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 (والمناسباتقراءة في البالغة )

 محمد أمين محمد أبو شهبة

 –جامبدة اززردر –يدة اللةدة البربيدة باي داب البدا و قسم البالغة والنقدد فدي  ل

 .جمهو ية مصر البربية

 MohamedAboushhba.4192@azhar.edu.egالبريد اإللك روني:

 ملخص البحث

الحمد هلل  ب البالمين، والصالة والسالم على خير مببدو  للدى خيدر أمدة 

 :وببد. ، وعلى آله وصحبه أجمبينبخير  ين  

 البحث ي ناول مطلع الوحي القرآني من جه ين:فهذا 

 يبددأ بدالوقوع مدع ال حليل البياني آليات مطلع الدوحي تحلدياًل : ىازول

، وللسديا  ال دي  ها ومالءم ها زخواتهاة، وبيان مدى  ق   اللة المفر ة القرآني  

ها المطلدددع فدددي مفر اتددده، ة ال دددي  دددم  ازلدددوان البالغي ددد ، ويبدددرزو  ت فيددده

 به.وترا ي

ايدةً ؛ وقد تناول البحدث ال ناسدب فدي مطلدع الدوحي بدال ناسب: الثانية

المطلددع وبددين سدديا  سددو ته  ، وال ناسددب بددينمددن ال ناسددب بددين آيددات المطلددع

مطلدع ، ثم ال ناسب بين ال نزيليوال رتيلي  :، ثم ال ناسب في السياقينالكريمة

 .لدهتنزي م  ك د، وح  الكريمالمطلع وبين المقصو  ازعظم للقرآن  ،الوحي وخاتم ه

، بمدا اسد طبم مدن حدق   داب هللا علدي  ، والسدا ، والوفداء وأسال هللا ال وفيق

 .ونبم الو يلورو حسبي 

 :الكلمات المف احية

 .عل م اإلنسان –علق – ب –اقرأ –السيا  –ال ناسب –البالغة
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Thanks for Allah , lord of the worlds , prayers 

and peace be upon the best sent to the best nation with a 

fine religion and upon all his family and companions . 

The research deals with the beginning of the 

Quranic revelation from two sides :  

The first: The graphic analysis of the verses at the 

beginning of the revelation starts with standing with the 

significance of the Quranic vocabulary and indicating 

its accuracy and suitability for its sisters and context in 

which it is mentioned . 

Also highlights the rhetorical colours that 

included in the insider in its vocabulary and structures  

The second : porportionality  

The study deals with the proportionality at the 

beginning of the revelation , starts with 

proporationality between the verses of the insider , 

proportionality between the verses and context of its 

honorable surah,  proportionality by downloading and 

order ., then porportionality between the verses of 

insider and greater purpose of the Holy Quran and 

ruling on its transmission , Finally proporationality  

between the beginning and the end of the revelation . 

I ask God to great success , sincerity and fulfill 

what I can from the right of the book of God . 

Key words : 

Rhetoric – Proportionality –Context – Read – 

Leech – Teach human 
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 مقدمة
 نادداناإل خلدد  كددر  األ الكددري  الددرحي   الددرحمن العددالمين  رب    هلل الحمددد

 الديي هرب  د باس  أيقر نأ الحكي  ذكره آي ىولأ في مرهأو يعل   يكن ل  ما مهوعل  

 ىلددإ الدددنيا فددي والهدايددة النددور  حيدداة بدداب مفتددا  هددي القددراءة تلدد  ن  أل ؛خلدد 

 .المقي  النعي  صراط ىلإ خرةاآل وفي الماتقي   الصراط

  حكدي    علدي    ند  ل د مدن القدرآن ىتلق د الديي  هل  س  ر   دسي    ىعل ال والا   الةوالص  

 عن الخالفة مانةأ لحمل هاًل أ ايجعله  جديد   نحو   ىعل ةي  اإلناان صياغة به عادأف

  القددرآن تهووصددي    القددرآن خلقدده -- كددان  الحدد     ىلددإ الخلدد  بيددد خدديواأل هللا 

ْير  » :-– قال اليي وهو  القرآن وميراثه ْن ت بل م  خ  ه   القرآن  ْم م  ع ل م   .(1)«و 

 وببد

 الوقددا ع حادد  سددنة وعشددرين ثددال    ىمددد ىعلدد الحكددي  رك  الددي    لتنددز   فقددد

 وامددددر األ الفبدددد  زخددددرت  يددددةآ الفآ ةسددددت   ىعلدددد ياتددددهآ وزادت حدددددا  واأل

 يدداتآ بددين مددن هللا يصددطفي وحددين  حكددا واأل والعقا ددد  خبددار واأل ي هوالنددوا

 الندور طريد  فدي شدعا    لو  أ وتكدون  هكتابد ابهد يبددأ يدات  آ خمد  الحكدي  رهك  ذ  

د  تدنف   عدن والمعلدن اس للن د ت  ج  ر  خ  أ   ة  أم   خير بميالد نذ  ؤ  الم    ديبدد  جديدد   ح  ب  ص 

دد مدداتل  ظ    شددرفأ هددي اللحظددة تلدد  تكددون نأ د  ب دد فددال  والظلدد   لوالجهدد  ركالش  

 اسددرارً أو دقددا   يدداتاآل تطددوي نأ د  ب دد وال تاريخهددا  فددي رضبدداأل تمددر   لحظددة  

 .الكري  كتابه بها هللا يبدأ ما نا أ تجعلها

 ندزول قبدل العدرب جزيدرة ىلدإ ينظدر حدين اللحظة تل  قدر المرء ياتشعر

دد بادديل مفعمددةً  ارًضددأ فيددري القددرآن   مددا والفددواح  والظلدد   ة والوثني دد  ركالش  

 مدن وارتقدت  اسللن د جتر  خ  أ   ةم  أ خير   بالقرآن صارت ث    بطن  وما منها ظهر

د ىلددإ ةالجاهلي دد سدفح  العددال  وجدده   رتوغي د الدددنيا  بدده سدادت حضدداري    بنيددان   ةقم 

 .الحضاري المشهد صدارة في اقرونً  قتهاأب التي ةخالقي  األ هام  ي  بق  

دأ ىلدإ ناآل ينظدر حدين ى خدرأ ةً مدر   اللحظدة تلد  قددر   المرء ياتشعر ث     ةم 

 ودخلدت الندور  ارماد عدن رفتانح حين صارت؟ ينأ ث    كانت؟ كيف   َّ ملُّٱ

 حياتهدا منداحي من كثير    والظل   والتخلف حتى جاوزت في الجهل ظلمات في

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ؛ىولدداأل ةالجاهلي د
 [.53: نفالاأل] . َّ ىه مه جه ين ىن من

                                                           

ا  ل القرآن  باب  (1) ك    »الحديث رواه البخاري  كتاب فض  ي ر  ن   خ  ه   القرآن ت عل     م  ل م  ع   .«و 
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 سرار أ لي فتتكش   يهلاإل الوحي مطلع ياتآ في النظر عاودت   ماكل   وكنت  

د كدل   يعطيد » الماس كفص    المطلع صار حتى ولطا ف  فدإذا شدعاًعا  منده ع  ل  ض 

 تأخددي مداذا تدددري فدال هددا كل    يدفالط   بدألوان بهددرك  جملدةً  أضددالعه إلدى نظدرت  

د أكثدر منهدا رأىلد غيرك إلى فيها النظر وكلت لو  ولعل   ؟تد  وماذا ؟عين   امم 

 األفددددراد عقددددول هتحددددد   ال األطددددراف مترامددددي محيًطددددا تددددرى وهكدددديا  رأيددددت

 .(1)«واألجيال

 ا ًمددهف يالقرآندد الددوحي مطلددع نددوارأ فددي  ي  الع دد ىعلدد العددز    عقدددت   ولدديا

 سياقاته في المطلع نهاتضم   التي المناسبات لوانأ على اووقوفً   وتحلياًل  ا رً وتدب  

 هحق    من استطعت ما ي  وف   أل ؛والبصيرة القل   بنور علي   ن  م  ي   هللا   لعل   المختلفة 

 .العزيز لكتابه احً ص  ون   ا فهامً وإ ا فهمً  علي  

مددة  يدديتي   أن البحددث طبيبددة اق ضددم وقددد ، و فدديببددد المقد   ْين، مبحث ددتمهيددد 

 وخاتمة.

 هميدةأل اوبيانًد وموضدوعها  وفضدلها    ل دالع   بادورة اتعريفًد جاء ال مهيدد

 .الشريف المطلع هيا

 المطلع. ياتآل ابياني   تحلياًل  لو  از المبحث وجاء

دد  ثدد    المطلددع  يدداتآ بددين التناسدد  لددوانأل ابيانًدد جدداء فقددد الثدداني المبحددث اأم 

 والادديا   الترتيلددي الادديا  فددي التناسدد  ثدد    سددورته  سدديا  وبددين بيندده التناسدد 

 بدين التناس  ث    خاتمة الوحي اإللهي  نوبي   المطلع بين التناس  ث     (2)التنزيلي

 المقصود األعظ  للقرآن وحك  نزوله. وبين المطلع

 المدؤمنين  صددور بده يشدر    نأ يرب  د اراجيًد وسدعي  البحدث في بيلت   وقد

 شديء   كدل    علدى  ن  إ  لنا واغفر  نورنا لنا تم أ نارب   يمانه  إ ىلإ ايمانً إ فيزدادوا

 ر.جدي جابةوباإل  قدير  

  

                                                           

 ط. دار القلدد   دراز  هللا عبددد الكددري   دم محمددد القددرآن فددي جديدددة   نظددرات   –العظددي  النبددأ( 1)

 .152صـ  :2005 ه=1426 التاسعة  الطبعة

: التناس  بين مطلع الع ل    وبدين مدا تداله فدي الندزول أقصد بال ناسب في السيا  ال نزيلي( 2)

ل ما نزل–على المدى القري   وكيا التناس  بينه  ل ما نزل بالمدينة   -باعتباره أو  وبين أو 

 .وبين آخر ما نزل من القرآنث   التناس  بينه 
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 متهيد
 من نزل ما لو  أ هي منها ىولاأل الخم  ياتواآل  فا   ت   با ة  مكي    ل  الع   سورة

 حراء  بغار نزولها وكان الصحيحة  حاديثاأل تدل   كما طال  اإل ىعل الوحي

 وال  (1)الفيدل عا  بعد ربعينأ سنة رمضان في -– النبي فيه يجاور كان حين

ت م   ت    د  ب   القرآن في سورة توجد  .(2)به ت  م  ت  خ   وب د   ت أ بما تأو خ 

دف   الديي المفصدل من هان  أ  ل  الع   سورة فضل في وصح     -– النبدي بده لض  

يدم  م  » :-- هللا رسدول قدال :قال سقعاأل بن واثلة حديث ففي دأ عط  اة     ان  ال  دوْ ك 

ددوم   ال ،ع  الط  ددو  الس ددبْ  ب دد ان  ك  ددوم   ،ين  و   المئ ددالز  ددلْ ان  ث دديددل  الم  ج  نْ اإل   ان  ك  ، وف ض   م  ي 

ف   ل  بالم   .(3)«ص 

ددذ   كمددا- الاددورة ومقصددود دد بعبددادة األمددر» :هددو -البقدداعي مددا اإل ر  ك   لدده ن  م 

حاانه  اشكرً   ر  واألم      ل  الخ    مدن اوخوفًد جنانده  فدي اطمعًد لكفرانده  اواجتنابً  إل 

 .(4)«المعاد يو  العباد يدين هأن   من ثبت لما نيرانه 

ددأ ددالخ   علددى ةالربوبي دد صددفة تجليددات فهددو الددر ي  الاددورة موضددو  ام     ل 

دعوت وهدداه  هللا خلقه اليي اإلناان ةً وخاص    الخدال  واسدمه مدداد واإل بدالعل  دهه 

 فدي النداس موقدف بيدان ثد     الرجعدى تكدون نأ ىلدعلقة إ كان مني المعل  كر األ

دإ ة الربوبي د هيه يتلق    دإو يمدان واإل بالشدكر ام   ترغيد    مدع والعنداد  بدالكفران ام 

 تفدي  منهدا  «رب  » :كلمدة مفتاحهدا فالادورة  حددة   ىعلد صدنف   لكل    وترهي   

 اإلنادان رب   ندهأل ىتعدال فهو تدور  ضياتهاومقت معناها ىوعل ها تبرم   الاورة

د شدكر  وأ فكفدر عمة الن    اإلناان ىوتلق    نااناإل ىعل نع أ  هللا  عداداه كفدر ن  وم 

ددن  و    ا ًمددنع  م   ارب دد الاددورة لو  أ نددارب   ىيتجل دد اهددي علددى اوسدديرً  هللا  هتددوال   شددكر م 

 .(5)اواعدً  اموعدً  ارب   خرهاآو  ل  م  ه  م   غير اًل ه  م  م   ارب   ووسطها
                                                           

 إبدراهي   مكتبدة الفضل أبو محمد :تحقي  الايوطي  لإلما  القرآن  علو  في اإلتقان انظر( 1)

 .68صـ 1  د. ت: الترا   دار

 .66صـ 1ج: ه1382 الترقي  علي حوي   مطبعة لمال المعاني  بيان( 2)

 -القدددي    ابدددن دار. ط طرهدددوني  رز  محمدددد القدددرآن  سدددور فضدددا ل صدددحيح موسدددوعة( 3)

يث  »: قددال  295صددـ 2ج: ه1409 األولددى  الطبعددة الاددعودي ة  د  دد ددن   الح  ا  ه ح  د  ددواه    «بش 

 القدرآن آخدر إلدى « » سدورة أو الحجدرات  سدورة بدايدة مدن المفص دل: بحزب والمقصود

 .األرجح على

الريداض   -المعدارف مكتبدة البقاعي  الاور  لإلما  اصدمق على إلشرافل النظر مصاعد( 4)

 .213صـ 3ج  :1987 ه=1408 األولى  الطبعة

 اإلنادداني ة والعلددو  اآلداب كليددة مجلددة البوشدديخي  للشدداهد الع ل دد   سددورة لدراسددة محاولددة( 5)

 .103صـ:  1991 خاص عدد بقاسر  هللا عبد بن محمد سي  د بجامعة
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 وال طدال  اإل علدى القدرآن مدن ندزل مدا لو  أ فهدو  ل دالع   سدورة مطلدع ام  وأ

ددر    متكدداثرةً  شددارات  إو ودالالت    بالغددةً  هميددةً أ نددزواًل  الددوحي يدداتآ لو  أل ن  أ    ي 

 .اوبيانً   وتحلياًل   ارً وتدب    افهمً  عندها فالتوق   يج 

 قبددل نادداناإل واقددع ىعلدد وعيندد  المطلددع أتقددر حددين األهميددة تلدد  ىوتتجل دد

 سددفح فددي هلهدداأ يرتددع كددان التددي  ةالعربي دد الجزيددرة رضأ فددي ماسددي   ال نزولدده 

 فدي واالضطراب والفواح   ة والوثني   رك الش    لماتظ في بونويتقل   ة الجاهلي  

 صدرخت حت دى كديل  او  ق دوب   والادلوك  فكار واأل  راتوالتصو   والعقا د    ي  الق  

  َّ يي ىي مي  خي  ُّٱ :هدددارب    ىلدددإ ضدددارعةً  اهدددحال بلادددان رضاأل

 صددراط ىلددإ هدد رب    ذنإبدد النددور إلددى الظلمددات مددن سان ددال خددرجأ [6]الفاتحددة: 

 ىلدإ الهدادي الندور هديا مدن لو  األ الشدعا  هو المطلعهيا  وكان الحميد  العزيز

 الماددطور  والكتدداب المنظددور  الكددون يداتآ رأاقدد :ليقددول جدداء  ماددتقي    صدراط  

 القدراءة تلد  ن  فدإ تعلد   تكدن لد  مدا مد وعل     ل  ع   من خلق  اليي  برب    اماتعينً 

 .موتها بعد رضاأل حياءإل الابيل هي الراشدة

  ت  ب  ور   تفاهتز    ميتة   رض  أ على نزل اليي الغيث أمبد ليكون المطلع جاء

ددبأ عددتودف العددال   وجدده   رتغي دد راقيددةً  اًمددي  ق   نبتددتأو  صدددارة إلددى ىالمصددطف ةم 

 هللا خليفة بح     يجعله نحو   ىعل ن  م  آ ن  م   صياغة عادتأ كما الحضاري  المشهد

 . القي    دينه بنور يهاف وياير خالقه  مراد  ف  و   حركتها يقي  رضه أ في

 عليده تبندى الديي سداسواأل ينالدد    هديا مفتدا  يكدون نأ -سدبحانه- نارب   رادأ

 ن ي  ت  مدر   بدالقراءة فيه مرأ اليي المطلع هيا في اسللن   تجر  خ  أ   ة  م  أ خير حضارة

 فدي فعدر  تو ن ي  ت  مدر   نادانواإل  ةً مدر   القلد  ذكدر كمدا  ات  مدر   ثدال  العلد  وذكر

 الديي   َّزيُّٱ باسمه  إليه فتعر   كما ا معلمً  اخالقً  ارب   دهعبا إلى المطلع

 .ريفالش   المطلع هيا في الإ القرآن في رهك  ذ   يرد ل 

  المنظور ونالك ياتآ قراءة وجوب ىلإ خطابه يتأتى ن  م   كل   يلفت فالمطلع

 تهددي الفاقهدة القراءة فتل  مه وعل   خلقه اليي هبرب    انً يعمات  الماطور والوحي

د هللا  مدراد علدى الحيداة ي ق  ي   اليي المنهج ىلإ العباد بحاجة التالي  ىلإ  ن  أ دوتؤك  

 تطيعيا ال ذراب؛ إوالش   عا الط   ىلإ حاجته من شد  أ هللا منهج ىلإ نااناإل حاجة

 يصددلح وال  بددل إن دده يطغددى إذا اسددتغنى  بنفادده وسددعادته مصددالحه دراكإ العبددد

دد الدديي ورازقدده خالقدده ىلددإ هبافتقددار -ادوًمدد- شددعوره الإ هحالدد ددع  بن   عليدده ن  م   ةم 

 .شادوالر   داية هوال مداد واإل يجاد اإل

د لنبي    اًل و  أ مراأل تيأي نأ عج    ومن  فيهدا   َّ مل ُّٱ ن  أ إلدى شدارة  إ فدي  ي   أم  

ددل   الحددال صددال    ددول    القددراءة  تعل دد ن  م    النددور حيدداة بدايددة اهددن  ألمهددا؛ يتعل   لدد  ن  م 

 هيا فيها نزل التي اللحظة فهيه ة الجاهلي   ظلمات ديبد    جاء اليي لو  األ والشعا 
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 هددان  ألتاريخهددا؛  فددي رضاأل بهددا تمددر   لحظددة شددرفأ» شدد     بغيددر هددي المطلددع

دة بمديالد ذندتأ التدي اللحظة  عيتطل د التدي الجهدة دتحدد   هدان  إ كمدا ؛-- النبدي    أم 

 رضاأل ليادت هدان  إ وموازينده  مده ي  وق    اتهروتصد عنهدا ىويتلق د  اإلناان هاإلي

 .(1)«لهياإل والوحي  الاماء هي مان  إ  ىالهو ولي 

ه  »: -هللا  حمه- ثير ابن يقول ي ات   ه ي  ات   اآل  يم  ل   ي  ه   ال ك ر  ة   أ و  م  ح  ح     ر   ّللا    ر 

ددا ب دداد   ب ه  ل    ال ع  أ و  ددة   و  ددا ّللا    أ ن ع دد    ن ع م  ل ددي ه     ب ه  ددا ع  ف يه  ب يدده   :و  ل ددى الت ن  ت ددد اء   ع  دد    اب  ل   خ 

ن   نااناإل   أ ن    ع ل     م  ن   و  ه   م  م  ل د    أ ن   -ت ع دال ى– ك ر  دا ناداناإل   ع  ل د    ل د    م  ف ه   ي ع   ف ش در 

ددده   م  ك ر  ل     و  ه دددو    ب دددال ع  ق دددد ر   و  ل دددى آد     ةالبشدددري   أبدددو بددده امتددداز الددديي ال  دددا  ر   ع  س 

ال   ك ة    .(2)«ال م 

 حجددر ابددن قددال ىحت دد  القددرآن مقاصددد -قصددره ىعلدد-المطلددع جمددع وقددد هدديا

ه   ن  إ» :هللا هم  ح  ر  - العاقالني ي ات   ه ي  ة   اآل  ير  د  ى أ ن   ج  ان  ع  » ت ا م   أل  ن   ؛«قرآنال   ن و 

ان  ع   ت اب   ن و  ع   ال ك  م  د ه   ي ج  ق اص  ة   م  ب ار  ة   ب ع  يز  ج  ل ه   ف ي و  ب ي ان    أ و  ا و  ن ه  ل ت   ك و  ت م   ع ل ى اش 

ددد   ق اص  ددا قددرآن:ال   م  ددد القددرآن– أ ن ه  ق اص  ددر   -أي: م  ص  يددد   ف ددي ت ن ح  ح  ددا     الت و  ك  األ  ح    و 

ب ددار   األ  خ  ق ددد    و  ل ت   و  ددت م  ل ددى اش  ددر   ع  ة   األ  م  اء  ب دد ب ددال ق ر  ال  ددا ء  د  و  دد اب   ف يه  ف ددي  ّللا    س  ددي و   اه 

ة   ش ار  ك ا    إ ل ى اإل   ا  األ  ح  ف يه  ا و  يد   ي ت ع ل     م  ح  ب    ب ت و  إ ث ب دات    الر  دف ات ه    ذ ات ده   و  ص  دن   و   م 

ددف ة   ددف ة    ذ ات   ص  ص  دد و  ف ددي ل  ف ع  ددي ا و  ة   ه  ددار  ددول   إ ل ددى إ ش  ين   أ ص  ددا  الددد   ف يه  ددا و   ي ت ع ل دد    م 

ب ار   ن   ب األ  خ  :  م  ل ه   .(3)« َّ حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱق و 

 كديل  وضدع فقدد  يدات  آ خمد  في الكري  القرآن مقاصد المطلع جمع وكما

 رسدالة هان  أ انً مبي      عاأل وشمولها  المطل  عمومها في ةسالمياإل سالةالر    معال   

 .والعمل  والعقل  والمعرفة  العل 

 مدن ندراه مدا الرحابدة هديه يعطيهدا اومم   ة ي  نااناإل ىعل هللا  ع  ن   عظ أ وهي

 والمكددان  مددان الز   حدددود يتجدداوز وامتددداد   المطلددع  كلمددات دالالت فددي اددا   ات   

 هئ مئ ُّٱ   َّ يي ىي ُّٱ   َّ زنُّٱ   َّ مل ُّٱ: اغالبًدد مفاعيلهددا تحدديف فعددالفاأل
 تجدد فدال  َّخئ حئ ُّٱٱ  َّ من زن ُّٱ : عداأل منها تييأ سماءواأل   َّ جب

                                                           

 ه=1408 عشددرة  الخاماددة الشددرو   الطبعددة دار :قطدد   طبعددة سددي  د القددرآن  ظددالل فددي( 1)

 .3936صـ 6 : ج1988

 اإليمددان الددر،ف  ط. مكتبددة عبددد كثيددر  تحقيدد : طدده ابددن العظددي   للحدداف  القددرآن تفاددير( 2)

 .251صـ 4 : ج1996 ه=1417 األولى  بالمنصورة  الطبعة

 ومح  باز  ابن الشيخ :تحقي  العاقالني  حجر البن البخاري  صحيح شر  الباري  فتح( 3)

 .719صـ 8ج: ت. د بيروت  -الفكر دار. ط الخطي   الدين
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 ن  ذ  ؤ  ي د مطلدع فهدو  ناداناإل هلكن د  أنثى وال  ر  ك  ذ   وال  عجمي    وال  لعربي    ارً ك  ذ  

 .خل  اليي هرب    إلى اإلناان هداية :هدفها ن  وأ الرسالة  بعمو 

دداأل تي ددط  ع  أ   يدداتاآل وبهدديه  ال هن ددأ لددتعل قددي؛ والر     والتقددد    صددال اإل مفدداتيح ةم 

 نقددي  وهددو- فالجهددل؛ ومعرفددة    علدد    بغيددر حضددارة وال ة مدني دد وال صددال  إ

  الحد     معرفدة إلدى دايدةاله نإ كمدا والتخلف   والفااد  بالشر    ال  إ تيأي ال -العل 

 العلد   مدع الإ يكدون ال إليده  والددعوة  معالمده قامدةإ علدى والحرص واعتناقه 

 .(1)عنه علنأو نشرهو القل   لهسج   ذاإ الإ واالنتشار النور للعل   ت  ك  ي   وال

  

                                                           

خصدا ص المرحلدة المكي دة فدي  -انظر مجلدة البيدان  مجلدة تصددر عدن المنتددى اإلسدالمي (1)

 .66(: صـ122مجال المعرفة  دم محمد محزون  عدد )
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 املبحث األول
 (قراءة يف البالغة) مطلع الوحي

 :َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

 مدن شدعا    لو  أو –– المصدطفى قلد  على تنزياًل  ماءالا   غيث لو  أ هيا

 ة.الحالك ةالجاهلي   ظلمات دتبد   يالت ةماوي  الا   سالةالر    شم 

 ن  أ يددرك نأ -تالوتهدا حد    ةيداآل تلدى ذاإ- عقل   من ماكة   له ن  م   وياتطيع

 ن  أل وذلد  ؛الددهر مددى على الخالد نااني ةاإل كتاب هن  وأ  تعالى هللا كال  قرآنال

 علديه  نعد أ نأبد وذلد   ناداني ةباإل للادمو ةالرباني   ةالنفح تل  كانت هداياته لو  أ

 .(1)العل  ةونعم  الخل  ةبنعم

 ملُّٱ ةداللد عن بالحديث وناتهلها  ةعد   وقفات   ةالشريف يةاآل مع وسنقف
 .كريمةال يةاآل في بها والمراد اللغة  صلأ يف َّ

يل: الق رآن قرأ» :البرب لسان في جاء يدز  الت ن ز  ي ّللا    ك دال     ال ع ز  ل   ال دي   أ ن دز 

ت ابًا ه  ن ب ي    ع ل ى آنً  ك  قانً  اوق ر  ع ن ى ا وف ر  م  ع ن ى :الق رآن و  ع   م  م  ي   ال ج  س م   آنً  و   هأل ن د ؛اق ر 

ددع   م  ر  ي ج  ها الا ددو  ددم  ل دده  . في ض  ق و  ]القيامددة:  ٱَّ جن مم  خم حم جم ُّٱ: ت ع ددال ى و 

ع ه :أ ي  [17 م  ته  ج  أ ت  قوله : و وق راء  آنًد الشديء   ق ر  ت ده:   أياق ر  ع  م  ت   ج  م  دم   وض 

ه ن ه    ب ع     إ ل ى بعض  م  ل ه     و  ا: ق و  م ضد   ت   ل د    :أ ي ق دُّ   س دلىً  الناقدة   ق درأ ت   م  ح   هدار 

ن دىأي: ل  تجمع جنينًدا    ولد   على ع  م  أ ت   و  دت  : الق درآن ق در  وًعد ب ده   ل ف ظ  م  ج   :أ ي  ام 

أ    هت  ي  أ لق   أ    ت ف ق ه: وت ق ر  أ    ت ن ا    : وت ق ر  ل ي ه   وق ر  أ ه  الاال    ع   .(2)«أ بل غه: أي  وأ ق ر 

 يم   وس د  قرأتده فقد جمعته شيء   وكل    والض    الجمع: اللفظ رذا في فازصل

  يدداتواآل   والوعيددد عدددووال ي والنهدد  مددرواأل  القصددص جمددع هن ددأل قددرآن؛ال

  بدال واإل  والتناد   التفقه نىمع كيل  اللف  ويفيد  بع    لىإ بعضها والاور

 .ببع    اهبعض يرتبُّ ة  قريب معان   وهى

 حسدن محمدد /الد  و  البالمة ذ ر  ما «قرأ» لما  ة المحو ب المبنى لكن

ددع :هددو جبددل م   أجددل   إلددى  الحيددز أو البدداطن فددي  كالمتحددر    أو الاددا ل الشدديء ت ج 

                                                           

ينداير  10عددد   12مجلد   سال هدى اإل ةمجل  فضل حان عباسم د   ل  ع  تفاير سورة ال( 1)

1969.  

 .«قرأ» مادة منظور: البن العرب  لاان( 2)
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ج أو ي طر   والغا د   أجدل إلدى الجدوف فدي والا د     والحمدل   كالدد    بعده ي خر 

يب هما باطن في هماكأن   والبعيد غ   .عادةً بعده  يعودان أجل ولهما  م 

ف  : وأصلها  القراءة :هيا ومن ذلد   ديؤي  د  والق ل   في واستيعابه المقروء ح 

 -أعلدددد  وهللا- والمعنددددى[  6]األعلددددى:   َّ حج مث هت  مت  ُّٱقولدددده تعددددالى: 

 يفد تادتعمل أن يمكن نفاه المعنى هيا ومن  صدرك في سنجمعه أو حفظ س ن

 قددد فيدده التددي تددابالك رمددوز أن   :معندداهأو   بددالعين بددالنظر :أي  الكتدداب قددراءة

 بمدا التلف  في استعمل ث     عليها اط لعت حين  صدرك إلى ومعانيها هي انتقلت

  الدتلف   لمعندى كديل  يم   س د والقرآن  صوتي ا كالًما وإلقا ه  القل  في محفوظ   هو

 تشددريعات لخيدر جدامع هبأن د -أيًضدا– التاددمية ع ل  لدت وقدد  القلد  فدي بدالمجمو 

 .الصدور في مع  تجم هأن   وشأنه والحياة  ينالد   

 مظ ُّٱ لإلسدما  ةالعلني د القدراءة :يعندي «علدى» مدع الحدرف «قدرأ» والفعل
 ذكرنداه الديي وللمعندى  [21: االنشقا   ]َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع

أ  »: قوله  في دهيؤي    ما الباطن في الجمع :أصلها أن   من للقراءة دالر   ت ق ر     أي:لج 

أ  » وكيل   القل  في المعنى استيعابهو  الفقه  و«ت ف ق ه   قارئ   وهو   تنا  : ت ق ر 

 هددو والقدرآن وموضددوعه  فقدهالت   سددبيل هدي القددراءة إن   حيدث مددن  «ناسد   : أي

ه  .(1) لتنا  ل الموج  

 اجامعًد  اقار ًد ن  ك   -- للنبي    ابتداءً  هالموج   َّ مل ُّٱ معنى يكون هيا وعلى

  معانيده اهً اق  ف    نايان   غير من وقت   أي    يف به  تتلف    صدرك في  إلي ىوح  ي   ما

 خلقده الديى المنظدور الكدون كتداب فدي النظدر هديا لدىإ واجمدع   لرب    به امتعبدً 

دد هدديا يفدد اماددتعينً    رب دد  ناددان اإل خلدد  الدديى الخددال  هن ددأل ؛وعوندده  تددهبقو   هكل  

 .يعل  يكن ل  ما هملوع

  خم حم جم ُّٱ القيامدة آيدة تفسدير فدي -عنده هللا   دى- عب دا    ابن قال

:   أي َّ مم ُّٱ  ق ل بد  ف دي حفظده جمدع عليندا: أي [17 ة:القيام]   َّ جن مم

                                                           

 حاددن محمدددم الدددكتور لألسددتاذ الكددري   القددران أللفدداظ المؤصددل االشددتقاقي المعجدد : انظدر( 1)

 . 2012 األولى  الطبعة اآلداب  مكتبة. ط  «قرأ» مادة جبل 
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ة حف  اء  يل ق ر  ب ر  أ ه  : أي   َّ خن حن ُّٱ  ع ل ي   ج  يل ق ر  ب ر   َّ هن من ُّٱ  ع ل ي   ج 

د ي ا أ ن ت فاقرأ: أي م  ح  لفه م   .(1)خ 

  آيدة عشدرة ست يف الكريم القرآن في وتصريفاته َّ مل ُّٱ الفبل و   وقد

 وجداء  لادابقةا الكتد  قدراءة في وبعضها  الكري  نآرالق قراءة يف كان كثرهاأ

 .(2)ةالقيام يو  العبد حااب كتاب بقراءة  تتعل   يات  آ ثال  في

  يالددوح كتدداب بقددراءة قددةالمتعل    يدداتاآل كثددرة بددين ةواضددح ةالمناسددب وتبدددو

ي الدوح كتداب ن  أ ذلد   ةالقيامد يدو  العبدد كتاب بقراءة قةالمتعل    ياتاآل ةقل   وبين

  يالدوح صدراط علدى ة  طويل ة  رحل يهو  هرب    لقاء لىإ مولده من العبد يصح 

 مدن اكثيدرً  قصدرأ الحصداد ولحظدة  الرحلدة هديه ثمدرة هدو الحاداب كتاب بينما

 .ايةوالرع الغرس زمن

ددنْ  البدداحثين ومددن دد  م   وفددى  الكريمددة اآليددة فددي َّ مل ُّٱ اللددة  حمددل  ج 

 المعنى بهيا هن  وأ  «علنوأ غوبل    ر اجه» :معنى على اعمومً  ينالقرآ االستعمال

 يكدون وعليده  وتصدريفاته «قدرأ» للفعدل قرآنال الستعمال وضحألا ةالدالل  د   قي

 ال الدديى الخددال   رب  دد  باسدد واجهددر   واد   علددنأ: أي  َّ يل ىل مل ُّٱ معنددى

  عل د الديى كدر األ  رب د وهدو  علد  مدن ناداناإل خلد  الديى فهدو  هغيدر معبود

   .(3)بالقل 

 علدى بنفاده يدل   ال «قرأ» ةماد   صلأ ألن   ؛شياءأ الكال  هيا من النف  وفى

 ث     «على» بالحرف يد   ع   ذاإ هرجال معنى يفيد بل  واجهر  غوبل     علنأ :معنى

 كاندت ولدو  بالقصدير لي  زمن   بعد الإ تبليغ   وأ  بجهر   يؤمر ل  –– النبي   ن  إ

دأ   بمدا الجهدر لدىإ –– النبدي لادار  الراجحة  داللته هي هيه  كيدف  إليده لز  ن 

 يالدي ن  أو ي الدوح مدينأ هدو آهر يالدي ن  أو  هللا رسدول هن دأ بعدد يعدرف ال وهو

 !الناس؟ ىلإ به رسلأ ودين قرآن  عليه يتل

                                                           

د.  بيدروت  -العلمي دة الكتد  دار ط. للفيدروز آبدادي  عبداس  ابن تفاير من المقباس تنوير( 1)

 .490صـ 1ج ت 

 -المعرفدة دار: ط البداقي  عبدد فدؤاد محمدد الكدري   القرآن أللفاظ المفهرس المعج  يراجع( 2)

 .685  684: صـ 1994= ه1414 الرابعة  الطبعة لبنان  بيروت 

 عددد المغدرب  –المعرفدى الملتقدى مجلة جبر  هللا عبد محمد نحوي ة  داللي ة دراسة «اقرأ»( 3)

 .كبير   بتصرف   25صـ –21صـ من:  2010 لانة( 23)



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2119﴾ 

 ة الخالقي د وأ ة الربوبي د مدرأ يفد تكدن لد  قوامه أ مع نبياءاأل خصومة ن  إ ث   

 ُّٱ :ياتدهآ من كثير   يف عنه  ذل  قرآنال لسج   بل  ونهويقر   به يؤمنون مر  أ فهيا

 حف ُّٱ[  38 :الزمدددددددر] َّ هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي
 -ن  ذ  إ- وجدده فددال [ 87 :خددرفزال]  َّ مك لك خك حكجك مق  حق مف خف

دد ويعلددن يجهددر نأبدد همددرأل  وال  ذلدد  يعرفددون فهدد   خلدد  الدديى هرب  دد اسدد  غويبل  

 .ينكرونه

 مدراأل ن  أ المنحدى ردذا َّ مل ُّٱ ة اللد توجيده على الباحث حملالذب  ولبل  

يٌّ نب وهو  ابتداءً  –– النبي لىإ ه  موج   يةاآل يف  ىعلد ملدهح وفدى  أيقر ال يٌّ أم  

 بدالقراءة مدراأل لتوجيده ريدربوالت التفادير مدن فيدهيع مدا «علدنأو اجهر» :معنى

 .ي   م   األ ي   للنب

ة   أل  ن   ؛ذلد  يددفع مدا ذاتهدا القدراءة داللة يف لكن اء  دن   ت ك دون   ال ق در  ت دوب   م  ك    م 

ت ك ون   ن   و  ت ل دو    م  يدل   منده ي ت ل دو م  ب ر  ده  - ج  ل ي  دي ا  -الا دال     ع  ه  ة   أظهدر و  دز  ع ج   أل  ن   ؛ل ل م 

ي   ار   ب األ  م     األ  م   ع ل  ًما ص  ي دو     م  ق دد    ال  دي ا    أ ش دار   و  ع ي   إ ل دى الا   ة   ن دو  اء  ي دث   ال ق در   ح 

ع   م  ة   ج  اء  ع   ال ق ر  ق ل     الت ع ل ي    م  ب ال 
(1). 

 نأ قبددل مددن الددوحي مددن إليدده يلقددى بمددا لاددانه كيحددر    –– النبددي كددان وقددد

 ندهأوطم [ 16 ة:القيام]  َّ هل مل خل حل جل مك لكُّٱ هرب   هفنها  عنه ينقضي

 لاددانه علددى خراجددهإ أي: آندده قربو  هصدددر فددي لجمعدده لتكف دد قددد هن ددأب سددبحانه

 هو المعنى وهيا  جبريل اهي  إ بلغهأ اليى الوجه على بع    لىإ بعضه امضمومً 

 هت  متُّٱ عبدده: امخاطبًد تعالى قوله يف سبحانه إليه لمحأ اليى المعنى ذاته
 يددوحى مددا ركددانأ وضدد     جمددع علددى اقددادرً  نجعلدد : [ أي6 :علددىاأل]  َّ حج مث

 .شيئًا منه تناى نأ بدون الناس على هفتتلو   إلي

 يفد المنظدورة هللا يداتآ لقدراءة ادعتت   «قرأ»في  ال ي والجمع الضم    و اللة

 عندىم كدان ذاإو  الخدال  معرفدة لىإ للوصول ؛بع    لىإ بعضها وض      الكون

 مظداهر علدى طلد ي   -شدأنه جدل  - هدو اهدف  ابعًضد بعضدها يتلدو يدات  آ هن دأ قرآنال

                                                           

 عطيدةم الشديخ تلميديه: أكملده الشدنقيطي  لإلمدا  بدالقرآن  القدرآن إيضا  في البيان أضواء( 1)

 .88صـ 6ج: ه1417 األولى  الطبعة العربي  الترا  إحياء دار. ط سال  



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2120﴾ 

 يف ىف يث  ىث نث ُّٱ «آيدددات» كلهدددا رضواأل الادددموات يفددد الخلددد 
  .(1)[190 :عمران ل]آ  َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق

 مدراأل ن  إ :فقيدل  بده المخاطدب وفدي َّ مل ُّٱ ازمدر مبندى فدي اخ لد  وقد

ب يه  ل ال لت ن  ا لفتو  ي ل ق ى ل م  دن   ب اب ده   ع ل دى قيل: هوو    إ ل ي ه   س  دت د ل   الط ل د    م   ع ل دى ب ده   لي ا 

ل يف   ا ت ك  ال   ف ي ي ط ا    ال   م  إ ن    ال ح   .(2)بعد ذل  ذ ل     ىع ل   ق د ر   و 

دح     – عاشدو  ابن واخ ا  در  »: فقدال الثداني، الدرأب –هللا هم  األ  م  ة   و  اء   ب دال ق ر 

ل   دددت ع م  ا  ق يق ت ددده   ف دددي م  دددن   ح  ددديل   الط ل ددد    م  ص  دددل   ل ت ح  دددال   ف دددي ف ع  ب ال   أ و    ال ح  دددت ق  س   اال 

ل وب   ط  ل ه   ف ال م  ة   ي ف ع ل   أ ن   َّ مل ُّٱ: ب ق و  اء  ال   ف ي ال ق ر  ت ق ب ل   أ و    ال ح  ا  ي    ال م   :أ ي   ال ق ر 

ا ي ق ول   أ ن   ل ى م  ي م  ل ي ه   س  ين ة   ع  ال ق ر  ر   أ ن ه   ع ل ى و  ة   أ م  اء  ت ق ب ل   ف ي ب ق ر  ا  ي    ال م   أ ن ه   :ال ق ر 

ء   ي ت ق د     ل     ال  ل ي ه   ك ال     إ م  ف دوظ   ع  ح  ل د   ي  ف   م  ده   ط  ن  ت ده   م  اء  ال   ق ر  ت   و  دل  م  ده   س  يف ة   إ ل ي  دح   ص 

ل    ي  ف   ن ه   ط  ة م  اء   .(3)«ق ر 

ن   –– النبي به خوط  ي اتكليف مراأل يكون يابو ابتداًء  ويخاط  به كل  م 

 يتأت ى خطابه إلى قيا  الااعة.

 كدن: والمعندى  –– النبديوقيل: إن  األمر في اآليدة تكدويني  خوطد  بده 

 ال كدان وإن  يقدر،ه كتداب عليده سدينزل هفإن د  اكاتبًد يكن ل  وإن  اقار ً  هللا مرأب

 التدي الكا ناتتل   أوجد اليي :أي   َّ مم ام ُّٱٱبـ الرب   وصف وليل  ؛يكتبه

 ؛مهدداتعل   لدد  ياددب  لدد  وإن  القددراءة فيدد  يوجددد أن قددادر الوصددف  بهددا يحديُّ ال

 اقار ًد كدن: يقدول -سدبحانه- هللا فكدأن  وال اإليمان   الكتاب ما تدري تكن ل   ألن  

 .(4)وإرادتي بقدرتي

 علدى حملده ن  أل ذلد  اختدار قدد  التكدوين علدى مدراأل معندى حمل ن  م   ولعل  

 بالقراءة رم  ؤ  ي   كيف ذإ ؛عهس  و   في لي  ما –– النبي فيكل   نأ ييقتض التكليف

دداأل وهددو ددك  ي   ال -سددبحانه– وهللا ؟يعرفهددا ال الدديى ي  م   ددو   ال  إ انفًادد فل    وهدديا  عهاس 

                                                           

 البحددو  مددن المزيددودي  مبددارك محمدددم د العلدد   فددي سددورة القددرآن فددي البيدداني اإلعجدداز( 1)

 5.صـ: المنظومة دار في المنشورة

 .718صـ 8ج: العاقالني حجر البن الباري  فتح: انظر( 2)

 .435صـ 15ج: ت. د سحنون  دار. ط عاشور  ابن للطاهر والتنوير  التحرير: انظر( 3)

حه القاسدمي  الدين جمال محمد لإلما  التأويل  محاسن( 4)  دار. ط عيدون  باسدل محمدد: صدح 

 .507صـ 9ج: لبنان بيروت  -العلمي ة الكت 



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2121﴾ 

 لدىإ كتداب فدي لمادطورا ةحالدإ كونهدا يفد «قدرأ» ةداللدحدب   ثمدرة هو أيالر

 .انفً آ ضعفه نابي   اليى المعنى وهو  ة  سمعي   صورة  

ا ه– حبن كة ابن أم  م  ح   الخطداب أن   للى ذرب لذ آخر، طريقًا سلك فقد –هللا   

 ن  أ علدددى بدددالقراءة مربددداأل الخطددداب دل  »: فقدددال، أ م  ددده والمدددرا  –– للنبدددي

ددأ   ن  أ هددو المقصددود دداأل   النبددي    هدديا ةم    ةوالكتابدد القددراءة  تددتعل   ن  بددأ ة  مطالبدد ي   م  

  والعلدو  المجاالت كل    يف مترقية  ةالعلمي   مايرتها أوتبد  ةمي  األ من صوتتخل  

 .(1)«والدنيا ينالد    قضايا في يالترق وسا ل عظ أ من ةوالكتاب فالقراءة

 هتحديدد علدى بنداءً  ايًضدأ المعندى هديا اختدار قد -هللا هم  ح  ر  - الشيخ ن  أ ويبدو

 الخدُّ     وفد علدى مكتدوب   بكدال    النط  متابعة هو هن  وأ ية اآل يف القراءة مفهو 

 بددنا عددن ورد هن ددأ جددر  ح   ابددن   رواه   بمددا كالمدده دي ددوأ  الكددال  هدديا بدده رسدد  الدديى

ا    ح  س اًل  إ س  ر  ي ر   ب ن   ع ب ي د     عنم  يل   أ ت ان ي» :ق ال   -- الن ب ي   أ ن   ع م  ْبر  ط   ج  نْ  ب ن م   م 

يب ددا    ، ف يدده      :     دداب  أْ، ق ددال  : اْقددر  ددا ق ْلددم    أي: ال أعددرف مددا هددو «ب ق ددا      أ ن ددا م 

  قدول   مدن جبريدل عليده يمليده مدا تدالوة المدراد كدان ولو  مهاتعل  أ ل  ذإ  مكتوب  

 ومدا  ئ  بقدار نداأ مدا: يقول نأ ال  أ؟قرأ ماذا :له الرسول يقول نأ اس نالم لكان

 لبيدان كيددأت هدو مدان  إ «بقارئ   ناأ ما» :قوله تكرار من الصحيح الحديث في جاء

 .(2)تنط  كلمات رموز هي التي الخطوط ةقراء  يتعل   ل  هن  أ حاله واقع

دح  ر  - الشدديخ كدال  مدن شديء   الدنف  وفدي  بهددا يندزل كلمدة   لو  أ فهديه ؛-هللا هم 

دداأل وخطدداب -- النبددي    قلدد  علددى الددوحي  كددان نوإ  بعددد أيبددد لدد  ندديارهاإو ةم 

 الخطداب تخصديصب دليدل   در  ي   ل  ما -– النبي    لخطاب اتبعً  تييأ ةم  األ خطاب

 فمعناهددا ة كددن  حب ابددن إليدده ذهدد  مددايف تنحصددر ال ةالقددراء داللددة ن  إ ثدد     -- بدده

 الشديخ ذكدره ومدا   والتنا د  هالتفق   :معانيها ومن  والض    الجمع هو :محوريال

 .«قرأ» ةلماد   المحوري المعنى في يدخل ةالقراء داللة تحديد في

د اني ديتكو كونه في مراأل معنى حصر لىإ نميل ال وليل   -- بدالنبي اخاص 

 ةكدن  بح ابدن ذكره اليي المعنى في داللته تاحب قد اتكليفي   كونه في وال  فحا 

در   الديي الخدُّ     ف دو   ىعلد مكتدوب   بكدال    نط ال ةمتابع هان  أو  القراءة لمفهو      س 

 .الكال  هيا في

                                                           

 دمشدد   -القلدد  دار. ط حبن كددة  حاددن الددرحمن عبدددم للشدديخ التدددبر ودقددا   التفكددر معددارج( 1)

 .36صـ 1ج:  2000= ه1420 األولى  الطبعة

 .36صـ 1ج حبن كة: البن التفكر  معارج( 2)



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2122﴾ 

 لكدل    خطداب   كيل  فهو  -- للنبي    اخطابً  كان نوإ َّ مل ُّٱ :سبحانه فقوله

 :العلد ]  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ الادورة: آخر في كقوله وهو  خطابه ىت  يتأ ن  م  

 لجميدع متنداول وهديا [ 9 :الضحى]  َّ جت  هب مب خب حب ُّٱ :وقوله[  19

دداأل دد] َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وقولدده ة م   كددان هن ددفإ [2  1 :لالمزم  

 .(1)ه كل    للمؤمنين اخطابً 

 والتكليددف  التكددوين داللت ددي: بددين َّ مل ُّٱ مددراأل يجمددع نأ مددن ع  مددان   وال

 ىتتخط   ةمعجز هباعتبار تكوينيٌّ  -- هللا رسول ح    في  هوف المخاط  باعتبار

ددل للتكليددف بأعبدداء الرسددالة  الددتعل   سددبابأب خددياأل  خي حي ُّٱ  وهددو تكددوين يؤه  
ل:   َّ ٰذ يي  ىي مي [  وهو في ح    غيدره مدن المخداطبين تكليفديٌّ  5]المزم  

 مقرون  باألخي بأسباب التعل  .

 وال  اقار ًد يكن ل  -- النبي   ن  أل ؛محمد يا اقار ً  كن :يأ َّ مل ُّٱ نىعفالم

  رادتدهإو هللا ةبقددر يجداد  إ وهدو  فيده ةالقدراء يجدادإ ريقر    َّملُّٱ مرفاأل  اكاتبً 

 فيدد  وجدددأ  المخلوقددات هدديه -- هللا وجدددأ فكمددا  بدديل  يوح  ي دد يدداتاآل وسدديا 

 تكدون نأو بالقراءة  تهم  أو -- للنبي    تكليف   هو وكيل   تكن ل  نأ بعد ةالقراء

 .(2)خل  اليي هللا باس 

  المخاطد  بداختالف يختلدف معناهدا لكدن  واحددةً  األمدر صدورة تكون وقد

 دسددي    هن ددأل ؛التقددوى علددى وداو  اثبددت :المعنىفدد  «هللا    ات دد»: هلنبي  دد هللا قددال ذافددإ

 والتقدوى  التقدي وغيدر  التقدي فديه  ن  أل ؛يختلدف ةم  األ مع المعنى لكن  المتقين

 .ودرجات   منازل ذاتها

 ن  إفد  َّ يل ىل مل ُّٱ: والتكليدف  التكوين ىعل َّ مل ُّٱ هلنبي    هللا قال ذاإو

 ةمي داأل كاندت ذافدإ الكتابدة؛ ةبمعرفد  تتحق د ةالقدراء ن  أل تده؛أم   مع يختلف معناها

د ةفضيل  فضديلة فليادت  معجزاتده عناصدر حددىإ هدان  أل ؛-- بالرسدول ةخاص 

                                                           

 -العلمي دة الكتد  دار. ط عميدرة  الدرحمن عبدم د: تحقي   تيمية ابن لإلما  الكبير  التفاير( 1)

 .323ـص 3ج: ت. د بيروت 

( 68) عدد العرا   -الرافدين آداب مجلة رمضان  فتحي أحمد بالغي ة  قراءة الع ل   سورة( 2)

 .100صـ:  2013 لانة



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2123﴾ 

تدده مددن مددن حددد  أل تدده مددأمورة بددالقراءة للكددال   هددي بددل ه بعددد أم  نقيصددة؛ إذ أم 

- هللا رسول على قرآنال من نزل ما لو  في أ ةالكتاب بتعظي  ةومأمور المكتوب 

-(1). 

 النبي   به يخاط  نأو  َّ مل ُّٱ باألمر هنور الوحي ياتهل   أن العجي  ومن

 بدين مدن هللا ييصدطف فحدين  والندواهي وامراأل الفآ قرآنال يفف ًء؛ابتدا مي  األ

 لددىإ الددنف  تاتشددرفأن  د  ب دد فددال  الددوحي نددور بهددا أليبددد َّ مل ُّٱ وامددرهأ سددا ر

 .تهودالال ذل  سرارأ

 الهتمدا ل هدو َّ مل ُّٱ مدراأل بهديا البددء ن  أ ىعلد العلد  هلأ ةكلم دارت وقد

  الصدحيح يمداناإل مددخل هدو العلد  صدحيح ن  أل؛ نهابشأ والتنويه ة القراء مرأب

على  هو عل    على يقو  ال بناء   وكل   ة القراء العل  ومفتا   العل  ساسهأ فاإليمان

اج  خدد فهدي  علد    علدى تقدو  ال ة  دعدو وكدل    عمدل   كدل   وهكيا  ار  ه   ف  ر  ج   شفا

 .نفعها من كبرأ وضرها

 هددان  أل ؛ةالاددوي   ةالفطددر يناسدد  امنطقي دد ةبددالقراء مراألبدد البدددء كددان ثدد    ومددن

  وعبادتدده  عقيدتدده فددي هكل دد العبددد عمددل عليدده ىن ددب  ي   الدديي العلدد  مفدداتح عظدد أ

  وأصدددوله ه وركدددا ز سدددال اإل دعدددا   عليددده ىن دددب  ت   كمدددا  ومعامالتددده  خالقدددهوأ

 لكون ةالحقيقي   ةالدالل تكون ماذا» :محمو  نجيب ز ي الد  و / يقول  وفروعه

 مداذا ؟سدال اإل نبدي    علدى قرآنبدال الدوحي بده ندزل امد لو  أ َّ مل ُّٱ ةبكلمد األمر

 الركيدزة هدو العلد  يكدون أن علدى ث داح تكدن ل  إذا ةسبقي  األ تل  في الداللة تكون

 .(2)«؟سال اإل ركانأ عليها ا ق  ت   يالت ةالصلب

 التي ع الن   مةمقد    في ةالقراء ن  أ لىإ خفي    طرف   من لفت ةبالقراء البدء فيو

  عليه هللا كريش نأ نااناإل على يج  ما مقدمة وفي ناان اإل على بها هللا نع أ

 .(3)ابهاكتا في وياعى

                                                           

 .36صـ 1ج: حبن كة البن التفكر  معارج( 1)

= ه1414 الثانيدددة  الطبعدددة الشدددرو   دار. ط محمدددود  نجيددد  زكددديم د إسدددالمي ة  ر،يدددة( 2)

 .6صـ:  1993

= ه1381 العربي دددة  الكتددد  حيددداءإ دار. ط دروزة  عدددزة محمدددد الحدددديث  التفادددير انظدددر( 3)

 .23صـ 1ج:  1962
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  يمدداناإل لصددحيح مدددخاًل  العلدد  نأبشدد للتنويدده َّ مل ُّٱٱـبدد ايددةالبد كانددت ذاوإ

دب      ل دع  ت  » وأ  «   ل داع  »ي بدـالدوح أيبددل د       فل د  ينالدد    ركانأ عليها ا ق  ت   وركيزةً      اس 

 ؟«   ب   ر  

  سدبابأ ثمدرة فدالعل  ؛العلد  مفداتح ظ أع القراءة ن  أل –عل أ وهللا– ذل  لعل  

ددي   وكيددف ؟غددرس   بغيددر الثمددرة نطلدد  فكيددف  القددراءة :هدداهم  أ  دون البدداب ح  ت  ف 

 مفتا ؟

دد وال فيهددا فتكل دد ال يالتدد نادداناإل ففطددرة  مددا ة  معرفدد علددى كددوني نأ عن  تص 

 ة المعرفدد لددىإ حاجتهددا تلد  فطرتدده مددن يشدبع لدد  ذافددإ  سدبياًل  ذلدد  لددىإ اسدتطا 

 علددى قدرتدده مددن يحددد   بددل  تهي  إناددان مددن يحددد   يالددي الددنقص لدديل  نفادده تمددتأز  

 القلدد  ةبمثابدد حياتدده مددن هددي يالتدد ةالمعرفدد تلدد  لددىإ وسدديلته مددا ولكددن  الحيدداة

 .(1)َّ مل ُّٱ هو يالوح لو  أ كان هنا ومن أ يقر نأ هي تهلوسي ؟والصمي 

 مدن جلدهأل قدرآنال ندزل مدا وكل   قرآن ال من نزلت ة  كلم لو  أ هيه هي ن  إ ث   

  رتددب   وال  فهد  فدال   رب  د باسد  القدراءة مدخلده والعمدل  والعل   روالتدب    الفه 

 فدىيخ ال كمدا  ولدىأ بدالقراءة البددء كدان ولديا ؛قدراءة   بدون  عمل وال  عل  وال

 .«قرآنال» وهو أر  ق  ي   ما عظ أ وبين َّ مل ُّٱ الفعل بين التناس 

 همدرأ مدن عجدازاإل بداب يفد ةداللد وضدحأ بالقراءة األمي    النبي    مرأ ن  إ كما

- ندانبي    صدد  على دامغ   دليل   هيا وفى  القراءة بغير  يتحق   قد العل  ن  أل ؛بالعل 

- دأ البشدر؟ قول من قرآنال كان نإ بالقراءة ي  ماأل يؤمر فكيف  رسالته يف  ام 

 .–– همعجزت وصد   صدقه ةل  أد من فهيا  امً عل  م   اقار ً  ي  ماأل يصير نأ

  علد    علدى هللا لدىإ الادال  يكدون ىحت   َّ يل ىل مل ُّٱٱـب البدء كان كيل 

 وليا ؛وبصيرته  قلبه على مطموس   جاهل   وأ  دمقل    غير  ووضو    نة  ي   ب وعلى

 وتقدو  يشدغلها مدا ايدةبد بنا هداأ وتعلدي  القراءة تكون نأ و الي لىإ م األ تواطأت

  .(2)به

 مدن كثدرأ هيتلدو يالدي والدنص ناداناإل بدين التفاعدل تفدرض كديل  والقراءة

 .اقرآنً  الكري  الكتاب تامية سرارأ من ذل  ولعل   إليه  االستما  مجرد

                                                           

 .29صـ: محمود نجي  زكيم د إسالمي ة  ر،ية( 1)

 لاددنة  (47) عدددد المغددرب  -الفرقددان مجلددة كددافي  أحمدددم د الع ل دد   سددورة فددي نظددرات( 2)

 .63صـ:  2002
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 الصدراط علدى خطدوة لو  أ كانت التى َّ مل ُّٱ بين ارا عً  اتناسبً  تجد  ن  إ ث   

 يفهد ؛المقدي  النعدي  فدي جن دات ةخدراآل يفد تكدون يالتد َّملُّٱ وبدين  الماتقي 

أ  : قرآنال ئلقار ايضً أ الق  ت   ت د    اق در  ار  ت  دل   و  ر  دا و  ت  دل   ك ن دت   ك م  ي ا  ف دي ت ر   ف دإ ن   الدد ن 

ل     ن ز  ن د   م  ر   ع  ه ا آي ة   آخ   ،  أقدر  منهجده لدىعو  هرب  د باسد  الددنيا فدي قرأ ن  فم    ت ق ر 

 .بالغي  هعباد الرحمن وعدها يالت  رحمته وماتقر     كرامته دار في وارتقى

ه– تيمية ابن لفم وقد م  ح   النظدر ن  أ علدى يددل   بالقراءة البدء ن  أ لىإ –هللا   

 :يقددل لد  َّ يل ىل مل ُّٱ: هنبي  د علدى هللا وجد مدا أ لو  أ بدل  واجد    لو  أ لدي 

 فكدان  الادورة هديه بلدغ مدا لو  أ وهد وكديل   الخدال  تعرف ىحت   واستدل   انظر

  بدددالنظر فيهدددا روام  ؤ  ي ددد ولددد   شددديء   كدددل    قبدددل يدددةاآل بهددديه مخددداطبين غدددونالمبل  

  .(1)واالستدالل

دح  ر  – سدال اإل شديخ كال  منيء  ش النف  وفى  َّ مل ُّٱ ةداللد ن  فدإ  –هللا هم 

 ن  فدإ  واالسدتدالل النظدر لمعندى ادعتت   قرآنديال االسدتعمال يوفد اللغة  صلأ يف

 فدي المعندى اسدتيعاب: هوالتفق د    والتنا د هالتفق د وكديل   والضد    الجمع: عناهام

 كتداب جمدع يدةلآل القريد  الاديا  ن  إ ثد     ر  وتددب    نظدر  إلدى  ةحاجب وهيا  القل 

 َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ :الكددددون وكتدددداب يالددددوح

دوالف    القراءة وجوب لىإ يشير َّ مل ُّٱ ن  إف يل لو[؛ 2 -1 : ل  ع  ال]  روالتددب     ه 

 رك  الدي    يداتآ وفدى  هتدووحداني    وعظمتده  هللا قدرة لمعرفة ؛الكون صفحات يف

 حركدة يقدي  امنهًجد ليكدون  خبيدر   حكدي    ن  د  ل د مدن ت  ل  ص   ف   ث    ت  م  ك  ح  أ   يالت الحكي 

 ٱ.هللا مراد على الكون

 وأ ي  بنهدد ولددي  َّ مل ُّٱ :مددرأ بفعددل يالددوح ايددةبد تكددون نأ فددتالال ومددن

  فتلد  «القلد »  و«العلد »  ويضد   إليده َّ مل ُّٱي   وأن يكون األمر معرفي ا: نف

 ت  ي ددن  ب   الدديى سدداسواأل  النددور بدداب مفتددا  كانددت المطلددع هام  ضدد يالتددالمفددردات 

 .هللا بمنهج رتهاوعم   الدنيا سادت يالت  سال اإل حضارة عليه

 المقصود هن  أ حد  أ كل   لياتشعر؛ َّ مل ُّٱ المفرد بصيغة مراأل يءمج ن  إ ث   

د مراأل ن  أو  بالخطاب د فالخطداب إليده  ه  موج  دللر   ه  موج   والصدغير  ةأوالمدر لج 

                                                           

 .326صـ 7ج: تيمية ابن لإلما  الكبير  التفاير( 1)
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دد وكددل    والجددن    ندد واإل  والكبيددر دد ؛القددراءة فعددل مندده ىت  يتددأ ن  م   عددد  ن  أ    ل  ع  ي  ول 

 في فهي وحده  –– المصطفى ح     يف مزيةً  كانت نإ ةوالكتاب القراءة معرفة

 .صاحبها ةبمكان يرزت ةمعر   هغير ح    

 ُّٱ مدع تناسبا َّ يل ُّٱ :قوله في -ايضً أ- فرادباإل الخطاب كاف جاءت وقد

 يخاطبده هن دأ استشدعر ذاإ يدهمرب    إجابدة فدي -اغالبًد– يادار  نااناإل ن  أل؛ َّ مل

 صدال اإل ن  أ لىإ شارة  إ َّ مل ُّٱ ايضً أ فرادباإل التعبير يوف  وحده يهويرب     هو

 هدو كدارفاأل وبداب  عمدالاأل قبل فكارباأل أويبد  الجماعة لىإ ل  ليص   بالفرد أيبد

 .اوميدانً  داللةً  الشامل بمفهومها القراءة

 –– النبددي    ةي ددم   أ ن  أ ويبدددو  مفعددول   َّ مل ُّٱ للفعددل ر  ك  ي  ي دد لدد  هن ددأ ونلحدد 

 بعدد  ذهدد  نأ يفدد اسددببً  كانددا ؛كتدداب   مددن كونهددا يفدد القددراءة مفهددو  وحصددر

د  اقار ًدد ن  ك دد: عنددده  َّ ملُّٱ فمعندى  يٌّ تكددوين يددةاآل يفد مددراأل ن  أ لددىإ رينالمفا  

 .اكاتبً  تكن    ل   ن  وإ  كيل  تكن    ل   ن  أ بعد رادتهإو  خلق  يالي هللا بقدرة

د طدابخال يجعدل يٌّ تكدوين مدراأل ن  بأ والقول  هدو  هوحدد –– بدالنبي    اخاص 

 ل ياد ال مكتدوب   مدن كونده يفد القدراءة مفهدو  حصدر وكيل   عليه دليل ال أمر  

 :معناهددا صددلأف وكدديل   ماددمو   مددن  وأ  مكتددوب   مددن تكددون قددد فددالقراءة ؛لهدد 

 حئ جئ يي ىي ُّٱ –– هنبي    عن هللا قال وقد»   والتنا   هوالتفق    والض    الجمع
 ة  صحيف من قرآنال يتلو ايومً  –- النبيٌّ  يكن ول  [ 2 ة:نالبي   ]  َّ  هئ مئ خئ

 ما بالا د خدياأل بل  ةبالمطالع الكتاب من هخيأ: المكتوب تالوة معنى لي  ذنإف

 .(1)«مرقو    كتاب   يف ل  وماج   ن  مدو   هو لشيء   لقينوالت  

 مدن كونده فدي حصدره الديى  معناها يال   مفعواًل  َّ مل ُّٱٱـل رقد   ن  م   ومنه 

دف  ي  : أقدول ؟وهدو ال يقدرأ يقرأ ماذا: ؤالوالا  »: فقال  مكتوب   د مدن  ه   أن   يا  الا  

د ربدالتفك   المخلوقات قراءة بالقراءة المراد : -أعلد  وهللا- المعندى فيكدون  لوالتأم 

 .(2)«الخال  هأن   امالحظً   -- هللا باس  اإلناان وهيا  الكون هيا اقرأ

                                                           

ين  أصول في حديثًا أربعين شر  الا نة كنوز من المختار( 1) . ط دراز  هللا عبدد محمددم د الد  

 .21صـ:  2009= ه1430 الثانية  الطبعة  الكويت -القل  دار

ى  سدددعيد التفادددير  فدددي األسددداس( 2) دددال   دار. ط حدددو   11ج:  2003 الاادسدددة  الطبعدددة الا 

 .6601صـ
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 صاح  لجأأ اليي هو مكتوب   من كونها يف ةالقراء مفهو  حصر ن  أ وويبد

 وسدع  أ القراءة ةدالل ن  أل ؛نظر   محل   وهو  إليه ذه  ما لىإ التفاير يف ساساأل

 يحتداج مدر  أ المخلوقدات قدراءة كونده فدي وءالمقدر رة دا وحصر  ذل  من    أعو

 .الماطور والكتاب  المنظور الكون ع  ا  ت   َّ مل ُّٱ ةدالل ن  أ ةً وخاص    دليل   لىإ

رين ومن نْ  المفس   ً ا مفبدوالً  «القدرآن» :جبل م   ، ومدنَّ مل ُّٱ للفبدل مقدد 

ده– الدرازب اإلمدام رؤالء م  ح  أ  :أ ي   َّ مل ُّٱٱ»: قدال حيدث –هللا    آن  اق در   إ ذ   ال ق در 

ة   اء  ل   ال   ال ق ر  ت ع م   .(1)«ف يه   إ ال   ت ا 

 به  أمره بما إال قراءة ال هن  أ إلىأشار »: فقال حذوه، البقاعي اإلمام وحذا 

 وهدددو غيدددره  مقدددروء ال لمدددا القدددراءة أوجدددد: فدددالمعنى األعظددد   الجمدددع وهدددو

 .(2)«القرآن

 وجعلده  فيده القدراءة دا درة حصدر لكدن    وءمقدر عظد أ قرآنال ن  أ    ي  ر   وال

 ث     –– للنبي    ه  موج   مرفاأل  دليل   لىإ يحتاج مر  أ َّ مل ُّٱ لللفع مفعواًل  هوحد

دةاأل كدال  يدنأو ؟ةن  الا د يوح ينأف  ينالد    يو  لىإ هبعد من ةم  لأل  العلد  هدلوأ  م 

 المنظدور؟ الكدون يداتآ يدنأ بدل ؟دربهد  علدى سار ن  وم   والتابعين الصحابة من

 صدمي  مدن هدو يالدي  هوالتفق د روالتددب   للنظر اوبابً   للقراءة ميدانًا هكل   هيا  ألي

 ؟َّملُّٱ داللة

أ ٱ»-: الرازب اإلمام قول لن   ثم   آن  اق ر  ة   إ ذ   ال ق در  اء  ل   ال   ال ق در  دت ع م   –«ف يده   إ ال   ت ا 

 يف جاء وقد  قرآنال يف اكثيرً  وتصريفاته «قرأ» الفعل ورد فقد  نظر   فيه كال   

  القيامدة يدو  بالعبدد الخداص    الحاداب كتداب في جاء كما  اعمومً  لةالمنز   الكت 

 الحصدر دليل ينأف [ 14 :سراء]اإل  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ

 فقُّ؟ قرآنال قراءة هو المقصود ن  بأ ييقض يالي والتقييد

أ أن للددى أميدل ولدذا  هللا يدداتآ يادع يالددي  الدداللي ب ْبدد ه َّملُّٱ ازمددر ي بدو 

دد مددراأل ن  أل ؛نددافع   كددل    قددراءة وياددع  ومنظددورةً  ماددطورةً    ابتددداءً  للنبددي ه  موج 

ة  يالدوح لقدراءة اعتت  »  هكل    لهيا اعتت   مراأل وداللة  انتهاءً  بعده من هاكل    ولألم 

                                                           

 .14صـ 32ج 16 : الرازي لإلما  الكبير  التفاير( 1)

ين برهددان والاددور  اآليددات تناسدد  فددي ررالددد نظدد ( 2)  -العلمي ددة الكتدد  دار. ط البقدداعي  الددد  

 .479صـ 8ج:  2006=  ه1427 الثالثة  الطبعة بيروت 
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  امحكًمد  ياتاآل لمفص   امكتوبً  امجيدً  انً آقر نزوله يع    ىحت   نزوله سيتتابع اليى

  منده ليتعل مدوا ؛لهد  ندهويبي     الناس على النبي   هيتلو. امتناسبً   امتماسكً   امترابطً 

دف   من ي ةالبشر هتندو   ما ةومعرف  الخل  يف والنظر  الكون لقراءة اعيت  و   لده    ه 

 .(1)«قالمهاأب فيه وتجارب

مة ذ ره ما أ وع وما  حدذع لسر    بيانًا عرجون الصا   محمد الشيخ البال 

ه– قال لذ ،َّملُّٱ مفبول م  ح  د ةرسدال تأبد» :-هللا     عظد أو لو  بدأ -– د  محم 

 نأ يدو   اريخت دال لوحدات بدرزأ علدى الحكدي  القددير كتبده ةالمعرفو للعل  عنوان

دد علددىاأل ةلهي دداإل الرسدداالت لنمددوذج ماءالا دد قالددت  هكدديا  َّملُّٱ :–– د  محم 

  البشددر علددو  مددن ن  معددي   ء  وبمقددر دي دديتق ال الدديى  المطلدد  مددراأل ةبصدديغ مطلقددة

 كتددداب   وأ  مقدددروء   كتددداب   بقدددراءة دتقي دددي وال  فكددداره وأ  ه وفندددون  ومعدددارفه 

 والمعددارف العلدد  تفيددد  اليسددة  وأالكتابدد طرا دد  مددن الندداس عددرف بمددا مكتدوب  

 القدراءة تجري ن  معي   بمكان   دتتقي   وال  القراءة فيه تقع بزمن   دتتقي   وال  نااني ةاإل

 مدن بده ف  احتد مدا علدى َّملُّٱ الصديغة بهديه المطلد  الطلد  فهيا  جنباته بين

د لرسدالة لو  األ العندوان تادجيل يفد صريح هاوجو   الوحي  مفاجأة هوالأ  د  محم 

 يفوتده فدال  كداماًل  اًل وشدم وشدمولها  هدادخلو خصا ص بأخص    الحياة لوحة يف

 علد    عنه يند   وال  ةمكنألا من مكان   وال  زماناأل من زمن   وال  الناس من جيل  

 سديفتح يالتد وأ  نادانياإل رالتطدو   منحددرات يفد البشر عرفها يالت  العلو  من

  حقابواأل الانين من مضى فيما بها ناانياإل للعقل عهد ال سبيل معرفتها لىإ

 يالتدد وأ  الحيدداة ماضددي يفدد كانددت يالتدد  المعددارف مددن ة  معرفدد عندده تدديه  وال

  .(2)«ماتقبلها يف ستكون

 اا الت    اتبعً  لعطاءا اا ات   وجاء  َّملُّٱ مفعول حيف عطاء من هكل   فهيا

 .وتعالى سبحانه نارب    كال  وفى  العرب لغة يف «قرأ» داللة

 دا درة عدن تخرج القراءة هيه ومثل  ويهد  ويفاد يضل   ما القراءة من لكن

  القدددراءة لحركدددة اضدددبطً  َّ يل ىل ُّٱ :سدددبحانه جددداء ولددديا ؛َّملُّٱ مفعدددول

 ىل مل ُّٱ المصدير لدىإ المادير مدن القاعددة العبد ليصح  ؛لماارها اوتحديدً 
                                                           

:  2000 الشددرو   دار. ط العلددواني  جددابر طدده والكددون  الددوحي القددراءتين بددين الجمددع( 1)

 .13صـ

مدة ورسدالة  مدنهج هللا رسدول محمد  ( 2)  بدمشد   القلد  دار. ط عرجدون  الصداد  محمدد للعال 

 .241صـ 1ج:  2009 =ه1430 الثانية  الطبعة



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2129﴾ 

 القدراءة مدان  إ  يرضداه ال مدا أنقدر فدال  هللا باسد  القدراءة تكون نأ د  ب   فال  َّ يل

 .خرةواآل الدنيا يبخير والخل  رضاأل لنفع منهجه وعلى  هللا باس 

 رٌّ جدددا َّ يل ىل ُّٱ ن  إ :يقولدددون العلمددداء تدددرى حدددين المعندددى هددديا ىيتجل ددد

: والمعندى  َّ مل ُّٱ فاعدل مدن الحد نصد  محدل    في بمحيوف   متعل    مجرور  و

 مصداحبة ةوالمصداحب   رب  د اسد  تد ءقرا امصداحبً  وأ   رب  د باسد  امفتتًحدأ اقر

 . (1)لي إ المحان  برب    اماتعينً  أاقر: وأ  لجالله لمالحظةوا  ه  الف  

 ن  أ علدى يددل   هكل د القدراءة يف باهلل عانةواالست والمصاحبة   االفتتا  فمعنى

دي بمدا ةمحكومد والمنظدورة المادطورة للكلمات الشامل بمفهومها القراءة ض   ي ر 

 .تعالى هللا

 عنه  ر  فتي وما هيلاإل يالوح  ه  ف   ن  أ على تدل   ةاالستعان بباء الفعل ةوتعدي

  عليده والتوكدل إليده  واالفتقدار  بداهلل ةاالسدتعان من يصحبه نأ د  ب   ال  علو    من

  هللا ةمعي د  حق دتتعلدى مثلده  مدا تدهوقو   هللا لو  ح   لىإ ياليات الحول من لوالتنص  

 . ه  والف     ل  الع   سبيل سال  على وفتحه  وعنايته

 اجعلدهأي:   هللالفعدل  هديا لاجعد: والمعندى  «الدال » بمعنى الباء ن  إ: وقيل

 .(2)جلهأل

 -فدي نظدري–وهديا    رب  د اسد  علدى اقدرأ: أي  «على» :بمعنى يه :وقيل

ينفدي عدن نفاده القدراءة   --بعيد ؛ ألن  سيا  نزول اآليات يدل  على أن  النبدي  

 يل ىل مل ُّٱ :يداتاآل تفجاء  «ئ  بقار ناأ ما»: ياتطيع ال هأن   ات  مر   دويؤك   
 لدد و  بح   ذلدد  تفعددل ال  ن ددأ المعنددى ن  أ إلددى شددارة  إ يفدد  يدداتاآل... َّ مم ام

 هددديه خلددد  يفالدددي ؛بددده فاسدددتعن  لدددهو  وح   -تعدددالى– هللا بقددددرة مدددان  وإ  تددد وقو  

 .عهد   ساب  بها ل  يكن    ل   نإو  القراءة  م  يعل    نأ على قادر   بقدرته المخلوقات

د  بدالمعنى ارحًمد مد   ة ألالسدتعان الباء كونو دتأ اومم   ن  أ ذلد  يفد بده ن ي ا 

 كقولده  لدفاأل ثبداتإب الإ َّ يل ُّٱٱـب ةومتلو   بالباء ةً مابوق ت  أت ل  «اسم» ةكلم

 تدأت      فل د البادملة يفد ماأ [74 ة:الواقع]  َّ جل مك لك خك حك ُّٱ :تعالى

                                                           

ددداف( 1)  للتدددرا   الري دددان دار. ط الزمخشدددري  لإلمدددا  التنزيدددل  غدددوام  حقدددا   عدددن الكش 

 .775صـ 4ج:  1987= ه1407
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قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2130﴾ 

د ادً ن ادت  م   العلمداء بع  جعله الباملة من لفاأل في  فح    لفاأل ةمحيوف الإ  هيوج  

 للداللدة يتدأت البداء ن  أ ةاللغ هلأ ذكر: فقال  َّ يل ىل مل ُّٱ يف الباء ةدالل به

ددأ  لصددا اإل معنددى علددى للداللددة -كدديل – يتأوتدد  ةاالسددتعان علددى  ةاالسددتعان ام 

 داةً أ جاددي يفد ملد أ ال ينن  أ الداللة هيه يوج  واليى  «بالقل  ت  كتب  »: فمثالها

دأ  بدالقل  ةاالسدتعان ي  علد وجد  ولديا ؛القل  مقا  تقو   :فمثالهدا لصدا اإل ةداللد ام 

 [ 20 :المؤمندددون]  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :تعدددالى قولددده

 ولديل  ؛لصدا لإل -هندا– البداء كاندت ولديل  ؛عنهدا ينفد    ال الشجرة بتهن  ت   ياليف

 قدربأ يجعلهدا لدفاأل حديف ن  أ لدىإ ااسدتنادً  لصا لإل الباملة يف الباء ن  إ :قالوا

دد لددىإ ددأ  لصددا اإل معنددى مددع يتماشددى ب  ر  ق دد وهددو  ينالا    فقددد َّ ىل ُّٱ ةكلمدد ام 

د البداء بدين فاصلةً  لفاأل فيها ءتاج  نأ بهدا  ليداأل المعندى كدان ولديل  ؛ينوالا  

 .(1)ةلالستعان تكون

ددرين ببدد  وذرددب    رب  دد اسدد    أاقددر: المعنددى ن  أو  البدداء زيددا ة للددى المفس  

  سدبا اقدرأ: قدال حيدث  «قدرآنال مجداز» كتابه في عبيدة بوأ هؤالء سأر وعلى

 .(2) رب    اس    أاقر: مجازه  رب   

ه- الرازب نقل وقد م  ح   : منها وجوه ، من و ب فه القول رذا -هللا   

ن اه   ك ان   ل و   أ ن ه   -1 ع  ب      اس     اذ ك ر  » :م  دا «ر  ا دن   م  ده   ح  ن  دا»: ي ق دول   أ ن   -- م   م 

ئ   أ ن ا ب  ي اس     أ ذ ك ر   ال   :أ ي    «ب ق ار   .ر 

دي ا أ ن   -2 س ددول   ي ل يدد    ال   ه  ددا أل  ن دده   ؛-- ب الر  ى ش ددغ ل   ل دده   ك دان   م  ددو  ددر   س  ك   ّللا    ذ 

ه   ف ك ي ف   ر  ل   ب أ ن   ي أ م  ت غ  ا ي ش  غ واًل  ك ان   ب م  ش   ؟أ ب دًا ب ه   م 

ع ن ى ف يه   أ ن   -3 ي يعًا ل م  ب اء   ت ض   .(3)ال 

 بعد  وجدده مدا بالزيدادة قدرآنال كلمدات بعد  على  ك  الح   وراء يكون وقد

  موضدع   يفد الكلمدة رك  ي  ت د متشدابهة   يات  آو  مقامات   من ذاته قرآنال يف العلماء

 ومدن  مشدابه   مقدا    يفد حيفده ةبداللد المديكور زيدادةب فيقول  هنظير في يفح  وت  

 :سدددبحانه قولددده مدددع [1 :علدددىاأل]  َّ مي زي ري ٰى ين ُّٱ يفددد ورد مدددا :ذلددد 

 آيدددة   يفددد البددداء جددداءت حيدددث [ 74 ة:الواقعددد]  َّ جل مك لك خك حكُّٱ

                                                           

 .7صـ: المزيودي مبارك محمدم د الع ل    سورة في الكري  القرآن في البياني اإلعجاز( 1)

ر عبيدة ألبي القرآن  مجاز( 2) ع م  : الخدانجي مكتبدة سدزكين  فدؤاد محمدد: تحقي  المثن ى  بن م 

 .304صـ 2ج

 .14صـ 32ج 16 : الرازي اإلما  تفاير( 3)



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2131﴾ 

 وخروجهدا دخولهدا ن  إ :يقول رينالمفا    بع  جعل ما وهو  خرىأ في فتي  وح  

 .(1)للتأكيد زا دة   هان  إو  سواء  

 المواضددع يفدد التشددابه ن  أل ؛يجددوز ال خددرىأ علددى آيددة   قيدداس ن  أ والواقددع

 هحوال دأ مقدا    فلكدل     الكدال  لده و ا دالم   والغدرض المعنى حاد  ات    ييعن ال ةي  قرآنال

 ونظددرة  بدده ىيددؤد   الدديى الخدداص   هطريقدد غددرض   ولكددل    ه غيددر يناسددبها ال يالتدد

 ة الدق د لوانبدأ اافقًدد انبعً  ل  فتكش   قرآنيال النظ  متشابه علماء كتبه فيما واحدة

 عالمواضد يفد واحددة   ة  كلمد وأ  حدرف   ربتغي د يكدون يالي  عجازواإل  والتناس 

دد وفددر    المتشددابهة  أ» ني  ب دد عميدد    د  ج  ددر  دد اق   أاقددر» وبددين اذكددره : أي  «   ب  ددر      اس 

 الديى الغدرض علدى أ دل  و قدرب  أ يفالثدان  «تد ءقرا يف باسمه اوماتعينً  امفتتحً 

 .الكال  له سي 

د يدة:اآل يفد باالس  والمراد  باسد  وأ  هللا باسد : نقدول فحدين  ىل دالع   فاتالص  

ادنى ب   الر   ب   الح    فالمقصود مجمو  صفات هللا تعالى  أو مجمدو  صدفات الدر 

دح   صدفات   مدن  لرب  د بمدا امادتعينً  أاقدر: فالمعنى الدال ة عليه   احبً وماتصد  نىا 

 موضدو    مدن فمدا  فيه تقرأ اليى للموضو  المال مة نىا  الح   هللا سماءأب رالتفك  

دالح   هللا سدماءأ مدن كثدرأ وأ  باسد    صدلة لده الإ ي   فكر  فدي شديء   مدن امد ذإ ؛نىا 

 وخلد  خلقد  الديي  رب  د باسد  -ذنإ- أفداقر  هللا اس  ثارآ من ثر  أ وهو الإ الكون

 .(2)حول  ء  شي كل  

ا ْ ر أم  دت   مدا علدى دالٌّ  االس  ن  فأل؛ َّ يل ىل ُّٱ اآلية في «االسم» ذ   فر  ع 

 يٌّ معرفدد مفتددا    قددراءةال ن  أ لددىإ يشددير قبلدده َّ مل ُّٱ: الفعددل يءومجدد  الدديات بدده

 بالغددة   يددةاآل فددي  تتحق دد وبدديل   هللا ةمعرفدد لددىإ يقددود يالددي هددو واالسدد   لالسدد 

 ينالدد    عليده ىن دب  ي   يالدي سداساأل هدي هللا ومعرفدة  هللا ةمعرفد لدىإ تشير ة  عظيم

 وخلقده  سدبحانه سدما هأ طري  عن هللا معرفة ن  أ لىإ تشير كما  تفصيالته بكل   

 .(3)خل  اليي

 مددده  اوماتصدحبً   بداهلل اماتعينً  َّ مل ُّٱ العظي  مراأل هيا في البدء ن  إ ث   

  اإليهد هللا هداه  قوا أ ال  إ ينالها ال  ف  ولطا     لهامات  إو ةً اني  رب   ابوابً أ للعبد يفتح

 وال  والفضل الخير من بتر  أ هو هللا باس  فيه نبدأ ال عمل   كل   ن  أل ؛عليها ه ودل  

                                                           

ع( 1) اج   لإلمدا  البيدان  وأضدواء  436صدـ 51ج: عاشدور ابدن للطاهر والتنوير  التحرير: ي ر 

 .88صـ 6ج: الشنقيطي

 .50صـ 1ج: حبن كة البن التفكر  معارج( 2)

 .101صـ: رمضان فتحي أحمد بالغي ة  قراءة العل  سورة: انظر( 3)



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2132﴾ 

دم كدلأن نأ عليندا هللا  حر   وليا ؛نفع   ا هرو من ىج  ر  ي    عليده  هللا اسد  رك  ي  ي د لد  ام 

 ولدىاأل يدةاآل جداءت هداكل    التشدريعات هديه وقبل  النحر عند اسمه رك  ذ   وج أو

 .َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ يالوح من

 مدن ب   الدر   باسد  لالتوس د ما فدي يخفى وال  َّ يل ىل ُّٱ :سبحانه قال وقد

 هللا سددماءأ يلمعددان جددامع   مصدددر   ةالربوبي دد ن  أل ؛والتاددديد  لهددا واإل  التوفيدد 

 .بتأليهه لزامه إ في هعباد على هللا ةحج   وهي  وصفاته

ا  فيظهدر اآليدة فدي «هللا» ازعظم االسم  ون «بالر  » اسم اصطفاء سر   أم 

دد هتاسددبمن ومدددى   داللتدده مددع نقددف عندددما  صددلألا يفدد «ب  الددر  » فلفدد   يا للا  

 يده  ب   ر  ي   هاب در  : يقدال كمدا  اب در   هب دري   د  ل دالو فدالن   ب  ر   :يقدال  «رب  » للفعل مصدر  

  صدال واإل  رشدادواإل ة نميدوالت   ة غييدالت  : همعندا   بعمو ه  د  ه  ع  ت   :بمعنى ةً ي  ب  ر  ت  

 مددداداإل :-ايًضددأ- ويشددمل  علددي والت    هدديي والت    ديدد أوالت   ايددة عوالر     والحفدد 

 مددن «ب  الددر  » كلمددة اسددتعيرت ثدد     وسددالمته لبقا دده إليدده يحتدداج بمددا الماددتمر  

ل   فصارت  الفاعل اس  لىإ ةالمصدري    هيف ي ب   ر  الم  : بمعنى «ب  الر  » مةكل ت ط 

 لد ط  ي   كمدا والاديد   والمالد   ايدةوالرع  صدال اإل ويشمل  لاع  ف  : بمعنى ل  ع  ف  

دددن ع   والقدددي     المددددب  ر  :علددى  هددديه كدددل   يشدددمل   ب   بدددالر   -سدددبحانه- ووصدددفه  والم 

دد والمرب  ددي   بدددًاأ المنشدد  فهددو المعدداني   مم خم حم ُّٱ والمال دد  نع    والم 
 هدو القدرآن فدي التركيد  مدن األعظد  والجمهور [ 2]الفاتحة:   َّ  يم ىم

 .(1)المعنى بهيا «رب  »

 ولعدل    العبدد لىإ سماءاأل قربأ من وهو  الحانى هللا سماءأ من «ب  لر  ا»و

 لىإ هتوج   ذاإ الإ اف  ضم غير ل ط  ي   وال  يب   ر  الم   هن  أ نااناإل لىإ يالمعان قربأ

ددأ  تعددالى هللا دد هن ددإف ضدديفأ ذاإ ام   سددبحانه- فدداهلل  هعبدداد لددىإو  هللا لددىإ هيتوج 

د -وتعالى   يجداداإل ةنعمد :   ع دن    ثدال فدي ةبالربوبي د ونحدن  لخلقده ر  ومددب     ب   ر  م 

 .(2)شادوالر   ايةالهد ةونعم  مداداإل ةنعمو

ي دد يالمعددان وهدديه  رشددادوإ  ايددة  هدو  داد  وإمدد  يجدداد  وإ  عطدداء   ةفالربوبي دد   أ ل 

 :منها عد ة، وجوه   منرذا  ويظهر الوحي  بدء بايا   ف  و  أ  و

                                                           

ل االشتقاقي المعج ( 1)  .«رب » مادة جبل  حان محمدم د الكري   القرآن أللفاظ المؤص  

 الخامادة  الطبعدة المكتبي  دار :ط النابلاي  رات  محمدم د الحانى  هللا أسماء موسوعة( 2)

 .293صـ 3ج:  2008= ه1429
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 يددةاوالعن أفددةالر   معنددى لددىإ ولفددت   يدديان  إ «ب  الددر  » باسدد  التعبيددر فددي -أ

ددالخ   علددى يدددل   االسدد  ألن   ؛يصددلحه مددا يفعددل هرب دد هوأن دد  بددالمربوب    ل 

 .ريدبوالت   ة والملكي  

 إليه  حب   ما بعد -- هللا رسول قل  على نزل ما لو  أ هي ياتاآل هيه -ب

 جبريل رأي حين فز  وقد -- لقلبه ني   تأ ةالربوبي   رك  ذ   يفف  الخالء

 فاسدد  يفزعدد ؟ فكيددف اكب ددر   الدديي هددو: فقددال  الفددز  ليددزول ؛فاسددتماله

 وهو    ل  الم   ه  أ  ج  ف   حين وفزعه -- النبي حال يناس  اليي هو «ب  الر  »

 وهديا  َّ ملُّٱ: لده يقدول ناقوس   ة  مر   لألو   هسمع   طر  وقد  الغار في

 دالتعب د علدى مبني دةً  جديددةً  حياةً  ناآل ابتدأ -- النبي   بأن   شعار  إو تكليف  

  -- النبددي فدز  ولدديا ؛اكبيدرً  كددان مرفداأل  والنهددي واألمدر  قيدادنواال

دد ددم   هدديا كددان َّ يل ىل ُّٱ: لدده قددال افلم   الدديى هددو هن ددأو  طفبددالل   ارً ع  ش 

 وهدو ة الجاهلي د أهدل يفعله كان ام  م ةالجاهلي   يف وحماك دكوتعه   اكب  ر  

 فهدو  م وسل وحرب   وسفرك إقامت  يف ويحمي  هدكايتع يالي  رب  

 .(1)بالماتقبل وتطمين  بالماضي تيكير

 خطداب وفدى رسدالته   بددء فدي األنبيداء خطداب فدي القدرآن نهدج وهديا

 ]طددده: َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱ لموسدددي: هللا قدددال فقدددد األوليددداء 

ددا لزكري ددا وقدال [ 12  ني  ميُّٱ: َّ ام يل ىل مل ُّٱ قددال: لم 
  :ل  الم   لاان على لمري  قال وكيل  [ 9 ]مري : َّ حئ جئ يي ىي

[  19 ]مدددددددددددددددددري : َّ من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ُّٱ

ق دده عطدداء   فالربوبي ددة  ومعروفًددا  وإحاددانًا  فضدداًل  عبدداده علددى هللا ي غد 

 .وكرامةً 

 يددعو يالدي ن  أل ة؛اعدبالط   األمدر سديا  يناسد  ةبالربوبي   التعبير إن   ث    - 

 بصدفات تادتوج  مداإن   ةاعدوالط   فالعبدادة   ع  الدن    رتديك   هدو اعةالط   إلى

 .(2)ةاعالط   على الحث    يف أبلغ ذل  فكان  الفعل

 هديا يوفد  المشدركون بده يقدر   يالي الخطاب هو ةالربوبي   خطاب كياك - 

 أن وصدداحبها الدددعوة علددى الخطددر مددن ن  أل ؛الحددال لمقتضددى مراعدداة  

ددالخ   مددع صدداد الت   يحددد    دد ال وليدددة   والدددعوة  ة  ل وهلددأو   مددن  ص   لتتحم 
                                                           

 الثانيدة الطبعدة للنشدر  اليدو  اإلسدال  مؤس ادة عد    جدزء العدودة  سدلمان قرآني ة  إشراقات( 1)

 .113صـ 2ج:  1994= ه1433

ر  ونظ   15صـ 32ج: الرازي اإلما  تفاير ي راجع( 2)  .479صـ 8ج: البقاعي لإلما  الد ر 
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 يالددي ب   بددالر   يؤمنددون هدد ن  إ ة االنتقامي دد فعددالاأل ردود وال  المواجهددة

 .(1)هوحد ا ط  الم   المعبود لهباإل يكفرون ه لكن    خل 

 مفداتيح هد   أ القدراءة ن  أل ؛بدالقراءة مراأل يناس  ةالربوبي   عطاء ن  إ كما -ه

 الديي  رب  د باس  فالقراءة ؛-وتعالى سبحانه- ب   الر   لىإ ييهد اليي  ل  الع  

 انيٌّ رب دد فددي    هددي  للعبددد هللا ةربوبي دد مددن هددو يالددي عطا،هددا لهددا خلدد 

 هدي  اخالقًدأو ايمانًدإ فينبدت  القلد  رضأ علدى ليتندز   يٌّ رحمدان وغيث  

  المعدال  ةواضدح هرب  د لدىإ طريقه وتجعل  العبد حياة بها تشر  شم   

 من القراءة عطاء ن  وأل ؛بهاتالش   غب  وال  هواتالش   ظال  يشوبها ال

  رب د وهو  العل  مصدر لىإ ادا مً  قلب  يلتفت نأ د  ب   فال ةالربوبي   عطاء

 تغتر   ال ىحت   وذل   يعل  يكن ل  ما مهوعل    عل    من اإلناان خل  اليي

 .علي  وبااًل  فيكون  م ل  بع  

- المخاطد  ضدمير لدىإ أتي اإلضدافةتد ثد     «ب   الر  » اس  اصطفاء نع هيا

–: دد لكددل    كدديل    وهدديَّ يل ُّٱ ل الوجدده وعلددى  خطابدده ىت  أيتدد ن  م   فددي ازو 

ةً إن دده »: الددرازب اإلمددام يقددول اإل ددافة دديف   ت ددار  دده   ذ ات دده   ي ض  ب وب ي ددة   إ ل ي  ةً  ب الر  ت ددار   و 

يف ه   ه   إ ل ى ي ض  ي ة   ن ف ا    [1]اإلسراء:   َّ يل ىل ُّٱمثل قوله سبحانه:  ب ال ع ب ود 

اف ة    و(2)«هو لي وأنا له» كأن ه يقول: ه   إ ل ى ذ ات ه   إ ض  ب د  ا ن   ع  ن   أ ح  داف ة   م  دد   إ ض   ال ع ب 

 لدىإ -- بتبليغده شعارلإل –ال والا   الةالص   عليه– هضمير لىإ ةضاففاإل  هلل

 .(3)المتواتر الوحي الإنزب ةالبشري   الكماالت من ةالقاصي ايةالغ

– هن دأ علدى تددل   هدان  أ: يوهد  الخطاب عمو  يناس  خرآ سرٌّ  اإلضافة يوف

 بددون العبدد عندد معدروف   -تعدالى– ب  الر   ذإ ؛المخاطبين عند معروف   -سبحانه

 علدى يددل   دليدل   هن دأ مدن الدرغ  علدى  مخلدو    العبد ن  أو  خل  بكونه االستدالل

 مدع زةمغدرو ةفطري د ومعرفته  االستدالل قبل الفطرة يف معروف   هلكن    الخال 

 .(4)ةلي  و  أ ةبدهي   الفطرة

                                                           

 =األولدى جمدادى  (345) عدد البيان  مجلة الدميري  أمين العل   سورة صدر في قراءة( 1)

 .57صـ:  2016= ه1437=

 .15صـ 32ج 15 : الرازي الفخر تفاير( 2)

 =الكتدد  دار. ط العمدداري  الاددعود ألبددي الكددري   الكتدداب مزايددا إلددى الاددلي  العقددل إرشدداد( 3)

 .448صـ 6ج:  1999= ه1419 األولى  الطبعة بيروت  -العلمي ة=

 .326صـ 7ج: تيمية ابن لإلما  الكبير  التفاير( 4)
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ده هللا– تيميدة ابن ذ ره وما م  ح   الجمدع بضدمير الخطداب جداء ذايتحق د  إ -  

 ؛َّ مل ُّٱ مراأل في فراداإل مع يتناس  َّ يل ُّٱ فرادباإل التعبير لكن    «ربك »

ددد مدددراأل ن  أ مخاطددد    كدددل   ر  لياتشدددع    هوحدددد المخاطددد  هن دددأو  هدددو إليددده ه  موج 

 اختيدار قدرار ن  أبد كديل  يشدعر وهدو  مدراأل امتثال لىإ ىع  د  أ   وهيا؛ َّيلُّٱـب

د قرار   الطري  ه  وعلدى منهجده ينتهدي بده رب  د باسد  أقدر ذاإفد  هتدتبعا هدو ليتحم 

ن عبدوا رب ه  لعل ه  يت قون  وهنا يكون خطداب  الجمدع الطري  إلى أن يكون مم 

  َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ  لددىو  أ  

 .[21 :البقرة]

  مددرواأل  النصددح لتقب دد لددىإ ةالماددارع فددي َّ يل ُّٱـبدد التعبيددر يفيددد كدديل 

 ارحًمدد    أمد وهديا  وحددك مركأبد ويهدت     وحددك يد ب   ر  ي   هن دأ تشدعر ذإ ي هدوالن  

 يالددي ب   الددر   باسدد » :يقددل ولدد   َّ يل ىل ُّٱ :قددال لهدديا هولعل دد يددة اآل بمقصددود

 .«خل 

 ت  نعددد وهدددي   َّ مم ام ُّ :بقولددده -سدددبحانه– ب   الدددر   وصدددف جددداء ثددد   

  بهدا علد    للمخاطد  سدب  قدد جملدةً  تكدون نأ د  ب د ال الموصول وصلة  «رب»ـل

ي ف صدل ابهد جيء   فإن ما  اشيئً  ابه وصف ت   أنت   إذا َّ ام ُّ بعد ةفالجمل  أن بدين ل 

ر   ي راد ك  فهدا قدد بجملدة   الشيء   ذ    (1)كديل  األمدر يكدون أال   وبدين لده  الادامع   عر 

 .(2)والتعريف زيالتمي هو َّ ام ُّٱـب الوصف من األساسي والغرض

 بدل  المخاطد  يعلمه ء  بشي وصف   هو َّ مم ام ُّٱبـ ب   الر   فوصف ذنإ

 الموصددوف صيتخصدد هددو بالوصددف والقصددد  ونكالمشددر بدده أقددر   مددر  أ هددو

د َّ مم امُّ الوصف هيا رك  وذ    زيتمي كملأ هيزيوتم  و ا دالم   الغدرض ديؤك  

 بمعوندة مدان  وإ  تد وقو   لد و  بح   أتقر ال أتقر حين  ن  أ يشعر ذإ ؛يهويقو    الكال  له

 دي دب   خيأي امً معل   اقار ً  ي  ماأل يجعل نأ على قادر   الخل  هيا خل  يالي ن  أو   رب   

                                                           

مدة: تحقيد  الجرجداني  القاهر عبد لإلما  اإلعجاز  دال ل: انظر( 1) . ط شداكر  محمدودم العال 

 .200صـ:  1992= ه1414 الثالثة الطبعة الخانجي  مكتبة

 دار. ط أمدين  شديخ بكدريم د: تحقيد  الدرازي  لإلمدا  اإلعجداز  درايدة فدي اإليجاز نهاية( 2)

 .164صـ:  1985 األولى الطبعة للماليين  العل 
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مدة يقدول  -وتعدالى سدبحانه- الحد     لىإ الخل   التنبيده  وفيده » :السدبو  أبدو البال 

 مدن   يتبع هدا وما الحياة   من عليه هو ما على اإلناان   خل    ع لى قدر   من   أن   على

 سددا ر   عددن فضدداًل   الحيدداة   را حددة    تتشدد لدد  ة  مدداد   مددن   ة  والعملي دد ة  العلمي دد الكمدداالت  

 .(1)« المتكل   العال  الحي   القراءة   تعلي    على قادر    الكماالت  

ب    بوص  االب داء وفى   الالت   َّ مم ام ُّ الصدفة بهدذه -سدبحانه– الدر 

 ولشا ات   ثيرة منها:

ددأ مدديالد امعلنًدد يالددوح مددينأ بهددا ينددزلآيددة   لو  أ هدديه ن  أ  ودعددوة    جديدددة   ة  م 

 ام ُّ بالحيددداة البددددء معندددى فيهدددا  ب   الددر   صدددفات مدددن بصدددفة   تأفبدددد  جديدددة  
 .(2)َّمم

 لصدفات جمعهداأو ة الربوبي   معنى لىإ فاتالص    قرب  أ هي «الخل » وصفة

 ُّٱ لده اليدةً ت أتيت النع  وكل    خرآ ء  يش هناك كان ما الخل  فلوال ؛باهلل التعريف

 [.40 :الرو ]  َّ حط مض خض  حض جض

دا: ي ق ول   ال ع ب د   وك أ ن    َّ يل ُّٱ :قوله على دل ةاأل عظ أ من كيل  ةوالخالقي    م 

ب  دي؟ أ ن د    ع ل ى الد ل يل   دف ات     ب دي ات     ك ن دت   أل  ن د   : ف ي ق دول   ر  ص  دد وًما و  ع  ت   ث د     م  در   ص 

ودًا ج  و  ف ات     ذ ات     ف ي ل     ب د   ف ال    م  ص  ن   و  ال     م  ه ي ا خ  ل     و  داد   ال خ  يج  اإل    ع ل دى د ل   و 

ب     أ ن  ي أ ن ت   ر   .(3)مربوبي و 

 لدىإ ب  ر  ق دأو     ه  بدالف      ل دع  أ هدو ولديا ؛ني  بدالع   ك  ر  د  ي د محادوس   كيل  والخل 

 بده ايدةالبد فكانت  الحكمة وكمال  القدرة وعظي   الوجود   ىعل أدل  و  المقصود  

دن  أ ندزل مدا لو  أ هدي يالتد  يداتاآل هديه لو  في أ  معرفدة الواجبدات لو  أ ن  أل ؛ ا 

 ام ُّ ايدةالبد كاندت ولديل   ؛وضدوال ايدةغ فدي فعالدهأ لدىإ بدالنظر وهي  هللا
 .َّ مم

                                                           

 .448صـ 6ج: الاعود أبي اإلما  تفاير( 1)

 :ت. د  ةعشدر ةالرابعد ةالطبعد  دار الشدرو  .ط  د قطد سدي     نآالقدر يفد يالفندالتصوير ( 2)

 .56ـص

 .15صـ 32ج 16 : الرازي اإلما  تفاير( 3)
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 مجدداالت هددي المخلوقددات ن  أ لددىإ شددارة  إ ايًضددأ الصددفة بهدديه االبتددداء وفددى

 بيل  الا د هدو الخلد  في البحث ن  أو  هرب    معرفة لىإ العبد بيد خيأت يالت المعرفة 

 ينطلد  وبديل   سدلكوا طريد    أي    يوفد  كدانوا اي  أ الح     بلطال   قو   واأل ب  قر  األ

 يتواف  وهيا  هللا ةومعرف  والتوحيد  يماناإل لىإ «الخل » المحاوس من العبد

 .د  ر  ج  الم   لىإ المحاوس من تنطل  يالت نااني ة اإل الفطرة مع

دل  ي   بهديا وهدو  نفاده أ المشدركون بهدا  يادل    «الخلد » صفة ن  إ ث     لدىإ  ه  ئ  ج 

 باسد  أاقدر: قدال ولدو  للمشدركين هرسدول رسدلأ -سبحانه– فاهلل  الهً إ به قراراإل

 ةمقدمد ذلد   قدد   -تعدالى– هلكن    منه ذل  يقبلوا ن  أ او  ب  أل    له شري  ال يالي  رب   

دل  ت     َّ حكجك مق  حق مف خف حف ُّٱ: قدال   كمداالًهددإ بده االعتددراف لدىإ    ه  ئ  ج 

 القطدع وحصل ة الخالقي   على ةً موقوف ةلوهي  األ صارت الم   ث    [ 87]الزخرف: 

ددد بددأن    ىي ميخي حي جي يه ىه ُّٱ :تعدددالى قدددال  الًهدددإ يكدددن لدد  يخلددد     ل ددد ن  م 

 ه ن  إف إنكاره  لىإ له  سبيل ال بما هنفا   وصف [17 :النحل]  َّ ٰذ يي

 لده د  ب د ال الخلد  ن  أ ينكروا ن  أ وال     ل  ع   من مخلوقين كونه  ينكروا ن  أ يمكن ال

دم  ل  ع  ل   ؛الصدن  هدو الخال  ذل  ن  أ واع  د  ي   نأ وال  خال    من  يخلد  ال الصدن    ن  أ  ه 

ددد  ب   المعلددو  ومددن  اشدديئً   فهدديا ؛الًهددإ يكددون ن  أ يصددلح ال اشدديئً  يخلدد  ال مددا ن  أ ةً اه 

 .(1)التوحيد لىإ ودعوته   ينكرالمش لزا إ يف لطيف   سلوب  أ

- هللا ن  أ ر  ك  فدي   ،الشدين رذا يفللى لطيفة   –هللا هم  ح     – تيمية ابن لفم وقد

  خدرىأ قييددوالت    تدارةً  طال بداإل َّ مم ام ُّٱبـ نفاه يصف -وتعالى سبحانه

 ُّٱ: ت ع ال ى ق ال  »: هللا هم  ح  ر   فقال  ذل  يف ر  الا    ن  ي  وب   ثالثةً  تارةً  بينهما يجمع وأ

ل     [2]األعلددى:   َّ جئ يي ىي ني دد    ف ددأ ط  ل  ي ة   ال خ  ددو  الت ا  ل دد     و  ددص   و   ب ددي ل     ي خ 

ددان   ن ا  ددا  اإل   ل دد    ك م  ل دده   أ ط  ددد   ق و    ي ق ي  ددد ه   ل دد    [3]األعلددى:  َّ هئ  مئ خئ حئ ُّٱ ه:ب ع 

ددان   ددي ا ف ك  ل دد    ه  ط  ن ددع   ال   ال م  ول ه   ي م  ء   ش ددم  ددي  ددن   ل ش  ل وق ددات   م  خ  ق ددد    ال م  ددر   و  ق ي ددد   ذ ك   ال م 

ن ا ان   ده   ف دي ب اإل   ل  ق دد   [7]االنفطدار:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ: ق و   ذ ك در   و 

ل     ط  ق ي د   ال م  ال م  ل   ف ي و  ا أ و  ن   ن زل   م  آن   م  ه و   ال ق ر  ل ه   و   مم ام يل ىل ملُّٱ: ق و 
                                                           

ين لعصا  البيضاوي  اإلما  تفاير على زادة الشيخ حاشية: انظر( 1)  عبد: ضبطه الحنفي  الد  

 8ج:  2001= ه1422 األولى  الطبعة بيروت  -العلمي ة الكت  دار. ط محمد  محمود هللا

 .637صـ
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ف ددي [2  1]الع ل دد :   َّ ين ىن نن من زن رن يددع   و  م  ي ددات   ج  ددر   ق ددد   اآل  ق دده   ذ ك  ل    خ 

ذ ك ر   د اي ت ه   و  ه   ه  ت ع ل يم  ل     ب ع د   و  يدع   أل  ن   ؛ال خ  م  ل وق دات   ج  خ  ل ق دت   ال م  دود ة   ل غ اي دة   خ  ق ص    م 

ل ق ت   ال ت ي ال غ اي ة   هيه إل ى يد  تته   أ ن   ب د   ف ال   ا خ  ا ت ت     ف ال    ل ه  ت ه  ل ح  ص  ا م  م  يد ت   و   ل ده   أ ر 

ا إال   دد اي ت ه  ددا ب ه  ددي ا  ل غ اي ات ه  ه  ددا و  م  ل دد    ّللا    أ ن   ي ب ددي  ن   م  ددي اء   خ  ددة   األ  ش  م  ك  غ اي ددة   ل ح  ددل   و   ت ص 

ا  .(1)«إل ي ه 

ل    و  أصدل   غيدر مدن الش ديء إبدا  في وياتعمل الماتقي   التقدير: هأصل   الخ 

ل     ولي   واحتياء   دن   قال وليا تعالى؛ هلل إال   اإلبدا  هو اليي الخ  مبي  نًدا ضدالل م 

دا  [17 :النحدل]  َّ خي حي جي يه ىه ُّٱ: غيدره عبد  يكدون الدييالخلد   أم 

مدا قدال ك األحدوال  بعد  في لغيره هللا جعله فقدأو بمعنى التقدير   باالستحالة 

  [110 :الما ددددددة] َّ رث يت ىت نت مت  زت رت ُّٱ :-- عيادددددىل

د علدى إال   الن داس كاف ة في ياتعمل ال والخل  ل:: ني  وجه    الت قددير معندى فدي األو 

 .(2)[17 :العنكبوت] َّ ٌٍّّ ٰى ُّٱ  كقوله تعالى: الكيبوالثاني: 

دن  أو  ف دو  أ   بددا واإل العدد  مدن يجداداإل علدى الخلد  ةدالل وحمل د  ا   يا للا  

 وهد   حدد  أ فيهدا يشداركه وال  ندارب   بهدا يختص   صفةً  تيكر يةاآل ن  أل ؛والغرض

 .بها يالمون اجميعً 

رين بب  ذرب ولذا   الز الد الفعدل منزلة َّ مم ُّ الفعل تنزيل لىإ المفس  

 لددىإ قصددد فددال  وانفددرد بهددا اسددتأثر تدديال صددفته هددو  خلدد ال لدده يالددي: والمعنددى

ي :والمعندى  العمدو  يفيدد ر  قدد  م مفعول   لىإ هاعد   ن  م   ه ن  وم    صاًل أ المفعول  ال دي 

ل     ء   ك ل   خ  ل   ش ي  ل و    ك ل   ف ي ت ن او  خ  ل     أل  ن ه   ؛م  ط  ل ه   ف ل ي     م  م  ل دى ال ب ع     ع ل ى ح   أ و 

ن   ل ه   م  م  ب اق ي  ع ل ى ح   َّ ين ىن نن من زن ُّٱ :تعدالى قولده يكدون هديا وعلى ال 

 .(3)العا  بعد الخاص    ر  ك  ذ   من

                                                           

:  1998= ه1419 الثانيددة الطبعددة الوفدداء  دار. ط  تيميددة ابددن لإلمددا  الفتدداوى  مجمددو ( 1)

 .129صـ 16ج

 .«خل » مادة األصفهاني  للراغ  المفردات ( 2)

 .17  16صـ 32ج 16 : الرازي اإلما  تفاير انظر( 3)
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 جدداء َّ من ُّٱ هددو َّ مم ُّ للفعددل خدداص    مفعددول   تقدددير ببضددهم ويددرى

 بعدد يضدا اإل بداب من َّ ين ىن نن من زن ُّٱ :سبحانه بقوله رفا    ث     امً ه  ب  م  

 .بها اإل

 الدوحى ابتدداء سديا  مدع يتناسد  ال هن دأل ؛بعيدد   –ينظدر يف– خيراأل وهيا

 يوهد  الربوبي دة مظداهر عظد أ يهد بصدفات   عبداده لىإ نارب   فيها فيتعر   يات  ب 

 كبرأ رضواأل ماواتالا    ل  وخ    وحده ةالعبودي   باستحقا  وتفرده تمي  زه صفات  

ددخ   مددن  المفعددول وتخصدديص  يء  شدد كددل    خددال    هبأن دد ر  قددي وجمدديعه   نادداناإل  ل 

 ال دليدل   لدىإ يحتداج نادانباإل تخصيصده ن  إ كمدا  الواسدعة يالمعدان بهديه ييه 

 .يا الا    يف يوجد

 [2 : ل  الع  ]  َّ ين ىن نن من زن ُّٱ

 خلد  يالدي فهدو  بده واخدتص    بالخل  انفرد -- هللا ن  أ ولىاأل يةاآل نتبي  

ددخ   عددن  تتحددد   اليددةالت يددةاآل جدداءت ثدد     ء  شددي كددل    هللا همددرأ الدديي نادداناإل  ل 

دل   يقدول هوكأن    « ل  الع  » وهو  خلقه طوارأ من ر  و  ط   لىإ هاي  إ ةالفت  بالقراءة  ن  م 

دي  أ: ئ  بقدار لدي  هن  إ القول ركر   د قدد  ن دأ ن  ق  دو  أ الديي  رب  د ذنإبد ا ًدقار   ت  ر  ص   د  ج 

د    مدن كداماًل  اخلقًد ناداناإل أنشدأ يوالدي  منهدا واحددة ال  إ القدراءة وما  الكا نات

 ناداناإل ذلد  علدى ةعارضد صدفة القراءة مان  إو  صورة وال  فيه شكل ال جامد  

 .(1)؟يجاداإل باهولة ىل  و  أ   ن  فم    الكامل

د ولىاأل يةاآل في َّ مم ُّ مفعول كان ذاإو   المخلوقدات جميدع يتنداول اعام 

 :سدبحانه كقولده  العدا     بعدد الخداص    ر  ك  ذ   باب من هو هنا نااناإل خل  ر  ك  ذ   ن  إف

 بدددل ةبمنزلدد يددةاآل وتكددون [ 4 :القدددر] َّ يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ

 قامدةإل  ابتدداءً  جمدالاإل مدن فيده لمدا بددالاإل طريد  وسدلوك  ل   الك د مدن الدبع 

 فدي رو الش د مقدا  المقدا  ن  أل ؛تعالى إليه هاكل    المخلوقات افتقار على االستدالل

 فيده مدا مدع  االختصدار مدع ليللدد  ل حضدار  إ جمدالاإل يفف  سال اإل دولة سي أت

 .(2)التقرير لزيادة التفصيل ذل  بعد يكون ث     التعمي  فادةإ من

                                                           

 .508صـ 9ج: القاسمي لإلما  التأويل  محاسن( 1)

 .438صـ 30ج 15 : عاشور ابن للطاهر والتنوير  التحرير( 2)
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دب  أ   قدد «خداصٌّ » ولدىاأل يدةاآل فدي َّ مم ُّ مفعول ن  إ :قيل ن  إو دف   ثد       ه   ر  ا  

 ت  صدالاال لكمدال يكدون ني  يت داآل فدي الفصل ن    فإَّ من زن ُّٱ :سبحانه بقوله

 باسد  أاقدر»: المعندى ويكدون  البيدان عطدف ةبمنزلد ةالثانيد يدةاآل وتكون  اأيضً 

 .«   ل  ع   من نااناإل خل  اليي  رب   

 ؛ايًضدأ ةالسدو  وسديا  ،الدوحي مطلع لسيا  نسبأو قربأ لو  از والوجه
 من يا بالا     أليو ىل  و  أ   شيء   كل    خال  هن  أو  وحده الخال  هن  أب سبحانه فوصفه

دذ   لع  ج   إلى نميل وليا ؛اآنفً  هان  بي   مر  أ وهيا  نااناإل يف المفعول دا رة حصر  رك 

 مدع الوقوف بعد عندها البحث يقف سرار  أل ؛العا     بعد الخاص    باب من نااناإل

 .كريمةال يةاآل في َّ من ُّٱ ةدالل

 فدي اآليدة؛ د آ فيده دخليد ولد   اسالن د جميدع   يتنداول جدن    اس    َّ من ُّٱ

 وهكدديا  واءالا دد علددى نثددىواأل ر  ك  الددي   يشددمل لفدد    وهددو  طددين   مددن هق ددل  خ   هللا ن  أل

 مدا عدةو  والر   الجدالل مدن هديا وفدي ناان اإل جن  ةً شامل ةي  قرآنال عوةالد تكون

 الكددري  قددرآنال اسددتهالل براعددة عظمددة علددى يدددل   ومددا  ماددتوى كددل    فددو  يعلددو

 . (1)ودهال  خ   عناصر ةوقو    اهاد  م   دع  وب   سالمي ة اإل والدعوة

 فدي جداءت آيدة  سدتين مدن كثدرأ فدي قدرآنال فدي َّ من ُّٱ ذكدر ورد وقد

 ضوالتعددر    والشددر    بددالخير واالبددتالء  التكليددف تبعددات تحمددلل ةهلي دداأل سدديا 

 هدو الكدري  قدرآنال فدي ناانواإل  وطغيان    غرور   من ذل  يالب  وما  ايةللغو

 األماندة  ويحمدل الوصدية  ىيتلق د هن  إ كما  والجدل  والبيان   ل  بالع   اختص   اليي

 مندداط مددان  إو اسالن دد أو  ندد اإل مددن فددرد   دمجددر   لددي  نادداناإل ن  أ ذلدد  يشددهد

دد حيددث إلددى ةالبشددري   ةناددي  اإل دمجددر   مددن بدده يرقددى معنددوي   فيدده نادداني ةاإل  ليتحم 

 .(2)واإلدراك  التكليف تبعات

 فقدد نادان اإل  ل دخ   مدن كبدرأ واألرض واتامالا      ل  خ   أن   من غ الر   وعلى

 َّممُّ مفعول يف جماًل م   هذكر بعدما  مخلوقاته ةبقي  بين  من رك  بالي    هللا هخص  
 لو  األ المقصددود هددو ناددانفاإل» ؛الحددال يقتضدديه لددييا وهدديا  ولددىاأل يددةاآل يفدد

«   ل  ع   ن  م      ل  خ   هن  أ: لهاو  أو  له ةالوجودي   الحقا   ةتجلي من د  ب   فال  بالتنزيل
(3). 

                                                           

 .24صـ 1ج: دروزة عزة محمد الحديث  التفاير( 1)

 .82صـ 2ج: الرحمن عبد عا شةم د للقرآن  البياني التفاير( 2)

 .775صـ 4ج: الزمخشري لإلما  الكش اف ( 3)
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 وتفخدي     لده تشدريف   صدهيفتخص  بدالقراءة مدراأل يفد اًل و  أ المقصدود هن  إ ث   

 فدال  بدالقراءة مروبداأل  بالتنزيدل لو  األ المقصدود هدو ناداناإل كدان ذاوإ  لشأنه

 ايقاًظدإ شدد  أو  اثيرً تدأ عمد   أو  ف الدن   يفد اعًدق  و   كثدر  أ رك  بالي    تخصيصه ن  أ    ي  ر  

 وال  إليده ء  شدي قدربأ هي ونفاه  نفاه عن حدأ يغفل ال ذإ نااني ة؛اإل للمشاعر

دذ   يففد  خلد  يالدي عدن البحدث خداطر لده يخطدر ن  أ من يخلو  ناداناإل خلد  رك 

  فالدددليل هددو خلدد  الماددتدلإقامددة الدددليل علددى أن  هللا هددو الخددال  مددن ذاتي ددة 

 ىي نيمي زي ُّٱ :تعددالى قولدده يفدد كمددا  نفادده نادداناإل هددو اإلناددان  والماددتدل  
 .(1)خالقه قدرة على نفاه من لنفاه فياتدل   [21 :ارياتالي  ]  َّ جئ يي

دل  خ   نو  لك د ة؛لهي داإل القددرة كمدال علدى دل  أ ناداناإل خل  ن  إ كما  مدن  دبدأ هق 

 .(2)بالعبادة إفراده وجوب وعلى  الخال  كمال على ل  أد ليل  فكان ه غير  ل  خ  

 : َّ ىن نن ُّٱ

 كان ذاإف  بالجامد بعضه  هدوقي     الد   من القطعة ي:وه  ةق  ل  ع   معج:  ل  والع  

 مددع امتادداك وأ وبش ددن  : للفدد  يالمحددور والمعنددى  الماددفو   الددد   فهددو اجاريًدد

 :النادداء] َّ زترت يبُّٱ :تعدالى قولده عددا ومددا  مدا ةوغلظد ارتفدا 

 مدع النطفدة مدن لالمتحدو     المرك د: هدو التركيد  مدن قدرآنال يفد ما فكل   [129

 ىن نن من زن ُّٱ  « ل ددع  »: وجمعهددا     ح  الددر   بجدددار    ل ددع  ت   هددان  أل البويضددة؛
 .(3)ايضً أ «ةعلق» ىم  ا  ي   المتماس  الجامد  والد   َّين

 بصديغة منهدا ربدع  أ(4)يدات  آ  خمد يفد قرآنال يف ةالماد   ههي رك  ذ   ورد وقد

 زن ُّٱ  ل دالع   سدورة يف ال  إ َّ ىن ُّٱ بصيغة الجمع ترد ول   َّنن ُّٱ ردف  الم  
 .[2 :العل ] َّ ين ىن نن من

                                                           

ع( 1) اج   .90صـ 6ج: الشنقيطي لإلما  البيان  أضواء ي ر 

ر  نظ ( 2)  .480صـ 8ج: البقاعي لإلما  الد ر 

 .«عل » ماد ة جبل  حان محمدم د القرآن  أللفاظ المؤصل االشتقاقي المعج ( 3)

المعجد   [.2: العلد ]  [38: القيامة]  [67: غافر]  [14: المؤمنون]  [5: الحج: ]اآليات( 4)

 .596المفهرس أللفاظ القرآن  محمد فؤاد عبد الباقي: صـ
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ده هللا–وعل دل الزمخشدرب   م  ح  بدأن   «البلدق»ال ببيدر بدالجمع فدي سدو ة  -  

]العصر:   َّ خم حم جم يل ىل ُّٱاإلناان في معنى الجمع  كقوله سبحانه: 

 [ لف   مفرد  معناه الجمع.2

مددة يسددير الزمخشددرب نهدد  وعلددى ددم   السددبو  أبددو البال   التعبيددر ن  أ ايفً ض 

 قبدول يفد دنترد   تجعلنا آنيالقر يا الا    مراجعة لكن    (1)ةلصاللف مراعاة بالجمع

 لفد  فيهدا جداء يالتد يداتاآل كثدرأ ن  أ ذل  ؛-هللا هم  ح  ر  - مخشريالز ما اإل ليلتع

د قدد الحدج    سدورة آيدة ن  إ بدل  الجمدع بمعندى فيهدا «ناداناإل» كان «ةالعلق»  هوج 

 ىق يف ىف ُّٱ  امفردً  «ةالعلق» بلف  التعبير مع  الناس لجميع الخطاب فيها
 نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق
 .[5 :الحج  ] َّ مي زي ري ٰى ين ىن

 خبددار  إ لو  األ ن  أ «:الحدد    »وسددو ة  ،«الب ل ددق» سددو ة سدديا  بددين والفددر 

دأ نادان اإل جن  عن  لدىإ جدهيت   عدادةً  والخطداب  مباشدر   خطداب   فهدو يالثدان ام 

 ولهديا ؛بالخطداب سدواه دون المقصود هن  أ مخاط    كل   يشعر نأ نويحا  در  الف  

 .(2)عل أ وهللا  المفرد بلف  التعبير ناس 

ده- البقداعي لشدا ة في ولبل   م  ح   لندا يضديء مدا «الب ل دق» مبندى للدى -هللا   

 نن ُّٱٱ» البقداعي: قدال، الب ل دق سدو ة فدي بدالجمع ال ببيدر سدر    للى يهدب طريقًا
دالح   شدديد   د    وهدو  الشيء هيا من النو  هيا خل  :أي َّ ىن   غلدي    جامدد   رةم 

 اآلدمي بخل  مقرون   وهو ا قً ل  ع   ىم  ا  ي   باليد يعل  اليي ينالط    وكيا ة ق  ل  ع   :جمع

ده هللا– الشدافعي ما اإل ةأدل   من فاآلية ما ه  ي  كل   ني  األمر   من م  ح   اسدتعمال علدى -ر 

 .(3)«ينالط    ليع    به رعب   هولعل   ه ي  معني   في المشترك

 ولدد خلد  صدلأ هدي يالتد العلقدة ليع   ؛ َّ ىن نن ُّٱ بالجمع التعبير سر   فلعل  

 هئ مئ ُّٱ نااناإل خل  صلأ وهو  د آ منه    ل  خ   يالي ينالط    :هو  ل  والع    د آ

 .[7 :جدةالا  ] َّ مب خب حب جب

                                                           

ع( 1) اج   .449صـ 6ج: الاعود أبي وتفاير  776صـ 4ج: للزمخشري الكش اف  ي ر 

 .115صـ 2ج: العودة سلمانم د قرآني ة  إشراقات( 2)

ر نظ ( 3) ر  اآليات تناس  في الد ر   .480صـ 8ج: البقاعي لإلما  والا و 
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ددت  ا  وت    مددن هغيددر دون «العلدد » اختصدداص سددر    ةمعرفدد لددىإ ف الددن   ف  ر  ش 

 ؟ العل ياب  امهوكال ةالنطف وأ  التراب رك  ي  ي   ل  ولماذا  رك  بالي     ل  الخ   طوارأ

 ه فكل    اسالن   جميع   يعلمه    ل  ع   من نااناإل    ل  خ   ن  أ -عل أ وهللا- السر   ولبل  

دأ بطدن فدي يحد  نااناإل ن  أ يعل   يدةباآل والمقصدود     ل دع   مدن يكدون هن دأو  هم  

  الماددتدل  الدددليل علددى الخددال  تعددالى  واالسدتدالل يكددون بمقددد مات يعلمهددا  بيدان

 طا فدة   ينكدره ليل  ؛خرىأ بدال ل وأ  نبياءاأل ربخب    ل  ع   مان  إ طين   من د آ وخل 

 يديكر فلد   ةالنبدو   تثبدت وبها  نزل ما لو  أ ياتاآل هيه نوأل  ةهري  الد   ارالكف   من

 مراأل وكيل  والمشاهدة  بالعقل المعلو  الدليل فيها ذكر بل  بالخبر    ل  ع   ما فيها

؛  ل  خ   منها يلز  ال هن  إف للنطفة  ةبالناب در   غيدر في تاقُّ قد اهن  أل إناان   كمدا    ح 

 فقدد ةً قدل  ع   تصدير نأ قبدل    ح  الدر   يرميها ث     ح  الر   في تاقُّ وقد ناان اإل يحتل 

 .(1)نااناإل خل  أمبد  ل  الع   صار

دا ي ت ع ل     ال   النطفة   ن  إ ث    د    ب ه  ك  دا إ ذ ا ح  ق ت ه  أ ة   أ ل  در  دع   ل د    إ ذ ا  ال م  ت م  ح     ف دي ت ج   الدر 

ي   ا ف ه  ل     ف ي ك ان ت   ل و   ك م  ل   ص  ج  ده- القرطبدي اإلمدام يقول الر  م  ح   ف دإ ذ ا» :-هللا   

ددت   ل ق ددةً  طرح  ن ددا ف ق ددد   ع  ق ق  ف ددة   أ ن   ت ح  ت   الن ط  ددت ق ر  ع ددت   اس  ت م  اج  ال ت   و  ددت ح  اس  ل   إ ل ددى و   أ و 

ال ما و  ق     أ ح  ل د   أ ن ه   ي ت ح  ع ل ى  و  ع   ي ك ون   ه ي ا و  ض  او   ال ع ل ق ة   و  ا م  ق ه  دع   ف و  ض  دل   و  م   ح 

أ   ح     ب ه   ت ب ر  ي الر  ت ن ق ض  د ة   ب ه   و   .(2)«ال ع 

 نطفددة حدددتات   ذاإفدد ناددان اإل همندد نيتكددو      مرك دد حدداد  ات    لو  أ -إذن– قددةل  فالع  

 ؛«ةق دل  الع  » اسدمه ابًدمرك   اجديدً  اشيئً  حاداالت    هيا صبحأ أةالمر ةبويض مع لج  الر  

 باسد  ةالمعروفد كالددودة اتماًمد منده  الدد   علدى ىوتتغي     ح  الر   بجدار    ل  ع  ت   هان  أل

 مدع  التدراب هو اليي لو  األ  ل  الخ   ايةبد عن الحديث   قرآن  ال ك  ر  ت   وليل  ة؛العلق

دالخ   يخاط  -سبحانه– هللا ألن   ؛القدرة كمال على ل  أد هن  أ   هد م  ل  ع   حددود فدي    ل 

 سدبحانه- الحد     خبدارإب ذلد  علمدوا مان  وإ  تراب   من هللا خل  ما يشهدوا ل  وه 

 خضداعهإ يمكدن هن دإ ثد     معدروف   مدر  أ فهدو علد    من نااناإل خل  ام  أ -وتعالى

 تصددير ىحت دد النطفددة حددال ةمتابعدد لددىإ فيدده الوصددول ويمكددن  التجريبددي للعلدد 

ةً ق  ل  ع  
(3). 

 بنداءً  «البلدق»  اللدة تحديد في خرآ اطريقً  ك  ل  س   قد المزيو ب الد  و  لكن  

 عدن  تتحدد   يدةاآل: فقدال وذ ي  ده، آ م رو اآلية في باإلنسان المقصو  أن   على

                                                           

 .267صـ 7ج: تيمية ابن لإلما  الكبير التفاير انظر( 1)

 6ج:  2007= ه1428 الحددددديث  دار. ط القرطبددددي  لإلمددددا  القددددرآن  ألحكددددا  الجددددامع( 2)

 .332صـ

ع( 3) دد اج  :  2008= ه1429 الرايددة دار. ط الشددعراوي  الشدديخ لفضدديلة عدد    جددزء تفاددير ي ر 

 .429صـ
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د  «علد » مدن    ل دخ  ي   لد  د آ ن  وأل د  آ دخدول هو صلفاأل ناان اإل ظاهرة  ن  فم 

 بعدد  سددا  ثدد     المعددروف بمعناهددا «ةعلقدد» جمددع «علدد » يكددون أن الماددتبعد

 هدو: أي   التعل د بمعندى  ل دالع   تفادير ىل دو  األ   أن   إلدى وانتهدى  ذلد  على ةدل  األ

 َّ خيحي جي يه ىه ُّٱ :تعدالى كقولده نادان اإل يفد يٌّ نفا    مرك  و وصف  

 ولديل  ؛الددنيا الحيداة بنعدي  اقًدمتعل    نادان  اإل    ل دخ  : هعند فالمعنى [ 37 :نبياءاأل]

 .(1)ةخراآل والحياة باهلل  التعل   إلى هليرد   قرآنال جاء

 تددهوذري   د آ هددو ناددانباإل المقصددود بددأن   التاددلي  فعلددى ؛ببيددد   تيويددل   ورددذا

د :اأيًضد معانيها من َّ ىن ُّٱ ة:فكلم -ي اعقدبال قدال كمدا داليدب يعلد  يالدي ينالط  

ددح  ر    سددبحانه- الخددال  علددى دليل  تدد -قلنددا كمددا- يدداتواآل  د آ فيهددا فيدددخل  -هللا هم 

 عاقددل   كامددل   إناددان   خددراجإ يفدد قدرتدده مظدداهر مددن مظهددر   إلددى وتنبيدده   -وتعددالى

 هد وكل    المادتدل   يعلمهدا مات  بمقدد    يكدون مداإن   واالستدالل  ةق  ل  الع   هيه من ئ  قار

 .   ل  ع   ن  م    ل  خ  ي   نااناإل ن  أ يعل 

دذ   فدي وال نادان اإل  ل دخ   مراحل رك  ذ   في ت  ليا   يةواآل  ة النفادي   صدفاته رك 

  ذاتده المادتدل   هدو الديي ليلالدد   وبيدان  سدبحانه الخدال  وصدف سيا  في مان  وإ

 لفدد  بجددوار نادداناإل همندد نيتكددو      مرك دد لو  أ هددو الدديي « ل ددالع  » فدد :ل فجدداء

 إنادان   ني  وب د  ني  بدالع   ىر  ت د دكدا تال ةعلقد بدين امقارنًد عقله كيتحر  ل ؛«نااناإل»

دالخ   علدى ريتكب د وال  يتعدالى فدال  خلقده صدلأ -ادا ًمد– رليتديك   ؛عاقل   سوي       ل 

 .-وعال عز  - خالقه لىإ يهدي سبياًل   ل  الخ   وليكون

 علددى ليلالددد   وبيددان  -سددبحانه– هللا وصددف فددي سدديقت قددد يددةاآل كانددت ذاإو

ددد عدددن ينبددو أمدددر    التعل دد :بمعندددى « ل دددالع  » تفادديرف  تدددهوخالقي   تددهربوبي    يا الا  

 احدديثً  ولدي  ناان اإل في ة  نفاي   صفة   عن احديثً  -حينئي  – يكون هن  أل ؛والغرض

 .ةوالخالقي   ةالربوبي   دليل هو يالي خلقه عن

 ؛هددؤالء بدده ويقددر   يعرفدده معنددى هن ددأل ؛كيدددأالت مددن خلددت قددد يددةاآل ن  أ ونلحد 

 هن  أو  -سبحانه– قدرته بيان مان  وإ  خباراإل دمجر   الخبر من المراد فلي  وليل 

 .«العل » وهو رك  ي  ي  ال  ء  شي من الكمال ىقصأ نااناإلب بلغ

ت  و َّ ىن ُّٱ مع َّ زن ُّٱ الفاصلة توافقت وقد  ة  قو   وفيه  القاف بحرف تم  خ 

 وهدي  هعبداد إلدى -سدبحانه– الخدال  فتعر   سيا    يف المراد المعنى ةقو   تعك 

دد  لهددا الفاصددلة وهدديه» قاطعهددا م حددروف تحدددات   يتددال ة المتماثلدد الفواصددل ن  م 

                                                           

ع( 1) اج   -15صدـ: المزيدودي مبدارك محمددم د الع ل    سورة في القرآن في البياني اإلعجاز ي ر 

18. 
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 أن غيدر مدن الاما  على فتقبل  ف الن   لها وته     نذ  األ   به تطرب اليي هاع  ق  و  

  األذهدان يفد ويقدر    القلدوبي فد المعندى فيتمك ن  فتور   هاطليخا أو  ملل   يدخلها

 .(1)«اءغ  ل  الب   ومقصد البالغة  سرأ هكل   هياو

 ألفدداظ وتشددابه  تددا     غيددر مضددار  جندداس   كدديل  َّ ىن ُّٱو َّ زن ُّٱ وبددين

  األسددلوب  حددتال أسددباب مددن هددوو إليدده  مددياًل  معبالا دد كدديل  تحددد  التجنددي 

 .(2)ملحوظ  يجعل األسلوب مميًزا  وذا أثر  قوي   في الن ف  ع  ق  و   وله  وترابطه

 :منها ة  لطيف شارات  إ يةاآل فيو

ن   أن   - ل     أن على قادًرا كان م   ليا دود   ناطقًدا حي ا إناانًا الجامد الد   من ي خ 

ددًا يجعدل   أن علدى قادر   جميعًا  األرض مخلوقات  وإن قار ًدا  -- محم 

 والكتابة. القراءة يتعل   ل 

 ةمرتبدد بددين مددا فكددأن   -- النبددي    درجددة وارتفددا   ةالنبددو   شددأن تعظددي  -

 انوشدت    واإلنادان  ل  الع   مرتبة بين كما  ةالنبو   ومرتبة يالعاد اإلناان

 .(3)بينهماما 

 معده ينادى  عجداب  إو غدرور   حيداناأل مدن كثير   في اإلناان   يصي    قد -

 الديي صدله بأ البشدر رتديك    ولدىاأل الوحي كلمات يتأوت وبدايته  صلهأ

 الغرور عن له ارادعً  ذل  ليبقى؛ َّ ين ىن نن من زن ُّٱ منه  واق  ل  خ  

 .يلاوالتع

 ىحت د افشديئً  اشيئً  ىتقو   ث     اضعيفً  كان  اإلناان كابتداء ينالد    ابتداء أن   -

 حئ ُّٱ اعالًمد اقار ًد صدار ىحت د     ل دع   مدن اإلناان خل  أبد فقد الكمال 
 إلدى انتهى حتى اضعيفً  ينالد    أبد كما [5 :العل ] َّ حب جب هئ مئ خئ

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ: فقدددددال  كمالددددده

 .(4)[3 :الما دة]  َّ رثيت ىت

                                                           

= ه1388 العربددي  الكتدداب دار. ط موسددى  أحمدددم د العربي ددة  اللغددة فددي البددديعي الصددبغ( 1)

 .497صـ:  1969

 .220صـ: ت. د األمانة  مطبعة ستيت  أبو الشحاتم د البديع  عل  في منهجي ة دراسات( 2)

 .4صـ: عب اس فضلم د الع ل    سورة تفاير( 3)

ى عجيبة ابن تفاير( 4)  .ط. د ت. د  87صـ 7ج: عجيبة البن المديد  البحر: المام 



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2146﴾ 

 :َّ مي زي  ري ٰى ُّٱ

  بالتدريج سبابباأل يجاداإل وهو   ل  الخ   أمر من أراد ما -سبحانه– ت   أ اولم  

 مراأل ارً مكر    فقال  سباب  أ غير من بدا اإل وهو مراأل عال  على التنبيه يف أخي

دو  لر   اوتادكينً  -- لده اوتأنيًاد هاشدأن    ظ دع  على  اتنبيهً  ؛بالقراءة  أن   اومعلًمد ه ع 

 .(1)َّ ٰى ُّٱ كأربابه  لي  هل  ب  ق   ن  م   األمر جاء ن  م  

 حددديف ةبداللددد  بشدددأنها واهتمدددا    يجابهدددا إل كيدددد  أت بدددالقراءة مدددراأل وتكدددرار

 ةمدر   األمدر مدن  ل  الط   في أبلغ ني  ت  مر   األمر ن  إ إذ ؛الفعل على للتركيز المفعول

د والتوكيدد كدرارالت   وهديا واحدة   القدرب لدىإ تادل  ةعبداد كونهدا لوجدوب  يؤس  

د    ف  و   تاير دامت ما قدس األ  ىل ُّٱ :الدوحي مطلدع فدي جداءت التدي وابُّالض 
 .َّ زي  ري ٰى ُّٱ - َّ رن مم ام يل

ه- الرازب اإلمام ذ ر وقد م  ح  ْلم أرل أن   -هللا    قون الب  ْين بين يفر    فدي ازمدر 

ه     ق ال  »: فقال المطلع، سيا  أ  : ب ع ض  اًل  اق ر  ن ف ا     أ و  الث دان ي   ل  ل   أ و    ل لت ب ل يدغ   و   األ  و 

دددن   ل لدددت ع ل     يدددل   م  ب ر  الث دددان ي    ج  دددي    و  ل  أ   أ و    ل لت ع  دددر  ت     ف دددي اق  دددال  الث دددان ي   ص  ج   و  دددار   خ 

ت     ال   .(2)«ص 

دفح   ذلد   يقتضي دا    أو دليل   دون َّ ٰى ُّٱة لدالل حب  هيا أن   والواقع  لم 

 لهدياإل مدراأل كيددأت يفيدد إذ ؛المقصدود بدالمعنى ارحمً  م أ ظاهره على لايا ا

 ة القدراء يجدابإ علدى كيددأفالت  ةبالقراء خطابه ىأت  تي ن  م   ولكل    -- للمصطفى

 شدارات  إ التمداس مدن يمندع ال لكدن  كدرارالت   مدن ظداهر   معنى مرهاأب واالهتما 

 .كرارالت   هيا وراء خرىأ ودالالت  

 ةلتغييد ؛حياتده فدي القراءة لمتابعة نااناإل ةبحاج اشعارً إ كرارالت   يكون فقد

 ن  إ كمدا  متنامية ةمعنوي   حياة له لتبقى ؛والعلو  بالمعارف ونفاه  وعقله  رهك  ف  

 .(3)جلهأ لىإ حياته الستمرار ؛ ف  والن    رابوالش    عا الط   لىإ ة  بحاج جاده

 ال  إ  ف  الدن   ادبهاك  ت   ال التدي المهدارات مدن ةالقدراء ن  أ علدى كيدد  أت كديل  وفيه

 وترديدد  خدرىاأل و  ل  ت   ةمر   ةوالمراجع ة  مر   بعد ةمر   ةقراءالف د والتعو   كراربالت  

 .لمعلو ل  ه  الف   وازدياد   ل  الع   ثبوت في شرط المحفوظ

                                                           

ر  نظ ( 1)  .481صـ 8ج: البقاعي لإلما  الد ر 

 .17صـ 32ج 16 : الرازي اإلما  تفاير( 2)

 .48صـ 1ج: حبن كة البن التفكر  معارج( 3)



قراءة في البالغة »من اإلعجاز البياني في مطلع تنزل الوحي القرآني 

  «والمناسبات
 كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(مجلة 

﴿2147﴾ 

 :يتاناآل فيه وردت يالي يا الا    يفيدهما ني  مر  أ ىعل -كيل – التكرار ويدل  

 ل  مادتفاد   وهديا  يجدادواإل الخلد  بنعمة بها مرواأل القراءة ارتباط: ازو 

  َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ :تعددالى قولدده مددن

 .[2  1: العل ]

 قولده مدن مادتفاد   وهديا  كدرا واإل اإلمداد بنعمة القراءة ارتباط: الثاني 

 [.3 :العل ]  َّ مي زي  ري ٰى ُّٱ: تعالى

  يعددرف بهددا إذ ؛الخددال  حدد    هددان  أل ءة؛بددالقرا يددأمره نادداناإل خلدد  الددييف

 شدكر صدور مدن صدورة   هي المطلع يف الميكورة بضوابطها القراءة وممارسة

 ماداعدة   دون اوحيددً  أيقدر ال هللا باسد  القدارئ ن  إ ث     ه  م  باس   قراءة هان  أل ؛الخال 

دد هللا بعددون أيقددر مددان  وإ  اني   رب دد وعددون    كرمدده بفددي  -سددبحانه–ه  ويغمددره د  د  وم 

 .[3 :العل ] َّ مي زي  ري ٰىُّٱ

: َّ ريُّٱ  َّ زي  ريُّٱ :سددبحانه بقولدده ةبددالقراء مددراأل تبددعأ ثدد   

  َّ ٰىُّٱ فاعدل مدن حدال نصد  محدل    فدي   والجملةَّزيُّ هخبر أ  مبتد

 َّ زي ُّ صدفة   قصدر الجملة وفي كر  األ  رب   ن  أ اماتيقنً  أاقر: والمعنى

 وكددان  ني  رف  الط دد بتعريددف اتحقيقي دد احقيقي دد اقصددرً  -وتعددالى سددبحانه- هللا علددى

 التعبيدر   لكدن   كدر  األ نداأو أاقر: فيقول   المتكل    ضمير ي  يأت   نأ اهرالظ   مقتضى

 ستشددعارال ة؛القددراء  إلددى -- النبددي    اعددىد ةتقويدد فيدده « رب دد» اهرالظ دد باالسدد 

 .ةالربوبي   معنى واستحضار

  -– له يناس  إ فيه َّ ٰىُّٱ األمر بعد َّ زي  ريُّٱ ةجمل جيءوم

ه      ي  ل      فرب   ؛ت  ف  ت  ل  ت   وال ه  ب   ت  ر  م  أ   ام  ل      م  ا: ه  ل   يقول   هكأن   ي   و  ه د ل  ب د  اب  ب  ر  األ كه 

   ر  ك  األ  
(1). 

د»: بقولده -- النبدي ندهبي   اليي العير تزيل هي ث     ن  أ :يريدد «ئ  ار  ق دب   ان دأ   ام 

 ةبالقراء مركأ اليي  ورب  : له فقيل  يٌّ م   أ ناأو أ ويقر يكت  ن  م   نشأ من ةالقراء

                                                           

ع( 1) اج د  عبددد: تحقيدد  األندلاددي  عطي دة البددن العزيددز  الكتدداب لطدا ف فددي الددوجيز المحددرر ي ر 

 6ج:  2001= ه1423 األولددى  الطبعددة بيددروت  -الكتدداب دار. ط الشددافي  عبددد الاددال 

 .449صـ
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د امبتد ً  دن  كدل    كدر أ فهدو   ل  بدالق    عل د الديي كدر األ هدو ه  م  باس  دم   همند ىجدتري   ن  م 

 .(1)كرمه بحار من القراءة ةم  ع  ن   علي  يفي  أن عليه فياير   عطاء اإل

ددو   َّ زي  ريُّٱ :-عددز  وعددال– قولدده يفدد تلمدد  كدديل  ددل   ادً ع   أقددر ن  م 

  مددن لدده هللا يفددتح حيددث ؛العظددي  كرا بدداإل هللا يكرمدده نأ باسددمهوالكددون  قددرآنال

دد فمددا  هلغيددر يفتحدده لدد  مددا العلددو  – هللا ويعطيدده الإ  هللا باسدد  يقددرأ إناددان   ن  م 

 الديي هرب د ن  أبد ةبالقراء المأمور يشعر ىحت    وجليلها دقيقها العلو  من -سبحانه

 اطلبً  ةالقراء من ازداد ماكل   المعارف بفيوض د هيم ةالربوبي   بعطاءات ادومً  هيمد  

 عليهددا تدددل   التددي المعددارف ىعلدد ةً زا ددد ف  معددار   وسدديعطيه  ةالنافعدد للمعددارف

 هعطا، يقتصر فال  كري    كل    من كر األ هو -سبحانه– اهللف  ها،يقر المكتوبات

 لفداظاأل عليهدا تددل   التدي المعداني من إليه الوصول القارئ يطل  ما حدود على

 مدا مقددار على  فوقها المعارف من افيوضً  العظي  كرمه من يزيد بل ة المكتوب

 .(2)ةالفكري   هتنيآ تاتوع 

 أقدر الديي  كدر األ كدر  في  من العطاء هيا دا  ما هأن   إلى يةاآل تلفت كما

ددي  ل  ف    باسددمه العبددد  وأ  والفادداد لدد للظ   ةً داوأ غيددان للط   اسددببً  علمدده يصددبح   نأ ري  ح 

 لد  مدا ناداناإل  عل د الديي  كدر األ هرب    فضل مح  فهو ؛هللا خل  على يالتعال

در  ك  ب هديا منحه واليي يعل   دد  بع   لمحدة   فدي نزعده علدى قدادر   هم   العبدد فليديكر  ه  ل 

 ه  عطا    بفي  مغمور    هكرم   ر  ح  ب   في سابح   هن  أ هرب    باس  قراءته ةرحل في ادا مً 

 .سبحانه

 كدر األ كدر  فدي  اسدتبقى فقدد  وشدكر هيا من كرذ   على العبد يبقى وحين

 بداب مفتدا  ن  أل ةً؛منزلد عاله وأ  رضاأل هلأ كر أ من كيل  ويكون سبحانه 

 ةالقدراء اقترندت ولديا ؛َّ مم ام يل ىل مل ُّٱ يفد نهاشدأ وعلدو    ةم  األ يرق

 وأ  اجغرافي د عدال ال لدىإ تنظدر وحدين» ة  واحد آية   في َّ زي  ُّ نارب    باس 

 -سدبحانه- ب   الر      كر   ينالون اليين أن   أي:  امتالزمً  االقتران هيا سترى  امكاني  

 .(3)«العال  في ةقراء اسالن   كثرأ ه 

                                                           

. د وأوالده  الحلبدي مصدطفى مكتبدة. ط المراغدي  مصدطفى أحمد للشيخ المراغي  تفاير( 1)

 .199صـ 30ج: ت

ى لاعيد التفاير  في واألساس  48صـ 1ج: حبن كة البن التفكر  معارج: انظر( 2)  11ج: حو 

 .6601صـ

 الثانيدددة الطبعدددة بيدددروت  -المعاصدددر الفكدددر دار. ط سدددعيد  جدددودت األكدددر   ورب ددد  اقدددرأ( 3)

 .25صـ:  1993= ه1414
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  اعموًمد  ويدتعل   أيقدر لمدن يعطدى الديي  الدنيا كر  بين  نفر    نأ د  ب   وال هيا

 الحيداة حركدة ليقدي    ؛منهجه وعلى  هرب    باس  أقري نلم واآلخرة الدنيا كر  وبين

 .-- هنبي    ةن  وس   كتابه في هللا مراد    ف  و  

 قدرآنال فدي د  ر  ي د لد  ذإ ريف الش د االس  بهيا « ل  الع  » سورة مطلع انفرد وقد

 : ر  والك د   ؤ  الل د ضدد    ر  الك د مدن َّ زي  ُّٱو كريمدةال يدةاآل هديه في ال  إ هكل   

 فلدي  ضدرر   رفدع وأ ة  منفعد لجمدع المدال وه  ن  فم    لغرض   ال يينبغ ما فادةإ

ن د  : -الكاف بفتح- ر والك    بكري    د ه الدي   مدن والق دالدة   الع  – والك در    ةوالفض 

ثدارة أرض   :-كةمحر   ن ق داة م  دد ه يدر    أنأي: : الفدرس وك در     الحجدارة  مدن م  ل    ج 

  ولفد  مدا،ه كث در بمطدر   جداد: حاب  الا د  ك ر   وقد  را حته وتطي   شعره ويلين

د اإلعطاء  بل اإلعطاء  «الك ر  » اد به مجر  لف   جامع  للمحاسن والمحامد  ال ي ر 

 من تما  معناه.

ق دةللف  هدو:  المحوري المعنىو دع يءالش د ر   مدع وصدفا،ه   ونقدا،ه  المتجم  

 حيث من األصل من يخ  ؤ  ي   الجود  وهو الشا ع  بالمعنى  ر  والك    له النف  قبول

ح الجواد إن   لها  الن ف س م  ا لي   س ه   بديل الجدود إن   حيدث ومدن غليًظا  كثيفًا كز 

 .(1)اإلناان عند المال تراك  كثافة يخفف

 مدهكر   زيدادة في الكمال له الييأي:  َّ زي  ُّ: ريفالش   هاسم ومعنى

 نددوا أل الجددامع عطددا،ه ينفددد ال الدديي المعطددي الجددواد الكثيددر  كددري    كددل    علددى

دح  ي   مدا وكدل    والفضدا ل  رفوالش    الخير  « ل دالع  » ةسدور بده تدانفدر وقدد د م 

در   تأبد التي دأ مولدد علندتوأ سدالمي اإل المدنهج مالمدح  س   -- المصدطفىة م 

 طال بدداإل يقددال ال َّزيُّٱو سددبحانه  كددر األ بكددر  الدددنيا ستاددود التددي

 كر األ سبحانه فهو  كاألكبر -- هللا جان  في ال  إ شيء   إلى إضافة   دون العا 

 .(2)كري    كل    من

– الزمخشدرب فقدال سدبحانه، أ رمي  ده وجدوه ببد  المفسدرون عدد   وقد

ه هللا م  ح  ر    »: -    فدال عدنه  ويحلد  تحصدى  ال التدي ع الدن   عبداده علدى يدنع  األ  ك 

 بعد عنه  ويتجاوز  توبته  ويقبل  لنعمه ه ود  ح  وج   ره ف  ك   مع بالعقوبة يعاجله 

 .(3)«دٌّ ح وال غاية   لكرمه فما العظا    ه اقتراف

                                                           

ل االشتقاقي المعج ( 1)  .«كر » ماد ة جبل  حان محمدم د الكري   القرآن أللفاظ المؤص  

 .48صـ 1ج: حبن كة البن التفكر  ارجمع( 2)

 .776صـ 4ج: الزمخشري لإلما  الكش اف ( 3)
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ه– الرازب وقال م  ح  ن   ك    » :-هللا    ي    م  ل     ك ر  ق ت   ي ح  ن اي دة   و  ن ده   ال ج   ي ب ق دى ال   ل ك 

ا ان ه   ه   ع ل ى إ ح  ج  ي ال و  ن اي ة   ق ب ل   ك ان   ال ي  ه و   ال ج  ر     ت ع ال ى و  يد   أل  ن ه   ؛أ ك  دان ه   ي ز  ا   ب إ ح 

ن اي ة   ب ع د   ي    ن د   ث   إ   ال ج  دن    ك در  ب د    ل ك  در     ر  ي دف    أ ك  ك  ك دل   ال   و  ي    و  ده   ي ن دال   ك در  م   ب ك ر 

ددا  ن ف عًددا ددد ًحا إ م  ابًددا أ و    م  ًرا ي ددد ف ع   أ و    ث و  ددر  ددا ؟ض  ر     هللا أ م   إ ال   ف ع ل دده  ي   ال   إ ذ    ف دداأل  ك 

ح      .(1)«ال ك ر   ل م 

 «كددري   »والحقيقددة أن  االنتقددال باالسدد  الش ددريف إلددى دا ددرة المفاضددلة بددين 

  وحدٌّ من بالغته وإعجازه المتمث  ل في َّ زيُّهو تقييد لداللة  «أكر »و

إطال  الداللة من كل قيد  فهو سبحانه األكدر  علدى اإلطدال   الديي لده الكمدال 

 .(2)في الكر  على كل   وجه   وحال  

 و   الدذب سدياقه وبدين الش دري ، االسدم ردذا بدين وا دًحا ال ناسب ويبدو

 : منها عد ة ، وجوه   من فيه

 فددي والحددرف  مقددروء   عظدد أ هللا وكتداب ة بددالقراء مددراأل بعددد جدداء هن دأ 

 .كر األ اسمه في  من وهيا  حانات   بعشر تالوته

 خلدد  هن ددوأ  خلدد  الدديي هن ددبأ سددبحانه خبددارهإ بعددد ريفالش دد االسدد  جدداء 

دد المخلددوقين  علددى يددنع  هن ددأ نليبددي    ؛   ل ددع   مددن اإلناددان  إلددى له ويوص  

 حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :آخدر موضدع   يف قال كما  المحمودة الغايات
 والكدددر   االبتدددداء نيتضدددم   ل فدددالخ [ 3  2: علدددىاأل] َّ هئ  مئ خئ

 .(3)االنتهاء نيتضم  

 ددالع   ةونعمدد الخلدد   نعمددة بددين َّ زيُّ اسددمه جدداء  ةذرو الدديي  ل 

   ل  بددالخ   العددد  مددن يجدداداإل  متكاملتددان نعمتددان وهمددا  القددرآن سددنامه

 كدر األ ب   الدر   مدن ال  إ يكدون ال وهديا   ل  بدالع   الجهل من الثاني يجادواإل

 .(4)سبحانه

 ال العلد  ومادا ل  َّ ىي ني ُّٱه: بعدد وقدال َّ زيُّ هاسم جاء 

 يعطددي ال فهددو  لعطا دده منتهددى ال َّ زيُّ ن  إ كمددا  لهددا منتهددى

دي   بدل  العبد يقرأ ما بقدر  طالمدا العبدد  جهدد فدو  مدهر  ك   فدي  مدن  د  غ 
                                                           

 .17صـ 32ج 16 : الرازي اإلما  تفاير( 1)

ع( 2) اج   .20صـ 2ج: الرحمن عبد عا شةم د البياني  التفاير ي ر 

 .295صـ 7ج: تيمية البن الكبير  التفاير( 3)

 .90صـ 6ج: الشنقيطي لإلما  البيان  أضواء انظر( 4)
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ددد  سدددبحانه منهجددده وعلدددى  باسدددمه ةالقدددراء كاندددت  :سدددبحانه قدددال اولم 

 «والكتابدددة القدددراءة»للمعرفدددة:  ني  مفتددداح   عظددد أ ربدددُّ فقدددد َّييُّٱ

 بددين الح الددت   ببوجددو اإيدديانً  ؛الددوحي مطلددع فددي َّ زيُّ :باسددمه

 ن  أل ؛سبحانه هلرب    تهعبودي   وبين  بلوغها العبد ياتطيع التي  المعارف

 .له منتهى ال اليي مهر  ك   في  من قطة  ن هكل    ل  الع   هيا

 ددخ   ني  وب دد  ة  ني ددازم فجددوة   يعلدد  يكددن لدد  مددا وتعليمدده     ل ددع   مددن اإلناددان  ل 

 :اسدمه ةعظمد ىتتجل د وهندا إشارة   وأ  ر  ك  ذ   دون يا الا    تركها  ة  طويل

 هن دأوك  بدديع   يجاز  إ في ةالزمني   الفجوة تل  استيعاب في َّ زيُّ

د خلقد  الديي ن  إ: يقول سبحانه   عليد   تكدر   الديي كدر األ هدو    عل د ن  م 

د ىحت د     ل  خ   بعد من اقً ل  خ   اكورب    دكوتعه     عداقاًل  كداماًل  اإنادانً  ت  ر  ص 

 .بليغ   جاز  إي في يددالم الزمن هيا استوع  قد َّ زيُّ :فاسمه

 د َّ زيُّ :اسمه ةمناسب ىتتجل   كما  اسدمه لدىإ تنظدر حدين يا للا  

 عددن حددديث هبعددد جدداء فقددد  االنفطددار سددوره فددي َّٰر ُّٱ سددبحانه

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ: الخلدددددددددددددددد 
 حديث   وهيا [ 8 -6 :االنفطار] َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ددأ والصددورة  ةالهيئدد عددن  بعددده جدداء فقددد سددبحانه َّ زيُّ اسدد  ام 

دددددالع   عدددددن حدددددديث    َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ : ل 

 َّين ىن نن من زن ُّٱ :الخل  عن حديث   قبله وجاء  [5  4 :العل ]
 علدي الت   إلدى أن   إشدارة   هدان  أوك   عل د كر واأل  خل  فالكري  [ 2 :العل ]

؛المداد يجداداإل دمجر   من علىأ يجادإ  سدنوات بشدر   لوجدود ةقيمد ال ذإ ي 

دالع   هدو ذلد  مدن ينجيده الدييف  ابًدط  ح    ن  هدجل يكدون ث     رضاأل على   ل 

آيددة  تقددرأ حددين ولدديل  ؛منهجدده وعلددى ه رب  دد باسدد  كانددت ذاإ ة والقددراء

 يقددي  مددنهج   غيددرب الحيدداة ن  أ ك  ر  د  ت دد  االنفطددار آيددة علددى وعيندد    ل ددالع  

 هندا جاء وليا ى؛ل  و  أ   عدمها بل  لها قيمة ال  هللا ادر  م      ف  و   حياةال حركة

 حئ جئ يي ىي ُّٱ وبدددين   َّ ٰىُّٱ بدددين اواقعًددد َّ زيُّ اسدددمه
 َّ ٰىُّٱـب امابوقً   ل  الخ   رك  بي   المطلع ابتداء بعد   َّ حب جب هئ مئ خئ

 .ايضً أ
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 : َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

 سددبحانه- تددهكرمي  أ كمددال مددن ء  لشددي وتفصددياًل  دلددياًل  المطلددع ختددا  تييددأ ثدد   

 تعدددالى  تدددهكرامي  أ بيدددان هدددو هندددا الكدددال  لددده المادددو  الغدددرض ن  أل ؛-وتعدددالى

 . ل  الع   هو هاجل  أو النع  شرفأ ن  أب شعارواإل

 مددن جامدددة ةقطعدد هددو الدديي- لدد الق كددان َّ زيُّ اسددمه فددي  فمددن

ددالح   ددللع   داةً أ -الخشدد  وأ   ط   العلددو  بددوابأ اسالن دد علددى بدده فددتحف والمعرفددة  ل 

 فكانددت  العقددول ثمددار حفظددت التددي الكتدد  تلدد  ثمدداره مددن وجعددل  والمعددارف

 بعدد جدياًل  العلمداء ويثمرهدا يهدام   وين  لفالا د نعد فل دالخ   يرثهدا  للعلمداء ثًاميرا

 كان وما  لها حصر ال اعلومً  هرب   مهعل    (1)يعل  ل  ما نااناإل  تعل   وبهيا  جيل  

 .كرامهإو  هوعطا،  هرب    توفي  لوال هايعلم   نأ له

 كرامدهإب هرب  د باسد  أيقر ن  م   د  ع  وت   ابقة الا   ياتاآل في ورد ما يتاناآل دوتؤك   

ددبع    ألن   ؛َّ ٰىُّٱ ا وثيقًدد اارتباًطدد ورةالا دد بمطلددع ة  مرتبطدد فهددي يعلدد   لدد  مددا  ل 

 المكتددوب تشددمل والقددراءة  لمكتددوبل يشددير فددالقل   اأيًضدد لدد الق تشددمل َّٰىُّٱ

 .والمامو 

 الشديء دراكإ هدو والعلد   َّ ىي ني ُّٱ :بقولده هنفا د سدبحانه وصدف وقد

ت ه    هحقيقتب ل م  ت ه   وأ ع   بإخبدار   كدان بمدا اختص   اإلعال  أن   إال    واحد   األصل وع ل م 

 نف  في أثر   منه يحصل ىحت    وتكثير بتكرير يكون بما اختص   والت ع ل ي     سريع  

ت ع ل      الم 
 مدن ايًضدأ هدو  المدتعل    نفد  فدي ثدر  أ يحصل ىحت   كثيروالت   كريروالت    (2)

 يئ ىئ نئ ُّٱ [ 31 :البقدددددرة]  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ :سدددددبحانه كرمدددده
 .[2  1 :الرحمن]  َّ زب رب

ق ت ض ى م  ر   و  يدد  لكدن التعبيدر بالظداهر  َّ يي ىي ُّٱو: الظ اه  ت أ ك  دا ل  ر   م  دع   ي ش 

ن   َّ يل ُّٱ ب ه   ن اي ة   م  ت ف اد ة   ال ع  ا  ن   ال م  ل ه   م  أ ن    َّ يل ىل مل ُّٱ: ق و  ه   و  ة   ه ي  اء   ال ق ر 

                                                           

 .97صـ 6ج: الخطي  الكري  عبد للقرآن  القرآني التفاير انظر( 1)

 .«عل » ماد ة األصفهاني  للراغ  المفردات ( 2)
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ب    شؤون من ش أ ن دت ص   الر  دا اخ  دد ه   ب ه  ب  اًمدا ع  دة   إ ت م  ن ع م  ب وب ي دة   ل  ده   الر  ل ي  ي    ع  در  ل ي ج   و 

ب    ل ف     ع ل ى ف   الر  ص   .(1)َّ زيُّ و 

 ن  أ لددىإ ة  شددارإ فددي ني  ت  مددر   ارً مكددر   مددراأل ةبصدديغ َّ ٰىُّٱ الفعددل جدداء وقددد

دالع   ثبدوت فدي شدرط   ة  مر   بعد ةً مر   ةالقراء  بصديغة َّ ىي ُّٱ الفعدل جداء بينمدا   ل 

 تدهوثبو وقوعده   تحق د علدى فددل    هتدوال   الديي هدو -سبحانه– هللا ن  أل ؛الماضي

 .وجه   كملأ على

ددذ   قددد ني  يت دداآل ن  أ -كدديل – ونلحدد   لفدد  يدديكر ولدد   َّ ىي ُّٱ لفدد  فيهمددا ر  ك 

  َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ ُّٱ :سددددبحانه كقولدددده -مددددثاًل - َّ مثُّٱ

- وهديا  عك    غير من العا  الهدى لز اتي الخاص   علي الت   ن  أ ذل  [؛50 :طه]

 انبي د نااناإل جعل ولي   علي لت  ا من نو    فهي  ةالنبو   ثباتإ لىإ قربأ -ش     بال

 علد  قدد  اًمدمتكل    ابصديرً  اسدميعً  اناطقًد اًمدلعا احي د اإنادانً  ةالعلقد جعدل من عظ بأ

 .(2)المعارف نوا أ

 عليهمددا دل  يددو  ايجددازً إ ني  محدديوف   ني  لمفعددول   -هنددا– ىيتعددد   َّ ىي ُّٱ والفعددل

  الكدداتبين المال كددة يشددمل فهددو  بددالقل  ةالكتابدد الكدداتبين  عل دد: فددالمعنى  « ل ددالق  »

 المفعدول حديف يوفد  ةالقيام يو  لىإ  التعل   منه ىت  أيت ن  م   وكل    والجن   ن   واإل

 ةالكتابد داةأ هدو حيدث مدن  القلد سدر    لدىإ لفدت   يةفاآل»  بالقل  التعلي  على تركيز  

 وتتددابع  والمكددان  الددزمن امتددداد علددى وينقددل ويحفدد   العلدد  بهددا نيدددو   يالتدد

 وفوا ددد  القلدد  شددرف مددن المفاددرون هعددد   مددا لكددل    المقددا  اددعيت   يابددو  جيددالاأل

 .(3)«ةالكتاب

 المتولدددد الكثيدددرة العلددو   عل ددد وأ  بددده الكتابددة  عل ددد: َّ يي ىي ُّٱ فمعنددى

 والعلو  المعارف اكتااب وسا ل من جعل فقد  القل  بواسطة بع  من بعضها

 وأ ي الخفدد دراكبدداإل ةالمكتاددب والعلددو  المعددارف تدددور فبددالقل   القلدد  ةوسدديل

د  يالعقلد االستنتاج  للقدراءة جداهزةً  فتكدون  الصداد  الخبدر وأ يالفكدر لوبالتأم 

 لهدد  تسددبق الدديين بددالقراءة رويتدديك    بددالقل  نو   د   نأ سددب  مددا القددار ون ديفياددتع

 .ةالمعرف
                                                           

 .934صـ 30ج 15يراجع التحرير والتنوير  البن عاشور:  ( 1)

 .269صـ 7ج: تيمية البن الكبير  التفاير( 2)

 .22صـ 2ج: الرحمن عبد عا شةم د البياني  التفاير( 3)
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 ةالكتابد صنعة وابتكار الكتااب ينماتعد    فجعله  الكتابة لناسا هللا  ل  ع وقد

  عدادواأل  والكلمات  للحروف ةالخطي   الرموز يضعوا نأ لهامه إوب  والقراءة

 ةالكتابدد صددولأ ومددهق ويعلدد   أويقددر يكتدد  أن نبيا ددهأ بعدد  لددىإ يبددالوح وأ

 .(1)والقراءة

 لددىإ شدارةإ يدةاآل فدي العلد  دواتأ مدن غيدره دون «القلد » اختصداص وفدى

  العزيدز كتابده يفد بده هللا قاد أ ولديا ؛المخلوقات شرفأ من فهو ؛«القل » ةنعم

  [1 :القلد ] َّ ىق يف ىف يث ىثنثُّٱ :«القلد »اسد  ب قدرآنال مدن سورةً  ىوسم  

 تكددون ادديانالن    آفددة ةمعالجدد ن  أ علددى فدددل    كتابدده مددن مواضددع يفدد كدديل  هوذكدر

 .(2)والملحوظات والفكر الفوا د نيتدوو وبالتلخيص  بالقل  العل  بتقييد

 البيدان وهدو  اللفد  يطداب  والخدُّ    الخُّ    تعلي  يقتضي بالقل  التعلي  ن  إ كما

 علد    كل   فيه فيدخل  القل  في التي المعقولة المعاني على يدل   اللف  ث    والكال  

 .(3)القلوب في

 حيدداة الجامدددة   آلددة   فددالقل  ؛-- المصددطفى نفدد  اطمئنددان فددي تزيددد واآليددة

 الصدامت تالمي  د الجمداد مدن جعدل والديي فهدا  اإل ذاتها يف شأنها من وال فيها 

 .(4)؟!كامل إناان نتأو امً معل   االيً وت  انً مبي   ا ً قار من  يجعل ال  أ والبيان  ه  لف  ل ةً لآ

 شدرفأ والنع  العطاء من شيء كان ولو العل   شرف ىلإ تشير كيل  وهي

 كدر  مزيد أن   على تدل   اكم  ةكرمي  األ صفة عق  -سبحانه– هللا هليكر العل  من

  ل  الخ   د  ي  ب   واألخي الناس وتعليمه علمه  بيل يف العال  كر  ن  أو بالتعلي   العلماء

 .وتعالى سبحانه كر األ الح     إلى

 تلدتم   أن يج  وسا ل للعل  ن  أ لىإ ة  شارإ -كيل – بالقل  التعلي  ر  ك  ذ   وفي

 مغ جغ  ُّٱ :لتحصيله سبابأب إليه عيالا   من د  ب   ال بل  ةً وهبي   ةً لماأ العل  فلي 

 يدةاآل جداءت ولديا [؛122 ة:التوب]  َّ حك جك مق حق مف خف حف جف

  العلدد  وسددا ل   نادداناإل امتلدد  ذاإو  «القلدد » :العلدد  دواتأ مددن داة  أإلددى  ةً مشددير

 إكدرا  مح  من هكل   ذل  أن   ىينا أن -اأبدً - له يينبغ فال ه أسباب   له تعواجتم

                                                           

ع( 1) اج   .48صـ 1ج: حبن كة البن التفكر  معارج ي ر 

مدن  65 -62وسيأتي مزيدد إيضدا   فدي الحدديث عدن تناسد  المطلدع مدع سدورة القلد : صدـ( 2)

 .البحث

 .270صـ 7ج: تيمية البن الكبير  التفاير انظر( 3)

 .508صـ 9ج: القاسمي لإلما  التأويل  محاسن( 4)
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ددالخ   علددى يتعددالى فددال لدده  هللا ددل  بع    ل  دد ابدددً أ يناددى وال  هم   العمددل مددن  العددال   ةمهم 

 .َّ ىي ُّٱٱبـ يةاآل بدأت وليا ؛الناس وتعليمه  مهل  بع  

 الديي هو هللا ن  أ  ووسا له  ل  الع   سبابأ له اجتمعت ما ذاإ نااناإل ىينا وقد

 ىتقددو مددن الخدد ذاإ صدداحبه علددى وبددال   وحددده والعلدد  العلدد   هدديا ووهبدده كرمددهأ

 تلد  نزولده مطلدع فدي قدرآنال يديكر ولديل  ؛بده هللا لدىإ ودعدوة   وعمدل    تالزمه

دذ   علدى منهدا العبد ليكون الحقيقة؛  يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ ر  ك 
 .َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 : َّ حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

  المعل   صتص  خ هالكن    لها اوبيانً   لاابقتها اكيدً أت المطلع ياتآ خرآ تأتي ث   

 مدن اوميدانً  ةً دالل رح أ هي ذإ   َّ حب جب هئ مئ ُّٱ :التعلي  تموعم    َّ خئ ُّٱ

 .َّ يي ىي ُّٱ

- د آ هو: فقيل ية اآل في َّ خئ ُّٱٱـب المقصود في رونالمفا    اختلف وقد

- وقيددل [ 31 :البقددرة]  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ :سددبحانه قولدده ةبداللدد :

 وعلدى [ 113 :الناداء]  َّ ملخل حل جل مك  لك  ُّٱلقوله تعالى:  -- النبي هو

 عددن التعبيددر مددن العلدد  سددورة فددي  َّ حئ ُّٱ :تعددالى قولدده يكددون يالثددان الددرأي

 الددوحي مطلددع مددن يددةاآل ألن   ؛وقوعدده  تحق دد علددى ةلداللددل بالماضددي الماددتقبل

 .(1)لهياإل

 سيا  يناس  العمو  فهيا ناان؛اإل ن جل (ل)أ ن  أ :المطلع لسيا  وازقرب

 َّ مم ام ُّٱ العمدو  بصديغة علدي والت    ل  الخ   ي:نعمت فيه هللا ذكر اليي التنزيل

 فددددي نادددداناإل ةداللدددد ن  إ كمددددا  َّجب هئ مئ خئ حئ ُّٱ  َّ يي ىي ني ُّٱ

 البيددان فددي َّ خئ ُّٱ ةفكلمدد يددة؛اآل يفدد العمددو  معنددىي تقددو يقرآنددال الادديا 

ة سيا  غير في تأتى تكاد ال يقرآنال  اشدتقاقها عدراباإل فدي لدوح  هن دوكأ الميم 

                                                           

 .362صـ 10ج: القرطبي لإلما  القرآن  ألحكا  الجامع( 1)
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دد  ادديانوالن     ندد اإل مددن  وثانيدده  سددب    لددهأو   يالددي ني  صددل  األ مددن ةالكلمدد تغ  ب  فص 

مهد حد    نادي النعمدة مدن نفاده بحد     عبدالتمت    أند مدال  عنه    وماب   ة  نتيج  امنع 

 .(1)اإناانً  فكان  اشكرانً  عليه

 جت هب  مب خب ُّٱ :سدبحانه بقولده الادورة مدن يالثدان المقطع أبد وقد
 .خيراأل المعنى بيقر    وهيا [ 7  6 :العل ] َّ مث هت مت خت حت

 به هللا أنع  ما لكل    داللته اعتت   قصر يجازإ َّجب هئ مئ ُّٱ :تعالى قوله وفى

 حالده بده يندتظ  مدا هتوحكم فهط  بل   مهل  ع فقد  ةالقيام يو  إلى العل  من العبد على

 عليده ويفدي   والصنا ع المعلومات من هيان  د   وفى ة ن  والا   الكتاب من دينه يف

 .(2)ظاهر له سب    ال يالي مهل  ع   من

 ويكدون ا واحددً  ني  اللفظ د مدن المدراد يكدون أن احتمدال الدرازب اإلمدام وذ ر

 هئ مئ خئ حئ ُّٱ :تعالى قوله فيكون  «يعلمه ل  ما بالقل  نااناإل عل »: المعنى
  .(3) َّ يي ىي ُّٱ :قولهل ابيانً  َّجب

  بدالقل  التعلدي  بداب يفد ويحصره َّ حئ ُّٱ ةدالل عطاء  ضي   ي   احتمال   وهيا

 ة والتجربدد  والمشدداهدة ي لقددوالت    ما فالا دد  ذلدد  علددى امقصددورً  لددي  والتعلددي 

 عبداده إلدى -سدبحانه– ربندا فتعدر   مقدا  ن  إ كمدا   لدتعل  ل وسا ل هاكل   والمراجعة

 .العباد على والنع  الفضل وجوه تجمع يالت الدالالت اا ات    هيناسب

ف ت ه   ع د     ب أ ن   -- النبي     ف  لن  اطمئنان   زيادة يةاآل وفى ع ر  ت اب ة   م  ول   ال   ال ك   ي ح 

ت دده   د ون   اء  ي  َّجب هئ مئ خئ حئ ُّٱ ّللا    أل  ن   ؛ق ر  ل دد    ف ال ددي  ة   ع  اء  ددر  ق  اب   ال  ددح   أل  ص 

ف ة   ع ر  ت اب ة   ال م  ر   ب ال ك  ة   ي ع ل  م     أ ن   ع ل ى ق اد  اء  ف ة   س ب     د ون   ال ق ر  ع ر  ت اب دة   م     كمدا إن  ب ال ك 

ل   ر   َّجب هئ مئ ُّٱ: تعالى ه  ق و  ع  ل     أ ن  ي ش  ب و    ال ع  ا  ل   م  ه  ل     ف ك ل    ب ج  دل   ع  ص  دو   ي ح   ف ه 

ن   ي ع ل     ي ك ن   ل     دن     ف دال   :أ ي   ق ب دل   م  ي ا  دن   ي ؤ  دير   أ ن   م  آن   ع ال ًمدا ت ص  يع ة   ب دال ق ر  الش در   و 

ف   ال   أ ن دد    ددر  ة   ت ع  اء  ددا ق ددر  ت دد    م  ق ل     ي ك  ف ي  ب ددال  ة   -كدديل - هدداو  ددار  ددا    إ ل ددى إ ش  ت م  ه  دد    اال  ل   ب ع 

                                                           

 توفيد  محمدودم د مال   صحيح من أحاديث شر  كتاب في منهجي ة محاورات نور   الكلمة( 1)

 .24صـ:  2017= ه1438 األولى  الطبعة وهبة  مكتبة. ط سعد 

ر  نظ ( 2)  .482صـ 8ج: البقاعي لإلما  الد ر 

 .18صـ 32ج 16 : الرازي اإلما  تفاير( 3)
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ت اب ة   ب أ ن    ال ك  يد   ّللا    و  ت     أ ن   ي ر  ا -- ل لن ب ي ي ك  ل ي ه   ل  ز  ن تي   م  ن   ع  آن   م  ن    ال ق ر  دل   ف م   أ ج 

ي   ذ ل     ي   ك ت ابًا -- الن ب ي   ات خ  ح   .(1)هت  ث  ع  ب   مبدأ من ل ل و 

دان ما ورد في اآليات الا ابقة  حيدث أمدر هللا بدالقراءة  ووعدد  واآليتان تؤك  

ل   إذا هو صد  وبددأ عملده مادتعينًا  القارئ باسمه األكر   ففيها وعد لطال  الع 

لده فتًحدا مدن عندده باسدمه األكدر   برب  ه أن يعين ده ويديل  ل  لده العقبدات  وأن يفدتح  

ه ما ل  يكن ي ع ل  .  ويمن  عليه إذا عمل بما ع ل    أن  يعل  م 

   ل  والع    ل  الخ   ي:نعمت بين المطلع هيا يف جمع قد –سبحانه– هللا ن  أ ونلح 

ددي   ن  أ قددرآنال ةن  س دد جددرت وقددد ناددان اإل علددى هللا  ع ددن   عظدد أ مددن وهمددا  ني  ب دد ن  ر  ق 

 حيدداةً  نادداناإل ليحيددا يكفددي ال وحددده الخلدد  ن  أ شددارةلإل وذلدد  ؛ني  النعمت دد ني  هددات  

 مدن هزتمي  د التي نااناإل ميزة  ل  الع   هيا هللا جعل بل   ل  الع   من له د  ب   ال بل  بةً طي   

 .(2)المخلوقات جميع

 خلد  ذكدر ثد    ة الحقيقد فدي كديل  هدان  أل ؛العمدو  علدى «الخلد » نعمدة  وقد  

 مددن ةالياتي دد القددراءة دواتأ ومعدده دول ددي   إناددان   وكددل    العددا  الخلدد  بعددد نادداناإل

 تعلددي  بددالقل  التعلددي  دبعدد ذكددر يالثددان المقطددع وفددى  والفددؤاد  والبصددر  معالا دد

ددده يتددرج  يالددي ةالربوبي دد عطدداء مددن -ايًضددأ- وهدديا  يعلدد  لدد  مددا نادداناإل – تعه 

 .حواله أ يصلح بما هلخلق -سبحانه

ده- الرازب اإلمام ذ ررا مسيلة   المطلع في وتبق ى م  ح  – هللا ن  أ وهدي -هللا   

ال     َّ يي ىي ُّٱ هوبأن د   َّ ىن نن من زن ُّٱ: هبأن   نفاه وصف -سبحانه  و 

ب ة   ن اس  ر   ف ي م  ي ن   ب ي ن   الظ اه  ر  ن  » :بقوله الكال  هيا رد   ث     األ  م  ق يد    ل ك  ل   أ ن   الت ح   أ و 

ال   ددو  ددان   أ ح  ن ا  ن دده   اإل   ل ق ددةً  ك و  ددي    ع  ه  دد    و  ددي اء   أ خ  ددر    األ  ش  آخ  ه   و  ددر  ت ه   ه ددو   أ م  ور  ددي ر   ص 

ق ا      ع ال ًما ي اء   ب ح  ه و   األ  ش  ف   و  در  ات د    أ ش  ر  ل وق دات   م  خ  أ ن ده    ال م  : ي ق دول   -ت ع دال ى– ف ك 

ت ق ل ت   ن   ان  ات     أ خ      م  ر  ل دى إ ل ى ال م  ات د    أ ع  ر  دن   ب دد   ف دال    ال م  دد ب  ر   م  ق ل د    م  دن   ي ن   ت ل د    م 

ال ددة   ددة   ال ح  يا  ا  ه   إ ل ددى ال خ  ددي  ال ددة   ه  يف ة   ال ح  ب يدده   ف يدده   ث دد    الش ددر  ل ددى ت ن  دد    أ ن   ع  ل  ف   ال ع  ددر   أ ش 

ف ات   ن ا ان ي ة   الص    .(3)«اإل  

 وبدين ع ل دق ، مدن اإلنسان خلق بين تجمع أخرى مناسبات   نلم  أن ويمكن

 :منها بالقلم، ال  بليم
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 شددبهأ ومددا  ايًضددأ الجهددل مددن يجدداد  إ والعلدد    د  الع دد مددن يجدداد  إ الخلدد  ن  أ 

 من زن رن مم ام يل ُّٱ :تعدالى قدال وقد  بالموت الجهل
 :نعدددددددددا األ] َّ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

 .ان  يم  اإل   ور  ن  ب   اه  ن ي  د  ه  ف   اال  ض   ان  ك   ن  م   و  أ: فالمعنى [122

 كداماًل  عداقاًل  احي د اإنادانً  اشديئً  ياوتا  ال  تيال الع ل ق ة من هللا جعل وكما  

دالع   تحفد  داةً أ الخشد  مدن قطعة   هو يالي القل  من جعل فقد  نوتددو     ل 

 اإنادانً  ةق دل  الع   نتداج كدان  عقدولو أم  حياة تترج  يالت لوالرسا  الكت 

 وهدديا  والحضددارات  مدد واأل  اسللن دد كثيددرةً  ات  و  ي ددح   القلدد  ونتدداج  احي دد

 .ني  مر  األ ني  ب   ناس الت   وجوه من ايضً أ

 والثاني  َّ يي ىي ُّٱ يكاب لو  األ: علي الت   من ني  ضرب   لىإ لفت   ني  يت  اآل وفى

 ن  أ منه يفه  ما يالوهب على الكابي تقدي  يوف  َّجب هئ مئ خئ حئ ُّٱ وهبي

- هللا يعلمده ن  أ تهبثوم من كان  اكتابه ما واستثمر  هيا يف واجتهد خلصأ ن  م  

دالع   اكتاداب لدىإ يؤ    نأ للعبد غراء  إ هيا يوف   يعل  ل  ما -تعالى  يشدغله وال   ل 

 لدىإ سدبيل المدا  هرب  د مدن الفضل من له كان  عليه ما ىأد   نفإ  شاغل ذل  عن

دن  إ  وبحمدده سدبحانه همند ال  إ ابهاكتا  فضدل الجتماعهمدا كدان فيده اجتمعدا ذاوم 

 وخدمتده  العل  صناعة في له يكون نأ بصاحبه ضيفي ال وحده فالكابي  زتمي  

 .(1)بالغ   ثر  أ ذل  في وهبيلفل  قد 

  

                                                           

 .124صـ: سعد توفي  محمودم د نور   الكلمة( 1)
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 املبحث الثاني
 (قراءة يف املناسبات) مطلع الوحي القرآني

 سياق سورته معاملطلع تناسب 

ناسب بني آيات املطلع: -أ
َّ
 الت

جل ى البحث في جان  القراءة البالغي ة ألوان التناس  بين مفردات كل آيدة   

ومدى مالءمة اللفظة لجارتها ولادياقها الديي وردت فيده  كمدا بدي ن مناسدبة كدل   

تقدرأ آيدات المطلدع الش دريف فتدرى آية  ألختها في سيا  المطلع الشريف  وأندت 

رو  الت ناس  تاري بين أعضا ه  وتربُّ بين آياته ربًطا هو المثل األعلى فدي 

ف رب ندا إلدى عبداده  ويتجل دى بفدي   الدق ة  واإلحكا   ففي المطلع الش ريف يتعر 

الدديي  -سددبحانه-ربوبي تدده علددى الخلدد  عموًمددا  وعلددى اإلناددان خصوًصددا  فهددو 

فهددو الموجددد  وهددو »و الدديي عل دد  بددالقل   وعل دد  اإلناددان مددا لدد  يعلدد   خلدد   وهدد

مدددد   أي: هدددو الخدددال  والدددراز   وهاتدددان الصدددفتان: اإليجددداد واإلمدددداد همدددا  الم 

خالصة نعمة هللا على عباده  اجتمع فيهما مدا افتدر  فدي غيرهمدا  وهمدا أصدل 

 مف  خف  ُّٱولدده: مددا سددواهما؛ ولدديل  شددر  هللا بهمددا نعمتدده علددى الن دداس فددي ق

 .(1)« َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق

وقد جمع هللا في هيا المطلدع الش دريف بدين هدات ي ن النعمتدين  وهدو كثيدًرا مدا 

يقرن بينهما في كتابه  تدرى ذلد  فدي مطلدع سدورة الدرحمن  وسدورة اإلنادان  

 والهدى  الخارجي العيني الوجود إعطاء هو: فالخل وسورة البلد  وغير ذل   

 .(2)وتعليمه هداه وهيا  خلقه فهيا  اليهني العلمي الوجود إعطاء هو:

والجمع بين هاتي ن في المطلع الش ريف غاية التناس   فقد خل  هللا اإلناان  

؟! هيا ال يت فد  أبددًا مدع صدفتي: الربوبي دة  فهل يخلقه ث   يتركه دون هداية  وتعلي  

  وهو اليي أعطى كل  شيء  خلقه ث   هدى؛ وليا كان من المناس  أن واألكرمي ة

يأتي  بالعل  بعد الخل   وأن يشير  إلى أن  هيا من كمدال أكرمي تده بعبداده  وتقددي  

ا؛ فهددو يعدد   جميددع  ل ه  ددر  آيددات الربوبي ددة وأشددم  ه  الخلدد  علددى الت علددي  هنددا؛ ألن دده أظ 

هددا المشددركون والكف ددار؛ ولدديا ناسدد  أن يتقددد   المخلوقددات  والخلدد  صددفة يقددر  ب

                                                           

 .98محاولة لدراسة سورة الع ل    الش اهد البوشيخي: صـ (1)

ين  ط. دار انظر شفاء العليل  البن القي    (2) : ه1398بيدروت   -القلد   تحقي : محمدد بددر الدد  

 .79صـ
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ها  ث   يأتي من بعدها نعمة الت علي   ولعل  هيا هو الادر  كديل  فدي ذكدر اسد   ك ر  ذ 

ب  »  دون لف  الجاللة في مطلع الوحي الش ريف.« الر 

ولعل   تلح  كيل  هيا الت ناغ  والت ال،  في ذكر الخاص   بعد العا  فدي آيدات 

لع  فقد ذكر الخل  عموًما  ث   خص  خل  اإلناان  كما ذكر الت علي  عموًما  المط

 ث   خص  تعلي  اإلناان ما ل  يعل .

ومن ألوان الت ناس  والت ال،  بين أجدزاء المطلدع مدا تدراه مدن كثدرة األفعدال 

   َّ حئ ُّٱ   َّ ىي ُّٱ   َّ ٰى ُّٱ   َّ زن ُّٱ  َّ مم ُّٱ  َّمل ُّٱوتقاربها وتوالدها 

  وهيه الكثرة في األفعال وتناميهدا يتناسد  مدع نعمدة الربوبي دة  التدي  َّ جب ُّٱ

ددة اإلناددان   تتدددف   عطاياهددا ونعمهددا فددي تنددا   عبددر الددزمن علددى الخلدد   وخاص 

يا  داللدة الث بدات والدد وا  الديي يعلدو الزمدان والمكدان جداءت  وحين اقتضى الا  

 .َّ زي  ري ُّٱالجملة االسمي ة 

بين داللتي: العقدل والن قدل  فأشدار إلدى  -في تناس   رقي   – كما جمع المطلع

  وجمدع َّ يي ُّٱ  وأشار إلدى داللدة الن قدل  َّ ىن ُّٱٱ  و َّزنُّٱٱداللة العقل بـ

كيل  بين القراءة والكتابة  وهما أعظ  أدوات العل   وأبوابه  وحفظده  وفهمده  

 ونقله من سا ر الحضارات وإليها.

 السورة:تناسب املطلع مع مقصود  -ب
ه هللا–ذ ر اإلمام البقاعي  م  ح   األمدر: »أن  المقصو  ازعظم للسو ة رو -  

حاانه  اشكرً  واألمر   ل  الخ   له ن  م   بعبادة  جنانده  في اطمعً  لكفرانه  اواجتنابً  إل 

 .(1)«المعاد يو  العباد يدين هأن   من ثبت لما نيرانه  من اوخوفً 

ف رب  نا إلى عباده بأعظ  مظاهر الربوبي ة:  الخل  »وجاء هيا في سيا  تعر 

ي د  أن  أسداس صدحيح «والت علي    وإذا كان المقصدود هدو األمدر بالعبدادة  فدال ر 

 ام يل ىل مل ُّٱالعبادة هو صحيح العلد   ومفتدا  بداب العلد  والندور هدو: 
ف علدى مدراد َّ رن مم   فتحديد مفهو  العبادة  وأركانها  وتفصيالتها  والتعدر 

هللا كاماًل من عباده  وتحديدد معدال  صدراطه المادتقي  هديا كلده بابده العلد  الديي 

                                                           

 .4صـ 3إلشراف على مقاصد الاور  لإلما  البقاعي: جمصاعد الن ظر ل (1)
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  فددالقراءة مفتددا  بدداب العلدد  والنددور  وتشدداركها فددي َّ يل ىل ملُّٱمفتاحدده: 

 .َّ جئ يي ىي ني ُّٱبقوله:  -سبحانه-ذل  الكتابة التي أشار إليها رب نا 

  «الخلدد  والت علددي »كمددا تندداول المطلددع الش ددريف أعظدد  مظدداهر الربوبي ددة: 

 -سدبحانه-والقراءة هي مفتا  باب العلد   كمدا إن التعدرف علدى فدي  ربوبي تده 

والتفكر في نعمه التي ال تحصدى إيجدادًا  وإمددادًا  وهدايدةً  وإرشدادًا  وتوفيقًدا  

ين  والقرب األ   -عز  وعال–قدس من حضرة الجليل وسدادًا  هو مفتا  باب الد  

ين  وبداب المحب دة  -عز  وعال–ومعرفته ح  المعرفة  ومعرفة هللا  هي أصل الد  

دن  عرفده حد   المعرفدة أحب ده حد   المحب دة  وتفدانى فدي تنفيدي  الخالصة له؛ ألن  م 

لحد   أوامره  واجتناب نواهيه  ويكدون منتهدى أملده أن يتقب دل  هللا طاعتده  وأن ي

ه  هللا في الدنيا واآلخرة. الحين اليين يتوال   بالص 

 تناسب املطلع مع أجزاء السورة الكرمية: -ج
حين تنظر في عالقة المطلع باا ر أجزاء الاورة  ترى كا نًدا حي دا  مدتال   

ة مندده فددي مكانهددا بقدددر  معلددو    ففددي  األعضدداء  متناسدد  األجددزاء  تددأتي كددل  ذر 

ف رب نا إلى عبداده رب دا خالقًدا  ويخدص  اإلنادان مدن مطلع الاورة الش ر يفة يتعر 

ك ر  ويمتن  عليه مع الخل  بدالت علي   فهدو يتقل د  فدي نعد   بين سا ر مخلوقاته بالي  

شدداد  ثدد   تددأتي اآليددات التاليددة لتجيدد  عددن  اإليجدداد  واإلمددداد  والهدايددة  والر 

اإلنادان مدن هديه الدنع   هدل أد ى استشراف الن ف  وتطلعها إلدى معرفدة موقدف 

حق ها؟ وهدل استشدعر حاجتده وافتقداره إلدى واهبهدا  وإلدى منهجده الديي ينيدر لده 

 هب  مب خبُّٱٱالط ري  إلى رب  ه  ويقي  حياته علدى منهاجده؟ فيدأتي الجدواب:
 [.7  6]العل :  َّ مث هت مت خت حت جت

لقد طغى اإلناان؛ ألن ه شعر باالستغناء باألسباب التي أنع  هللا بها عليه  ث   

ره باآلخرة  التدي ستنكشدف فيهدا الحقدا  :   مج حج ُّٱمضت الاورة الكريمة تيك  
[  وذكدرت نموذًجدا مدن الطغيدان فدي مواجهدة أهدل 8]العل :    َّ جخ مح جح

ي ن الحدد     وهددو الدديي ينهددى عبدددًا إذا صددل ى  فدديكرت الادد ورة هدديين النمددوذج 

ر مددا كددان علددى  متجدداوزة حدددود األشددخاص  إلددى جعلهددا نمدداذج بشددري ة تتكددر 

ددرا  بددين الحدد    والباطددل بددا   إلددى قيددا  الا دداعة  وتوع دددت  األرض حيدداة  فالص  

الاورة هيا الط اغي بشديد العياب  كما ثب تت صاح  الح    اليي قرأ باس  رب  ه: 

 [.19]العل :   َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
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ي ن: قادد  يتحددد   عددن نعدد  هللا  علددى  --فاددورة العلدد  تنقادد  إلددى قاددم 

اإلناددان  وقادد  يتحددد   عددن آثددار تلدد  الددنع   وموقددف اإلناددان منهددا  وجددزاء 

 اإلناان على ذل  شاكًرا أو كافًرا.

تبدو الادورة جاددًا واحددًا سدوي  الخلقدة فدي أحادن تقدوي    مفتاحهدا كلمدة »

-منها تفي  الاورة بأكملهدا  وعلدى معناهدا ومقتضدياتها تددور  فهدو   «رب  »

ألن ه رب  اإلناان  أنعد  علدى اإلنادان  وتلق دى اإلنادان النعمدة فشدكر أو  -تعالى

ه هللا  وسيًرا علدى هديا التددرج يتجل دى  ن  شكر توال  ن  كفر عاداه هللا  وم  كفر  وم 

ًمدا  و ن ع  ل الادورة رب دا م  دل   وفدي آخدر رب نا أو  م  ه  داًل غيدر م  ه  م  فدي وسدطها رب دا م 

دًا اع  دًا و  وع   .(1)«الاورة رب ا م 

وقد أخرجدت هديه الوحددة المعنوي دة فدي صدورة وحددة  بنيوي دة غايدة فدي 

ل الاورة إلدى آخرهدا واحدد   هدو الرسدول  اط    من أو  خ  ل  --اإلحكا   فالم  أو 

ة   وكل مؤمن من بعده في مثل حالد ل مر  د   مدن أو  اط  خ  ه إلدى قيدا  الا داعة  والم 

ل الادورة --الاورة إلى آخرها واحد  هو هللا    والتددرج مدن الحدديث عنده أو 

إلددى الحددديث عندده آخددر الاددورة بضددمير   َّ حئ ُّٱ  َّ مم ُّٱبضددمير الغا دد  

لها  ونصرته ألوليا ه   َّ ييُّٱ   َّ ين ُّٱالمتكل     يتناس  مع التعريف به أو 

ف ا ذ ا أ ْحب ْب  ده  »آخرها  كما يتناس  مع تدرج صلة ولي  ه به  التي منتهاها المحب ة: 

ر  ب ه   ب ي ْبص  ه  ال ذ  ر  ب ص  ع  ب ه  و  ب ي ْسم   .«  ْنم  س ْمب ه  ال ذ 

ع وإن كاندددت متعدددددةً  فهدددي فدددي ترابطهدددا ومشدددابهة بعضدددها والمقددداط

لبع    وبناء بعضدها علدى بعد    وإسدال  بعضدها لدبع    كدالمقطع الواحدد؛ 

ل    والرابع  والخام  لهدا نفد  بدايدة الثالدث َّ ملُّٱفالثاني له نف  بداية األو 

والحروف  والكلمات  والجمل  واآليات  كلها تتعداون وتتاداند ألداء    َّ خب ُّٱ

المراد مبلغة رسدالة هللا إلدى العبداد علدى امتدداد الزمدان والمكدان بأماندة   ودق دة   

ر    .(2)وإحكا    وي ا 

 تناسب املطلع مع خامتة السورة: -د
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ي ن: َّ ملُّٱبدأت الاورة الكريمة باألمر  ت بأمر  ت م   َِّّ ُّ َّ ُّٱ  وخ 
ي ن نهي   اط    فيهدا واحدد  هدو رسدول هللا  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  وسب  األمر   --  والمخ 

د   فيهدا واحدد  هدو هللا  اط  ن  يتأت ى خطابه إلى قيدا  الا داعة  والمخ  اًل  وكل  م  –أو 

 .-سبحانه وتعالى

ل د  والعمدل  وهديا الجمدع هدو مدا  وجمعت الاورة بمطلعها وخاتمتها بين الع 

يمي  دز الصددراط المادتقي ؛ ألن  العلدد  بغيددر عمدل  هددو صدراط المغضددوب علدديه   

الين  وتقد   العلد :   ٌّ ُّٱعلدى العمدل:  َّ ملُّٱوالعمل بغير عل   هو صراط الض 
ن ددى عليدده العمددل  والنددور  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ؛ ألن  العلدد  هددو األسدداس الدديي ي ب 

وكدأن  العمدل يجدزي العلد  علدى »اليي يض  الط ري  من الماير إلى المصير  

ما قد مده لده مدن تأسياده علدى هددى وندور   فيجزيده بدأن يكدون هدو أداة تبليغده  

ديا   ا يحق    للعل  حفظه مدن الض  ومدن اإلبهدا    وحفظه  وتفايره  وتقريبه  مم 

  وهدو حدرف «عينًدا»ومن التخالف في فهمه...  وطريف أن تكدون فداء الكلمدة 

ة  والظ هور  وكأن  في هيا هدايدة إلدى أن يؤسد   يحمل في داللته الجالء  والقو 

فات  ويأتي  وهدو حدرف  يت اد  بالداللدة علدى الجمدع « المي »العل  على هيه الص  

ة  وال سددي ما إذا زيدد   فجعلددت المددي  ال  «اللهدد   »د فددي آخددر الكلمددة  مثددل: والقددو 

ة   ومنتهاه  الفعل؛ ليهدي إلى أهمية جمع دقا   العل  ولطا فه  فمبد،ه جالء   وقو 

ة    .(1)«جمع  وقو 

مددا يفيددد أن  معرفددة الحدد    تحمددل أهلدده علددى  َّ ٍّ ٌّ ُّٱوفددي تقددد   النهددي: 

ن  ينهى عنده  كمدا تحمدل علدى فعلده  كمدا فدي قولده تعدالى:   ٰه  ُّٱمخالفة أمر م 

 [.256]البقرة:   َّ مب هئ مئ  هي مي خي حي جي

وفددي البدددء بددالقراءة والختددا  بالا ددجود تناسدد  مددن جهددة أن  القددراءة أعظدد  

مفاتح العل   اليي هو أساس العمل  وعمدود بنداء الحضدارات  والا دجود أعظد  

أركان الص الة؛ ألن  العبد أقرب ما يكون من رب  ه وهو ساجد   ومن اللطيدف: أن  

ددد -سدددبحانه-هللا  س دددُّ  الا دددورة بعبدددادة الص  الة التدددي تجمدددع األمدددرين: القدددراءة  و 

ه هللا– تيميةيقول ابن والا جود   م  ح  ة  »: -   ل   ه ي   َّ ملُّٱ س ور  ا أ و  ل   م  دن   ن دز   م 
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؛ آن  ق ددر  ددي ا ال  ل  ددت   و  ت ت ح  ر   اف  ددت    َّ ملُّٱ ب دداأل  م  ت م  خ  ر   و  ود   ب دداأل  م  ددط ت    ب الا ددج  س   و   و 

ة   ل   ال ت ي  ب الص ال  ا أ ف ض  ال ه  ا  أ ق و  ل ه  أ و  ي    ب ع د   و  ر  ة   ه دو   الت ح  اء  دل    ال ق در  أ ف ض  داعمأ   و   ال ه 

ه ا ر  آخ  ل يل   ق ب ل   و  ود ه و   الت ح   .(1)«الا ج 

والقراءة باس  هللا  والا جود له  كالهمدا عبدادة  تأخدي بيدد العبدد إلدى حضدرة 

القرب األقدس  واالقتراب ثمرة الا جود والقراءة باسد  رب  د   فدأقرب مدا يكدون 

العبد من رب  ه وهدو سداجد   فدإذا قدرأت باسد  رب  د   وشداه د  قلب د  فدي   ربوبي تده 

 الش كور آلالء رب  ه ونعمه التي ال ت حصى. وأكرمي ته  سجد قلب   سجدة المح    
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 سياقه الرتتيلي معاملطلع تناسب 

ني: -أ
ِّ
 تناسب املطلع مع سورة الت

بأربعددة أشددياء فددي مفتددتح الاددورة الكريمددة  -سددبحانه وتعددالى–أقادد  رب نددا 

  وهددددددددي مددددددددواطن  َّ ّٰ ِّ ُّٱٱ  و َّ ٍّ ٌّ ُّٱ   َّ ٰر ٰذُّٱ

ساالت  وآخرها البلد األمين    ومطلع سورة العلد  هدو -بلد خات  المرسلين–الر  

و  األمين على قل  األمين في البلد األمين   ل ما نزل به الر  يقدول ابدن  ثيدر  أو 

ه هللا– م  ح  ق ال  » :-   ة   ب ع     و  ه  وفي األقاا  األربعة : األ    م  الٌّ  ه ي  ح  ث ة   م   ب ع دث   ث ال 

ددد   ك ددل    ف ددي ّللا    اح  ددا و  ن ه  دداًل  ن ب ي ددا م  س  ر  ددن   م  اب   ال ع ددز     أ ول ددي م  ددح  ا  ع   أ ص  ب ددار   الش ددر   ال ك 

ل ة  : ىولف األ   ح  ي ت ون   الت  ين   م  الز  دي   و  ه  س   ب ي دت   :و  ق دد  دا ّللا    ب ع دث   ال ت دي ال م  يا دى ف يه   ع 

ي     اب ن   ر  الث ان ي. م  ين ين   ط ور  : و  ي س  ل ي ه   ّللا    ك ل     ال ي  وس ى ع  ان   ب ن   م  ر  م  الث ال ث  . ع  : و 

ك ة   ه و   م  ب ل د   و  ين   ال  ي األ  م  ن   ال ي  ل ه   م  نًدا  ك دان   د خ  ه دو   آم  ي و  دأ   ال دي  س  دد   ف يده   ل  ر  م  ح  -م 

-»(1). 

األمور على أن ه خل  اإلناان في أحان تقوي    بهيه -سبحانه-وقد أقا  هللا 

في مطلع  -أيًضا–  وهو األمر اليي تجل ى -سبحانه-وفي هيا بيان  لعظي  قدرته 

ف رب نا على عباده بصفة الخل  عموًما  ثد   بخلد  اإلنادان  سورة الع ل    إذ تعر 

بيدان  لمداد ة خصوًصا  وفي سورة التين بيان  لصورة الخل   وفدي مطلدع الع ل د  

 الخل .

[  لقددد 5]التددين:   َّ رت  يب ىب نب مب ُّٱثدد   يقددول رب نددا عددن اإلناددان: 

اختار اإلناان الهبوط إلى أسفل سافلين  وأتى مطلع الع ل   بمدنهج االرتقداء مدن 

مفتا    فهيا  َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱأسفل سافين إلى أحان تقوي   وهو 

الحات  فهؤالء هد  أهدل   ُّٱباب النور اليي يجعله  من اليين آمنوا وعملوا الص 

الديين تقل بدوا فدي فدي  ربوبي تده  مدؤمنين بخالقي تده  وأكرمي تده   َّ يل ىل مل

ووحداني ته  فكيف يصير العبد في أحان تقدوي ؟ بدالمنهج التربدوي   الديي رسدمه 

 مطلع الوحي القرآني.

د في سورة الع ل   تفصياًل أيًضدا لهديي ن النمدوذجي ن: المدردود إلدى ث   إن   تج

دن  أكرمدده هللا  دن  آمدن وعمدل صددالًحا  تجدد فدي سدورة الع ل د  م  أسدفل سدافلين  وم 

–وعل مه ما ل  يعل   فصار على الهدى  وأمر بالتقوى  وسدجد واقتدرب  وتجدد 
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جعى  ونهى عبدًا -كيل  ن  طغى واستغنى  وكي ب بالر  إذا صل ى  وهديا أيًضدا  م 

 من وجوه التناس  واالرتباط بين مطلع الع ل   وسورة التين.

[  وهددو اسددتفها   7]التددين:  َّ يق ىق يف ىف يث ُّٱٱثدد   يقددول سددبحانه: 

 مل ُّٱإنكاريٌّ تعجيبي  وجاء مطلع سورة الع ل د  ليبددد هديا اإلنكدار والت كديي : 
  تأمدددل خلددد  الا دددماوات واألرض  لتدددوقن أن  هللا لددد   َّ رن مم ام يل ىل

دالحات  يخلقها باطاًل وال عبثًا  وأن ه ال يمكن أن يجعدل الديين آمندوا وعملدوا الص 

ار  بل اقرأ آيات هللا فدي نفاد  أندت   كالمفادين في األرض  وال المت قين كالف ج 

  َّ جخ مح جح مج حج ُّٱتدرك أن  إعادت  أهدون عليده مدن خلقد  مدن العدد   

د ظلمددات إنكددار البعددث عنددد  فمطلددع سددورة الع ل دد  لمددن تدددبره علًمددا وعمدداًل يبددد  

 المنكرين.

ت مددت الاددورة بقولدده  ]التددين:   َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱ: -سددبحانه-وخ 

[ إن كنت تريد إجابةً شافيةً في بيان حكمته العالية  فاقرأ كتاب كونده  وآيدات 8

و أعلد  بد   فإن د  إن فعلدت ذلد  نطقدت وحيه  مادتعينًا برب  د  الديي خلقد   وهد

بلاان حال   ولاان مقال : بلى يدا رب   أندت أحكد  الحداكمين وخيدر الحداكمين  

ومن لطيف التناس  أن تخت  سورة التين باس   ل  يرد بهديه الصديغة فدي القدرآن 

ت « األكدر »  كما ل  يديكر فدي القدرآن اسدمه «أحك  الحاكمين»: (1)نيكل  ه إال مر 

ةً واحدةً في مطلع سورة الع ل    فمن كمدال أكرمي تده أن ده أحكد  الحداكمين   إال مر 

 ومن جمال حكمته أن ه أكر  األكرمين.

  تقدد   مدا مدع  الحداكمين أحكد  هأن   للعبيد سبحانه رقر   افلم  »: يقول الةرناطي

 فددي وقعددت ونظددر  اعتبددر إذا الجددزاء وقددو  فددي االسددترابة نفددي موجدد  مددن

  واالنتهاء االبتداء يعل  ومنه اء فالش   يقع به ما إلى مشيرة  ل  الع   سورة الترتي 

دددوب   ورحمدددة وهددددى  ء  شدددي لكدددل    اتبيانًددد جعلددده الددديي المبدددين كتابددده وهدددو  رىش 

 :يأ َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ :آياتدده رواليتدددب   بقراءتدده فددأمر للمحاددنين 

 .(2)« لدلي وينتهج  سبيل  ضحيت   فاوف  به اماتعينً 

 تناسب املطلع مع سورة القدر: -ب
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ل ما نزل من القرآن على اإلطال   والخطاب فيه  مطلع سورة الع ل   هو أو 

اًل  وسدورة القددر تتحدد   عدن  --وفي سا ر الاورة موجه  إلدى رسدول هللا  أو 

ل على رسول هللا    وأن ه أنزل في ليلة القدر  ث  كان التعريدف --القرآن المنز 

ل فيها    بليلة سبحانه أعل »: يقول الةرناطيبعظي  قدرها للتعريف بجالل المنز 

 على ونبحث  رجا نا  وتعل    دعا نا مظان    في لنعتمدها ؛بقدرها فناوعر    إنزاله

 التعريدف هاقددر بعظدي  التعريدف فدي وكدأن   ...نوافقها نالعل   ؛العمل في االجتهاد

 ووضدددح  تقدددد   مدددا تمدددا  مدددن القددددر سدددورة فصدددارت فيهدددا  لالمندددز   بجاللدددة

 .(1)«اتصالها

ته  فهي خير  من  وليلة القدر من أعظ  الكرامات التي أكر  هللا بها نبي نا وأم 

ألددددف شددددهر   ومددددن جميددددل الت ناسدددد  أن تددددأتي هدددديه الكرامددددة عقيدددد  اسددددمه 

ةً واحددةً  وكديل  ليلدة   وهو اس   ل  يرد َّزيُّٱ ذكره فدي القدرآن إال مدر 

في  -سبحانه-القدر  فهي في الانة ليلة واحدة  وهي الليلة المباركة التي ذكرها 

]الد خان:   َّ ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم ُّٱمطلع سورة الدخان: 

 [  وتأمل الت ال،  والت ناغ  بين: األكر   والقدر  والبركة.3

ب  »كما تجد اس   يتألأل نوره في مطلع الوحي  وفي آخدر  -عز  وعال-« الر 

سورة القدر  ويأتي بعده نور الفجر  ونور الربوبي ة من األواصدر القوي دة  التدي 

ات  فدي سدورة الع ل د :  ر ذكدره ثدال  مدر   ُّٱتجمع المطلع باورة القدر  فقدد تكدر 

 نث مث ُّٱالمال كدة بدإذن ربهد     وفي سورة القدر ييكر رب نا نزول َّ يل
[  ففي  الربوبي ة يغدقه هللا على 4]القدر:   َّ لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

دددددماوات  واألرض  ومدددددا بينهمدددددا     َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱالا 

 [.37]الن بأ: 

-ففددي مطلددع الع ل دد  يددأمره هللا  --ومطلددع الاددورتي ن كدديل  خطدداب  للن بددي 

 ىب نب مب زب ُّٱلدده:  -سددبحانه-  وفددي مطلددع القدددر يقددول بددالقراءة -سددبحانه
[  في األولى أمر  لده ومدن يتدأت ى خطابده بدالقراءة  وفدي 2]القدر:   َّ  رت يب

ل  يبلغ إدراك  غاية فضدلها  ثد   بدي ن لده فضدلها  واتحداد  --الثانية يقول لنبي  ه 
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اط    اط بدين مطلدع من ألوان الت ناس  واالرتبد --  والمخاط   -سبحانه-المخ 

 الوحي وسورة القدر.
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 يلينزسياقه الت معاملطلع تناسب 

 :واقع النزول وفطرة النفوستناسب املطلع مع  -أ
دالل  والعمدى   كانت اإلنااني ة غارقةً في قا  الجاهلي ة  يرتع أهلها فدي الض 

واالضطراب في الق ي    واألخال   والعقا د  والتصورات  ونظرة عابرة تريد  

رك  والوثني ة  والفواح  ما ظهر منها وما بطدن  تادتطيع أن  الواقع يمور بالش  

 مي  خي  ُّٱٱتاددمع أنددين األرض وصددرخاتها إلددى بار هددا بلاددان حالهددا:
   أخرج يا رب نا الن اس من الظلمات إلى النور. َّ يي ىي

دراط المادتقي   ويخدرج  وقد جاء مطلع الوحي اإللهي ندوًرا يهددي إلدى الص  

  اقددرأ كتدداب  َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱالن دداس مددن الظلمددات إلددى النددور  

الكون  وآيات الوحي ماتعينًا برب    اليي خل   وعل   اإلناان ما لد  يعلد   فهديا 

د ظلمدات الجاهلي دة  هديه بديرة اإليمدان األولدى  التدي  مفتا  باب النور الديي يبدد  

سددتكون شددجرة طيبددة  أصددلها ثابددت  وفرعهددا فددي الا ددماء  هددي محددور اإليمددان 

رك  ويهد  أركدان الظ لد  الديي جدث  علدى صددور الخلد    اليي يزلزل ب نيان الش  

ويجعل طري  الخلد  إلدى هللا واضدحة المعدال   ال يشدوبها ظدال  الش دبهات  وال 

 غ ب   الش هوات.

ل مدداد ة فددي دسددتور  َّ مل ُّٱر الدديي بدددأ هللا بدده كتابدده: وهدديا األمدد   هددو أو 

ت ه  بدددالعل  مدددن لحظدددة مددديالده األولدددى  وألقدددت بالمادددؤولية علدددى  دددم  س  اإلسدددال  و 

ل بين  اإلناان  فهو مأمور بالقراءة باس  رب  ه  وكون القراءة باس  هللا هي الفص 

لشددد ة التددي أصددابت قددراءة اإلسددال   وغيددره مددن الحضددارات  وإذا نظددرت إلددى ا

ات  حتدى بلدغ منده الجهدد  --النبي   ل الوحي  وأن  جبريل غط ه ثال  مر  في أو 

حتددى يكددون علددى اسددتعداد  -   َّ رن مم ام يل ىل ملُّٱقبددل أن يقددول لدده: 

سددالة  والاددبح الطويددل بددالقول الث قيددل هدديا كل دده يلفددت إلددى أن   -لحمددل تبعددات الر  

د    وأن ده لدي  الخروج من هيه الظلمات إلى  النور يحتاج إلدى كدد    وجدد    ونص 

باألمر الهدي  ن أن يقدرأ المدرء آيدات كونده  ويتددب ر آيدات وحيده  إال إذا قدرأ باسد  

 رب  ه اليي إذا استعان به أعانه  وإذا استهداه هداه.

دة « القرآن»كيل  لف   ك ر الحكدي   وإذا كدان كتداب األم  هو أشهر أسدماء الدي  

  وأن تكددون  َّ مل ُّٱٱفددال ريدد   أن أنادد  ابتددداء لدده يكددون بددـ« رآنالقدد»اسددمه 

 ؛ لتؤتي القراءة أ ك ل ها كل  حين  بإذن رب  ها. َّ مم ام يل ىل ُّٱقراءته 
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وفطرة اإلناان التي ال تكل ف فيها وال تصن ع  هدي أن يكدون علدى معرفدة  »

ما استطا  إلى ذل  سبياًل  فإذا ل  يشدبع مدن فطرتده تلد  حاجتهدا مدن المعرفدة  

مددت نفادده لدديل  الددن قص الدديي يحددد  مددن إنادداني ته  بددل يحددد  مددن قدرتدده علددى  تأز 

ا إذا أشبع تل  الحاجة  أقر  ب يل  نواز  نفاه  ولكدن مدا وسديلته إلدى الحياة  وأم 

دمي ؟ وسديلته هدي: أن يقدرأ   تل  المعرفة التي هي من حياته بمثابة القلد  والص 

ل الوحي هو   .(1)« َّ مل ُّٱومن هنا كان أو 

ر -ب
ِّ
)أول معا نعزل ب عد انقطعا   تناسب املطلع معع سعورة املعد 

 :الوحي(
ل ما نزل مدن القدرآن  وتداله مطلدع سدورة المددثر  مطلع سورة الع ل   هو أو 

اجح–بعد انقطا  الوحي    وقد بدأت الادورتان بخطداب المصدطفى (2)-على الر 

-- لكن مطلع المدثر قد بددأ بالندداء قبدل األمدر  والندداء بهديه األوصداف فيده  

ه كديل  لفدت  لطيدف  مراعاة لحاله  وفزعه حين رأى جبريل على صورته  وفيد

دة التدي سدتلقى  إلى أن  هيا التدث ر اليي هو عنوان الراحة والد عة ال يت فد  والمهم 

اآلن على عاتقه؛ وليل  أتبع هيا النداء بداألمر بالقيدا  لإلنديار والتبليدغ  وتحمدل 

سالة.  تبعات الر  

اني  وبنداء كيل  تلح  الدق ة في الت ناس  والدت ال،   حدين تدرى ترتيد  المعد

ل     َّ ملُّٱبعضها على بع    فـ : دعوة إلدى َّ خب ُّٱعمل   و  َّ ُّ َّ ُّٱ     ع 

ما علمه وعمل به  وق دد    العلد ؛ ألن ده األسداس الديي ي ب ندى بده العمدل علدى ندور   

 زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱوعمود الد عوة اليي تكون به على بصيرة : 
در الديي 108]يوسف:  َّ ىفيث ىث نث مث ا  [  وهيا هو منهج الن جاة مدن الخ 

 من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱرسدددددمته سدددددورة العصدددددر: 
 [.3]العصر:  َّ  جه ين ىن

                                                           

 .28صـر،ية إسالمي ة  دم زكي نجي  محمود:  (1)

المددخل لدراسدة القددرآن الكدري   دم محمدد محمددد أبدو شدهبة  مكتبددة الا دنة  الطبعدة األولددى ( 2)

 .105 : صـ1992ه= 1412
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: مدا تدراه فدي المطلع دي ن مدن تكدرار -أيًضدا–ومن ألوان الت ناس  واالرتباط 

ب   »ذكر اسد   ،  َّ زي  ري ٰى ُّٱ   َّ يل ىل ملُّٱ: -عدز  وعدال-« الدر 

ل أيًضددددا؛ فمعنددددى  َّ حس جس ُّٱ   َّ جت هب ُّٱ   والثدددداني مبنددددي علددددى األو 

صه بالتكبير والتعظي  بين الخل   كب  دره ألن ده هدو الديي  َّ جت هبُّٱ أي: خص  

خلدد   وعل دد  بددالقل   وعل دد  اإلناددان مددا لدد  يعلدد   وألن دده األكددر  الدديي إليدده وحددده 

الرجعى  وفي تخصيصده بدالت كبير والت عظدي  إشدارة إلدى تحقيدر وتادفيه كدل مدا 

ة ما يجعله أهداًل للعبودي دة  بدل ال ع ب د  من دونه؛ ألن ه ال يمل  من صفات الربوبي  

ا  وال نفعًدا  وال موتًدا  وال حيدداةً  وال نشدوًرا  وإذا قدرأ  العبددد  يملد  لنفاده ضددر 

الديي يادتح   العبدادة   -وحدده–باس  رب  ه كتاب الكون  وكتاب الوحي  عل  أن ده 

راط الماتقي   ال ب د  له من ال ن  كان من أهل الص   بر علدى طدول والت عظي   وم  ص 

  اصبر  َّ حس جس ُّٱالط ري   وكثرة األشواك  حتى يصل إلى الن عي  المقي : 

على القدراءة باسدمه  وعلدى تعليمده لد   وعلدى اسدتبانة فدي  ربوبي تده  وشدكر 

سالة  وعلى تعظيمه وتافيه كل   ما ع ب د  مدن دونده  نعمته  وعلى حمل تبعات الر  

 .-سبحانه وتعالى–

ت ناسدد  بددين المطلعددين: مددا تددراه مددن حدديف مفاعيددل األفعددال ومددن ألددوان ال

 زنُّٱ، َّ ملُّٱإيجاًزا  وداللةً على التعمي  اليي تيه  فيه الن ف  كل  مديه  : 
 َّ  خس حس جس ُّٱ، َّ جت ُّٱ، َّ خب حب ُّٱ،  َّ جب هئ مئ ُّٱ،  َّ يي ىي ُّٱ،  َّ

بر؟ ن يكون اإلنيار؟ ومتى؟ ولماذا؟ وال عال   يكون الص     فل  يبي  ن لم 

ةً طويلةً؛ ألن  اإلنيار: اإلعدال   َّ خب ُّٱفقوله سبحانه:  تطوي وراءها قص 

ين للمندديرين   ة   وهددو يكددون بعددد بددال  ماددا ل الددد   واإلخبددار بعواقدد  غيددر سددار 

ين  ودعدوته  إلدى اإليمدان بداهلل  وعبادتده وحدده ال شدري   وتعريفه  بأركان الد  

ب ل غون رسول رب  ه   وكيبوا بما يدأتيه  مدن عندد رب  هد   أنديره   له  فإذا ك ي ب الم 

ين  فجملددة:  تطددوي فددي داخلهددا جمدداًل كثيددرةً  تدددل  علددى « أنددير»بعقابدده يددو  الددد  

دا كدان اإلنديار  سدول أن يقدو  بهدا قبدل اإلنديار  ولم  الوظا ف التي يج  على الر 

يددأتي فددي آخرهددا بمقتضددى التالاددل الفكددري والتربددوي   كددان االقتصددار علددى 

 .(1)يار دلياًل عليهااإلن
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دن   وتقرأ فدي آخدر سدورة المددث  ر حدديث أهدل الندار  فتجدده  يدردون علدى م 

 َّ من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱسددددددددددددأله : 

ددا 44 -42]المدددثر:  ل سددب  ذكددروه فددي إجددابته  عم  ددالة أو  [  فكددان تددرك الص 

عبددًا طغدى  -عدز  وعدال–سلكه  في سدقر  وفدي وسدُّ سدورة الع ل د  يديكر رب ندا 

واستغنى  ونهى المؤمنين عن الص الة  وإذا كان ترك الص الة سدببًا ر يًادا فيمدا 

دالة  وعدن  دن  كدي ب وتدول ى  ونهدى العبداد عدن الص  يلقونه يو  القيامدة  فكيدف بم 

 طاعة هللا  وهيا أيًضا من وجوه الت ناس  التي جمعت بين الاورتين.

ل: تناسب املطلع مع سورة -ج
ِّ
 املزم

قدد بددأت  وإذا كاندت سدورة المددث  رسورة المزمل هدي ثالدث الادور ندزواًل  

  فإن  سورة المزمل قد بدأت أيًضا بعد ندا ه بدأمره َّ خب حب ُّٱبعد النداء باألمر 

--  : ة     َّ جم يل ُّٱبالقيددا اد الدديي يمنحدده القددو  فهددو أمددر  بقيددا  الليددل؛ ألن دده الددز 

ل تبعات اإلنيار  والابح الط ويل  والقول الث قيل.  ويعينه على تحم 

التددي للبعيددد تلمددح فيدده معنددى المالطفددة الجدداد ة  التددي « يددا»وهدديا النددداء بددـ

سالة  التي ال يت فد  معهدا اإل ات الر   نت اإلشارة إلى مهم  خدالد إلدى الا دكون تضم 

احة  وفيده  ب   وعبداده  مهمدا كدان  -كديل -والر  إشدارة  إلدى ب ع دد المنزلدة بدين الدر 

ب  مدن هللا بخضدوعه  وعبادتده  واصدطفاء هللا لده  ولدو كدان أفضدل  العبد ذا ق ر 

األنبياء والمرسلين  وإشارة إلى أن  الخا ف المتزمدل فدي حجرتده مبتعدد  يحتداج 

 .(1)اء  وتنبيًها على االهتما  بالمطلوب بعد النداءإلى مثل هيا الند

  َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ: -سددبحانه-وهدديا األمددر بالقيددا  أتبعدده بقولدده 

 ام يل ىل مل ُّٱ[  وهو القرآن الكري  اليي بدأ بقوله سبحانه: 5]المزمل: 
 [.1]الع ل  :   َّ رن مم

ال وجدوه  ذو معدان  وفيدرة  غزيدرة  ثدوارة   َّ يي ُّٱوالمراد بكونه  : أن ه حم 

فددوارة   ال ياددتطيع المتدددب  ر اإلحاطددة بأسددرارها  وفدد   خفددي دالالتهددا  ودرر 

استنباطها  وبديع مناسباتها  لكن هللا يفدتح لده إذا كاندت قراءتده باسد  رب  ده الديي 

 ُّٱبداية الدوحي  خل   فهو ثقيل المعاني؛ وليا كان من بديع االستهالل أن تكون
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ة أخددرى فددي أولددى َّ رن مم ام يل ىل مل   وأن يعدداد األمددر بددالقراءة مددر 

ةً بعدد أخدرى   َّ مي زي  ري ٰى ُّٱآيات الوحي:  ن  عاود القدراءة مدر    فم 

أفاض عليه األكر  ألوانًا من المعاني  وأخي بيده إلدى لطدا ف وأسدرار ال يصدل 

ددن  هددداه هللا إليهددا  ودل دده عليهددا   ورفددع الحجدد  بيندده وبينهددا  وعطددا،ه إليهددا إال م 

دوًما فو  عطاء العبد اليي يبيله في فه  وتدبر معداني القدرآن  فالحادنة بعشدر 

ن  يشاء بغير حااب . ن  يشاء ما يشاء  ويرز  م   امثالها  وهللا يؤتي م 

 تناسب املطلع مع سورة القلم: -د
-فيقاد  هللا وهدي الادورة الرابعدة فدي ترتيد  الندزول  ث   تأتي سورة القلد  

في مفتتحها بالقل   اليي امتن  في مطلع سورة العل د  بتعلدي  الخلد  بده:  -سبحانه

 يف ىف ُّ  وأضاف إلى القل  نتاجه في سورة القل :  َّ جئ يي ىي ني ُّٱ

 لك اك يق ُّٱ  وأقا  على نفي الجنون عن خيدر العدالمين وخدات  المرسدلين:  َّ

دل ت  2]القل :   َّ  يك ىك مك س  [  أي: ما أنت بنعمدة الدوحي والرسدالة التدي أًر 

دن  لده مادكة مدن عقدل  أن  ل   العظي   فكيدف لم  بها بمجنون  بل أنت صاح  الخ 

يته  من أمره هللا بالقراءة في أولدى آيدات وحيده  وهدو األمدي الديي ال يقدرأ  ثد   

ل    وإلد --أمر هو  ى تعل د  الكتابدة  كيدف يدته  الناس بالقراءة  ودعاه  إلى الع 

بين مددع أنبيا دده  بمثددل هدديه التهمددة؟! لكندده شددأن هددؤالء المجددرمين وسددا ر المكددي  

 أجمعين.

وقد ذكر مطلع الوحي: خل  اإلناان من العل   ومن العل  يخل  اإلنادان  

وبالقل  يكت  ويتعل    فإناانية اإلناان ال تكون إال بالخل   وال تدت   إال بدالتعلي   

 القل  من أه    وسا له.و

 ، وبددين مطلددع سددو ة الب ل ددق والسددو  الكريمددة السددابقة لحمددة ، وتناسددب 

 وا تباط  من وجوه  عد ة ، أرمها:

  منها ما بدأ باألمر  ومنها مدا بددأ --تت حد المطالع في كونها خطابًا للنبي    -1

 ُّٱ،  َّ زي  ري ٰى ُّٱ،  َّ يل ىل مل ُّٱبالنددداء الدديي يعقبدده أمددر: 

 لك اك يق ُّٱ، َّ مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ، َّ مب خب حب جب هئ مئ

دن  يتدأت ى  --  فالمخاط   فيهدا واحدد  هدو رسدول هللا  َّ  يك ىك مك ثد   م 

  وهديا مدن وجدوه -سبحانه وتعالى–خطابه  والمخاط   فيها واحد  هو رب نا 
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التناسدد  واالرتبدداط بددين مطلددع الددوحي  والاددور الكريمددة التددي تلتدده فددي 

 النزول.

ب   »ذكددر اسدد   تلتقددي كدديل  فددي -2  ىل مل ُّٱفددي مطلعهددا:  -سددبحانه-« الددر 
 مبُّٱ،    خس حس جس ُّٱ، َّ حت جت هب ُّٱ ، َّ زي  ري ُّٱ، َّيل
؛ وهيا يدل  على التربية الحكيمة  َّ  يك ىك مك لك اك يق ُّٱ، َّ ىب نب

ددد الرب دداني مددن رب الا ددماوات واألرض لهدديا النبددي ودعوتدده  عليدده –والتعه 

وفيها إشارة  إلى أن  اليي خلق  هو أعلد  بد   فحدين يضدع  -الص الة والا ال 

ل  دستوًرا يقي  حركة حيات   فإن ما يضدعه عدن علد    ويفصدله عدن حكمدة   

فكيف يتأت ى لنا أن نعدل  عن اختياره إلى اختيار مخلوقه؟ فهدو الديي خلقد   

ك ره وهو اليي ينبغي أن ترب ى بمنهجده  وتقدو  ب  خن  حن  ُّٱدعوتده  وتحيدا بدي 
 [.14]المل :  َّ ىه مه جه ين ىن من

ث   إن  صفة الربوبي ة قد أقر  بها المشركون  وال يجددون عنهدا محيًصدا  فهد  

ون به رب ا خالقًا رازقًا يحيدي ويميدت  لكدن ه  ال يؤمندون بده إلًهدا يادتح    يقر 

وحده العبودي ة؛ وليا كان األلطف واألنا  أن يبدأ الوحي باالس  اليي يددل  

شداد  ويدؤمن بده على التعه د  والتربية  واإليجد اد  واإلمدداد  والهدايدة  والر 

ب    حاد   -سدبحانه–المشركون كيل   ولعل   تلح  التدرج فدي وصدف الدر 

بإضددددافة ضددددمير  َّ يل ىل مل ُّٱالنددددزول  فقددددال فددددي مطلددددع الددددوحي: 

 ُّٱ، َّ جت هب ُّٱإليه فحا   وهكيا جاءت سورة المدثر  --المصطفى 

 نب مب ُّٱليقددول فيهددا رب دد :  ثدد   جدداءت سددورة المزمددل، َّ  خس حس جس
  فوصددددف نفادددده َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ  َّىب

 مث زث رث ُّٱسدبحانه بأن دده رب  المشددر  والمغددرب  وهديا مددن أدل ددة وحداني تدده: 
؛ وليا ينبغي أن تتخيه وحده وكياًل  ثد   جداءت سدورة الفاتحدة فوصدف  َّنث

  والمشددر  والمغددرب  َّ  يم ىم مم ُّٱرب نددا نفادده فددي مطلعهددا بأن دده 

 ىل مل ُّٱاليي بدأت به آيات الوحي:  َّ مم ُّٱوالعالمين كلها من مفعول 
  فهو رب  العالمين  وال يادتح   العبدادة إال الديي خلقهدا َّ رن مم ام يل

 .-سبحانه وتعالى–
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كدديل  كانددت آيددات الددوحي مددن المحدداور التددي دارت حولهددا مطددالع الاددور  -3

ومقاطعها  ف يات الوحي هي أعظ  ما يقرأ العبد  وأكثر مدا يحتداج فيده إلدى 

 ام يل ىل مل ُّٱاالسددتعانة برب  دده علددى فهمهددا  وتدددبرها  والعمددل بهددا: 
 مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ، َّ زي  ري ٰى ُّٱ، َّمم
 خي حيُّٱ، َّ يثىث نث مث زث ُّٱ، َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ، َّ يي  ىي
 مك لك خك حك ُّٱ، َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ، َّ يي  ىي مي

وهيا أيًضا من وجدوه  ، َّ  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ، َّ خل حل جل

 التناس  واالرتباط بين هيه الاور الكريمة.
كيل  تجد الصبر حاضًرا في أكثر هيه المطالع تصريًحا  أو تلميًحدا  حيدث  -4

دت الادورة  ت م  ات   كمدا خ  تي ن  وذكر العل  ثدال  مدر  ر األمر بالقراءة مر  تكر 

بالن هي عن طاعة اليي ينهى عبدًا إذا صل ى  وبداألمر بالا دجود واالقتدراب  

ددبر  وهديا األمددر جد اء صددراحةً فدي سددورة المدددثر وكلهدا معددان  عمادهدا الص 

ددبر علددى  َّ  خس حس جسُّٱ ددبر علددى تكبيددره وتعظيمدده  وبالص    فددأمر بالص 

دبر  القراءة باسمه  وعلى العل   والقل   ث   جاء األمر في مطلع المزمل بالص 

علددى نددو   مددن أنددوا  األذى الدديي يلقدداه الددداعي فددي سددبيل نشددر دعوتدده  

 -كددديل -  وأشدددار  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّٱوإندددياره: 

ددبر فددي مطلددع سددورة القلدد :    ففيهددا  َّ  ين ىن نن من زن ُّٱإلددى أمددر الص 

داز المش داء بنمدي    ف المهدين الهم  اإلشارة إلى صبره على ترك طاعدة الحدال 

بر:  --كما ختمها بأمره   َّ يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱبالص 

بر من العال   والخيوط التي ربطت بين مطالع هيه الاور الكريمدة    فالص 

 ومقاصدها.
والص الة كيل  من الموضوعات التي جمعدت بدين هديه الادور  ففدي سدورة  -5

  وفدددددي آخرهدددددا:  َّ مص خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّٱالع ل ددددد  تقدددددرأ: 

 --  وفي مطلع المزمل كيل  يأمره  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ

--  وكالهما خطاب للنبدي  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبقيا  الليل: 

 هب مب هئ مئ ُّٱ  وجاء في آخر سورة المدثر حديث أهل الن ار لما س دئ لوا: 
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  وكيل  في آخر سورة القل  ييكر لندا رب ندا حدال  َّ مش هس  مس هث مث هت مت

ن   جميل ىل مل خل  مي هن من مل مك ُّٱأولئ  الديين ي دد ع و 
ل قوله سبحانه:  َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم  ِّ ُّ َُّّٱ  تأم 
ل في رابعة الاور  َّ ندزواًل حدال أولئد  الديي امتنعدوا عدن الادجود   ث   تأم 

دالة  وحداربه  فدي  دن  امتندع  ونهدى الن داس عدن الص  وه  سالمون  فكيدف بم 

 دينه   ال ش   أن عاقبته اشد  وأنكى.
دن   -6 ي ن جاءه  الهدى  فمدنه  م  كما قد مت لنا الاور الكريمة مقابلةً بين نموذج 

ن  استح   العمى  دن  أكرمده هللا ومدن  أقبل عليه  ومنه  م  على الهدى  منه  م 

دن  كدي ب   عليه بالعمل والهداية  فصار على الهدى  وأمر بالت قوى  ومنه  م 

ن  آمن بالوحي  وسار في طري    هب ُّٱوتول ى  وطغى  واستغنى  منه  م 
ن   َّ  هت مت خت حت جت  مي خي حيُّٱ  وقال:  َّ ىه مه ُّٱ  ومنه  م 
ددل أعبدداء الرسددالة والاددبح الط ويددل  َّ يي  ىي ددن  قددا  الليددل  وتحم    مددنه  م 

ددن  سددار علددى خطددى  والقددول الث قيددل  ومددنه  المكدديبون أولددو النعمددة  مددنه  م 

ن  قال:  ل   العظي   ومنه  م    مدنه  الا داجد  َّ خل حل ُّٱصاح  الخ 

دالة  الديي ي دد عى يدو   المقترب  ومدنه  الط داغي الديي صدد  الن داس عدن الص 

القيامددة إلددى الا ددجود فددال ياددتطيع  وتلدد  حكمددة أحكدد  الحدداكمين  وأكددر  

 جغ مع جع مظ حط مض ُّٱاألكرمين؛ لتجزى كدل  نفد   بمدا كادبت: 
ن  أقبلدوا علدى الهددى  فدأنع   َّ حف جف مغ ي بين م  هللا علديه    كيف ناو  

ددن اختددار ضددراط المغضددوب  باإليمددان  والعمددل  والددد عوة إلددى هللا  وبددين م 

الين؟!.  عليه  والض 

وهيه النمداذج المتقابلدة فدي الادور الكريمدة هدي وجده  مدن وجدوه االرتبداط  

 والت ناس  اليي بينها أيًضا.

 تناسب املطلع مع سورة الفاحتة: -ه
  وتبددو المناسدبة بينهدا وبدين مطلدع سورة الفاتحة هي خاماة الاور ندزواًل 

ين ومباد ده  الوحي جد  عميقة؛ فاورة الفاتحة هي أ   الكتاب  جمعت أصدول الدد  

ن  خلقه هللا من عل    وعل مه بكرمه ما ل  يعلد    الكلي ة  التي يج  أن يؤمن بها م 

  وإذا  َّحي جي يه ىه مه ُّٱكمدا ذكددرت الرسددالة التددي خلقنددا لهددا: 
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كانددت الفاتحددة أ   القددرآن  فمطلددع العلدد  هددو عنددوان القددرآن؛ ألن دده اشددتمل علددى 

مقاصد القرآن في عبارة  وجيزة   وبيدان كونده اشدتمل علدى مقاصدد القدرآن أن هدا 

تنحصر في عل  التوحيد  واألحكا   واألخبار  وقد اشتملت على األمر بالقراءة 

اإلشدارة إلدى األحكدا   وفيهدا مدا يتعل د  بتوحيدد والبداءة فيها باس  هللا  وفي هيا 

ب    وإثبات ذاته وصفاته  من صفة ذات   وصفة فعدل   وفدي هديا إشدارة إلدى  الر 

ين  وفيها ما يتعل   باألخبار من قوله:   .(1)َّجب هئ مئ خئ حئ ُّٱأصول الد  

فمفتا  معاني أ    القرآن هو أن تقرأها باس  رب    اليي خل   والقدراءة باسد  

؛ ألن  العبدددددادة َّحي جي يه ىه مه ُّٱرب  ددددد  هدددددي مفتدددددا  بددددداب: 

واالستعانة ال ب د  أن تكون مبني ةً على عل   وهدى  وهو ما بدأ الوحي بأمر النبي 

--  :ودعددا أيًضددا بالهدايددة إليدده فددي َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱوأمتدده بدده  

  أي: صددراط القددرآن الكددري    َّ يي ىي مي  خي  ُّٱسددورة الفاتحددة: 

 كتاب اإلسال  العظي .

وكدديل  تحددد  مطلددع الددوحي الش ددريف عددن أعظدد  مظدداهر الربوبي ددة  وهددي 

وبددأت    َّ حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ  َّ مم ام ُّٱالخل   والت علي   والهداية؛ 

سورة الفاتحة بالحمد على هيه الدنع   وكدأن  العبدد إذا استشدعر فدي  الربوبي دة  

   َّ ىم مم خم حم ُّٱوقرأ ماتعينًا برب  ه  نط  بلاان حاله ومقالده: 

الحمددد هلل الدديي خلدد   وعل دد   وأكددر ؛ فقددد مددن  علينددا بنعمددة اإليجدداد  واإلمددداد  

شددداد  وتلحددد  أن    َّ مم ُّٱهدددي بيدددان لمفعدددول  َّ ىم ُّٱوالهدايدددة  والر 

 المحيوف في سورة العل .

: -عدز  وعدال–بأن ه رب  العالمين  جاء قوله  -سبحانه-وبعد أن وصف نفاه 

هددو أعظدد   َّ يل ىل مل ُّٱ  والددوحي الدديي مفتتحدده:  َّ خن حن جن ُّٱ

دن  قدرأ باسدمه   ف د  مدراده  ويهددي م  مظاهر رحمته التي يقي  به حركة الخلد  و 

ددراط الماددتقي   وفددي اآلخددرة إلددى صددراط وسددار علددى ه د ي دده  فددي الدددنيا إلددى الص  

 النعي  المقي   فهيا اليي قرأ باس  رب  ه  تصحبه رحمة هللا في مايره ومصيره.

                                                           

 .179صـ 8فتح الباري شر  صحيح البخاري  البن حجر العاقالني: ج (1)
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ين  يددو  َّ  جه ين ىن من ُّٱ جعددى؛ ألن دده مالدد  يددو  الددد   : إليدده وحددده الر 

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱالفصل اليي سدترى فيده 
سددترى جدددزاء هددديه النمدداذج المتقابلدددة التدددي   َّ جييه ىه مه جه ين ىن من

دراط  ك رها في سورة الع ل د   والمددثر  والمزمدل  والقلد   وهد  أهدل الص   ر ذ  تكر 

الون.  الماتقي   والمغضوب عليه  والض 

ق نددا لهددا  َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ ل  سددالة التددي خ  : وتلدد  هددي الر  

العبادة ماتعينين به فيها  وهديه العبدادة واالسدتعانة مفتاحهدا الديي ينيدر دروبهدا 

ل    وأصله العل  باهلل تعالى  فمفتدا  العبدادة واالسدتعانة يبددأ مدن  وشعابها هو الع 

 .َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

سدددبحانه -: هدددو صدددراط العزيدددز الحميدددد َّ يي ىي مي  خي  ُّٱ

  فدال َّ يل ىل مل ُّٱوباب الصراط هو الوحي  ومفتا  الوحي هدو  -وتعالى

 ىل مل ُّٱياير المؤمنون فدي الصدراط إال علدى علد   وهددى  مفتدا  بابده هدو 
راط َّ يل   وتدب ر  واعمل بالوحي  وسر على بصيرة   كيل  مي ز هللا هيا الص  

دالين  وهديا أيًضدا بابده العلد   بأن ه الماتقي   غير صراط المغضوب عليه  والض 

 ام يل ىل مل ُّٱالديي بدي ن سددمات ومزايدا الديين أنعدد  هللا علديه   ومفتاحدده 
 .َّ رن مم

  وانتهدت الادورة بالعمدل: َّ مل ُّٱكما تلح  أن  مطلع الع ل   قد بددأ بدالعل : 

وهيا يعني: أن  جما  األمر عل   وعمل   وهيا هدو الصدراط    َّ ِّ ُّ َّ ُّٱ

يقين  والش ددهداء   ددد   الماددتقي   صددراط الدديين أنعدد  هللا علدديه  مددن النبي  ددين  والص  

دالحين؛ ألن  العلدد  بدال عمددل  هدو صددراط المغضدوب علدديه   الديين عرفددوا  والص 

ا  وصددراط العمددل بغيدد ر علدد   هددو صددراط الحدد    لكددن ه  جحدددوه ظلًمددا وع ل ددو 

الين ا العل   َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ الض    أم 

راط الماتقي .  والعمل فهو جما  سمات الص  

وهكديا تدرى بدين مطلددع الدوحي وبدين سدورة الفاتحددة لحمدةً وشدبكةً وتناسددبًا 

 يتجل ى في تفاصيل اآليات ومعانيها.
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 :)أول ما نزل باملدينة( تناسب املطلع مع سورة البقرة -و
رة  ويبددو الت ناسد   ل ما نزل من القدرآن بالمديندة المندو  سورة البقرة هي أو 

واالتصددال بددين المطلعددين جددد  وثيدد   يمكددن أن تلحدد  هدديا الت ناسدد  بددين قولدده 

  أي: القرآن  فقراءة هيا الكتاب اليي  َّ يل ىل ُّٱ  وبين: َّ مل ُّٱسبحانه: 

ال ريد  فيدده  هدي أعظدد  ألدوان القددراءة التدي تهدددي إلدى الت قددوى وإلدى الصددراط 

  َّيل ىل ُّٱ  وبدين َّ يي ىي ُّٱالماتقي   كما ترى الت ناس   أيًضا بين 

  وهدو كديل  مكتدوب  فدي اللدو  المحفدوظ «الكتداب»والقرآن من أسما ه أيًضا: 

 هل مل خل حل جل مك لك ُّٱل مددا خلدد  هللا  قددال لدده: اكتدد   بددالقل  الدديي كددان أو  
 [.22  21]البروج:  َّ  حم جم

ث   إن  العل  سبيل الهداية  والتعلي  يثمر هدايدة داللدة وإرشداد  وهدي الا دبيل 

 يي ىي ني ُّٱإلى هداية الت وفي  والا داد بإذن هللا  انظدر إلدى قولده تعدالى: 
؛ فالعبددد إذا قددرأ هدديا  َّ جن  يم ُّٱ  وعالقتهددا بددـ َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

الكتاب  ماتعينًا برب  ه على فهمه  وتدبره  والعمل به  صار الكتاب هددى؛ ألن ده 

 صار من المت قين.

  ولعل   تلحد  أن  الت قدوى أيًضدا كاندت صدفة  َّ جن  يم ُّٱقال سبحانه: بـ

  فاآلية تتحد   عن  َّ مغ جغ  مع جع ُّٱتحد   هللا بها عن نبي  ه في سورة العل : 

أمددر النبددي للعبدداد بددالت قوى  وجدداء الحددديث فددي مطلددع البقددرة عددن المت قددين الدديين 

 من خنُّٱامتثلوا أمر هللا ورسوله له  بالت قوى  كما تجدد مدن صدفات المت قدين 
  وهيا اإليمان بالغي  ثمرة  من ثمرات قراءة الكون والوحي باسد  هللا   َّ ىن

الكون نداط   بعظمدة ربوبي دة الواحدد الديي يددب  ر هديا الكدون  فإن  تدب ر صفحات 

فكأن  خل  الكون  وخل  اإلناان  يهدي إلى الغيد  األعظد   وهدو هللا سدبحانه  

دا  ويهدي إلى ضرورة الحااب؛ ألن ه ل  يخل  هيا كل ه باطاًل  تعدالى سدبحانه عم 

ا كبيًرا.  يقولون ع ل و 

ت قين  وهو يديكرك بعبدد  كدان يصدل  ي : وهيه من سمات المَّ  جه ين ُّٱ

 خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّٱويددأمر الن دداس بددالت قوى فددي سددورة العلدد : 
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  كددان الحددديث عددن عبددد  يصددل  ي فددي سددورة الع ل دد   واآلن صددارت إقامددة  َّمص

ته  فه  يوفون الص الة حق هدا فدي القدراءة   الص الة من أبرز سمات المت قين في أم 

كددو   والا ددجود  والخشددو   ثدد   يددأتي قولدده سددبحانه:    ىي مي خي حي ُّٱوالر 
رب  د  الديي خلد   لقدد   إن ه  آمنوا بما أمرت بقراءتده باسد  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي

قرأت وأمرت بالقراءة باس  رب     وها هي الثمرة تراها حين ترى أصدحاب  ال 

 ىل مل ُّٱيقر،ون فحا   بل يؤمنون بما أنزل إلي   وقد قال سبحانه هناك: 
بالبناء لغيدر الفاعدل  وذلد  للعلد  بده   َّ يي  ىي مي خي ُّٱ  وقال هنا: َّ يل

 والتركيز على الصفة وهي اإليمان بما أنزل إلي .

 جح مج ُّٱ: تجددددد فددددي سددددورة الع ل دددد  إخبدددداًرا بدددددأن  َّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 ىل مل ُّٱ  وتجد هنا يقينًا باآلخرة  وهيا اإليمان واليقين هو ثمرة: َّمح
علددى البعددث    وقددد اشددتملت سددورة البقددرة علددى أدل ددة  كثيددرة  َّ رن مم ام يل

دة الديي مدر  علدى  دة الط يدر  وقص  دة البقدرة  وقص  جعى  مثل: قص  واآلخرة  والر 

ددا يزيددد القلدد  يقينًددا  ددة إماتددة بنددي إسددرا يل ثدد   بعددثه   وغيددر ذلدد  مم  قريددة   وقص 

 باآلخرة.

 رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱث   تأتي خاتمة صفاته  في مطلع البقدرة: 
  وهو يديكرنا َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱٱ  هيا الهدى بدأ بـ َّ  مب زب

  فترك الباطدل  والا دجود  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱبخاتمة الع ل  :  -كيل -

للح    سبحانه  واالقتراب منده هدو الهددى والفدال  الديي خدت  هللا بده حديثده عدن 

 صفات المت قين في مطلع سورة البقرة.

قدال  -سدبحانه-ومن ألوان الت ناس  بين مطلدع الع ل د  وسدورة البقدرة: أن  هللا 

ل  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱفددي مطلددع الع ل دد :    ورأينددا فددي سددورة البقددرة او 

سددبحانه –الدديي عل مدده هللا  --نمددوذج  لتعلددي  اإلناددان وهددو آد  أبددو البشددر 

]البقدرة:  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ  وقدال: -وتعالى

ا يلفت أن هللا 31 ذكر اإلناان في سدورة الع ل د  ثدال   -سبحانه وتعالى–[  ومم 

ات   بينما ل  يرد ذكر  في سدورة البقدرة علدى طولهدا  وإن مدا ذكدر « اإلناان»مر 

ة  ولف  « الن اس»فيها لف   وإن كان معنداه الجمدع  « اإلناان»ست ا وعشرين مر 
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ددمات األسددلوبي ة الفارقددة بددين مطلددع  لكددن لفظدده مفددرد  واإلفددراد والجمددع مددن الا  

ه كله إلى النبدي  ولكدل    --الع ل   ومطلع البقرة  فالخطاب في مطلع الع ل   موج 

ن  يتأت ى خطابه بصديغة المفدرد   زي  ري ٰى ُّٱ  َّ رن مم ام يل ُّٱم 
 ىي ني ُّٱ   َّ زي  ُّٱ  َّ مم ام ُّٱ  كدددديل  الحددددديث عددددن هللا:  َّمي
  بينما يغل  الحدديث بصديغة الجمدع فدي  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ   َّ يي

،  َّ  جه ين ىن من خن ُّٱمطلدددع البقدددرة  والحدددديث فيددده عدددن المت قدددين 

  ولعل  ذل  يتناس  مع وقت  َّ  مب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ

وحده هو اليي ينزل عليه  --ومالباات النزول  ففي مطلع الوحي كان النبي 

اًل  وإن  ه الخطاب إليده أو  دن  يتدأت ى خطابده مدن الكتاب  فوج  صدح  توجهده لكدل   م 

ة   وللدد عوة أنصدار وجندود  --بعده  ا في المديندة فقدد صدارت لإلسدال  قدو    أم 

ون في سبيلها بأمواله   وأنفاه   فكان الحديث عنه  بخطداب الجمدع هدو  يضح 

األنا   لكن بقي الحبي  المصطفى متفردًا في قلوبه   فكان من سمات هدؤالء 

 .َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خيُّٱقين أن ه  المت  

: مددا تددراه فددي اآليددات التددي تلددي المطلع ددي ن -كدديل -ومددن وجددوه الت ناسدد  

الكدريمي ن مدن ذكدر النمداذج المتقابلدة  تجدد بعدد حدديث اإلنادان الديي خلقدده هللا  

وعل مه  وأكرمه  حديثًا عن اليي طغى واستغنى  ونهى عبدًا إذا صل ى  وكيل  

ع البقرة حديثًا عدن المت قدين  يليده حدديث  عدن الديين كفدروا  وأن هد  ترى في مطل

؛ ألن هددد  طغدددوا واسدددتغنوا   َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يلُّٱ

 وخت  هللا على قلوبه   وسمعه   وأبصاره .

ل أمدر   َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱومن ألوان الت ناس  أيًضا: أن   هدو أو 

ل أمدر  فدي سدورة البقدرة هدو قولده سدبحانه:  نزل في مك ة  وعلدى اإلطدال   وأو 

 َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منُّٱ

 [.21]البقرة: 

 ويبدو ال  ناسب بين ازمرْين من وجوه  عد ة ، منها:

  أن  قراءة كتاب الكون وكتاب الوحي باس  هللا هو عبادة موصلة للت قوى  فإذا

 قرأت باس  رب     فقد سلكت طريقًا ينتهي ب  إلى الت قوى.
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  :؛ وليل  جاء اًل  ث    َّ مل ُّٱث   إن  العبادة ال ب د  أن تكون مبني ةً على عل    ُّٱأو 

ثانيًا  فإن  العبد إذا قرأ باس  هللا  ماتعينًا به  يبتغي الوصول إليده   َّ ىن

ن عبدوا رب ه  حق ا لعل ه  يت قون.  انتهى به الط ري  أن يكون مم 

  :مم ام ُّٱ  َّ ين ُّٱ  َّ يل ُّٱولعل د  تلحدد  المشدترك بددين اآليتددي ن َّ  

التددي هددي أظهددر مظدداهر الربوبي ددة    فدديكر ربوبي تدده وخالقي تددهَّ  ري ٰى ُّٱ

 ىي ميخي حي جي يه ىه ُّٱالقاضددية بأن دده وحددده الدديي ياددتح  العبددادة  

[  واإلفراد والجمع في اآليتين يرجع للمعندى 17]النحل:   َّ ٰذ يي

 اليي ذكرناه آنفًا.

  جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱوذكددر رب نددا مددن صددفاته فددي اآليددة التاليددة أن دده 
[  وهددديا كل ددده تفصددديل  لقولددده 22]البقدددرة:   َّ حت جت هب مب خب حب

  وهي أيًضا تشير إلى أن  قراءة هديه َّ مم ام ُّٱسبحانه في مطلع الع ل  : 

 المخلوقات باس  هللا تفضي بالعبد إلى اإليمان  والت قوى.

  درك بده  وسدورة وقد أمر هللا في هديه اآليدة جميدع الن داس بعبادتده  وتدرك الش  

الن دداس أمددا  هدديه اآليددة إلددى قاددمي ن: عبدداد مت قددين  وطغدداة الع ل دد  تبددي  ن انقاددا  

كافرين  كما بي نت بع  مظاهر العبادة  وأمرت بمعان  تقابدل مواقدف الديين 

ال ياتجيبون ألمره  فقد أمرت بقراءة كتاب الكون والوحي باس  هللا  ونهدت 

ب إلدى هللا  وهديا الت   قادي  هدو عن طاعدة الكدافرين  وأمدرت بالا دجود والتقدر 

الدديي بدددأ بدده مطلددع سددورة البقددرة  حيددث  قاددمت الن دداس إلددى مددؤمن   وكددافر   

ومندداف    وأضددافت أن  الدديين كفددروا ياددتوي عنددده  اإلندديار وعدمدده؛ ألن  هللا 

 .(1)خت  على قلوبه   وسمعه   وعلى أبصاره  غشاوة

خدر مدا ندزل ومن ألوان الت ناس  بين مطلع سورة الع ل   وسورة البقرة: أن  آ

  حل جل مك لك خك ُّٱمدن سدورة البقدرة:  -سدبحانه–من القدرآن هدو قولده 

  [281]البقدددددددددددددددددددرة:   َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل

اًل العلد  بده وبأهوالده   والت ناس  واضح  بينهمدا؛ فدإن  اتقداء هديا اليدو  يقتضدي أو 

                                                           

ى: ج (1)  .6608صـ 11األساس في الت فاير  سعيد حو 
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 ام يل ىل مل ُّٱويقتضي كيل  اإليمان به  وهو ما بدأت به سورة الع ل د : 
  وكدددأن   َّ جخ مح جح مج حج ُّٱ  ثدد   إن  اآليددة تأكيددد  لقولددده سددبحانه: َّ مم

جعى  فات قوا يوًما ترجعدون فيده إلدى هللا  واسدتجيبوا هلل  المعنى: إن  إلى رب    الر 

ورسوله  عليك  بقراءة كتابه ماتعينين به في فهمده  وتددبره  والعمدل بمدا فيده؛ 

ط الن عي  المقي  في اآلخرة  وفيهدا تهديدد  فإن ه الصراط الماتقي  في الدنيا  وصرا

دن  آمدن وكدان  جعى  ووعدد لكدل   م  دن  طغدى  واسدتغنى  وكفدر بدالر  ووعيد  لكل   م 

 على الهدى وأمر بالت قوى.

محن: -ز
َّ
 تناسب املطلع مع مطلع سورة الر

كثيًرا ما جمع القرآن بين نعمتي: الخل  والهداية  كمدا تدرى هندا فدي مطلدع 

حمن»كددريمتين  وهدديا أمددر بي ندداه آنفًددا  لكنددا نلحدد  فددي سددورة الاددورتين ال « الددر 

اًل  ث   تقددي  الت علدي  علدى الخلد   بينمدا توس دُّ اسد   َّ نئ ُّٱتصدر اس  هللا  أو 

بددين النعمتددين فددي سددورة الع ل دد   وتقددد   الخلدد  علددى الت علددي     َّ زي  ُّٱهللا 

حمن»فدالخل  فدي سدورة     َّ زت رت يب ُّٱ،  َّ زب رب يئ ُّٱٱمحداط  بدـ« الدر 

 َّ زي  ري ٰى ُّٱ  َّ يل ىل مل ُّٱوفي سورة الع ل   محاط بقراءتين: 

. 

والخل  مقد   على تعلي  القرآن بالنابة لإلناان  فتقديمه هو األصدل  ثد   إن  

عددا  يتندداول جميددع المخلوقددات مددن الا ددماوات  واألرض   َّ مم ام ُّٱقولدده: 

والجن  واإلن   والط ير  والجن ة  والن ار؛ وليا كان تقديمه هو األصل  وهو ما 

حمن تقدد  تعلدي  القدرآن علدى خلد   ل اآليات ندزواًل  وفدي سدورة الدر  جاء في أو 

اتده بغيدر مدنهج يقدي  اإلناان؛ لإلشارة إلدى أهميدة القدرآن لهديا اإلنادان؛ ألن  حي

ف   مراد رب  ه  ويأخي بيده إلدى الن عدي  المقدي  هدي حيداة أفضدل منهدا حيداة  حياته و 

لبيدان عظدي  أثدر القدرآن  وهدو أثدر ال يندال إال المدؤمنين  -هندا-األنعا   فالت قدي  

ا الخل  فهو نعمدة يادتوي فيهدا التقدي والفداجر  والجدن واإلند   بدل  المت قين  أم 

   أيًضا تشملها نعمة الخل .األنعا

ةً واحددةً  كمدا إن   ل  يرد  َّ زب رب يئ ُّٱوهيا الت عبير:  فدي القدرآن إال مدر 

ة واحدةً  وكيل    َّ ىن ُّٱل  يرد بصيغة الجمع  َّين ىن نن من زنُّ إال مر 
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  فاألكر  خل  اإلناان من ع ل     وعل مه القرآن  وعل مه ما  َّ زي  ُّٱاسمه 

 ل  يكن يعل .

ل مدا ندزل مدن القدرآن  فلد  يكدن القدرآن قدد ندزل وصدر  سورة الع ل   هو أو 

بعددد  حتددى يمددتن  هللا بتعليمدده اإلناددان  وأقددرب شدديء  إلددى اإلناددان هددو نفادده  

دا  والكون مدن حولده؛ ولديا قدد   سدبحانه الخلد  علدى الت علدي  فدي مطلدع الع ل د   أم 

حمن»سورة  ندزل المدنهج  وارتادمت فهي مدن أواخدر الادور ندزواًل  فقدد « الر 

معالمه ومقاصده  فتقد   ذكره على الخل  في إشارة  إلدى أهميتده  وعظدي  أثدره  

وأن  هيا المخلو  من ع ل    إذا ل  يقدرأ كتداب رب  ده مادتعينًا بده ليقدي  حياتده علدى 

 مراد هللا  فهو ميت على قيد الحياة.

وخطديٌّ  وكالهمدا قدد جداء فدي  ث   إن  البيان اليي عل مده هللا اإلنادان نطقديٌّ 

   َّ يل ىل مل ُّٱمطلددع سددورة الع ل دد  منصددوًص عليهددا  فددالنطقي فددي قولدده: 

ن في قولده:  َّ جئ يي ىي ني ُّٱوالخطي في قوله:   يب ُّٱ  وكالهما مضم 
حمن. َّ زت رت  في سورة الر 

بُّ بدين هديه اآليدات  وبدين  مة محمود شاكر في الر  وما أجمل ما ذكره العال 

 هدديه تدددبر شددئت إن»: يقددول الشدديخ   َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقولدده تعددالى: 

اآليددات الخمدد  األولددى مددن سددورة  هدديه ثدد      َّ زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ: اآليددة

 عدن الحديث هافي ثال    آيات   َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: اآلية هيه ث     الع ل  

  «األسدماء»و  «البيدان» ذكدر «الخلد » بديكر ويقتدرن وإنشدا ه  اإلنادان خل 

دد  «القلدد »و دد الخبددر فاددترى  ثالثددتهن   فددي َّ  يئ ُّٱ :سددبحانه قولدده لوتأم   اد الص 

 القدرون  طمادتها التدي  اإلنادان هديا حقيقدة عدن يكشدف سداطع   نور   هكأن   يلو 

 .(1)«البنيان هيا لخرب البيان  لوال: يمع تقول أن وعاى

صر -ح
َّ
( تناسب املطلع مع سورة الن  :)آخر سور القرآن نزوًلا

                                                           

جمهرة مقاالت األستاذ محمود محمد شاكر  جمعها وقرأها وقد   لها: دم عادل سليمان  ط.  (1)

 .1162صـ 2مكتبة الخانجي  الطبعة األولى  د. ت: ج
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  فقددد كانددت آخددر سددور --خطابًددا مباشددًرا للنبددي كمددا كددان مطلددع الددوحي 

  ري ٰى ُّٱ   َّ يل ىل مل ُّٱ: --القددددرآن نددددزواًل خطابًددددا أيًضددددا للحبيدددد  
  زت رت يبُّٱ، َّ يئ  ىئ نئ ُّٱ  َّ مي زي
  كانددت بدايدددة القدددرآن أمدددًرا بدددالقراءة باسددد  هللا  وجددداءت خاتمتددده  َّ  نتمت

بحددديث الن صددر والفددتح  فددي إشددارة  إلددى أن  القددراءة باسدد  هللا هددي بدداب الن صددر 

قد أرسل رسوله بالهدى  ودين الح  ليظهره  -سبحانه-وطريقه  وقد كان؛ فاهلل 

ين كل  ه  فغاية اإلرسال هي إظهار دين هللا؛  وليا تبدو المناسبة واضحةً  على الد  

فالقراءة مفتا  باب العل   وطري  الن صر  وبناء الحضدارة  واألخدي بيدد الخلد  

 .-سبحانه وتعالى وبحمده–إلى الح  

: علدددى قدددراءة القدددرآن باسددد  هللا  وعلدددى إكرامددده َّ  زت رت يب ُّٱ

ك ر بإظهار دينه  سب ح بحمده علدى فتحده ودخدول الن داس فدي ديدن هللا أفواًجدا  تدي

  واآلن يدخل الن اس في ديدن هللا َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱيو  أن قال ل : 

ددبر علددى األذى  فهددو سددبحانه األكددر    أفواًجددا بددالعل   والعمددل  والددد عوة  والص 

ت   التدي كتد  لهدا  اليي له كمال األكرمي ة في خلقه وتعليمه  وربوبي ته ل  وألم 

  وتفانت فدي رضداه  ومدن كمدال أكرمي تده أن  بابده الن صر حين استماكت بهداه

حي . اب الر   مفتو  لكل   عا د وتا    إن ه هو التو 

تناسب املطلعع معع املقصعود األ لعم للقعرآن الكعريم وحكعم  -ط
 تنزيله:

للددوحي بيانًددا وتبيينًددا مقصددد كلددي متعددين هددو هدايددة العبدداد علددى اخددتالف »

ددراط الماددتقي  فددي إ خددالص العبددادة  وإخددالص االسددتعانة؛ درجدداته  إلددى الص  

حمن  ومن ث   كان بيان الوحي جامعًا لمدا فيده مدن تحقيد   ليكونوا بح    عباد الر 

 .(1)«مصالح العباد في معاشه  ومعاده 

هيا مقصود الوحي األعظ   فقل لدي برب  د  أتكدون هدايدة بغيدر قدراءة  هديا 

الهددددي اإللهدددي  وتددددبر معانيددده  ودالالتددده  ومقاصدددده  وأغراضددده  وحكمددده  

 مم ام يل ىل ملُّوأسراره؟ فمفتا  الهداية إلى الصدراط المادتقي  هدو: 
                                                           

ن ة دراسة منهجي ة تأويلي ة ناقدة  دم محمود توفيد  سدعد  ط. سبل االستن (1) باط من الكتاب والا 

 .61 : صـ2011مكتبة وهبة  الطبعة األولى  
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  والقراءة وحدها تهدي هدايدة داللدة وإرشداد  وقدد ال تادتلز  دخدول بداب َّ رن

الصراط الماتقي   لكن القراءة باس  رب    ماتعينًا به  راجيًا هدايتده هدي مفتدا  

 باب الصراط الماتقي   والا ير فيه على هدى ونور.

دلة     ك  وكيل  حين تقرأ اآليات القرآني ة التي تيكر ح   نزول القدرآن  تجدد الص  

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱقولده سدبحانه:  -مثاًل -والمناسبة جد  عميقة ووثيقة  اقرأ 
[  وقولددددددددددده سدددددددددددبحانه: 29]ص:   َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ

 مي خي  حي جي ُّٱ[  وقوله سبحانه: 1]إبراهي :   َّ  ّٰ ِّ ُّ

 [.44]النحل:   َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

دددد   واالسددددتنباط  والوقددددوف علددددى خفددددي الدددددالالت  ودرر  فالتددددبر  والف ه 

ددد   ك  والمناسدددبات  والخدددروج مدددن ظلمدددات الجهدددل  االسدددتنباطات  وبدددديع الح 

ددي    واألخددال   والعقا ددد  والت صددورات  وبيددان  ددرك  واالضددطراب فددي الق  والش  

المختلف فيه  والهداية إلى صراط العزيز الحميد  هيا وغيره كثير  ال يفتح بابه 

ل أمددر  فددي القددرآن َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱٱإال بددـ   ومددن أجددل هدديا كددان أو 

ك ر الحكددي  هددو َّ يل ىل مل ُّٱهددو:  اقددرأ « القددرآن»  وكددان أشددهر أسددماء الددي  

باس  ربد  القدرآن الديي يخدرج الن داس مدن الظلمدات إلدى الندور بدإذن ربهد  إلدى 

 صراط العزيز الحميد  فأي  تناس  أوضح وأجمل من هيا؟!
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 خامتة
 الحمد هلل رب   العالمين حمد الش اكرين  والص الة والا ال  على خير مبعدو   

ة  بخير دين   وعلى آله وصحبه والت ابعين.  إلى خير أم 

 وببد:

مده   فقد صح  البحث مطلع الوحي الش ريف في قدراءة  بالغي دة   حاولدت ف ه 

وتدددبر معانيدده  وتدديو  بالغتدده العلي ددة  كمددا بدديل طاقتدده فددي استبصددار ألددوان 

دي    أو المناسبات المتعلقة بالمطلع الش ريف في سياقاته المختلفة   مدن سديا  نص 

سيا   ترتيلي  أو سيا   تنزيلي  أو غيدر ذلد  مدن المناسدبات التدي وقدف عنددها 

 البحث.

 و ان من أبرز ثمرات البحث:

أن ه جل ى أهمية المطلع الش ريف في بناء اإلناان  وإقامة البنيدان الحضداري  -1

؛ ذلدد  أن  المطلددع هددو مفتددا  بدداب النددور  الدديي يهدددي فددي  علددى هدددى ونددور 

دراط المادتقي   وفدي اآلخدرة إلدى الن عدي  المقدي   فقدراءة آيدات  الدنيا إلى الص  

ين  واألسداس الديي ب ن ي دت عليده  الكون وآيدات الدوحي باسد  هللا هدي بداب الدد  

ددة أخرجددت للن دداس  ومفتددا  إعددادة نهضددتها وعودتهددا إلددى  حضددارة خيددر أم 

غ  من قل ة عدد آياته فقدد جمدع مقاصدد  تصدر المشهد الحضاري  وعلى الر 

اه بعضه :    كما حد د المطلدع الجهدة التدي «ع نوان القرآن»القرآن  حت ى سم 

يتطل ددع إليهددا اإلناددان ويتلق ددى عنهددا تصددوراته  وق ي مدده  وأخالقدده  وعقا ددده  

اشدددة هددي الا ددبيل إلحيدداء األرض بعددد  وأفكدداره  وبددي ن أن  تلدد  القددراءة الر 

 خرابها. موتها  والقلوب بعد
أظهددر ات  اددا  دالالت ألفدداظ ومعدداني المطلددع الش ددريف  وامتدددادها امتدددادًا  -2

ًرا لعربدي    وال عجمدي    وال  ك  مان  والمكان  فال تجد فيه ذ  يتجاوز حدود الز 

سدالة   ذ ك ر   وال أ نثى  إن ه اإلناان في عمومه  فهدو مطلدع مدؤذن  بعمدو  الر  

  وآيدات المطلدع -عدز  وعدال–ن إلى رب  ه الخدال  وأن  هدفها هو هداية اإلناا

تدل  داللةً قاطعدةً علدى أن  القدرآن كدال  هللا تعدالى؛ ألن  أولدى هداياتده كاندت 

تلدد  النفحددة الرب اني ددة للاددمو   باإلناددان  وذلدد  بددأن أنعدد  عليدده بنعمددة الخلدد   

ل  .  ونعمة الع 
دديا   -3 وأثددره فددي تحديددد الدددالالت   جدداء المطلددع نموذًجددا حي ددا لبيددان قيمددة الا  

وتوجيدده حركددة المعنددى  وتددرجيح بعدد  الوجددوه علددى بعدد    وبيددان سددر   

اصطفاء بع  المفردات  وظهدر ذلد  فدي مدواطن كثيدرة  مدن البحدث  كمدا 

  وسدر  التعبيدر فيهدا بدالجمع  «علد »  و«خلد »  و«قدرأ»في تحديد داللدة 

ب  »وفي بيان سر   اصطفاء اس   وغيدر ذلد  مدن األلدوان   «األكر »  و«الر 

يا  هو قاض  مامو  الكلمة  نافي البيان.  التي أك دت أن  الا  
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كما جل دى البحدث ألوانًدا مدن المناسدبات فدي المطلدع الش دريف  تجداوز حددود  -4

ك فيهددا علمدداء المناسددبات  فقددد وقددف البحددث علددى ألددوان  الدددا رة التددي يتحددر 

وز ذل  إلى تناسد  المطلدع مدع وقدت الت ناس  المعهودة عند العلماء  ث   تجا

النددزول  وفطددرة النفددوس  ومددع المقصددود األعظدد  للقددرآن الكددري   وخاتمددة 

يا  التنزيلي تجاورت حدود الادورة الادابقة والالحقدة إلدى  نزوله  وفي الا  

عد ة سور   تربطها عال   ومناسبات   وذل  كما بي ن ا في تناس  المطلدع مدع 

ددلا»  و«المدددث  ر»سددورة    وغيددر ذلدد  مددن «الفاتحددة»  و«القلدد »  و«لمزم  

 ألوان المناسبات التي وقف عندها البحث.

وبعد ذل  فلات  أد عي أن  ي بلغت الغايدة فدي الوفداء بحد    الموضدو   وإن مدا 

هددي محاولددة جدداد ة بدديلت وسددعها  واسددتفرغت طاقتهددا فددي قددراءة مطلددع الددوحي 

أن  يغفر  مدا زل  بده اللادان والقلد   وأن  -سبحانه-بالغة  ومناسبات  وأدعو هللا 

 يرح  ضعفي وتقصيري  وهو حابي ون ع   الوكيل.

وصددلى هللا وسددل  وبددارك علددى سدديدنا محمددد  وعلددى آلدده وصددحبه أجمعددين  

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

  بت املصادر واملراجع
بددو الفضددل اإلتقددان فددي علددو  القددرآن  لإلمددا  الادديوطي  تحقيدد : محمددد أ -1

 إبراهي   مكتبة دار الترا   د. ت.

أبي الاعود العماري  إلما  إرشاد العقل الالي  إلى مزايا الكتاب الكري   ل -2

  .1999ه= 1419بيروت  الطبعة األولى   -ط. دار الكت  العلمي ة

ى  ط. دار الا ددال   الطبعددة الاادسددة   -3 األسدداس فددي التفاددير  سددعيد حددو 

2003.  

سلمان العودة  مؤس اة اإلسال  اليدو  للنشدر  الطبعدة دم إشراقات قرآني ة   -4

  .1994ه= 1433الثانية 

أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن  لإلما  الشنقيطي  ط. دار إحياء  -5

 . 1996= ه1417الترا  العربي  الطبعة األولى  

م محمددد مبددارك    دل ددفددي سددورة الع   الكددري  اإلعجدداز البيدداني فددي القددرآن -6

 .  د. تدار المنظومة اتالمزيودي  من منشور

جبدددر محمددد عبددد هللا  مجلددة الملتقدددى دم دراسددة داللي ددة نحوي ددة  « اقددرأ» -7

  .2010( لانة 23المغرب  عدد ) –المعرفى

بيددروت   -اقددرأ ورب دد  األكددر   جددودت سددعيد  ط. دار الفكددر المعاصددر -8

  .1993ه= 1414الطبعة الثانية 

 د. ت.  ديد في تفاير القرآن المجيد  البن عجيبة  د. طالبحر الم -9
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البرهددان فددي تناسدد  سددور القددرآن  ألبددي جعفددر ابددن الزبيددر الغرندداطي   -10

تحقي : محمد شعباني  ط. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي ة  المغرب  

  .1990ه= 1410

 ه.1382بيان المعاني  للمال علي حوي   مطبعة الترقي   -11

 وير  للطاهر ابن عاشور  ط. دار سحنون  د. ت.التحرير والتن -12

التصوير الفني في القرآن  سدي  د قطد   ط. دار الشدرو   الطبعدة الرابعدة  -13

 عشر  د. ت.

التفاير البياني للقرآن  دم عا شة عبد الرحمن  ط. دار المعارف  الطبعة  -14

 الخاماة  د. ت.

 للنشدددر  تفادددير جدددزء عددد    لفضددديلة الشددديخ الشدددعراوي  ط. دار الرايدددة -15

  .2008ه= 1429

حيددداء الكتددد  العربي دددة  إالتفادددير الحدددديث  محمدددد عدددزة دروزة  ط. دار  -16

  .1962ه= 1386

 األردن  تفاير سورة الع ل    دم فضل حان عباس  مجلة هددى اإلسدال   -17

  .1969يناير شهر  10  عدد 12 

تفاددير القددرآن العظددي   للحدداف  ابددن كثيددر  تحقيدد : طدده عبددد الددر،ف  ط.  -18

  .1996ه= 1417ة اإليمان بالمنصورة  الطبعة األولى  مكتب

التفاير القرآني للقدرآن  عبدد الكدري  الخطيد   ط. دار الفكدر العربدي  د.  -19

 ت.

التفاير الكبير  لإلما  ابن تيمية  تحقي : دم عبد الرحمن عميدرة  ط. دار  -20

 بيروت  د. ت. -الكت  العلمي ة

نخبة من علماء التفاير وعلو  التفاير الموضوعي لاور القرآن  إعداد:  -21

ه= 1431القددددرآن  بإشددددراف أ.دم مصددددطفى ماددددل   جامعددددة الش ددددارقة  

2010.  

 -الفكددرتنددوير المقبدداس مددن تفاددير ابددن عبدداس  للفيددروز آبددادي  ط. دار  -22

 .دم ت لبنانبيروت  

وعل دد  عليدده: دم محمددد  صددبطهالجددامع ألحكددا  القددرآن  لإلمددا  القرطبددي   -23

ه= 1428 القداهرة  ط. دار الحدديث إبراهي   ودم محمدود حامدد عثمدان  

2007.  

طدده جددابر العلددواني  ط. دار دم الجمددع بددين القددراءتين الددوحي والكددون   -24

  .2005الشرو   

جمهرة مقاالت األستاذ محمدود محمدد شداكر  جمعهدا وقدد   لهدا: دم عدادل  -25

 . 2003  الطبعة األولى  بالقاهرة سليمان  ط. مكتبة الخانجي

تعليدد : محمددد عبددد حاشددية الشدديخ زادة علددى تفاددير اإلمددا  البيضدداوي   -26

 .د. تبيروت   -  ط. دار الكت  العلمي ةالقادر
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حاشية القونوي على تفادير البيضداوي  عصدا  الددين إسدماعيل الحنفدي   -27

الطبعدة  ضبطه: عبدد هللا محمدود محمدد  ط. دار الكتد  العلمي دة  بيدروت 

  .2001ه= 1422األولى  

دراسات منهجي ة في عل  البديع  دم الشدحات أبدو سدتيت  مطبعدة األماندة   -28

 د. ت.الطبعة األولى  

دال ل اإلعجاز  لإلما  عبد القاهر الجرجاني  تحقي : محمدود شداكر  ط.  -29

  .1992ه= 1414  الطبعة الثالثةالقاهرة  مكتبة الخانجي  

كي نجي  محمود  ط. دار الشدرو   الطبعدة الثانيدة  ر،ية إسالمي ة  دم ز -30

  .1993ه= 1414

سبل االستنباط من الكتاب والا ن ة دراسة منهجي ة تأويلي ة ناقدة  دم محمود  -31

  .2011 ه=1432 توفي  سعد  ط. مكتبة وهبة  الطبعة األولى 

سورة الع ل    للايد جواد الرضوي  مجلة الهدى  تصددر عدن دار الهددى  -32

 ثقافة واإلعال   د. ت.لل

 -أحمد فتحي رمضان  مجلة آداب الرافديندم سورة الع ل   قراءة بالغي ة   -33

  .2013( لانة 68العرا   عدد )

شر  الطيبي على مشكاة المصابيح  شرف الدين الطيبي  دم عبد الحميدد  -34

ه= 1417هنددداوي  مكتبددة نددزار مصددطفى  الريدداض  الطبعددة األولددى  

1997.  

ل فددي ماددا ل القضدداء والقدددر والحكمددة والتعليددل  البددن القددي     شددفاء العليدد -35

 ه.1398بيروت   -تحقي : محمد بدر الدين  ط. دار الفكر

الصدددبغ البدددديعي فدددي اللغدددة العربي دددة  دم أحمدددد موسدددى  ط. دار الكتددداب  -36

  .1969ه= 1388العربي  

فددتح البدداري  شددر  صددحيح البخدداري  البددن حجددر العاددقالني  تحقيدد :  -37

 -بدددن بددداز  ومحددد  الددددين الخطيددد   ط. دار الفكدددرعبدددد العزيدددز الشددديخ 

 بيروت  د. ت.

دددن ع   شدددر  صدددحيح مادددل   دم موسدددى شددداهين الشدددين  ط. دار  -38 فدددتح الم 

  .2002ه= 1423الشرو   الطبعة األولى  

فددي ظددالل القددرآن  سددي  د قطدد   طبعددة: دار الشددرو   الطبعددة الخاماددة  -39

  .1988ه= 1408عشرة  

(  345قراءة في صدر سورة العل   أمين الدميري  مجلة البيدان  عددد ) -40

  .2016ه= 1437جمادى األولى 

الكش اف عن حقا   غوام  التنزيل  لإلما  الزمخشري  ط. دار الري دان  -41

  .1987ه= 1407 الطبعة الثالثة  للترا  

   دم محمددود توفيدد  سددعد  ط. مكتبددة وهبددة  الطبعددة األولددى الكلمددة نددور   -42

  .2017ه= 1438
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 -لبدداب التأويددل ومعدداني التنزيددل  عددالء الدددين البغدددادي  ط. دار الفكددر -43

  .1979ه= 1399بيروت  الطبعة األولى  

اللبدداب فددي علددو  الكتدداب  أبددو حفددص عمددر بددن علددي الدمشددقي  ط. دار  -44

  .1998ه= 1419الكت  العلمي ة  بيروت  الطبعة األولى 

اإلفريقددي  د. دار صددادر  الطبعددة األولددى  لاددان العددرب  البددن منظددور  -45

 د.ت.

ر بن المثن ى  تحقيد : محمدد فدؤاد سدزكين   -46 ع م  مجاز القرآن  ألبي عبيدة م 

 مكتبة الخانجي  بالقاهرة  د. ت.

خصددا ص المرحلددة  -مجلددة البيددان  مجلددة تصدددر عددن المنتدددى اإلسددالمي -47

 (.122المكي ة في مجال المعرفة  دم محمد محزون  عدد )

الطبعددة  المنصددورة  و  الفتدداوى  لإلمددا  ابددن تيميددة  ط. دار الوفدداء مجمدد -48

  .1998ه= 1419الثانية 

حه: ضدبطه ومحاسن التأويدل  لإلمدا  محمدد جمدال الددين القاسدمي   -49 صدح 

ط. دار الكتددد  منشدددورات محمدددد علدددي بيضدددون  محمدددد باسدددل عيدددون  

 .د. تبيروت   -العلمي ة

البوشددديخي  مجلدددة كليدددة اآلداب  محاولدددة لدراسدددة سدددورة الع ل ددد   للشددداهد -50

والعلددو  اإلنادداني ة بجامعددة سددي  د محمددد بددن عبددد هللا بقاسددر  عدددد خدداص 

1991.  

المحرر الوجيز في لطا ف الكتاب العزيز  البن عطي ة األندلاي  تحقي :  -51

بيدددروت  الطبعدددة األولدددى   -عبدددد الادددال  عبدددد الشدددافي  ط. دار الكتددداب

  .2000ه= 1422

مددنهج ورسددالة  محمددد الصدداد  عرجددون  ط. دار القلدد   محمددد  رسددول هللا -52

  .2009ه= 1430بدمش   الطبعة الثانية  

ين  دم محمدد  -53 المختار من كنوز الا نة شر  أربعدين حدديثًا فدي أصدول الدد  

  .2009ه= 1430الطبعة الثانية   الكويت  عبد هللا دراز  ط. دار القل  

مدد أبدو شدهبة  مكتبدة الادنة  المدخل لدراسة القدرآن الكدري   دم محمدد مح -54

  .1992ه= 1412الطبعة األولى  

اصددد الاددور  لإلمددا  البقدداعي  مكتبددة قإلشددراف علددى ملمصدداعد النظددر  -55

  .1987ه= 1408الرياض  الطبعة األولى   -المعارف

  حبن كددة  ط. دار القلدد  بددنعبددد الددرحمن   معددارج التفكددر ودقددا   التدددبر -56

  .2000ه= 1420الطبعة األولى  

م محمدد حادن جبدل  دالمعج  االشتقاقي المؤصدل أللفداظ القدران الكدري    -57

  .2012ط. مكتبة اآلداب  الطبعة األولى  

المعج  المفهرس أللفداظ القدرآن الكدري   محمدد فدؤاد عبدد البداقي  ط: دار  -58

  .1994ه= 1414بيروت  لبنان  الطبعة الرابعة   -المعرفة
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 -خليدل محدي الددين  ط. دار الفكدر مفاتيح الغيد   لإلمدا  الدرازي  تقددي : -59

  .1995ه= 1415بيروت  

مفتددا  دار الا ددعادة ومنشددور واليددة العلدد  واإلرادة  البددن القددي     ط. دار  -60

 بيروت  د. ت. -الكت  العلمي ة

 -المفردات في غري  القرآن  للراغ  األصفهاني  ط. دار الكت  العلمي ة -61

 بيروت  د. ت.

اإللحدداد والتعطيددل  ألبددي جعفددر بددن الزبيددر  مددالك التأويددل القدداطع بدديوي -62

 بيروت. -الغرناطي  د. دار الكت  العلمي ة

موسوعة أسماء هللا الحانى  دم محمدد راتد  النابلادي  ط. دار المكتبدي   -63

  .2008ه= 1429الطبعة الخاماة  

موسددوعة صددحيح فضددا ل سددور القددرآن  محمددد رز  طرهددوني  ط. دار  -64

 ه.1409طبعة األولى  الاعودي ة  ال -ابن القي   

نظرات  جديددة  فدي القدرآن الكدري   دم محمدد عبدد هللا دراز   –النبأ العظي  -65

  .2005ه= 1426ط. دار القل   الطبعة التاسعة  

نحو تفادير موضدوعي لادور القدرآن الكدري   للشديخ محمدد الغزالدي  ط.  -66

 دار نهضة مصر  الطبعة األولى  د. ت.

المغدرب   -نظرات في تفاير سورة الع ل    دم أحمد كداني  مجلدة الفرقدان -67

  .2002( لانة 47عدد )

ر  لإلمددا  البقدداعي  ط. دار الكتدد   -68 ر فددي تناسدد  اآليددات والا ددو  نظدد  الددد ر 

  .2006ه= 1427بيروت  الطبعة الثالثة   -العلمي ة

بيروت  لبندان   -ةدار الكت  العلمي  . طالنكت والعيون  لإلما  الماوردي   -69

 د. ت.

نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز  لإلما  الرازي  تحقي : دم بكدري شديخ  -70

  .1985أمين  ط. دار العل  للماليين  الطبعة األولى 
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