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مفارقررا  -المفارقررا الظفظ ررا  -المفارقررا الويررة ر ا  -القررر ن اليررر م 
المفارقا في  -مفارقا السظةك الحركي -النغما مفارقا الشخي ات 

 الوهكم ةالسخر ا -الشعر العربي الورغيب ةالورهيب 
  التوصيف الوظيػي

القر ن الير م كواب الفطرة ةدسوةر البشرر ا   وولظرف فري   اورو ةسرةرح ملمرو الةلرةد ةيرةرة 
الح ررراة بمرررا فيهرررا مرررن موناق رررات ةمفارقرررات   ةووعررردد انمررراو المفارقرررا  رررين مفارقرررا ويرررة ر ا 

  ة قويرررر البحرررث مظرررف المفارقرررا قرررا النغمرررا ةمفارقرررا السرررظةك الحركررريةمفارقرررا لفظ رررا ةمفار 
الوية ر ا الوي وظهر الونراقض  رين طررفين موقرا ظين كرالخير ةالشرر ةالحرط ةالباطرب ةال رةاب 
ةالعقاب   ةهي امم ةاشمب من الطباق ةالمقا ظا ةاقرب إلف اليةرة اليظ ا الوري ك رر ةرةدهرا 

 ةوولظف في مدد من المقايد ةالمحاةر منها :في الشعر العربي قد ما ةحدي ا   
الوهكم ةالسخر ا   ةوعد سلحا مةلعرا عمرداا االسرلم ةالغرافظين مرن الهرد   -

الرباني نظرا لما وحمظو اليظما الساخرة في ط اوها من الرم معنرة  يلراةز فري 
 ةقعو اعلم الحسي 

 ن دمائمهرا ير انا الورغيب ةالورهيب   ةهة من اعساليب الوربة ا الوي ارسرف القرر  -
لإلنسان ا ةهدا ا لظبشر ا   نظرا لما وو حو المفارقا في هذا الس اق من الومييز  ين 

 .رشيد ةاالسولابا لألةامر االله اس يظي الخير ةالشر ل كةن بام ا مظف االخو ار ال
مفارقرا الشخير ات   ةوردل مظرف االملراز القر نري فري رسرم الشخير ات ةويرة ر  -

ا سررةاا فرري ذلررك الشخيرر ات الورري وولظررف فيهررا قرر م الحررط ةالخيرررر النمرراذج البشررر 
ةالهدا ا ام الوي ولسد الباطب ةالشر ةال لل كي وبقف ما ظا فري اعذهران محّمظرا 

 بالع ر ةالعظات . 
ةبةلو مام فإن هذح اليفحات و ع إشارات هاد را ةوفروو البراب لمرن  نرس فري نفسرو 

 رغبا في الوأمب في ال  ان القر ني .
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The Holy Qur’an is the book of instinct and the constitution of 
mankind. The  features of existence and the image of life  are 

illustrated in its verses and surahs, including contradictions and 

paradoxes . There are multiple forms of paradox and their patterns 

vary among  pictorial paradox, verbal paradox, tone paradox and 

kinetic behavior paradox. This study focuses only on pictorial 

paradox which shows contradiction between two contradicting sides  

such as good and evil ,right and wrong , reward, and punishment . 

This is  more general and broader than antithesis  and contradiction  

and closer to the overall picture that poets used in ancient and modern 

times .This is manifested in a number of patterns and purposes, 

including: 

- Irony and satire which is a painful weapon for the enemies of Islam 

and the unaware of the divine guidance, given the moral word that 

carries with it moral pain that exceeds the impact of sensory pain. 

Encouragement and intimidation, which is one of the pedagogical 

methods that the Qur’an has laid down its foundations for the 

preservation of humanity and a guiding for humanity, given the 

paradox in this context that allows the distinction between good and 

evil to be a reason for rational choice and responding to divine 

orders.  

- The paradox of the characters which  denotes  the Qur’anic miracle 

in drawing figures and depicting human models, whether that 

includes figures that reflect the values of truth, goodness and 

guidance, or that embody falsehood, evil and delusion in order to 

remain fresh in minds loaded with lessons and sermons. 

In general, these pages set guiding signs and open the door for 

someone who has  a  certain desire to go deeper in  the Qur’anic 

rhetoric. 

Keywords:  

Holy Quran - pictorial paradoxes - verbal paradoxes - paradoxes of 

tone 
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 تقديم
رب العررالمين ةاليررلة ةالسررلم مظررف خرراوم اعن  رراا ةالمرسررظين   خيررر الحمددهلل   

 مبعةث إلف خير اما  خير دين ةبعد  
نحررررن ال لبشررررر ا ةلررررةهر الةلررررةد االنسرررراني   ة فررررإن المفارقررررا محررررةر الح رررراة ا 

مرا  كونفهرا مررن نسروط ع ان نردرك حق قرا الح راة ةلةهرهرا إال مرن خرلل إدراينرا ل
 ررين الحررط ةالباطررب   ةالخيررر ةال غرابررا فررإن اليررراع   لمونررافرات ةالموناق رراتا

    ا الةلةد     قائم منذ اعزل حوف نها  ةالح اة ةالمةتةالشر
ةمرررا دام القرررر ن اليرررر م هرررة دسررروةر الح ررراة ةكوررراب الفطررررة ةالسرررفر الخالرررد الرررذ  
املز االنرس ةاللرن فرإن مرن ال ردهي ان وولظرف فري سرةرح ة  اورو يرةرة الةلرةد 
ةملمررررو الح رررراة ةفرررري طظ عوهررررا مررررا ونطررررة  مظ ررررو مررررن مفارقررررات   ةلقررررد ذهررررب 

يررر م يرهم لةير  القررر ن الالمفسررةن إلررف وأييرد هررذح الخي يررا ةذلرك فرري وفسرر
إن اي رر اعشر اا المرذكةرة ف رو ةقعرت زةلرين زةلرين بالم اني    قرةل الرراز :  

م ررررب اعمررررر ةالنهرررري ةالعررررام ةالخرررراص ةالملمررررب ةالمفيررررب ةاحررررةال السررررماةات 
ةاعرض ةاللنررررا ةالنررررار ةالظظمررررا ةال ررررةا ةالظررررةح ةالقظررررم ةالملئكررررا ةالشرررر اطين 

إن ة قررةل ا ررن ك يررر:   (ٔ  (ةالةميررد ةالرلرراا ةالخررة ي ةالةمررد ةالعرررش ةاليرسرر
س اقات القر ن وارة ويةن في معنف ةاحد فهذا من الموشرابو   ةورارة ويرةن  رذكر 
الشرريا ة رردح كررذكر المرر منين  ررم اليررافر ن ةكيررفا اللنررا  ررم يررفا النررار ةمررا 

  (ٕ  (اشبو فهذا من الم اني
 (ٖ فيرب ةالوفر رط  رين الشريئينةمفهةم المفارقا فري الظغرا ال يخررج مرن معنرف ال

ورلع ايةل هذا اعسرظةب إلرف البلغرا العرب را الوري انيرب  ةفي االيطلح 
 اهومامها مظف لةن 

                                                           

 .ٕٕٚ  ٕٙم  ٕٓٓٓمفاو و الغيب   الفخر الراز  دار اليوب العظم ا  يرةت  (ٔ)
 ٛٛ/ٜٔٙٙٔوفسير القر ن العظ م دار اعندلس  يرةت و اةلف (ٕ) 
مرادة  ٜٚٛٔواج الظغرا ةيرحاح العرب را لظلرةهر  دار العظرم لظمليرين  يررةت و الرابعرا  (ٖ)

  فرق(
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مررن الويررة ر ال ررد عي القررائم مظررف م رردا مو رراد سررةاا ايرران فرري شرركظو البسرر   
  ةمررن المعظررةم ان هررذا الم رردا  قررةم  (المقا ظررا ام فرري يررةروو المركبررا  (الطبرراق 

مظررف اللمررع  ررين المو ررادات الظفظ ررا فرري  يررت اة مبررارة ة شررومب مظررف ونرراقض 
 (ٔ (ةاقعي  ين الزاا المفارقا

الوقا ررب  ررين اليررةرة  ةالمقيررةد بالمفارقررا الويررة ر ا الورري يوناةلهررا هررذا البحررث 
ةانفعررال  اليظ ررا بمررا هرري مظ ررو مررن نسررط خرراص ةبمررا فيهررا مررن إ قرراع مةسرر قي

نفسررري ةبرررين مرررا  قا ظهرررا فررري يرررةرة كظ رررا اخرررر  هررري مظرررف النقررر ض ومامرررا مرررن 
ةوعرررررد المفارقرررررا مرررررن ق يرررررب الظرررررةاهر البلغ رررررا كالطبررررراق ةالمقا ظرررررا  (ٕ  (سرررررابقوها
ف ررررل ممررررا يربطهررررا بفنررررةن الهلرررراا ةالسررررخر ا مررررن ةشررررائ   اعد  ررررا ةاليررررةرة

 ةملقات . 
عق هرا خاومرا باال رافا ةومهيد ةوة ويةن البحث من مدة مباحث وسبقها مقدما 

 : إلف الفهارس
 المقدما : ةوو من اسباب اخو ار المة ةع  -
الومهيد : ة هد  إلف إلقاا ال ةا مظف انماو المفارقا مع االشارة إلف  -

 نماذلها في القر ن الير م ةالشعر العربي القد م ةالحديث . 
 المبحث اعةل : الوهكم ةالسخر ا -
 يب ةالورهيب المبحث ال اني الورغ -
 المبحث ال الث : مفارقا الشخي ات                -
 الخاوما : ةوو من خليا بأهم نوائ  البحث  -

 واهلل املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل                 

                                                           

حميررد ةلرري زادح ملظررا إ ررااات نقد ررا  فررييارال وفرمع رشعالمفارقررا الويررة ر ا فرري (ٔ) 
 ٜٕٔ  ٖٕٔٓالعدد ال اني مشر سنا 

و اعةلررررف  اليررررةرة اعد  ررررا فرررري القررررر ن اليررررر م دكوررررةر يررررلح م ررررد الوررررةاب لةنلمرررران (ٕ)
  وير  ٜٜ٘ٔ ٖ٘ٔ



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗ٘ٚ﴾  
  

 التمهيد
 أمناط املفارقة

 أوال : المفارقة التصويرية
ةهرري امررم ةاشررمب مررن  (ٔ  (إ ررراز الونرراقض  ررين طرررفين موقررا ظين ة قيررد  هررا :  

ذا كانرررت  الطبررراق ةالمقا ظرررا سرررةاا مرررن ناح رررا  نائهرررا اةمرررن ناح رررا ةظ فوهرررا   ةا 
اعش اا وومايز بأ دادها كما هة معظةم فإن الومايز فري المفارقرا  كرةن اة رو 

ليررر م  كررةن ا ظرر  ةيررفا ةاممررط ي لظقررر ن امظررف االملرراز اعد رر اةاالسررودالل  هرر
و ال راني بكرب ملمحرو بالةلرو اعةل بكرب ملمحرو فمن خرلل مقا ظرا الةلر   ا را

و رز فداحا المفارقا ة ولاةز إ حا ها في كب من الطرفين مد  ال  يرب ا  ا 
  عن كل من الطرفين يظقي بظللو مظرف اخخرر  اإل و وية ر كب طر  منفرد

   (ٕ  (فو رز ملمحو ة ز دها ة ةحا ةللا
نمرراذج المفارقررا الويررة ر ا فرري القررر ن اليررر م :  قررةل  ةف مررا يظرري مرررض عظهررر

هللا مز ةلب من حشةد اليفار حين  ساقةن إلرف دار العقراب ةلمرةع المر منين 
َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَينََّم ُزَمًرا َحتَّى  حين  ساقةن إلف دار ال ةاب ةالنع م :

َلُيْم َخَزَنُتَيا َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمنْنُكْم َيْتُمنوَن َلَمنْيُكْم  ِإَذا َجاُءوَىا ُفِتَحْت َأْبَواُبَيا َوَقالَ 
ْت َكِمَمُة اْلَعَذاِب َلَمنى  آَياِت َربُِّكْم َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َىَذا َقاُلوا َبَمى َوَلِكْن َحقَّ

 .ِفيَيننا َفِبننْ َس َمْىننَوُ اْلُمَتَكبِّننِريَن ِقيننَل اْخُخُمننوا َأْبننَواَب َجَينننََّم َخاِلننِخيَن . اْلَكنناِفِريَن 
َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّيْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَينا َوَقناَل 

ٌم َلَمننْيُكْم ِطْبننُتْم َفاْخُخُموَىننا َخاِلننِخينَ  ّلِلَِّ الَّننِذ  َوَقنناُلوا اْلَحْمننُخ .  َلُيننْم َخَزَنُتَيننا َسننََ
 .َصَخَقَنا َوْلَخُه َوَأْوَرَىَنا اْْلَْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجنُر اْلَعناِمِميَن 
َُ َبْينَنُيْم  َُِّحوَن ََِحْمنِخ َربِِّينْم َوُقِنن ِ َكنَة َحنافِّيَن ِمنْن َحنْوِل اْلَعنْرِش ُيَسن َوَتنَرُ اْلَمََ

  (يَل اْلَحْمُخ ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمينَ َِاْلَحقِّ َوقِ 

                                                           

  وير  ٚٗٔمن  ناا القييدة العرب ا الحدي ا مظي مشر  زايد مكوبا الشباب(ٔ) 
  وير ٖ٘ٔالسا ط (ٕ) 
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 -ةهمررا  مرر لن طرفرري المفارقررا  –ةالموأمررب فرري ةيرر  القررر ن اليررر م لظفررر قين 
يظحررأ انررو ةيرر  الفر ررط اعةل  ةيرر  ال  ق ررب اللرردل ةهررة اليفررر ةكفررف بررو 
لنا ا وسوحط ما وروب مظيها من العقةبا   ةم ر مرن اقو رادهم إلرف النرار  ظفرأ 

طررردهم إليهررا بررالهةان ةالعنرر  كمررا  فعررب باعسررار  ةالخررارلين  مررراد السررةق ةال
 (فوحت ة و من الوع ير بقةلو   (ٔ  (مظف السظطان إذا س قةا إلف حبس اة قوب

الةانررا مررن العررذاب المباغررت ةيررنةفا مررن النكررال المفررالو بمررا  عقبررو مررن هررةل 
المةق  ةبشاما المنظر ةسةا المنقظب   ةال  قوير الوعذيب مظف هذح اعلرةان 
نما  عق ها الةان من الوعذيب النفسي ةالوبكيت المعنرة  المو رمن فري  الحس ا ةا 

الم  أويم رسب منكم  ةالوقر ع  مخاطبا الملئكا له الا اليفرة مظف س يب الوةبيخ
ةفي خوام المشهد ويغي اخذان ةاعفئردة لألمرر االلهري ةالقررار    (.......اخ ا
ةقررد  ( نقيررب ادخظررةا ا ررةاب لهررنم خالرردين فيهررا ف ررئس م ررة  الموي ررر  المظيرري : 

إمعانا في حشد ينة  الرمرب ةم رامفا  (قيب  بال ناا لما لم  سم فامظوم ر 
  .ك النفةس اللاحدة من الخة  ةالفزعلما  عومب في وظ

لفران نفسررها لنرا اخ رات مشررهد الويرر م لألوق راا باسروخدام اع ةفري المقا رب ويرةر
   ساقةن إلف النار منفا فاليفار لين شوان  ين سةق ةسةق    كالسةق ةالزمر

ةلقد وخير القر ن من اةيرا  المر منين  (ٕ  (ةالم منةن  ساقةن إلف اللنا لطفا
 رمانا ة يفا الوقة  ذلرك المع رار اعزلري الرذ  اخورارح هللا لظمفا رظا  رين خظقرو 

لظخالط ام فري ملئقهرم للنق اد لألةامر االله ا ظاهرا ةباطنا سةاا في مراق وهم 
: و  ة كفي دل ل مظف الوير م عةلئك اعوق اا ما يو منو قةلو سبحانبالمخظةقين

دخررراال لظسررررةر مظرررف وظرررك النفرررةس النق رررا   (ةفوحرررت ا ةا هرررا   إيرررذانا بالحفررراةة ةا 
: َةُفِوَحرررْت ةاة الحرررال لظداللرررا مظرررف فررروو اع رررةاب سرررابقا ةمظرررف  ةالرررةاة فررري قةلرررو

الورحيب  هرم  ةالسروعلال السررةر ق رب الردخةل إذا راةهرا مفوةحرا  ةير انا لهرم 
                                                           

 ٚٗٔ/ٗهر  ٚٓٗٔاليشا  لظزمخشر  دار اليواب العربي  يرةت الطبعا: ال ال ا (ٔ) 
العامررررا لظيورررراب و لطررررائ  االشررررارات لظقشررررير  ت إ ررررراه م البسرررريةني الهيئررررا الميررررر ا (ٕ) 

 ٕٜٕ/ٖال ال ا



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٗ٘﴾  
  

ناه رك ممرا يبرادرهم  (ٔ  (فري ةلهرو من المذلا الوي يظقاها من يلرد البراب مغظقرا
بو خزنا اللنا من نعما السلم الخالدة بما وحمظو في ط اوها من معاني البشرر 

 وداا النعر م ةالخظرةد فري اللنرا   ةالموأمرب فري كرل المشرهدين يظحرأ ةالسلما ةا
مررا  سررظطو احرردهما مظررف اخخررر مررن ا ررةاا ةمررا يظق ررو مظ ررو مررن ظررلل و رررز 

  ةحا ةللا .ملمحو ةوز دح ة 

 ىانيا : المفارقة المفظية : 
ةدراسا هذا النم  وقو ي انوقال الظفأ من حقظرو الرداللي إلرف حقرب داللري  خرر 
يدل مظ و الس اق ة حدس بو القارئ المومكن من فنرةن الظغرا ةةسرائب الوع يرر   

لمشررورك الظفظرري   ةمررن كاة ررروب  هررذا الررنم  بك يررر مررن اشرركال الوع يررر الظغررة  
اعم ظررا القر ن ررا مظررف هررذا الررنم  الظفظرري قررةل الحررط سرربحانو :  ةالررذين  كنررزةن 

فالبشرارة فري   (ٕ  (الذهب ةالف ا ةال ينفقةنهرا فري سر يب هللا فبشررهم بعرذاب الر م
لغا العرب دائما لظخير ةالمادة كظها ودةر حةل ما يبعرث مظرف السررةر   ةحرين 

داها ان هللا سربحانو  كظر  رسرةلو ان  سمع العربي لفأ البشارة فإنو  فهم منها  
 حمب إلف امداا هللا بشر  وردخب إلرف نفةسرهم السررةر ةومرأل قظرةبهم بال هلرا   
ةلينو  فالأ برأن هرذح البشرر  الوري  حمظهرا إلريهم الرسرةل إنمرا هري مرذاب    رب 
مذاب ال م   ةهنا  حدث الوناقض الذ  ي ير في النفس الطرافرا ةالعلرب   كمرا 

بشرررر  فرررإن نفةسرررهم   حرررين  سرررمعةن ان هنررراك رسرررةال  حمرررب إلررريهمان امرررداا هللا
 بالر را ةالوطظرع إلرف الخيرر ةالسررةر المنوظرر ليرنهم  فالرأةن  وظعةل ةهظا ومو

برررأن البشرررر  الوررري ورررز  إلررريهم إنمرررا هررري مرررذاب الررر م   ةمهمرررا  كرررن الرررزمن  رررين 
اعمررر ن ةليررزا سرروحدث فرري نفةسررهم يرردما اة نررةع مررن االحبرراو   ةاعهررم مررن 

هة وعرذي هم نفسر ا  هرذح السرخر ا مرنهم ةمرن حرالهم لمرا وو رمنو مرن إهانرا  ذلك

                                                           

 ٖ ٕٕٗ٘ - ٕٕٗٔالوفسير الةس   د ةهبا الزحيظي دار الفكر دمشط الطبعا اعةلف (ٔ) 
 ٖٗسةرة الوةبا اخ ا (ٕ) 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙٓ﴾  
  

ن را مرن الظفظرا القر  وظك ةال يخفف مظف القارئ المو قأ ما وحمظو (ٔ  (ةاسوخفا 
المسرالك البغ  را الوري  سرظيها مرانعة الزكراة ف رل داللا مظف الونفير من هرذح 

ممررا ورردل مظ ررو البشررارة بالعررذاب مرررن الرروهكم ةالسررخر ا مررن اةلئررك الموعررراظمين 
ةا رررا هم فرري كررب زمرران ةمكرران لررزاا ةفاقررا مظررف اسرروهزائهم بررالفقراا ةسررخر وهم 

 من الم منين .
 النغمة  ىالىا : مفارقة 

ةهررري مرررا م رررر منهرررا الررردكوةر ل م رررد هللا دراز باللمرررال الورررةق عي فررري وةز رررع 
ةالسكنات ةالمدات ةالغنات ةاالوياالت ةالسكوات مما  حقط االوساق  الحركات

مع مررا وسررورم و المةسرر قف ةالشررعر مظررف انررو  سررورمي مررن السررةاالئررول  الررذ  
ةهذا اللمال الورةق عي فري لغرا القرر ن ل س بأنغام المةس قف ةال بأةزان الشعر   

  (ٕ  (ال يخفف مظف احد ممن  سمع القر ن حوف الذين ال  عرفةن لغا العرب
ةوعررد اةاخررر سررةرة الفلررر مررن اة ررو النمرراذج الورري وولظررف فيهررا وظررك الخايرر ا 

ةممررا زاد فررري رةمررا اعسرررظةب  القر ن ررا    قررةل الررردكوةر يررلح م رررد الوررةاب : 
  اليةوي ةالمةق  الذ  سيط من الظروم الوام  ين اال قاع القر ني ذلك االنسلا

فيونةع اال قاع  ونةع اعلةاا المياحبا لو كما في قةلو وعرالف فري سرةرة الفلرر 
ا  ا َدكًّ ِت اْعَْرُض َدكًّ َةِلريَا َيْةَمِئرذ   ٓ َةَلاَا َربَُّك َةاْلَمَظُك َيفًّا َيرفًّا ٓ َكلا ِإَذا ُدكا

ْكَر   ِٓ َلَهناَم  ْنَساُن َةَاناف َلُو الذِّ ُر ااْلِ ْمُت ِلَحَ راِوي  َٓيْةَمِئذ  َيَوَذكا َ ُقةُل َ را َلْيَوِنري َقردا
ُب َمَذاَبررررُو َاَحرررررد   ٓ  ررررا ايوهرررررا الرررررنفس  َٓةاَل ُيةِ رررررُط َةَ اَقررررُو َاَحرررررد   َٓفَيْةَمِئررررذ  اَل ُ َعرررررذِّ

َمْرِ رر اا  َفرراْدُخِظي ِفرري ِمَبرراِد  ةادخظرري  ٓي ِإَلررف َربِّررِك َراِ ررَ ا  اْرِلِعرر ٓالمطمئنررا 
دّكرررت    دّكرررا دّكرررا   يرررّفا  ف ينمرررا وررردة  اليظمرررات  ةقعهرررا ةا  قامهرررا فررري  (لنوررري
  ةليا يةمئرذ  لهرنم    عرذب مذابرو   ية رط ة اقرو    قرةل :  ينمرا وعنر  يّفا

  هرررادئ مقا رررب لظمةقررر  هرررذح اليظمرررات ةوشرررود لعنررر  المةقررر  ةره ورررو إذا بمةقررر
                                                           

  ٕٜٜٔالوية ر الساخر فري القرر ن اليرر م د .م رد الحظر م حفنري الهيئرا العامرا لظيوراب (ٔ) 
ٕٕٗ 

 ةما بعدها ٕٚٔ  ٜٜٚٔدراز دار طيبا و اعةلف  ينظر: النبأ العظ م د. ل م د هللا(ٕ) 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙٔ﴾  
  

اليرراخب  ررب ة ظ ررو مباشرررة ةا  مةقرر  اهرردا مررن ذلررك المةقرر  الررذ  ورشررد إل ررو 
اْرِلِعرري ِإَلررف َربِّررِك  ٓوظررك المعرراني ةاال قامررات معررا ه  ررا ايوهررا الررنفس المطمئنررا 

  (ٔ  (َمْرِ  اا  َفاْدُخِظي ِفي ِمَباِد  ةادخظي لنوي َٓراِ َ ا  
ةالوعررذيب كمررا اسررندا إلررف خزنررا اللنررا ةخزنررا النررار  ةاخ ررات وشررعرنا بررأن الونعرر م

من الملئكا قد اسندا إلف اللمب ةالعبرارات ا  را   ة كفري الملررم مرن العقراب 
ان ويررك اذن ررو وظررك اليظمررات  ةقعهررا المرر لم ةن روهررا الحررادة ةاسررظةبها اليررارم   

اعةيرررا  الظغرررا الهادئرررا ة ةحسرررب المررر من فررري ال رررةاب ان يرهررر  السرررمع لوظرررك 
 العذب .القر ني حان ا ةالخطا ي الراقي ةاال قاع ال

 راَعا : مفارقة السموك الحركُ :
ةووم رررررب فررررري الحركرررررات الع رررررة ا اة الحركرررررات اللسرررررم ا الوررررري و يرررررر الغرابرررررا 

ة  نف هرذا النرةع مرن المفارقرا مظرف رسرم السرظةك الغر رب فري دةافعرو  ةالسخر ا 
الداللررا ال ان ررا ةالمعنررف غيررر ةمسرر باوو رسررما لغة ررا حيرريظوو يررةرة وينرري مررن 

 (ٕ  (و اد هنا مع حق قا الشيا ةايظوالمباشر الذ  ي
اال  : في ةي  مسالك اهب النفراق قةلو سبحانو  -ةهي ك يرة  –ةمن ام ظوها 

إنهررم ي نررةن يرردةرهم ل سرروخفةا منررو اال حررين  سوغشررةن   ررا هم  عظررم مررا  سرررةن 
ةكررررأنهم ظنررررةا انهررررم  قرررردرةن مظررررف     (ن إنررررو مظرررر م  ررررذات اليرررردةرةمررررا  عظنررررة 

االسوخفاا من خالقهم ةمالك امرهم  ةان االسوخفاا منو امر هين ال  كظفهم إال 
ذا وأمظنرا السرر اق الظغرة  الي يررر لقر نرا هررذح المفارقرا راينررا انهررا    نري اليرردةر  ةا 

 (ٖ  (ةقعت  ين مباروين ولعلن امر هذح الحركا اللسم ا امرا م حكا حقا
ة ررةم  عررض الظررالم مظررف يد ررو  قررةل  ررا ليونرري اوخررذت مررع  الف : ةفرري قةلررو وعرر

نظحررررأ ان المفارقررررا وةسررررع الظررررالمين وهكمررررا ةذمررررا ةوع ررررر مررررن  (الرسررررةل سرررر  ل
                                                           

 ٚٛاليةرة اعد  ا د. يلح م د الوةاب (ٔ) 
 ٕٚسةرة الفرقان (ٕ) 
المفارقرررررررا القر ن رررررررا دراسرررررررا فررررررري  ن رررررررا الداللرررررررا د. ل الع رررررررد مكوبرررررررا اخداب و ال ان رررررررا (ٖ) 

ٕٓٓٙ ٔٗٙ 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٗٙ﴾  
  

فالمةق  اشد هةال ةالحسرة اشرد المرا ةالنردم قرد  الشعةر بالندم ا ظ  وع ير ةاةفاح 
غ ظرا   ظ  منوهاح   ةلذلك يةرت حركوو بيةرة اقة  ةاشرد مرن مرض اعنامرب

ةحسرررة   ففرري هررذا السرر اق ال  عررض انامظررو فقرر  ةال  عررض يرردا ةاحرردة عنهررا ال 
نما هة  عض مظف يد و معا يداةل  رين هرذح  وشفي ما بو من الحسرة ةالنداما ةا 
ةوظررك اة يلمررع  ينهمررا لشرردة مررا  عان ررو مررن هررةل المةقرر  إذ الررنفس هنررا ةالهررا 

حردث لهرا فري الردن ا فونردم مكرةبا  ح    ها العرذاب مرن كرب لانرب فوورذكر مرا 
اشد الندم ةالت سراما منردم   فيلسرم حالورو النفسر ا الوري هري فري قمرا انفعالهرا 

اليرردين ل  ررران مرررد  الحسررررة ةالنررردم ةشررردة  ة ةروهررا ةنررردمها مظرررف مرررا فرررات بعرررّض 
 (ٔ  (الوفلع بعد فةات اعةان

 المفارقة فُ الشعر العربُ
مررررر  الشررررعر العربرررري المفارقررررا الويررررة ر ا ةاسرررروعمظها الشررررعراا فرررري العيررررةر 
الموعاقبا اسوعماال ي كد ةميهم  وظك الطرائط الوع ير ا خلفا لمن يرزمم اسروئ ار 
الغررربيين  هررا   ةمرررن النمرراذج الورري وولظرررف فيهررا المفارقررا وظرررك القيرريدة الذائعرررا 

 ع ي البقاا الرند  الوي مطظعها : 
 َطيب العيش إنسان فَ يغرّ ... ا ما تم نقصان لكل شُء إذ

اع ةاا مظف حق وين من حقب الوار خ االسلمي في اعندلس ةما  ةفيها  سظ 
 شادح  ناة الح ارة هنالك من مفاخر ةاملاد ةمنها قةلو :

 اُن ؟ننننوتيج أكاليٌل   وأين منيم  ... أين المموك َذوو التيجان من يمن    
اُخ   اخهنننوأين ما ش    وأين ما ساسو فُ الفرس ساساُن   ... م  فُ إر  شخَّ

 اُن ؟ننوقحط اٌخ وشخاٌخ ننوأين ل  ... وأين ما حازه قارون من ذىب
شررعر العربرري لطرافررا مة ررةمها ةالقيرريدة وم ررب إحررد  العلمررات البررارزة فرري ال

ةممررط ا رهررا فرري الررنفس العرب ررا   ةال غرابررا فررإن الح ررارة االسررلم ا فرري بررلد 
اعنررردلس كانرررت محررر  اعنظرررار ةق ظرررا العظمررراا ةمظوقرررف اعدبررراا ةمعقرررب المظرررةك 

                                                           

  د هللا هنررداة  م اعمانرراالبلغررا القر ن ررا فرري الويررة ر باالشررارة ةالحركررا اللسررم ا د.م رر(ٔ) 
٘ٚ 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٗٙ﴾  
  

ةاعمرررراا   فظقرررد انيرررهر فررري  ةوقوهرررا العررررب ةالفررررس ةامظرررف يررررةحها الشررررق 
ةسرررمان مررا اوررت  ةالغرررب   ةاق ررب مظررف مائرردوها العررامرة شررداة اعدب ةالشررعر  

الر اح بما ال وشوهي السفن فأمست الد ار خرابا ةالح ارة  ظقعا ةاعنرس ةحشرا 
ةدمارا   قةل الرند  ميةرا المأساة الوي حظت بالد ار ةما  لت إل و من فلرائع 

 ةنكبات :
 فجننننننننا ُ  الننننننننخىر أنننننننننواٌع ُمنوَّلننننننننة

 ولمزمنننننننننننان مسنننننننننننّراٌت وأحنننننننننننزانُ   

   
 ولمحننننننننننننواخث ُسننننننننننننموان يسننننننننننننّيميا

 ومننننا لمننننا حننننّل َا سننننَم ُسننننموانُ   

   
 خىنننننى الجزينننننرة أمنننننٌر ال لنننننزاَء لنننننو

 ىنننننُو لنننننو ُأحننننننٌخ وانينننننّخ ىيننننننَنُ   

   
 أصننابيا العننيُن فننُ ا سننَم فامتحنننْت 

 حتننننى َخمننننت منننننو أقطنننناٌر وُبمننننخانُ   

   
 فاسننأل لبمنسننيًة  مننا شننأُن لُمرسننيًة 

نننناُن     وأيننننَن لشنننناطٌَة  أْم أيننننَن لَجيَّ

   
 ُر العمننننننوم فكننننننموأيننننننن لُقرطَننننننةٌ  خا

 مننن لننالم  قننخ سننما فييننا لننو شننانُ   

   
 وأيننن لْحمننصُ  ومننا تحويننو مننن نننزه  

 ونيرُىنننننا الَعنننننذُب فيننننناٌض ومننننن نُ   

   
 قوالننننننٌخ كننننننننَّ أركنننننناَن النننننننََخ فمنننننننا

 لسنننى الَقننناُء إذا لنننم تبنننَق أركنننانُ   

   
 تَكنننُ الحنيفينننَة البينننناُء منننن أسننن   

 كمننننا َكننننى لفننننران ا لننننِ  ىيمننننانُ   

   
 منننننن ا سنننننَم خالينننننة لمنننننى خينننننار

 قننننخ أقفننننرت وليننننا َننننالكفر ُلمننننرانُ   

   
 حيث المساجخ قنخ صنارت كننا َس منا

(ٔ فننننننيينَّ إال نننننننواقيٌس وُصننننننمَانُ   
 

   
ان يظهررب العةاطرر    هررذا الولرراةر الحرراد  ررين العمررران ةالخررراب اسرروطاع الرنررد 

ة سرررعر القظرررةب ةالمشرررامر حزنرررا مظرررف مرررا  ل إل رررو حرررال هرررذا االرث الح رررار  
العويد   ةوظك اليرةح الدام ا   ةهذا ما نلو اسظةب المفارقا في الوع يرر منرو 

 .ايدق وع ير ةالمظو ةاةفاح
العير الحديث وظك ةووعالف ي حات البايين مظف الوراث العربي فولاةبها في 

موخرررذا مررن اسرررظةب المفارقرررا  ها الشرررامر الرقيررط نرررزار قبررانيالوررري ارسررظاليرر حا 
ي نرري الشررامر  ر  زايررد : ل ررث ةاالف رراا    قررةل الرردكوةر مظرري مشررسرر  ل إلررف ا

                                                           

 ٖ٘ر اا اعندلس ع ي البقاا الرند  لمع م سف  ن ل الشامي كنةز اعندلس (ٔ) 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙٗ﴾  
  

مظررف مفارقررا ويررة ر ا ك يرررة طرفهررا اعةل ما رري قيرريدوو احررزان فرري اعنرردلس 
هرررا   ةطرفةسرررظطان ةملررردالعرررب فررري اعنررردلس ةمرررا كرررانةا مظ رررو مررن قرررةة ةبرررأس 

  ةالشامر  يرح بكل الطررفين إل و هذا الملد من انطفاا ةخمةل ال اني ما  ل
  ال يخظطو باخخر ةال  سرق  مظ رو ا را مرن ملمحرو ةسرماوو    قرةل مرن الطرر 

 :اعةل ميةرا مزة الما ي العربي
 لُ يا غالية كتبتِ 

 كتبت تسألين لن إسَانية
 يفتح َاسم هللا خنيا ىانية لن طارن  
 يزرع شتل نخل فُ قمب كل رابية ٓٓبن ناف  لن لقَة 

 سألت لن أميرىا معاويةٓٓسألت لن أمية 
 لن السرايا الزاىية

 تحمل من خمشق فُ ركابيا حنارة ولافية
 م ينوقب إلف وية ر ملمو الطر  ال اني الموم ب ف ما  ل إل و هذا الملد مرن 

 انطفاا ةذ ةل :
 لم يبق فُ إسَانية 
 مانية منا ومن لصورنا الى

 غير الذ  يَقى من الخمر بجوف اآلنية 
 لم يبق من قرطَة سُو خموع الم ذنات الَاكية 

 سُو لبير الورخ والنارنج واْلنالية 
 لم يبق من واّلخة ومن حكايا حبيا قافية وال َقايا قافية 
 لم يبق من غرناطة ومن بنُ اْلحمر إال ما يقول الراوية 

مسوقل من اخخر   الطر  اعةل بما  حمظو  فالشامر  يةر كل من الطرفين
مرررن م يرررر الملررررد ةالعرررزة ةالخظرررةد   ةال رررراني بكرررب مرررا  ل إل ررررو هرررذا الملرررد مررررن 
ا محلل ةخمةد   ةمن خلل ة ع كب من الطرفين إزاا اخخر ي دا الوفامب 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙ٘﴾  
  

ةال شرررك ان اسرررظةب المفارقرررا هرررة اف رررب اعسررراليب  (ٔ  ( ينهمرررا ةو ررررز المفارقرررا
لظوع ير مرن وظرك اعحرةال الموناق را ف رل ممرا يرةحي برو مرن الوفامرب العرب ا 

 االيلا ي  ين الم دع ةالموظقي .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ٓٗٔمظي مشر  زايد مكوبا الشباب  -من  ناا القييدة العرب ا الحدي ا (ٔ) 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙٙ﴾  
  

 أمناطها ومقاصدها ..املفارقة التصىيرية 
 املبحث األول

 التهكم والسخرية
وونرررةع اعسررراليب القر ن رررا وبعرررا لونرررةع المةاقررر  ةاعحرررداث   ةوعرررد السرررخر ا مرررن 

 اليفرار ةالمنرافقيناعساليب القر ن ا المةلعا الوري يرةبها االقوردار االلهري نحرة 
سلح فعرال  رد امرداا االسرلم  السخر اة     قةل الدكوةر م د الحظ م حفني : 

الرررذين ونرررال مرررنهم اليظمرررا السررراخرة ةالعبرررارة الوهكم رررا ا رررعا  مرررا وخررر فهم القرررةة 
 (ٔ  (العسكر ا اة اعسظحا الماد ا
كم ةالسررخر ا ةا ررحا لظ ررا فرري ك يررر مررن النمرراذج هةنسرروط ع ان نظمررو   ررار الررو

لاررِذيَن َكررذاُ ةا ِبتَ اِوَنررا ِإنا ا  : فرري سررةرة اعمرررا  القر ن ررا ةمنهررا قررةل هللا مررز ةلررب
ررَماِا َةاَل َيررْدُخُظةَن اْلَلنارَا َحواررف َيِظررَ  اْلَلَمررُب  َةاْسرَوْيَ ُرةا َمْنَهررا اَل ُوَفررواُو َلُهرْم َاْ ررَةاُب السا

 ( َلُهرْم ِمرْن َلَهرناَم ِمَهراد  َةِمرْن َفرْةِقِهمْ ِٓٗفي َسمِّ اْلِخَ اِو َةَكرَذِلَك َنْلرِز  اْلُمْلرِرِميَن  
راِلَحاِت اَل ُنَكظِّرُ   (ٔٗ  َغَةاش  َةَكرَذِلَك َنْلرِز  الظاراِلِمينَ  َةالارِذيَن  َمُنرةا َةَمِمُظرةا اليا

ررا ِإالا ُةْسررَعَها ُاةَلِئررَك َاْيررَحاُب اْلَلناررِا ُهررْم ِفيَهررا َخاِلررُدةَن   ( َةَنَزْمَنررا َمررا ِفرري َٕٗنْفس 
ِ الاِذ  َهَداَنا ِلَهَذا َةَما  ُيُدةِرِهْم ِمْن ِغبّ  َوْلِر  ِمْن َوْحِوِهمُ  اْعَْنَهاُر َةَقاُلةا اْلَحْمُد ّلِلا

 ُكناا ِلَنْهَوِدَ  َلْةاَل َاْن َهَداَنا َّللااُ َلَقْد َلاَاْت ُرُسرُب َربَِّنرا ِبراْلَحطِّ َةُنرةُدةا َاْن ِوْظُيرُم اْلَلناراُ 
مقايرد المفارقرا فري اخ رات السرابقا  ةمن اهم( ُٖٗاةِرْ ُوُمةَها ِبَما ُكْنُوْم َوْعَمُظةَن  

ذةاوهرررم  هررراالت مرررن المسررروي ر ن الرررذين احررراطةا ة السرررخر ا مرررن اةلئرررك المكرررذ ين 
الغرررررةر ةاالسرررروعلا فاسرررروحقةا ان  حرررراطةا بررررالنيران اللهنم ررررا مررررن كررررب حرررردب 
ةيررةب بعررد ان اسرروحال مظرريهم دخررةل اللنررا كمررا  سرروحيب فرري مررر  العقررلا 

ي ال قررب الممعررن فرري ال رريط   ةال غرابررا فررإن ةلررةج اللمررب البررال  ال ررخاما فرر
هر الا الحمقرف   ة منرذ اعزل  اللزاا من لنس العمب كما ق ت الحكما االله ا

  المغورةن قد ارويسةا في هةة الويذيب باخ ات الربان ا ةدالئب العظما االله ا 

                                                           

 ةما بعدهاٙينظر : الوية ر الساخر في القر ن الير م (ٔ) 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙٚ﴾  
  

ةحسربك دلرر ل مظررف ذلررك وظررك اال ررافا الوري ونخظررع مررن هةلهررا القظررةب ةورولرر  
ةا فرررري الغةا ررررا ةامعنررررةا فرررري الويررررذيب ليررررنهم لّلرررر (بت اونررررا مررررن مظموهررررا اعفئرررردة 

ةكفررف  هررذا المسررظك إلرامررا ةظظمررا ةاسرروحقاقا لهررذا الميررير الفررالع  ةاالسررويبار
 حمرب فرري ط اورو الةانررا    ةالوع يررر مرن فرراش الملرررمين بالمهرادالمر لم  ةالعقراب

مررن السررخر ا ةيررنةفا مررن الوعررذيب النفسرري حيررث يررةهم اةلئررك المغوررر ن  إمررداد 
الفرررش ةوهيئررا البسرر  السرروقبالهم لينهررا بسرر  نار ررا ةفرررش لهنم ررا ال وعرردة ان 

ذلررررك ان  بالمهرررراد الغةاشرررري  ظحررررطةالونكيررررب   ة ويررررةن اداة لمز ررررد مررررن الوعررررذيب 
الحما ررا ليررن غةاشرري الملرررمين ال وعرردة الغطرراا ينرراو بررو الررد ا ةورلررف منررو 

حاطوو    كةنها ادةات وعذيب ةةسائب مقاب إمعانا في غش ان العذاب ةا 
ةكما لرت سنا القر ن في اللمع  ين الةمد ةالةميرد ويرةر اخ رات الوال را لةنرا 

 ةكفرررف بيرررفاا قظرررةبهم  ةابرررا ةنع مرررالألوق ررراا اعيرررف اا اعنق ررراا   سررريرا ممرررا امررردّ 
 حقرررد ةال حسرررد   ةال غررررة فرررإنهم ال يررررةن احررردا  سررربقهم فررري ةال حيرررث ال غررربّ 

 " ال ُنَكظِّرررُ  َنْفسرررا  ِإالا ُةْسرررَعها "ةلررراا قةلرررو وعرررالف   م رررمار ال رررةاب اعخررررة   
 سرهب الةيرةل إليهرا   لنا مرع مظرم مكانهرالمظا امورا  ا  لظون  و مظف ان ال

نررا  ةهررة فقامرردوها اال مرران اليررح و  ةطر قهررا العمررب اليررالو المرر د  إلررف الل
ةال ز ررادة ف ررو مظررف مقرردةر  امررر سررهب هررّين مظررف النفررةس ال مشررقا ف ررو ةال حرررج

: يررفاا ا  ررا اهررب اللنررا  نعررم هللا وعررالف الورري اخ ررر  هررا مررناالنسرران   ةمررن 
هللا قظررررةب سررررايني اللنررررا مررررن الغررررب  ينّقرررريحيررررث نفةسررررهم  ةسررررلما يرررردةرهم  

ةالحقرررد  حورررف ال  كرررّدرهم مكرررّدر  ةال يررر لمهم الرررم  ةال  حرررزنهم فرررزع  ةال  حررردث 
 يرررررنهم شرررررّر  ةذلرررررك ان يررررراحب الغرررررب اة الحقرررررد موعرررررّذب برررررو  ةال مرررررذاب فررررري 

  ررا  إلررف ذلررك ان الي ررر ال  عررر  عنفسررهم النق ررا سرر  ل   فالشرركر  (ٔ (اللنررا
مررا يوقظ ررةن ف ررو مررن الررةان النعرر م  حانو ديرردنهم    رررغم شررعارهم ةالحمررد لررو سررب

 .لسرر المرفةما ةاعنهار اللار ا كا

                                                           

 ٜ٘ٙ/ٔ   ٕٕٗٔالزحيظي دار الفكر دمشط الطبعا اعةلف الوفسير الةس   د. ةهبا (ٔ) 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٗٙٛ﴾  
  

ةفي سةرة المعارج ورسم المفارقا يةرة لإلنسان  ين االسوسلم لظطبع البشر   
الينرةد ةالوسررظ م لظقردرة االله ررا العظمرف حيررث وو رد  لظموظقرري يرةروان غا ررا فرري 
الونررراقض : اعةلرررف وروسرررم مظرررف ملمحهرررا مشرررامر القظرررط ةاللرررزع ةاال رررطراب 

 ان ا وولظرف فيهرا   رار ةحسبك  هذح اعةيا  دل ل مظف السخر ا ةالوهكم   ةال
رررا ﴿ اال مررران ةال قرررين ةالسررركينا    ْنَسررراَن ُخِظرررَط َهُظةم  ررررُّ ِٜٔإنا ااْلِ رررُو الشا ﴾ ِإَذا َمسا

ررا ﴿ ررا ﴿َٕٓلُزةم  ررُو اْلَخْيررُر َمُنةم  َذا َمسا ﴾ الاررِذيَن ُهررْم ٕٕ﴾ ِإالا اْلُمَيررظِّيَن ﴿ٕٔ﴾ َةاِ 
رراِئِب ٕٗي َاْمررَةاِلِهْم َحررطع َمْعُظررةم  ﴿﴾ َةالاررِذيَن ِفررَٖٕيررَلِوِهْم َداِئُمررةَن ﴿ َمَظررف ﴾ ِلظسا

يِن ﴿َٕ٘ةاْلَمْحررُرةِم ﴿ ُقةَن ِ َيررْةِم الررردِّ ﴾ َةالاررِذيَن ُهرررْم ِمررْن َمرررَذاِب ٕٙ﴾ َةالاررِذيَن ُ َيررردِّ
﴾ َةالارِذيَن ُهرْم ِلُفرُرةِلِهْم ٕٛ﴾ ِإنا َمَذاَب َربِِّهرْم َغْيرُر َمرْأُمةن  ﴿َٕٚربِِّهْم ُمْشِفُقةَن ﴿

﴾ ِإالا َمَظرررَف َاْزَةاِلِهرررْم َاْة َمرررا َمَظَيرررْت َاْ َمررراُنُهْم َفرررِإناُهْم َغْيرررُر َمُظرررةِميَن ُٜٕظةَن ﴿َحرررافِ 
ِئررَك ُهررُم اْلَعرراُدةَن ﴿ٖٓ﴿ ِلررَك َفُأةلََ ﴾ َةالاررِذيَن ُهررْم ِعََماَنرراِوِهْم ٖٔ﴾ َفَمررِن اْ َوَغررَف َةَراَا ذََ

﴾ َةالاررِذيَن ُهررْم َمَظررَف َٖٖهاَداِوِهْم َقرراِئُمةَن ﴿﴾ َةالاررِذيَن ُهررْم ِبَشررَٕٖةَمْهررِدِهْم َراُمررةَن ﴿
ِئَك ِفي َلناات  ُمْكَرُمةنَ َٖٗيَلِوِهْم ُ َحاِفُظةَن ﴿  (﴾ ُاةلََ

ةاخ رررررات ورسرررررم لإلنسررررران يرررررةرة مويامظرررررا الملمرررررو محرررررددة المعرررررالم ةا رررررحا  
ةهررري يرررةرة   القسرررمات مرررن خرررلل وظرررك العبرررارات المحرررددة ةاليظمرررات المرررةلزة 

نسان حرين وخ رة ا رةاا اال مران فري قظبرو ةوعير  برو مشرامر القظرط بائسا لإل
ذاهرررل مرررن ربرررو ناسررر ا   رررار  رّ الّشررر ةاال رررطراب فورررراح هظةمرررا لزةمرررا منرررد مرررّس 

 ينما وأنس بو ارةاح الم منين ةوطمئن  رذكرح قظرةب الموقرين     رحموو سبحانو 
و حق قررا ةمررن طبررائع هررذا االنسرران انررو منررةع لظخيررر حررر ص مظ ررو ليةنررو لررم  فقرر

الرزق ةلم  ع ان ميدر النعم ةمن  يدح مفاو و الخير كظها إنما هة هللا ةحدح   
 ررم يولررو القررر ن إلررف سرررد اةيررا  المرر منين مسررو ن ا إ رراهم مررن الهظررع ةالخررة  

ل لمظا من العبادات الوي ويطب   ها نفس الم من ةالقظط ةاال طراب ةمفّي 
ادران اع رررررة ةاللررررزع :  ِإالا  فووهررررذب نفسررررو ة ررررذمن عةامررررر ربررررو ة رررروخظص مررررن

اْلُمَيرررظِّيَن الارررِذيَن ُهرررْم َمظرررف َيرررلِوِهْم داِئُمرررةَن( ةاليرررلة ركرررن االسرررلم ةملمرررا 
:  اال مان ةةسيظا االويال با ةمظهرر الع ةد را الخاليرا  سربحانو   ةقةلرو
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ةما بمرا يورورب وعطي يةرة االسومرار ةالمدا داِئُمةَن(الاِذيَن ُهْم َمظف َيلِوِهْم  
َةالارِذيَن ِفري َاْمرةاِلِهْم     مظيهما من اطمئنان القظرب ةيرفاا الرنفس ةسركينا الررةح

رراِئِب  ا  يلعظررةن فري امرةالهم نيرريبا معظةمرا  شررعرةن  (َةاْلَمْحرُرةمِ َحرطع َمْعُظرةم  ِلظسا
انررررو حررررط لظسررررائب ةالمحرررررةم ةفرررري هررررذا شررررعةر  ةالررررب اعغن رررراا ولرررراح الفقررررراا 

ُقةَن ِ َيرْةِم     ةالمحررةمين يِن(َةالارِذيَن ُ َيرردِّ ةهرذح اليرفا ورسررم مظمحرا اساسرر ا  الرردِّ
فالويررديط  يررةم الرردين شرررو اساسرري مررن شرررةو    مررن ملمررو الررنفس الم منررا

َةالاِذيَن ُهْم ِمْن َمذاِب َربِِّهْم ُمْشرِفُقةَن . ِإنا   اال مان الذ   قةم مظ و منه  الح اة
  ةالرقابررا  ةهرري يررفا ورردل مظررف الحساسرر ا المرهفررا (َمررْأُمةن  َمررذاَب َربِِّهررْم َغْيررُر 

 الذاو ا ةالشعةر بالوقيير  رغم الرييد الهائرب مرن اممرال ال رر ةخيرال الخيرر
 َمظررف َاْزةاِلِهررْم َاْة مررا َمَظَيررْت َاْ مرراُنُهْم َفررِإناُهْم . ِإالا  َةالاررِذيَن ُهررْم ِلُفررُرةِلِهْم حرراِفُظةنَ  

ةهرررذح اخ ررات وررردل  (العرراُدةنَ . َفَمرررِن اْ َوغررف َةراَا ذِلررَك َفُأةلِئرررَك ُهررُم  َغْيررُر َمُظررةِمينَ 
مظررف طهررارة الررنفس ةن ررب اليررفات ةفرري الةقررت ذاوررو وو ررمن الوسررظ م بالط  عررا 

عن  (راُمررررةنَ ِذيَن ُهررررْم ِعَمانرررراِوِهْم َةَمْهررررِدِهْم َةالارررر    البشررررر ا ةموطظباوهررررا اعساسرررر ا
َةالارِذيَن     رما ا اعمانات من الق م اعخلق ا الوي  قةم مظيها نظام الملومعات

ةاداا الشهادة من سمات الم منين افردها بالذكر لوعظ م  (قاِئُمةنَ ُهْم ِبَشهاداِوِهْم 
فرةس الم منرا باليرلة  خومهرا كرذلك شأنها ةا  راز اهميوها   ةكما  دا سمات الن

ةذكرررر اليرررلة فررري المطظرررع   (ُ حررراِفُظةنَ َةالارررِذيَن ُهرررْم َمظرررف َيرررلِوِهْم   باليرررلة
ةالخورررام يرررةحي باالحوفرررال ةاالهومرررام  ةبهرررذا وخررروم سرررمات المررر منين ةهنرررا  قررررر 

ُاةلِئررَك ِفرري   ميررير هررذا الفر ررط مررن النرراس بعررد ان قرررر ميررير الفر ررط اخخررر
 (ٔ  (ُمْكَرُمةنَ َلناات  

النع م الرةحي  فهم في لنات ة النع م الحسي  ين ة لمع هذا النص القيير   
ة ظقةن اليراما في هذح اللنات فولومع لهم الظذة بالنع م مع الحفاةة ةالويرر م    

                                                           

 ٛ ٕٓٗوفسير القر ن العظ م (ٔ) 
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ةهكرررذا وولظرررف   رررار االسرررلم فررري نفرررةس اوبامرررو طمأنينرررا فررري الررردن ا ةنع مرررا فررري 
  اخخرة .

اْلَقاِرَمررُا  ةوعررد المفارقررا السرراخرة هرري لررةهر سررةرة القارمررا ةمحةرهررا اعسرراس : 
﴾ َيررْةَم َ ُكررةُن النارراُس َكرراْلَفَراِش ٖ﴾ َةَمررا َاْدَراَك َمررا اْلَقاِرَمررُا ﴿ٕ﴾ َمررا اْلَقاِرَمررُا ﴿ٔ﴿

ررا َمررْن  َ ٘﴾ َةَوُيررةُن اْلِلَبرراُل َكرراْلِعْهِن اْلَمْنُفررةِش ﴿ٗاْلَمْ  ُررةِث ﴿ ُقَظررْت َمَةاِز ُنررُو ﴾ َفَأما
ررْت َمَةاِز ُنررُو ﴿ٚ﴾ َفُهررَة ِفرري ِم َشررا  َراِ ررَ ا  ﴿ٙ﴿ ررا َمررْن َخفا ررُو َهاِةَ ررا  ٛ﴾ َةَاما ﴾ َفُأمُّ
  (ٔٔ﴾ َنار  َحاِمَ ا  ﴿ٓٔ﴾ َةَما َاْدَراَك َما ِهَ ْو ﴿ٜ﴿
السرررةرة بكامظهرررا وقرررةم مظرررف المقارنرررا  رررين طرررائفوين : اعةلرررف كانرررت فررري الررردن ا ة 

سررروي ار مرررن اعممررررال اليرررالحا الوررري و قرررب المرررةاز ن ةورفررررع حر يرررا مظرررف اال
الرررردرلات ةو ررررام  الحسررررنات   امررررا الطائفررررا اعخررررر  فقررررد ولاهظررررت اعةامررررر 
االله ررررا ةوغافظررررت مررررن اخخرررررة باليظ ررررا ةقرررردمت مظررررف ربهررررا بررررأي  فارغررررا مررررن 
الطامررات ةميررزان خرراة مررن الحسررنات فرري يررةم ورولرر  ف ررو القظررةب ةونخظررع مررن 

ةااليوفاا  ةي   (فأما من  قظت مةاز نو فهة في م شا را  ا هةلو اللبال   
ة دالع شرررررا بالر رررررا يظقررررري فررررري الرررررنفس ظرررررلل النعررررر م ة  رررررث فررررري الررررررةح السرررررعا

دالالت إ حررااات مبشرررة ة ةاالطمئنرران ف ررل ممررا يررةحي بررو  قررب المررةاز ن مررن 
را َمرْن َخفارْت  مح برا  رُو  ا  : ةزن حسرناوو  (َمَةاِز ُنروُ  َةَاما : فمرأةاح  ا   (َهاِةَ را  َفُأمُّ

مظرف  راسرو فري لهرنم   فسرّمف المرأة  ُامًّراةمسكنو الهاة ا الوري  رأة   هرا مظرف 
  هرري مرلررع الطفررب ةمررلذح ؛ عن ام الةلررد مررأةاح ةمسرروقرح   ةاعمّ مرراالوشرر  و وهكّ 

فمرلررع القررةم ةملذهررم يةمئررذ هررة الهاة ررا ر ةفرري الوع يررر اناقررا ظرراهرة  ةونسرريط 
: بعردح يز رد فري ممرط اع رر المقيرةد مةض  مهد ال  احخاص ةف و كذلك غ

..سرر ال الولهيررب ةالوهة ررب المعهررةد فرري القررر ن الخررراج « َةمررا َاْدراَك مررا ِهَ ررْوه»
نرار  : » رة الخواماعمر من حدةد الويةر ةحيز االدراك    م يليا اللةاب كن

ر ةاعم ة ررأة  و الورري  فرريا إليهررا الررذ  خفررت مةاز نررو ر اّمرر هررذح هرري امّ « حاِمَ ررا  
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و هذح.. الهاة ا.. النار.. الحام ارر مندها اعمن ةالراحا فماذا هة ةالد مند امّ 
 (ٔ  (أة وع ير ا وم ب الحق قا القاس اإنها مفال

هررذح النمرراذج ةغيرهررا ك يررر ورردل مظررف ةرةد السررخر ا فرري القررر ن اليررر م ةوأ يرهررا 
الفامرررب فررري سررر اق الوع يرررر مرررن المسرررالك الشررراذة ةالعقائرررد الباطظرررا   ةلقرررد  ورررت 
 مارها حيث ةلهت سهامها النافذة ةطعناوها الميرم ا نحرة اةلئرك الموعراظمين 

لويرررذيب ةمرررا  عقظهرررا إال فكانرررت مرررن ا ظررر  العظرررات الوررري ينررراو  هرررا ذم الوي رررر ةا
 (ٕ العالمةن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 هر ٜٗٛٔالوحر ر ةالونة ر الطاهر  ن ماشةر الوةنسي الدار الوةنس ا لظنشر (ٔ) 
 لمز د من النماذج ينظر : الوية ر الساخر في القر ن الير م د .م د الحظ م حفني(ٕ) 
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 املبحث الثاني
 الرتغيب والرتهيب

الورب ررا الورري وسررامد مظررف يرر انا ة ال ررةاب ةالعقرراب ةسرريظا مررن ةسررائب الوهررذيب  
وأديررب اللرراني مررن خررلل  ا مررن غةائررب االنحرررا  ةالشررذةذ  الملومعررات االنسرران

العررذاب   ةحررث المرر من مظررف ان يومسررك ةالورهيررب مررن اللنا ررا ةالوخة رر  مررن 
 دينو ة سوز د من العمب اليالو رغبا ف ما مند ربو من ال ةاب    ةلست ابرال  

 اعسررراليب الوررري وحقرررط هرررذح الغا رررات ن ازمرررم ان المفارقرررا الويرررة ر ا ارقرررفحررري
الوربة را عن اللمرع  رين نمراذج الخيرر ةنمرراذج الشرر ةو رين ميرائرهما  عرد مررن 

ال مظرررف الطامرررات ةاالسررروزادة مرررن اممرررال الخيرررر ف رررل مرررن اهرررم  ةامرررث االقبررر
 .الونفير من مسالك الشر ةغةا ات العياة ةالمنحرفين

ةفي سةرة الوةبا ويافو اعمين لةنا من البس  ةالوفييب في حكا ا اةيا   
المنافقين ةما ينوظرهم من العقةبات   كما وظفر بعدد من سمات الم منين ةما 
امرررد لهرررم مرررن ال رررةاب ةالويرررر م    قرررةل الحرررط سررربحانو : اْلُمنررراِفُقةَن َةاْلُمناِفقررراُت 

ْلُمْنَكِر َةَ ْنَهررْةَن َمررِن اْلَمْعررُرةِ  َةَ ْقِبُ ررةَن َاْيررِدَيُهْم َبْعُ ررُهْم ِمررْن َبْعررض  َ ررْأُمُرةَن ِبررا
َنُسررررةا َّللااَ َفَنِسررررَيُهْم ِإنا اْلُمنرررراِفِقيَن ُهررررُم اْلفاِسررررُقةَن . َةَمررررَد َّللااُ اْلُمَنرررراِفِقيَن َةاْلُمَناِفَقرررراِت 

ررراَر َنررراَر َلَهرررناَم َخاِلرررِديَن ِفيَهرررا ِهرررَي َحْسرررُ ُهْم َةَلَعررر َنُهُم َّللااُ َةَلُهرررْم َمرررَذاب  ُمِقررر م  . َةاْلُيفا
َكالاررِذيَن ِمررْن َقررْ ِظُيْم كرراُنةا َاَشرردا ِمررْنُكْم ُقررةاة  َةَاْي َررَر َاْمررةاال  َةَاْةالدا  َفاْسررَوْمَوُعةا ِ َخلِقِهررْم 

ْ ُوْم َكالاِذ  خاُ ةا َفاْسَوْمَوْعُوْم ِ َخلِقُيْم َكَما اْسَوْمَوَع الاِذيَن ِمْن َقْ ِظُيْم ِ َخلِقِهْم َةخُ 
ْن ا َةاْخِخررَرِة َةُاةلِئرَك ُهرُم اْلخاِسررُرةَن . َاَلرْم َ رْأِوِهْم َنَبررُأ  ُاةلِئرَك َحِبَطرْت اَْممرراُلُهْم ِفري الردُّ
 الاِذيَن ِمْن َقْ ِظِهْم َقرْةِم ُنرةح  َةَمراد  َةَ ُمرةَد َةَقرْةِم ِإْ رَراِه َم َةَاْيرَحاِب َمرْدَيَن َةاْلُمْ َوِفَكراتِ 

َنرررراِت َفَمررررا َكرررراَن َّللااُ ِلررررَ ْظِظَمُهْم َةَلِيررررْن َكرررراُنةا َاْنُفَسررررُهْم  .  َ ْظِظُمررررةنَ َاوَررررْوُهْم ُرُسررررُظُهْم ِباْلَ يِّ
َةاْلُمْ ِمُنررةَن َةاْلُمْ ِمَنرراُت َبْعُ ررُهْم َاْةِلَ رراُا َبْعررض  و َ ررْأُمُرةَن ِبرراْلَمْعُرةِ  َةَ ْنَهررْةَن َمررِن 

ِئرَك َسرَيْرَحُمُهُم اْلُمْنَكِر َةُ ِق ُمةَن ا َكراَة َةُ ِط ُعرةَن َّللااَ َةَرُسرةَلُو و ُاةلََ رَلَة َةُ ْ وُرةَن الزا ليا
َةَمَد َّللااُ اْلُمْ ِمِنيَن َةاْلُمْ ِمَناِت َلناات  َوْلرِر  ِمرْن َوْحِوَهرا َّللااُۗ  ِإنا َّللااَ َمِز ز  َحِك م  . 
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ِ َاْيَ رُر َذِلرَك  اْعَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َةَمَساِينَ  َطيَِّبا  ِفي َلنااِت َمْدن  َةِرْ َةان  ِمرَن َّللاا
 . (ُهَة اْلَفْةُز اْلَعِظ مُ 

ةاةل مرا يظفرت اعنظررار هرة ذلرك السررظك النراظم للمامرات المنررافقين  ررغم وبامررد 
مساليهم  (المنافقةن ةالمنافقات بع هم من بعض : اخماد ةونةع يةر النفاق 

برالمنكر ةالنهري اعمرر  يرفاتهرذح الموشا ها ةفي المقدما من ةاحدة ةيفاوهم 
ةقربض اعيرد  مرن إسرداا مرن سرةا الطة را ةلر م السرر رة ف ل من المعرة  

ةحسرربك  هررذح اليررفات دلرر ل مظررف انويرراس الخيررر ةنسرر ان هللا ةلحررةد  الئررو   
   رررم  رررأوي العقررراب االلهررري الرررذ  وةمرررد برررو المنرررافقين ةهنرررا  كفرررر الرررنعمة  الفطررررة 

نظحرررأ الوررردرج فررري اعةيرررا  الرررذ   سرررظم إلرررف العقةبرررا بأسرررظةب هرررة اقررررب إلرررف 
 .المقدمات الوي وف ي إلف النوائ  ةالمةاق  الوي ون يا بالميائر 

ةاسويماال لظيةرة ةلمعرا لطةائر  المنرافقين ةاليرافر ن مظرف مرر العيرةر وررب  
ن اةلئررررك المنررررافقين ةاشررررباههم مررررن المنحرررررفين لو  ررررت ان لهررررذح الفئررررا اخ رررات  رررري

فهرر الا اعقررةام  (كالررذين مررن قرر ظيم ...... ال ررالا نظررائر فرري الوررار خ البشررر  : 
فونررةا بررأمةالهم ةقررةوهم ةلررم يوفطنررةا إلررف إمهررال هللا لهررم فكانررت مرراق وهم الخسررران 

 ات مشاهد العقةبات الوي ةالمقت   ةاسويماال لهذح المةمظا ال ظ غا وعرض اخ
نزلت باعمم السابقا كقرةم نرةح الرذين اهظيهرم الطةفران   ةقرةم مراد الرذين اهظيرةا 
 ر و يرير ماو را   ةقرةم  مرةد الرذين اخرذوهم الير حا   ةقرةم إ رراه م الرذين 
اهظك هللا طاغيوهم النمررةذ   ةايرحاب مردين الرذين اخرذهم مرذاب يرةم الظظرا   

ةم لررةو الوري لعررب هللا ماليهرا سررافظها   لينهرا البيررائر ةالم وفكرات ةهري قررر  قر
العم ررراا ةالقظرررةب الوررري رانرررت مظيهرررا الغفظرررا ةالعقرررةل الوررري امسرررت ميررردانا لظبطرررر 

 .ةالي ر
المر منين ةمرا امرد  فقين وولظرف سر م اا اال مران ةيرفاتةفي مقا رب هر الا المنرا

اةل ررراا بعرررض ةالم منرررةن ةالم منرررات بع رررهم  هللا لهرررم مرررن ال رررةاب ةالويرررر م : 
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ةيرر  ةهررة  (ٔ  (ٔ  (َاْ  ُقُظررةُبُهْم ُمواِحررَدة  ِفرري الواررَةادِّ َةالواَحررابِّ َةالواَعرراُط ِ  .....( 
يدل مظف الو امن ةالوعاةن ةالويافب ةالوماسك بعكس شراذم المنافقين الذين ال 

ذا كانرررت اخ رررات  عقظررةن شررريئا مررن وظرررك المعررراني الراق ررا ةالررررةاب  اال  مان ررا   ةا 
مرررددا مرررن يرررفات المنرررافقين كررراعمر برررالمنكر ةالنهررري مرررن  السرررابقات و رررمنت

نسر ان هللا من اللهاد ةسائر افعال الخيرر ف رل مرن المعرة  ةقبض اعيد  
مظررف مرردد مررن يررفات المرر منين ةهرري  فررإن اخ ررات الورري نحررن بيررددها وركررز  

يورراا الزكرراة ف ررل قامررا اليررلة ةا   مررن اعمررر بررالمعرة  ةالنهرري مررن المنكررر ةا 
طاما هللا ةرسةلو   ةهي اةيا  ودل مظف ةحدة الي  ةالوعاةن مظف الخير 

الخرالط ب الوري ورربطهمةالوةايي بالحط ةالحرص مظف وقة ا اعةاير اال مان ا 
  را  إلرف ذلرك وظرك االشرارات القر ن را المخظةقين من لها اخرر    ة من لها 

نين ةالظعن ةالطرد لظمنافقين إلف ميائر الفر قين ةما امدح هللا من الرحما لظم م
ةمرررررد هللا المررررر منين  مرررررع شررررريا مرررررن البسررررر  فررررري   ررررران ال رررررةاب دةن العقررررراب: 

ةالم منررررات لنررررات ..........( ةهنررررا ي ررررين سرررربحانو مررررا ينوظررررر المرررر منين مررررن 
ا ذاللنررات ةاعنهررار ةالخظررةد فرري النعرر م ةالمورراع بالمسرراين الطيبررا   ةاهررم مررن هرر

إل رررو سررربحانو    ينمرررا ايوفررري بالوعقيرررب مظرررف ةذاك ر رررةان هللا مظررريهم ةنظررررهم 
الورري وشررير إلررف  (اةلئررك هررم الخاسرررةن  مقرراب المنررافقين  وظررك العبررارة المررةلزة 

   خسارة المنافقين ليب ما ذكر من ينة  النع م وع يرا من  تلوهم ةحرمانهم
 المررر منين ةمةاقررر  لهرررا مرررن ةميرررائرهم المنرررافقين مةاقررر   رررين االقورررران ةبهرررذا

 القر ن ررا المقايررد ةووحقررط المفارقررا غا ررات وولظررف اخررر   لهررا مررن ةميررائرهم
 رغبرا المعايري مرن ةالنفرةر الطامرات مظرف االقبرال إلرف دفعرا النراس ودفع الوي
 . العقاب من ةرهبا ال ةاب في

                                                           

القررررر ن لظقرط رررري ت احمرررررد ال ردةنرررري دار اليوررررب الميررررر ا و ال ان رررررا اللررررامع عحكررررام (ٔ) 
ٜٔٙٗ  ٛ/ٜٜٔ 
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ةفي سةرة إ راه م نقرا قةلو سبحانو في إطار الورغيب في االوباع ةالحض مظف 
َاَلْم َوَر َكْيَ  َ رَرَب َّللااُ  ما ي يب من اعقةال ةاعممال :  الوةحيد ةاعمر  وخير

رررَماِا   َبرررا  َاْيرررُظَها َ اِ رررت  َةَفْرُمَهرررا ِفررري السا َبرررا  َكَشرررَلَرة  َطيِّ ( وُرررْ ِوي َٕٗمرررَ ل  َكِظَمرررا  َطيِّ
ُرةَن  ُاُيَظَهررا ُكررربا ِحرررين  ِ رررِإْذِن َربَِّهرررا َةَ ْ رررِرُب َّللااُ اْعَْم َررراَل ِلظناررراِس لَ  ( َٕ٘عظاُهرررْم َيوَرررَذكا

 (َٕٙةَمَ ُب َكِظَما  َخِ يَ ا  َكَشَلَرة  َخِ يَ ا  اْلُو اْت ِمْن َفْةِق اْعَْرِض َما َلها ِمْن َقرار   
َبرُا اْلُمرْ ِمُن   ةَقر  رَلَرُة الطايِّ َبرُا اَل ِإَلرَو ِإالا َّللااُ َةالشا اَل َقاَل اْ رُن َمباراس  : اْلَيِظَمرُا الطايِّ

ررَلَرُة الناْخَظررُا  َفَيُلررةُز َاْن َ ُكررةَن اْلَمْعَنررف : َاْيررُب اْلَيِظَمررِا ِفرري  ُمَلاِهررد  َةِمْكِرَمررُا : الشا
َشرر اَهُو ِبالناْخَظررِا ِفرري اْلَمْنَ ررِت  َةَشررباَو اْرِوَفرراَع َمَمِظررِو  -َةُهررَة ااْلِ َمرراُن  -َقْظررِب اْلُمررْ ِمِن 

ررَماِا ِباْرِوَفرراِع ُفرر ِ َلررُو ِبررال اَمِر   ة ُرةِع الناْخَظررِا  َة َررِفرري السا اْلَيِظَمررُا اْلَخِ ي َررُا َكِظَمررُا َةاَب َّللاا
رَلَرُة اْلَخِ ي َررُا َشرَلَرُة اْلَحْنَظرِب  اْلُو ارْت ِمرْن َفررْةِق  اْلُيْفرِر   َةِقيرَب اْلَيراِفُر َنْفُسرُو   َةالشا

( َاْ  ِمرررْن َاْيرررب  ِفررري اْعَْرِض  اْعَْرِض( اْقُوِظَعرررْت ِمرررْن َاْيرررِظَها   َمرررا َلهرررا ِمررر ْن َقررررار 
َا َلُو َةاَل َ َباَت َةاَل َخْيَر ِف ِو  َةَمرا َ ْيرَعُد َلرُو  َةِقيَب ِمْن َ َبات   َفَكَذِلَك اْلَياِفُر اَل ُحلا

 (ٔ  (َقْةل  َطيِّب  ةعممب َياِلو  
ن وسررررظطان ال ررررةا مظررررف ال ررررة  -ةكررررب اخ ررررات كر مررررات  – ةاخيورررران الير مورررران

الشاسع  ين النماذج البشر ا مع الوةظي  المعلز عسظةب المفارقا   ةمعرة  
الطرائط الوع ير ا ولسيدا لظمعراني ةا  قاظرا لظمظيرات ان  رب اعم ال من اي ر 

ةمررا ادراك مررا اليظمررا ه إنهررا  باليظمررا  ةحفررزا لظموظقررين   ةالم ررب هاهنررا   رررب  
الورري و رررب  لررذةرها فرري اممرراق اعنفررس الم منررا ةكظمررا الوةحيررد اال مرران  برراب

ةوسوقر  ين لةانحها ةومظك مظيهرا اقطارهرا ف سروحيب البشرر  نفسرا خيررة ةرةحرا 
شررفافا وع ررط بشررذ  اال مرران ةونشررر الخيررر فرري اليررةن كظررو ةوحمررب النفررع لظبشررر 
المعين   ةما المب الرب   رين  رين وظرك الشرلرة الةارفرا الظرلل ال انعرا ال مرار 

فهي ور وي ايظهرا فري اةقرات  الم من ها الرسةل   النخظا الوي ك ر ما شبو ةبين

                                                           

 ٕٛ٘/  ٜوفسير القرط ي (ٔ) 
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مخوظفررا كررب سرراما مررن ليررب اة نهررار شررواا ةيرر فا يةكررب فرري لم ررع اعةقررات   
 .(ٔ  (ةكذلك الم من ال يخظة من الخير في اعةقات كظها

النمررةذج البغرر ض لمررا يويرر  بررو مررن اليفررران   ررم وسررظ  اع ررةاا القر ن ررا مظررف
ةاللحةد فاسوحط ان  شبو بأقبو اعشلار ةهي الحنظظا الوي ال وحمب  مررا ةال 
ونشر خيرا   ةهي ق ب هرذا ةذاك ال لرذر  سرندها ةال ايرب ي  وهرا فهري ووهراة  

 عنرروةو ررطرب ةكررذا اليررافر ةالمشرررك ال خيررر ف ررو يرلررف ةال نفررع منررو ينوظررر 
ةاا نفس و ةرغبرات لاحردة ةنزمرات معانردة   ةحسرب المفارقرا هنرا ينبعث من اه

ان وظهرنا مظرف ذينرك النمرةذلين ةولمرع  ينهمرا فري ربقرا لويرةن م رارا الخو رار 
العقررررلا ةهدا ررررا لعةاطرررر  اعخ ررررار ةبام ررررا مظررررف سررررظةك الطر ررررط دةن إيررررراح اة 

 إلبار .
  يةرة محسةساةن ال راز المعنف في وةظ  المفارقا الظ ل ممران  ةفي سةرة

ْت   قررررةل الحررررط سرررربحانو :  ررررا الاررررِذيَن اْسررررَةدا َيررررْةَم َوْ ررررَ ضُّ ُةُلررررةح  َةَوْسررررَةدُّ ُةُلررررةح  َفَأما
را الارِذيَن ُٙٓٔةُلةُهُهْم َاَيَفْرُوْم َبْعَد ِإ َماِنُكْم َفُذةُقةا اْلَعَذاَب ِبَمرا ُكْنرُوْم َوْيُفرُرةَن   ( َةَاما

ْت ُةُلةُهُهْم َفِفري رَ  ِ ُهرْم ِفيَهرا َخاِلرُدةنَ اْ َ  ا َقْةُلرُو َوَعراَلف:  َيرْةَم َوْ رَ ضُّ     (ْحَمرِا َّللاا
ُةُلرررةح  َةَوْسرررَةدُّ ُةُلرررةح ( َ ْعِنررري َيرررْةَم اْلِقَ اَمرررِا ِحررريَن ُيْبَع ُرررةَن ِمرررْن ُقُ رررةِرِهْم َوُيرررةُن ُةُلرررةُح 

ة    َة ُ  ا  َةُةُلةُح اْلَياِفِر َن ُمْسرَةدا َقراُل : ِإنا َذِلرَك ِمْنرَد ِقرَراَاِة اْلِيوَراِب  اْلُمْ ِمِنيَن ُمْ َ  ا
َذا َقررَرَا اْلَيرراِفُر  وِكَواَبررُو َفررَرَا  ِف رر إذا َقررَرَا اْلُمررْ ِمنُ  َحَسررَناِوِو اْسَوْبَشررَر َةاْ ررَ ضا َةْلُهررُو  َةاِ 

َكاَن َيرْةُم اْلِقَ اَمرِا ُيرْ َمُر  َةاْلُمَناِفُط ِكَواَبُو َفَرَا  ِف ِو َسيَِّئاِوِو اْسَةدا َةْلُهُو   َةُ َقاُل: ِإَذا
ْت ُةُلررةُهُهْم   ُكرربُّ َفِر ررط  ِبررَأْن َيْلَوِمررَع ِإَلررف َمْعُ ررةِدِح  َفررِإَذا اْنَوَهررْةا ِإَلْ ررِو َحِزُنررةا َةاْسررَةدا

:" َمرررْن  َةاْلُمَنررراِفُقةَن  َفَ ُقرررةُل َّللااُ َوَعررراَلف ِلْظُمرررْ ِمِنينَ  َفَيْبَقرررف اْلُمْ ِمُنرررةَن َةاَْهرررُب اْلِيوَرررابِ 
ةَن َربُُّكْم"ه َفَ ُقةُلةَن : َربَُّنا َّللااُ َمزا َةَلبا َفَ ُقةُل َلُهْم: " َاَوْعِرُفةَنُو ِإَذا َرَاْيُوُمرةُح". َفَ ُقةُلر

 ِ ا ّلِلا د  : ُسررْبَحاَنُور ِإَذا اموررر  مرفنرراح فيرةنررو كمررا شرراا هللا   َفَيِخرررُّ اْلُمْ ِمُنررةَن ُسررلا
ررا  َةَ ْبَقررف اْلُمَنرراِفُقةَن َةاَْهررُب اْلِيوَرراِب اَل َوَعرراَلف  َفَوِيرريُر  ُةُلررةُهُهْم ِمْ ررَب الرر اْظِ  َ َ ا  

                                                           

 ٕٛ٘وفسير القرط ي (ٔ) 
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ررُلةِد َفَ ْحَزُنررةا َةَوْسررَةدُّ ُةُلرةُهُهْم  َةَذِلررَك َقْةُلررُو َوَعرراَلف:" َيررْةَم َوْ ررَ ضُّ  َ ْقرِدُرةَن َمَظررف السُّ
ُةُلةح  َةَوْسَةدُّ ُةُلةح "
 ٔ) 

 فرر ض بررالظةن ةالحركررا ةاللمررع  ررين الحسرري ةالمعنررة  ةاخيورران ويررةران مشررهدا 
م لرةانهمن اعةيا  الوي وولسد في يةرة  دميين ووفراةت ميرائرهم ةووبراين ا

ةالظررةن اعسررةد رمررز لظحررزن ةاعلررم ةالمررةت   ةكررذلك رمررز  السررةاد ةال  رراض   ررين
لظخررة  مررن الملهررةل ةالميررب إلررف الويرروم   ةليةنررو سررظب الظررةن فإنررو يرردل مظررف 

 ررا ةالفنرراا   ةاع ررر ض  ررد السرررةاد ةهررة رمررز الطهرررارة ةاليرردق ةالنقررراا   العدم
ةهة مند الشعراا اعي ر اسوخداما عنرو  قوررن لرديهم باليرفاا ةاالشرراق ة بعرث 

قرد اشررقت برالنةر فالم منةن ةلةههم م   ا  (ٕ  (في نفةسهم الفأل ةاالسوبشار
مرن  مغ ررةمن الحرزن  ةاليافرةن ةلةههم مسةدةةال  اا ةفا ت بشرا ةسعادة 

ةالظررةم ةالوقر رررع :  مرررن الوأنيررب ةاالسرررونكاريهم فرررو اليتبررا ف رررل ممررا يةلرررو إلرر
ةالسرررر فررري اخو رررار  فرررذةقةا العرررذاب بمرررا كنررروم ويفررررةن    ايفرررروم بعرررد إ مرررانكم ه

انرو ورنعكس مظ رو الحالرا النفسر ا مرن دةن غيررح مرن ام راا اللسرم ةف رو الةلو 
نو مررن احاسرر س ةهمررةم ةخررة  ةالررم   ةهررذح حكمررا بالغررا ل ع ررر ممررا فرري اللررةا

اليرةرة االنسران ا اليئيبرا الوري ويرةر حرال اليرافر ن مرن شرأنها ان وفعرب فعظهررا 
الم  ر في النفرةس   فوعمرب مظرف الونفيرر مرن اعخرلق الذم مرا ةنكرران اللميرب 

 .(ٖ  ةاليفر ةاليفران  نعم هللا الوي ال وعد ةال وحيف(
ةالمفارقررات  مررام مرردد مررن اليررةر اعد  ررايلررد المرررا نفسررو ا ةفرري سررةرة الطررةر
ورقرف إليهرا بلغرا ال بطر قرا العقراب ة ال رةاب  في إطارهرا  قورن الوية ر ا الوي 

﴾ ِفرري ٕ﴾ َةِكوَرراب  َمْسررُطةر  ﴿َٔةالطُّررةِر ﴿ :    قررةل الحررط لررب فرري مررلح بشررر 
رررررررقْ ٗ﴾ َةاْلَ ْيرررررررِت اْلَمْعُمرررررررةِر ﴿َٖرقّ  َمْنُشرررررررةر  ﴿ ﴾ َةاْلَبْحرررررررِر ِ٘  اْلَمْرُفرررررررةِع ﴿﴾ َةالسا

                                                           

 ٜٗ ٕ٘ٔٓلمال ا الظةن في الشعر اعندلسي لظباح ا اللزائر ا ةسيظا رحالي (ٔ) 
  ٜٜٛٔينرراير ٓٚي العرددظراهرة الظرةن فرري القرر ن اليرر م ل قران ررا   ملظرا الورراث العربرر(ٕ) 

ٔٛ 
 ٜٛٔص ٕٛهر ج  ٕٓٗٔمفاو و الغيب لظراز  دار إح اا الوراث العربي و ال ال ا(ٖ) 
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﴾ َيررْةَم َوُمررةُر ٛ﴾ َمررا َلررُو ِمررْن َداِفررع  ﴿ٚ﴾ ِإنا َمررَذاَب َربِّررَك َلَةاِقررع  ﴿ٙاْلَمْسررُلةِر ﴿
ررَماُا َمررْةر ا ﴿ ِ يَن ﴿ٓٔ﴾ َةَوِسرريُر اْلِلَبرراُل َسررْير ا ﴿ٜالسا ﴾ ٔٔ﴾ َفَةْ ررب  َيْةَمِئررذ  ِلْظُمَكررذِّ

ررا ﴿َٕٔعُ ررةَن ﴿الاررِذيَن ُهررْم ِفرري َخررْةض  َيظْ  ﴾ ٖٔ﴾ َيررْةَم ُيررَدمُّةَن ِإَلررَف َنرراِر َلَهررناَم َدمًّ
ُ ةَن ﴿ ررررِذِح النارررراُر الاِورررري ُكْنررررُوْم ِ َهررررا ُوَيررررذِّ ررررَذا َاْم َاْنررررُوْم اَل ُوْبِيررررُرةَن ٗٔهََ ﴾ َاَفِسررررْحر  هََ

ْةَن َمرررا ُكْنرررُوْم ﴾ اْيرررَظْةَها َفاْيرررِ ُرةا َاْة اَل َوْيرررِ ُرةا َسرررَةاا  َمَظرررْ ُكْم   ِإناَمرررا ُوْلرررزَ ٘ٔ﴿
﴾ َفرراِيِهيَن ِبَمررا  وَرراُهْم َربُُّهررْم ٚٔ﴾ ِإنا اْلُمواِقرريَن ِفرري َلناررات  َةَنِعرر م  ﴿َٙٔوْعَمُظررةَن ﴿

﴾ ٜٔ﴾ ُكُظةا َةاْشَرُبةا َهِنيئ ا ِبَما ُكْنُوْم َوْعَمُظرةَن ﴿َٛٔةَةَقاُهْم َربُُّهْم َمَذاَب اْلَلِح ِم ﴿
ْلَنرررراُهْم ِبُحررررةر  ِمررررين  ﴿ُمواِيِئرررريَن َمَظررررَف ُسررررُرر  َمْيرررر ﴾ َةالاررررِذيَن  َمُنررررةا ُٕٓفةَفا    َةَزةا

 ُكربُّ َةاواَبَعْوُهْم ُذرِّ اُوُهْم ِ ِإ َمان  َاْلَحْقَنا ِ ِهْم ُذرِّ اَوُهْم َةَما َاَلْوَناُهْم ِمْن َمَمِظِهْم ِمْن َشْيا  و
رررا َ ْشرررَوُهةَن ﴿﴾ َةَاْمرررَدْدَناُهْم ِبَفإٔاْمرررِرئ  ِبَمرررا َكَسرررَب َرِهرررين  ﴿ ﴾ ِٕٕيَهرررا  َةَلْحرررم  ِمما

ررا اَل َلْغررة  ِفيَهررا َةاَل وَررْأِ  م  ﴿ ﴾ َةَ ُطررةُ  َمَظررْيِهْم ِغْظَمرران  َلُهررْم َٖٕيَوَنرراَزُمةَن ِفيَهررا َكْأس 
﴾ َقاُلةا ِإناا ٕ٘﴾ َةَاْقَ َب َبْعُ ُهْم َمَظَف َبْعض  َيَوَساَاُلةَن ﴿َٕٗكَأناُهْم ُلْ ُل   َمْكُنةن  ﴿

رُمةِم ﴿ٕٙناا َقْ رُب ِفري اَْهِظَنرا ُمْشرِفِقيَن ﴿كُ  ﴾ ٕٚ﴾ َفَمرنا َّللااُ َمَظْيَنرا َةَةَقاَنرا َمرَذاَب السا
  (﴾ِٕٛإناا ُكناا ِمْن َقْ ُب َنْدُمةُح   ِإناُو ُهَة اْلَ رُّ الراِح ُم ﴿

القسررم بررالظةاهر اليةن ررا ةالمخظةقررات الدالررا مظررف العظمررا االله ررا ةو رردا السررةرة ب
ةاالقوررررردار الربررررراني كالل رررررب الشررررراهط ةال يرررررت المعمرررررةر بالملئكرررررا ةالسرررررماةات 

الوي وقذ  يد ان وظك المشاهد  الموعال ا ةالبحر الم طرم بالنيران الموأللا   
الرمب في النفةس ةونشر الفزع في القظةب ال وعدة ان ويةن مقردمات لمرا يظقراح 

الرردفع بقررةة إلررف ق عرران لهررنم لررذا كرران المكررذ ةن فرري لهررنم مررن العررذاب ةالونكيررب 
يرةم يردّمةن إلرف نررار  ٓالرذين هرم فري خرةض يظع رةن  ٓفة رب يةمئرذ لظمكرذ ين  

 عقبررررو لررررةن مررررن الوبكيررررت يناسررررب مررررا كررررانةا مظ ررررو مررررن الخررررةض  (لهررررنم دّمررررا
   رررم  يرردر الحكرررم االلهررري :  (افسرررحر هررذا ام انررروم ال وبيرررةن  :  ةاالسرروهزاا

    (مظ كم .... اخ اايظةها فاي رةا اة ال وي رةا سةاا  
ةهكررذا ينوهرري ذلررك المشررهد البررائس ةالميررير المفررزع يوظررةح مشررهد الونعرر م لةفررةد 

دخرررراال لظسرررررةر مظرررررف  إمعانرررراالموقررررين  فرررري الوعرررررذيب النفسرررري للمررررةع اليفرررررار ةا 
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ةَمَظف َما ُهَة َمراَدُة اْلُقرْر ِن ِمرْن َ َ راِن َحراِل اْلُمرْ ِمِن َبْعرَد      الم منين ةوبشيرا لهم
 (َ َ اِن َحاِل اْلَياِفِر  َةِذْكُر ال اَةاِب َمِقيَب ِذْكِر اْلِعَقاِب ِلَيِوما َاْمُر الواْرِهيِب َةالواْرِغيبِ 

ة ويدر المشهد (َ اخ اتٓٓٓٓٓإن الموقين في لنات ةنع م     قةل وعالف : 
 طةائرر  الموقررين ةهررم فرري حررال مررن الغبطررا ةالسرررةر ةالوفكررو المرررح بمررا افرراا هللا
مظررريهم مرررن يرررنة  النعررر م ةالرررةان المورررع ةالظذائرررذ الحسررر ا ةالمعنة رررا مرررن ايرررب 

ةِف رِو َ َ راُن َاْسرَباِب الواْنِعر ِم  ةشرب ةيحبا اعخ رار ةمرافقرا الرذرار  ةاعهظرين   
ْرُب   ُل َما َ ُكةُن اْلَمْسَكُن َةُهَة اْلَلنااُت ُ ما اْعَْكُب َةالشُّ ُ ما اْلُفُرُش َمَظف الواْرِويِب  َفَأةا

َةاْلُبُسررُ   ُررما اْعَْزَةاُج  َفَهررِذِح ُاُمررةر  َاْرَبَعررا  َذَكَرَهررا َّللااُ َمَظررف الواْرِويررِب  َةَذَكررَر ِفرري ُكرربِّ 
َةالارِذيَن  َمُنرةا َةاواَبَعرْوُهْم ُذرِّ اررُوُهْم  َةاِحرد  ِمْنَهرا َمرا َيرُدلُّ َمَظررف َكَماِلرِو    ُرما َقراَل َوَعرراَلف: 

ْنَ ا ُموَرَةفَِّرة  َكرَذِلَك  (ِإ مان  َاْلَحْقنا ِ ِهْم ُذرِّ اَوُهمْ  ِ  َةِف ِو َانا َشَفَقَا اْعُُ ةاِة َكَما ِهرَي ِفري الردُّ
ِفي اْخِخَرِة  َةما َاَلْوناُهْم ِمْن َمَمِظِهْم َدِليب  َمَظف َبَقاِا َمَمِظِهْم َكَما َكاَن َةاْعَْلُر َمَظف 

َ اَدِة   َةَقْةُلُو : َيَوناَزُمةَن ِفيها َكْأسرا  َفَ ُكرةُن َذِلرَك َمَظرف َمراَدِة اْلُمُظرةِك اْلَعَمِب َمَع ا لزِّ
رررْرِب ُيرررْدَخُب َمَظرررْيِهْم ِبَفَةاِيرررَو َةُلُحرررةم    َةَقْةُلرررُو َوَعررراَلف:  ِإَذا َلَظُسرررةا ِفررري َمَلاِلِسرررِهْم ِلظشُّ

ُ َقاَل الواَناُزُع الواَلاُذُب َةِحيَنِئرذ  َ ُكرةُن َوَلراُذُ ُهْم  َيَوناَزُمةَن َاْ  َيَوَعاَطْةَن َةُ ْحَوَمُب َانْ 
َوَلرراُذَب ُمَلَمَبررا  اَل َوَلرراُذَب ُمَناَزَمررا   َةِف ررِو َنررْةُع َلررذاة   َةَ ُطررةُ  َمَظررْيِهْم ِغْظمرران  َلُهررْم 

ِلُ ِفيرَد ِزَ راَدة  ِفري َيرَفاِا  َكَأناُهْم ُلْ ُل   ا  في اليرفاا  ةَمْكُنرةن   (َكَأناُهْم ُلْ ُل   َمْكُنةن  
 (ٔ  (َاْلَةاِنِهمْ 

وسررظ  ال ررةا مظررف كمررا سرررد الموررأني علررةان النعرر م فرري الةالمفارقررا الويررة ر ا 
لما القةح من العذاب وارة ةما راةح من  ويامد زفرات اعلم في يدةر المكذ ين

إمعانا في إذاللهم ةوحقيرا لشأنهم لرزاا مرا  نع م الم منين وارة اخر  ل كةن ذلك
  . ارويسةا ف و من الوهكم ةاالسوهزاا

ومررأل  الورري ةفرري سررةرة الحاقررا وويرررر المقارنررا  ررين مشررهدين مررن الررّب المشرراهد
ةوحكري قيرا الويرر م ةمشرهد المفراخرة ةالمباهراة  اسررةر نفةس الم منين غبطا ة 

                                                           

 ٜٛٔ  ٕٛهر  ٕٓٗٔمفاو و الغيب لظراز  دار إح اا الوراث العربي  يرةت و : ال ال ا (ٔ) 
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بالذلا ةالهرةان ةويسرةهم   راب الخرز  كما وزلزل ك ان اليفار ةوي  المعاندين 
كوراب اممالرو بكب امررئ  ي وفوطاير اليح  حيث ةالعار   ةو ودئ المشاهد  

ةهنا يباهي المر من اهرب المةقر   بشرائر النلراح ةامرارات الظفرر اال ةهري وظقري 
اليورراب بررال مين فوررراح مسرررةرا مغوبطررا مباه ررا نظرررااح ةشررانئ و فرري ةقررت معررا   

إنري ظننرت انري مرلق  ٓوابو   مينرو ف قرةل هرا م اقرر ا كوا  رو فأما من اةوي ك 
ُكُظرةا َةاْشرَرُبةا ُٓقُطةُفَها َداِنَ را   ِٓفي َلناا  َماِلَ ا   ٓحسا  و َفُهَة ِفي ِم َشا  َراِ َ ا  

ير وف ِكَواَبرُو  ُيْخِ ُر َوَعراَلف َمرْن َسرَعاَدِة َمرنْ     (َهِنيئ ا ِبَما َاْسَظْفُوْم ِفي اْعَ ااِم اْلَخاِلَ اِ 
ِة َفَرِحِو َ ُقةُل ِلُيبِّ َمْن َلِقَ ُو : }َهرتُ ُم اقرراةا ِكَوا َ رْو   َيْةَم اْلِقَ اَمِا ِ َ ِميِنِو َةَاناُو ِمْن ِشدا
ْن  ا  خذةا اقراةا ِكَواِ َ ْو  ِعَناُو َ ْعَظُم َانا الاِذ  ِف ِو َخْير  َةَحَسَنات  َمْحَ ا   ِعَناُو ِمما

ري ُمرَلق  ِحَسراِ َ ْو  َاْ  َقرْد  َ  ري َظَننرُت َانِّ َل َّللااُ َسيَِّئاِوِو حسنات ةقةلرو وعرالف : }ِإنِّ دا
ْنَ ا  َانا َهرَذا الْ  : }َفُهرَة ِفري ِم َشرا  رااِ رَ ا   َيرْةَم كرائن ال محالرا ُكْنُت ُمةِقن را ِفري الردُّ

َعا  ُقُيةُرَها  ِحَسان  ُحةُرَهرا  نع مرا ُدةرهرا  َاْ  ُمْرِ  اا   }ِفي َلناا  َماِلَ ا   َاْ  َرِف 
َةُهرَة َنراِئم   دائم ح ةرهرا  ةقةلرو وعرالف: }ُقُطةُفَهرا َداِنَ را   َاْ  َقِر َبرا  َيَوَناَةُلَهرا َاَحرُدُهمْ 

  .(ٔ  (َمَظف َسِر ِرحِ 
برررال قين الررردنية  فررري لقررراا هللا ةفررري هرررذا دليرررب ان النعررر م اعخررررة  إنمرررا ي وررردئ 

ةيررردق العررررض مظ رررو ةلرررلل الةقرررة   رررين يد رررو ةسررررمان مرررا ووحقرررط البشرررارة 
ةووةالف النعم الحس ا ةالمعنة ا   ةل س ادل مظف ذلك من وظك المع شا الهانئرا 
الرا رررر ا حيررررث المقررررام فرررري امظرررري الفررررراد س ةالوظررررذذ بأطايررررب الطعررررام ةيررررنة  

المشررهد المقا ررب كرري ويومررب اليررةرة ةووحقررط  الشررراب   ررم ونقظنررا اخ ررات يررةب
 َٓةَاماا َمْن ُاةِوَي ِكَواَبُو ِبِشَماِلِو َفَ ُقةُل َ ا َلْيَوِني َلرْم ُاةَت ِكَواِ َ رْو  مناير المفارقا 

رري َماِلَ ررْو َٓ ررا َلْيَوَهررا َكاَنررِت اْلَقاِ ررَ َا  َٓةَلررْم َاْدِر َمررا ِحَسرراِ َ ْو  َهَظررَك  َٓمررا اَْغَنررف َمنِّ
ررري ُسرررْظَطاِنَ وْ مَ   ُررررما ِفررري ِسْظِسرررَظا  َذْرُمَهررررا  ٓ ُرررما اْلَلِحررر َم َيرررظُّةُح  ُٓخرررُذةُح َفُغظُّررررةُح   ٓنِّ

                                                           

 ٜٔٛٔمخوير وفسير ا ن ك ير ت ل مظي اليرا ةني دار القرر ن اليرر م  و السرابعا (ٔ) 
 ٖٗ٘م 
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ا َفاْسُظُيةُح  ِ اْلَعِظ ِم  َٓسْبُعةَن ِذَرام  َةاَل َ ُحضُّ َمَظف َطَعراِم  ِٓإناُو َكاَن اَل ُيْ ِمُن ِباّلِلا
اَل َ ْأُيُظرُو ِإالا  َٓةاَل َطَعام  ِإالا ِمْن ِغْسِظين   ِٓم م  َلُو اْلَيْةَم َهاُهَنا حَ  فميساْلِمْسِكيِن 
َةَهررررَذا ِإْخَبررررار  َمررررْن َحرررراِل اْعَْشررررِقَ اِا ِإَذا اُْمِطررررَي َاَحررررُدُهْم ِكَواَبررررُو ِفرررري   (اْلَخرررراِطُئةنَ 

َةَلرْم اْلَعَرَياِت بشمالو فحينئرذ  ينردم غا را النردم  }ف قرةل َلْيَوِنري َلرْم ُاةَت ِكَواِ َ رْو   
ري  َمرتاْيَوَهرا َكاَنرِت اْلَقاِ رَ َا َاْدِر َما ِحَساِ َ ْو   َ را لَ  ري َماِلَ رْو   هاَظرَك َمنِّ ْغَنرف َمنِّ ََ

ِ َةَبْأَسُو  َ رْب َخُظرَص اْعَْمرُر  ُسْظَطاِنَ ْو  َاْ  َلْم َيْدَفْع َمنِّي َماِلي َةاَل َلاِهي َمَذاَب َّللاا
: } ُخُذةُح َفُغظُّةُح   ِإَليا َةْحِد   َفَل ُمِعيَن لِ  ي َةاَل ُمِليَر َفِعْنَدَها َ ُقةُل َّللااُ مزا ةلبا

رررا ِمرررَن اْلَمْحَشرررِر َفَوُغظُّرررُو  َاْ   َباِنَ رررَا َاْن َوْأُخرررَذُح ُمْنف   ُرررما اْلَلِحررر َم َيرررظُّةُح  َاْ  َ رررْأُمُر الزا
  (ٔ  َم َفُوِيِظ ِو ِإ ااَها(َلَهنا َوَ ُع اْعَْغَلَل ِفي ُمُنِقِو  ُ ما ُوةِرُدُح ِإَلف 

 يرررةاتمو رررافرة مرررع حررررة  المرررد المووال رررا ةا رات ةاخالمةهنرررا وويرررامد الحسررر
ف ررل ممرررا  يرراح ها مرررن اليررراخ ةالعة رررب  فررري ف رراا لهرررنم النررداا الموعال ررا

مرن العرذاب  عيرحا ها حنالر البغ  ا ومهيردا لمرا امردّ المويامدين من وظك ال
ةالونكيب   ةهنا  طةل العررض لمرا يرراد برو مرن إطالرا الشرعةر بالحسررة ةالندامرا 

شريئا  لك البائس انو لم  أت هرذا المةقر  ةلرم ير ت كوابرو ةلرم يردرحوف يومنف ذ
حسرررابو كمرررا يومنرررف ان لرررة كانرررت هرررذح القارمرررا هررري القا ررر ا  الوررري ونهررري مرررن 

ري »و اة يلمعرو : ةلةدح ايل    رم يوحسرر مظرف مرا كران  عورز بر مرا اَْغنرف َمنِّ
ةال شيا فل المال اغنف ةال السظطان نفع  « .. َهَظَك َمنِّي ُسْظطاِنَ وْ « .. »ماِلَ وْ 

ةلررة انهررا سظسررظا  فيهررا اطرافرروالسلسررب الموطاةلررا الورري ويررفد  حررةل  ينررو ةبررين 
ها ةاحدة ليفف لين إ حراا الوطة رب ةالوهة رب ين رو مرن ةراا لفرأ السربعين ةمردّ 

 (ٕ (ةطةلها ةةقعها
وقررع  ذان الوري الذ  لاا في هذح اليةرة المفزمرا ة نوهي هذا المشهد العني  

كررانةا مظ ررو مررن اللبررا رة فرري كررب زمرران ةولرر ههم بمررا يزلررزل ك ررانهم ة ناسررب مررا 
                                                           

  قر ن اليرر م   يررةت  و : السرابعامخوير وفسير ا ن ك ير ل مظي اليا ةني دار ال(ٔ) 
 .ٖٗ٘م  ٜٔٛٔ

 ٗٗ٘السا ط (ٕ) 
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ةال ةا ررت الغي  ررا  يررةرها القررر ن  إنهررا الحقررائط اعخرة ررا   الطغ رران ةالل رررةت
الير م بأ سر العبارات ةارقف اعساليب ةفري طظ عوهرا اسرظةب المفارقرا الرذ  هرة 

ة ةالميرررظحين ةالةفررراا بمرررا الررردر اعسررراليب ةاقررردرها مظرررف وظ  رررا حالرررات الررردما
 . يوطظعةن إل و من الورغيب ةالورهيب
ين   َكرلا ِإنا  : سربحانو ةفي سةرة المطففين  قرةل المرةلف  راِر َلِفري ِسرلِّ ِكوَراَب اْلُفلا

ُ ةَن  ِ يَن . الاررِذيَن ُ َكررذِّ ين  . ِكوَرراب  َمْرُقررةم  . َةْ ررب  َيْةَمِئررذ  ِلْظُمَكررذِّ . َةَمررا َاْدَراَك َمررا ِسررلِّ
ُب ِبِو ِإالا ُكبُّ ُمْعَود  َاِ  م  . ِإَذا ُوْوَظف َمَظْ ِو  َ اُوَنا يِن . َةَما ُ َكذِّ َقاَل َاَساِطيُر  ِ َيْةِم الدِّ

ِليَن . َكلا َ ْب َراَن َمَظف ُقُظةِبِهْم َما َكاُنةا َ ْكِسُ ةَن . َكلا ِإناُهْم َمْن َربِِّهرْم َيْةَمِئرذ   اْعَةا
ُ ةَن   كلا  َٓلَمْحُلةُبةَن . ُ ما ِإناُهْم َلَياُلة اْلَلِح ِم . ُ ما ُ َقاُل َهَذا الاِذ  ُكْنُوْم ِبِو ُوَيذِّ
َ ْشررَهُدُح  .ِإنا ِكورراَب اْعَْ ررراِر َلِفرري ِمظِّيِّرريَن . َةمررا َاْدراَك َمررا ِمظِّيُّررةَن . ِكورراب  َمْرُقررةم  

ُبةَن  ِإنا اْعَْ راَر لِفي َنِع م  َمَظف اْعَراِئِك يْنُظُرةَن وْعِرُ  ِفي ُةُلةِهِهْم َنْ َرَة  .اْلُمَقرا
ِخَواُمررُو ِمْسررك  َةِفرري َذِلررَك َفْظَيَوَنرراَفِس اْلُمَوَناِفُسررةَن .ْخوُررةم  الناِعرر ِم ُ ْسررَقْةَن ِمررْن َرِحيررط  مَ 

ُبةنَ  .َةِمَزاُلُو ِمْن َوْسِن م  .  (َمْين ا َ ْشَرُب ِ َها اْلُمَقرا
ةاخ ررات ويررةر مشررهدين لةهرهمررا الونرراقض ةممادهمررا المفارقررا حيررث ووررراا  
لظلم رررع يرررةرة كوررراب الفلرررار ةقرررد القررري برررو فررري اسرررافب النيرررران ةاحقرررر اعمررراين 
ذا كران  ةاي رها  عا ةاموهانا نكا ا  هم ةوحقيرا لهم لزاا ويذي هم ةمنرادهم   ةا 

 الا  حرال  يرنهم ةبرين ذلرك اهب اال مان  كافأةن بالنظر إلرف ةلرو هللا اليرر م فهر
فوراهم قد حل ةا من ربهم ةحرمةا لذة النظر إل رو سربحانو مقابرا لهرم مظرف الرران 
الررذ  ايررطنعةح فرري الرردن ا ل كررةن حررالزا  يررنهم  ةبررين اال مرران ةالويررديط    ررم 
ونقظنا اخ ات يةب المشهد الموعالي ةاليرةرة الباذخرا الوري يورراا  فيهرا كوراب 

ي امرررالي اللنرررات ةالفرررراد س   ةحسررربك برررالعظة دلررر ل مظرررف اع ررررار اعطهرررار فررر
الظفر   ةها هم اةالا يباهةن الملئكا المقربين فري الفةز ة الوير م ةبرهانا مظف 

مرا ا دمرو  زهة مح ب ة عوظةن اعسرة ة نظرةن إلف ينة  النع م في ح رةر  
 من ةي  ةما ارةمها من كظمات ولسد النعر م اعخررة  المرب ولسريد ة كفري

الرذ   حيرب  (ينظرةن    سرقةن    شررب دل ل مظف ذلك وخير الفعب الم ارع 
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اعمةر الغي  ا ةالمشاهد اعخرة ا ةاقعا مظمةسا ةموعا محسةسرا ويراد ولمسرها 
 . العيةن اعيد  ةووذةقها اعلسن ةوبيرها 

ةوولظررف معررالم المفارقررا  ررين مقرراب الطغرراة ة ررةاب الموقررين فرري سررةرة النبررأ حيررث 
ا   الحرررط لرررب فررري مرررلح :  قرررةل  ( ِلظطاررراِغيَن َمتب رررا ِٕٔإنا َلَهرررناَم َكاَنرررْت ِمْرَيررراد 

ا َةاَل َشرَراب ا  ٖٕ( اَلِ ِ يَن ِفيَها َاْحَقاب را  ٕٕ  را ٕٗ( اَل َيرُذةُقةَن ِفيَهرا َ رْرد  ( ِإالا َحِم م 
اق ا   ( َةَكذاُ ةا ِبتَ اِوَنا َٕٚساب ا  ( ِإناُهْم َكاُنةا اَل َيْرُلةَن حِ ٕٙ( َلَزاا  ِةَفاق ا  َٕ٘ةَغسا
ِإنا   (( َفرُذةُقةا َفَظرْن َنِز رَدُكْم ِإالا َمرَذاب اٜٕ( َةُكبا َشْيا  َاْحَيْيَناُح ِكَواب ا  ِٕٛكذااب ا  

( َةَكْأسرررا  ِدهاقرررا  ٖٖ( َةَكةاِمرررَب َاْورابرررا   ٕٖ( َحرررداِئَط َةاَْمنابرررا   ِٖٔلْظُمواِقررريَن َمفرررازا   
 (ٖٙ(َلزاا  ِمْن َربَِّك َمطاا  ِحسابا   ْٖ٘سَمُعةَن ِفيها َلْغةا  َةال ِكذاابا   ( اَل  َ ٖٗ 

ةو رردا اخ ررات    رران ميررير الطغرراة ليوناسررب مررع السررةرة الورري وع ررر منررذ ال دا ررا 
مررن مشرراهد الق امررا بطر ررط و ررث الرمررب فرري القظررةب زلرررا لظعيرراة ةورهيبررا لمررن 

د اعةل وورراا  لألمرين يرةرة الطغراة حط مظ و العذاب اعخرة    ةفري المشره
ولحقهم يةامط النيران ةالسنا الظهب فل  مظيةن لد  محراةالوهم الهررب سرة  
الرلةع إليها ةالمكث فيها بل راحا ةال طعام ةال شراب سرة  الحمر م ةالغسراق   
 م وأوي االلابا مما قد ي ةر من وسا الت من السر في اسوحقاقهم هذا العذاب 

   (إنهررم كررانةا ال يرلررةن حسررابا ةكررذ ةا بت اونررا كررذابا  اعلررم القاوررب : الةايررب ة 
الورررري هم إنهررررا سرررريئاوهم الورررري احيرررريت ةمررررةاز ن اممررررالهم الورررري خفررررت ةيررررحائف

 طاشت ةوطايرت ةال  ظظم ربك احدا   
ةمظررف النقرر ض ر ةكمررا هررة الحررال فرري اسررظةب المفارقررا ر  ررأوي المشررهد المقا ررب 

اعوق اا ة ةاب الم منين ةكفف بما ذكرر فري اخ رات ل قص مظينا طرفا من نع م 
لماال عنةاع ال ةاب   مع وخير لظعبرارات اللامعرا  من الفةز دل ل مظف النع م ةا 
ةاليظمات المةح ا لو كد بما ال يدع ملاال عدنرف شرك ان المررا ملرز  بأممالرو 

   لمنوهاح . ةان العطاا االلهي ال حدّ 
ُ ْعرررَرُ  اْلُمْلِرُمرررةَن ِبِسررر َماُهْم َفُيْ َخرررُذ  ةمرررن نمررراذج المفارقرررا فررري سرررةرة الررررحمن : 

َباِن ﴿ِٔٗبالناَةاِيررري َةاْعَْقرررَداِم ﴿ رررِذِح َلَهرررناُم الاِوررري ٕٗ﴾ َفِبرررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمرررا ُوَيرررذِّ ﴾ هََ
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ُب ِ َهررا اْلُمْلِرُمررةَن ﴿ ﴾ َفِبررَأ ِّ  اَلِا َٗٗحِمرر م   ن  ﴿ ﴾ َ ُطةُفررةَن َ ْيَنَهررا َةَبررْينَ ُٖٗ َكررذِّ
َباِن ﴿ ﴾ َفِبرررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمرررا ٙٗ﴾ َةِلَمرررْن َخررراَ  َمَقررراَم َربِّرررِو َلناوَررراِن ﴿َ٘ٗربُِّكَمرررا ُوَيرررذِّ

َباِن ﴿ َباِن ﴿ٛٗ﴾ َذَةاوَررررا َاْفَنرررران  ﴿ُٚٗوَيررررذِّ ﴾ ِفيِهَمررررا ٜٗ﴾ َفِبررررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررررا ُوَيررررذِّ
َباِن ﴿ٓ٘﴿ َمْيَنرراِن َوْلِرَ ررانِ  ﴾ ِفيِهَمررا ِمررْن ُكرربِّ َفاِيَهررا  ٔ٘﴾ َفِبررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررا ُوَيررذِّ

َباِن ﴿َٕ٘زْةَلاِن ﴿ ﴾ ُمواِيِئيَن َمَظَف ُفُرش  َبَطاِئُنَها ِمْن ٖ٘﴾ َفِبَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَما ُوَيذِّ
َباِن ﴿﴾ َفِبرررَأ ِّ  اَلِا رَ ِٗ٘إْسرررَوْ َرق  و َةَلَنرررف اْلَلناوَرررْيِن َدان  ﴿ ﴾ ِفررريِهنا ٘٘بُِّكَمرررا ُوَيرررذِّ

﴾ َفِبرررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمرررا َٙ٘قاِيرررَراُت الطارررْرِ  َلرررْم َ ْطِمرررْ ُهنا ِإْنرررس  َقرررْ َظُهْم َةاَل َلرررانع ﴿
َباِن ﴿ َباِن ٛ٘﴾ َكررررَأناُهنا اْلَ رررراُقةُت َةاْلَمْرَلرررراُن ﴿ُٚ٘وَيررررذِّ ﴾ َفِبررررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررررا ُوَيررررذِّ

ْحَسررررراُن ﴿﴾ َهرررررْب َلرررررٜ٘﴿ ْحَسررررراِن ِإالا ااْلِ َباِن َٓٙزاُا ااْلِ ﴾ َفِبرررررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمرررررا ُوَيرررررذِّ
َباِن ﴿ٕٙ﴾ َةِمْن ُدةِنِهَما َلناَواِن ﴿ٔٙ﴿ َواِن ٖٙ﴾ َفِبَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمرا ُوَيرذِّ ﴾ ُمرْدَهاما
َباِن ﴿ٗٙ﴿ رراَخَواِن ﴿ ﴾ ِفيِهَمررا َمْيَنررانِ ٘ٙ﴾ َفِبررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررا ُوَيررذِّ ﴾ َفِبررَأ ِّ َٙٙن ا

َباِن ﴿ ﴾ َفِبرَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمرا ٛٙ﴾ ِفيِهَمرا َفاِيَهرا  َةَنْخرب  َةُرماران  ﴿ٚٙ اَلِا َربُِّكَما ُوَيرذِّ
َباِن ﴿ َباِن ﴿ٓٚ﴾ ِفرريِهنا َخْيررَرات  ِحَسرران  ﴿ُٜٙوَيررذِّ ﴾ ٔٚ﴾ َفِبررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررا ُوَيررذِّ

َباِن ﴿ٕٚاْلِخَ اِم ﴿ ُحةر  َمْقُيةَرات  ِفي ﴾ َلْم َ ْطِمْ ُهنا ٖٚ﴾ َفِبَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَما ُوَيذِّ
َباِن ﴿ِٗٚإْنررررس  َقررررْ َظُهْم َةاَل َلررررانع ﴿ ﴾ ُمواِيِئرررريَن َمَظررررَف ٘ٚ﴾ َفِبررررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررررا ُوَيررررذِّ

َباِن ﴿﴾ َفِبررَأ ِّ  اَلِا َربُِّكَمررا وُ َٙٚرْفررَر   ُخْ ررر  َةَمْبَقررِر ّ  ِحَسرران  ﴿ ﴾ َوَبرراَرَك َٚٚيررذِّ
ْكَراِم ﴿  ﴾ٛٚاْسُم َربَِّك ِذ  اْلَلَلِل َةااْلِ

مبرارات حاسرما ةكظمرات  ( عر  الملرمةن بس ماهم في خذ بالنةايري ةاعقردام 
معررردةدة ورررةلز الةانرررا مرررن العقررراب ةيرررنةفا مرررن االهانرررات الوررري ونوظرررر اةلئرررك 

ورري و ررم فيهررا النةايرري الملرررمين المكررذ ين   ةحسرربك وظررك اليررةرة البائسررا ال
إلف اعقردام فري يرةرة قرد  ظغرت الغا را فري الوحقيرر ةاالهانرا ومهيردا لإللقراا فري 
قعرررر لهرررنم ةاسرررافب النيررررران   كمرررا وشرررير إلرررف مررررا خظررر  اليرررةرة مرررن العررررذاب 

هرذح    حوف إذا شارفةا مظيها ةذاقرةا لهي هرا ولر ههم وظرك العبرارة السراخرة النكالة 
لويررررةن زالرررررا لهرررر الا ةمررررن سررررظك طررررر قهم  (مررررةن لهررررنم الورررري  كررررذب  هررررا الملر 

البغ ض في كب زمان ةمكان   ةهاهم اةالا وطة   هم ملئكا العذاب من نار 
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 ( طةفرررةن  إلررف نرررار ةمرررن لحررر م إلرررف لحررر م   ةلررراا الوع يرررر بالفعرررب الم رررارع 
اسوح رررارا ليرررةروهم الذليظررررا ةوأييررردا السرررومرار العررررذاب ةويررررارح ةونرررةع يررررةرح 

  .ةاشكالو
كرت اخ ات نةمين من العرذاب لظملررمين ةهمرا طرةافهم  رين النرار ةبرين ةكما ذ

لظمررر منين  الحمررر م نرررراح ي نررري  رررذكر اللنورررين بمرررا وررردالن مظ رررو مرررن انرررةاع الويرررر م
مرن نعر م الررةح ةنعر م اللسرد   ةهراهم  ف ل مما يوروب مظف الومراع اللنورين

غيرررران الةارفررررا اةالا فرررري اللنررررا اعةلررررف يوموعررررةن  ررررين اعشررررلار الظظيظررررا ةاع
ةاعنهررررار اللار ررررا ةالم رررراح العذبررررا ةالفةايررررو المونةمررررا ةالفرررررش الررررة يرة ةالقطررررة  
الدان ا ةالحةر المقيةرة   ةفي اللنا ال ان را  سروق ظةن بمرا ونشررح برو يردةرهم 
 مررن اعشررلار ةال مررار ةالم رراح ةالخ رررة الي  فررا ةالعيررةن الفررةارة ةالفةايررو المح بررا

الررنفس بيررحبا اللمرر لت العف فررات مررن النسرراا ةقررد الومررع ويومررب سررعادة   ررم 
 (ٔ  (ٔ  (عهب اللنا كب هذا مظف غا ا ما  كةن مما ال يوحقط في الدن ا

 َةَاْيررَحاُب اْلَ ِمرريِن َمررا ةل هللا مررز ةلررب فرري سررةرة الةاقعررا : قررةنظيررر مررا سرر ط 
( َةِظررربّ  ُٜٕ رررةد   ( َةَطْظرررو  َمنْ ٕٛ( ِفررري ِسرررْدر  َمْخُ رررةد   َٕٚاْيرررَحاُب اْلَ ِمررريِن  

( ال َمْقُطةَمرا  َةال َمْمُنةَمرا  ٕٖ( َةَفاِيَهرا  َكِ يرَرة   ٖٔ( َةَماا  َمْسرُكةب   َٖٓمْمُدةد   
( ٖٙ( َفَلَعْظَنرراُهنا َاْبَكررارا   ٖ٘( ِإناررا َانَشررْأَناُهنا ِإنَشرراا   ٖٗ( َةُفررُرش  َمْرُفةَمررا   ٖٖ 

ِلرررريَن  َٖٛ ِمرررريِن  ( َعْيررررَحاِب الْ ُٖٚمُربررررا  َاْوَرابررررا    ( َةُ ظاررررا  ِمررررْن ٜٖ( ُ ظاررررا  ِمررررْن اَعةا
رَماِل  ٓٗاخِخِر َن   رَماِل َمرا َاْيرَحاُب الشِّ ( ِفري َسرُمةم  َةَحِمر م  ٔٗ( َةَاْيرَحاُب الشِّ

( ِإناُهررررْم َكرررراُنةا َقْ ررررَب َذِلررررَك ٗٗ( ال َبرررراِرد  َةال َكررررِر م   ٖٗ( َةِظرررربّ  ِمررررْن َ ْحُمررررةم   ٕٗ 
ةَن َمَظف اْلِحنِث اْلَعِظ ِم  ٘ٗ ُمْوَرِفيَن  ( َةَكاُنةا َ ُقةُلةَن َاِئَذا ِمْوَنا ٙٗ( َةَكاُنةا ُ ِيرُّ

ُلرةَن  َٚٗةُكناا ُوَرابا  َةِمَظاما  َاِئناا َلَمْبُعة ُرةَن   ِلريَن ٛٗ( َاْة  َباُ َنرا اَعةا ( ُقرْب ِإنا اَعةا
رالُّةَن َٓ٘يْةم  َمْعُظةم    ( َلَمْلُمةُمةَن ِإَلف ِم َقاتِ َٜٗةاخِخِر َن   ( ُ ما ِإناُكرْم َايَُّهرا ال ا

                                                           

المقا ظا في   ات اللزاا   دراسا دكوةراح لظباح ا رباب يالو لمال إشرا  اد . ل ا ة (ٔ) 
 ٓ٘ٔج   ٔ  ٕٓٓٓمةسف لامعا ام القر  سنا
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ُ ةَن   ( ٖ٘( َفَمراِلُئةَن ِمْنَهرا اْلُبُطرةَن  ٕ٘( خِيُظةَن ِمْن َشَلر  ِمْن َزقُّرةم   ٔ٘اْلُمَكذِّ
ْةَم ( َهرررَذا ُنرررُزُلُهْم َيررر٘٘( َفَشررراِرُبةَن ُشرررْرَب اْلِهررر ِم  َٗ٘فَشررراِرُبةَن َمَظْ رررِو ِمرررْن اْلَحِمررر ِم  

يِن    (ٙ٘الدِّ
سظ  اع ةاا القر ن ا الساطعا مظف ما امد لظم منين مرن يرنة  النعر م ةهنا و

ليررةقأ اعذهرران ة بع هررا  (مررا ايررحاب ال مررين :  المح ررب م ورردئا  هررذا الوسررا ل
نما  مر خالص ةفايها ال  (في سدر مخ ةد مظف الوظقي   عني ال شةك ف و ةا 

ةهرة  (ةطظرو من رةد م  هرا شرةك ةال اذ    وشةبها شائبا ةال  كدر يرفة الورنع
فايهرا الردن ا فري ةي  لنةع مويا ر مح ب من الفايها ةهة المرةز الرذ   شربو 

رزقررةا منهررا كظمررا    ةيرردق هللا إذ  قررةل :  االسررم ةالشرركب دةن الطعررم ةالمررذاق
كمرا وورراا  مرن  (من  مرة رزقا قرالةا هرذا الرذ  رزقنرا مرن ق رب ةاورةا برو موشرا ها

خرررلل اخ رررات يرررةرة الظرررب الممررردةد الرررذ  حررردث منرررو الن ررري ةاةلزورررو هاوررران 
إن فرري اللنررا شررلرة  فعررن ا رري هر رررة قررال   :     (ةظررب ممرردةد اليظمورران : 

 (ٔ ( سير الرايب في ظظها مائا مام ال  قطعها   اقرر ا إن شرئوم : ةظرب ممردةد
ا  منرردهم مررن الفةايررو  (ةمررا ةال ممنةمرراةفايهررا ك يرررة ال مقط ةقةلررو وعررالف : 

ال اذن سرمعت ةال خطرر مظرف قظرب الي يرة المونةما في اعلةان ماال مرين رات ة 
 يرر فا  ررب ايظهررا ا  ال ونقطررع شررواا ةال  : ال مقطةمررا ةال ممنةمررا  ةقةلرروبشررر

   إنرررررا ا  مال ررررا ةطيئرررررا ناممررررا (ةفرررررش مرفةمرررررا   ةقةلرررررو دائررررم مسرررررومر ا رررردا
لنشررأة اعخررر  ا  امرردناهن فرري ا (إنشرراا فلعظنرراهن ابكررارا مربررا اورابرراانشررأناهن 

  ةمربرررررا ا  موح برررررات إلرررررف ازةالهرررررن ةوررررردل مظرررررف حسرررررن ابكرررررارا بعرررررد ال يةبرررررا
  (ٕ (الوبعب

 ةايررحاب الشررمال مررا ايررحاب الشررمال فرري سررمةم ةحمرر م ةظررب مررن  حمررةم ال 
ار ا  را   ةظرب مرن ةالسمةم الهةاا الحار ةالحمر م المراا الحر    (بارد ةال كر م

                                                           

 باخويار ٖٓ٘/ٖوفسير ا ن ك ير مخوير (ٔ) 
 ٖٓ٘السا ط (ٕ) 
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: لرر س طيررب اله ررةب ةال  حمررةم  عنرري ظررب الرردخان اعسررةد   ال بررارد ةال كررر م 
ا  منعمين في الدن ا مق ظرين مظرف  (إنهم كانةا ق ب ذلك مورفين   حسن المنظر

: ةهررة اليفررر بررا ةقيررب  (لررذات انفسررهم   ةكررانةا  يرررةن مظررف الحنررث العظرر م
ةا  قةلررةن اإذا مونررا ةكنررا ورابررا ةمظررام اإنررا ةكرران الشرررك ةقيررب ال مررين الغمررةس   

قرررب إن   عنررري انهرررم  قةلرررةن ذلرررك مكرررذ ين برررو مسررروبعدين لةقةمرررو    (لمبعة رررةن 
اعةلررين ةاخخررر ن لملمةمررةن .....( ا  سرريلمعةن إلررف مريررات الق امررا فرري 

رالُّةَن الْ  ُ ةَن يةم محدد ةةقرت معظرةم ال يوقردم ةال يورأخر     ُرما ِإناُكرْم َايَُّهرا ال ا ُمَكرذِّ
َفَشرراِرُبةَن َمَظْ ررِو ِمررْن  َٓفَمرراِلُئةَن ِمْنَهررا اْلُبُطررةَن  ٓخِيُظررةَن ِمررْن َشررَلر  ِمررْن َزقُّررةم   ٓ

يِن  َٓفَشرررراِرُبةَن ُشررررْرَب اْلِهرررر ِم  ٓاْلَحِمرررر ِم   ررررأيظةن الزقررررةم  َٓهررررَذا ُنررررُزُلُهْم َيررررْةَم الرررردِّ
هر م داا  يريب اال رب ة شربةن الحم م كما وشررب اال رب العطراش   ةقيرب إن ال

ا   ررر افوهم منرررد ربهرررم يرررةم  (هرررذا نرررزلهم يرررةم الررردين فرررل وررررة  حورررف ومرررةت  
 .(ٔ  (الحساب
 ةالمفارقررررا القر ن ررررا المقايررررد  ررررين الوناسررررب مررررد  يورررر ن السررررا ط العرررررض ةمررررن

 سر يظي  رين الومييرز من وو حو مما ف ل الس اق بمقو  ات ةالةفاا الوية ر ا
 . إلبار اة إيراح دةن  الرشيد االخو ار مظف بام ا ل كةن  ةالشر الخير

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 ٖٓ٘/ٖمخوير وفسير ا ن ك ير (ٔ) 
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 املبحث الثالث
 مفارقة الشخصيات

االملاز القر ني في وية ر الشخي ات االنسان ا ةالنمراذج البشرر ا ال ودان رو  
مةاهرررب اليوررراب ةبرامرررا اعدبررراا   ذلرررك انرررو يرسرررم ارقرررف النمررراذج ةاي رهرررا خظرررةدا 
ةاغناهرررا بالح ررراة بكظمرررات معررردةدة ةمبرررارات محررردةدة فررري سرررهةلا ة سرررر   ةمرررن 

ي ات وولظف فيها مقايد ح ةر الشخي ات في القر ن الير م الونةع  ين شخ
ق م الحط ةالخير ةالطاما ةالهدا ا   ةاخر  ولسد الةان الباطب ةالشرر ةالغةا را 

 ةال لل ةهذا ما وع ر منو المفارقا المب وع ير ةاةفاح   
ةالمقيرررةد بمفارقرررا الشخيررر ات : االسررروعانا بالنمررراذج البشرررر ا الموناق رررا فررري 

قررةل هللا مررز ةمررن نماذلهررا الوع يررر مررن الفكرررة ةوقر  هررا إلررف اذهرران الموظقررين   
ررُو ُكْره ررا  ةلررب فرري سررةرة اعحقررا  :  ْنَسرراَن ِ َةاِلَدْ ررِو ِإْحَسرران ا   َحَمَظْوررُو ُامُّ ررْيَنا ااْلِ َةَةيا

ُح َةَبَظررَ  َاْرَبِعرريَن َةَةَ ررَعْوُو  ُكْره ررا   َةَحْمُظررُو َةِفَيرراُلُو َ َل ُررةَن َشررْهر ا و َحواررَف ِإَذا َ َظررَ  َاُشرردا
َسرررَنا  َقررراَل َربِّ َاْةِزْمِنررري َاْن َاْشرررُكَر ِنْعَموَرررَك الاِوررري َاْنَعْمرررَت َمَظررريا َةَمَظرررَف َةاِلرررَد ا َةَاْن 

ا َوْرَ اُح َةَاْيِظْو لِ  ري ِمرَن اْلُمْسرِظِمينَ اَْمَمَب َياِلح  نِّ  ي ِفي ُذرِّ اِوي   ِإنِّي ُوْ رُت ِإَلْ رَك َةاِ 
ِئَك الاِذيَن َنَوَق اُب َمْنُهْم َاْحَسَن َما َمِمُظةا َةَنَوَلاَةُز َمْن َسريَِّئاِوِهْم ِفري َاْيرَحاِب  ٓ ُاةلََ

ْدِق الاِذ  َكاُنةا ُيةَمُدةنَ  َقاَل ِلَةاِلَدْ ِو ُا ّ  َلُيَما َاَوِعرَداِنِني َةالاِذ   ٓ اْلَلناِا   َةْمَد اليِّ
 ِ َاْن ُاْخَرَج َةَقْد َخَظِت اْلُقرُرةُن ِمرْن َقْ ِظري َةُهَمرا َ ْسرَوِغيَ اِن َّللااَ َةْ َظرَك  ِمرْن ِإنا َةْمرَد َّللاا

ِلينَ  َذا ِإالا َاَساِطيُر اْعَةا ِئَك الاِذيَن َحطا  ٓ َحطع َفَ ُقةُل َما هََ َمَظْيِهُم اْلَقْةُل ِفري ُاَمرم  ُاةلََ
ْنررِس   ِإناُهررْم َكرراُنةا َخاِسررِر نَ  ررا   َقررْد َخَظررْت ِمررْن َقررْ ِظِهْم ِمررَن اْلِلررنِّ َةااْلِ َةِلُيرربّ  َدَرَلررات  ِمما

 (َمِمُظةا   َةِلُيَةفَِّيُهْم اَْمَماَلُهْم َةُهْم اَل ُ ْظَظُمةنَ 
هري المحرةر اعسراس فري وظرك  ةوعرد المفارقراةاخ ات وو من الةي ا بالةالدين 

الةي ا عنها وقةم مظف المقارنا  رين لرةنين مرن الشخير ات اعةلرف وم رب ال رر 
ةال ان رررا وررردل مظرررف العقرررةق   ةو وررردئ اخ رررات  هرررذا الوع يرررر الررردال مظرررف مظمرررا 

 (ةةيينا مظف إ ابا الطائع ةمعاقبا العايي :  -سبحانو  –المةيي ةاقودارح 
قو دةن اقويار مظف مسظم اة وقييد  إ مان عن حط مظف إطل (االنسان م  را 
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  كمرا اخباا ةاعمهات  ا ت في كب اعد ان مقرر في سرائر الشررائع ةاعمررا  
لوررذهب نفررةس المرر منين ف ررو كررب مررذهب   ةال وررأل لهرردا  (احسررانإ نظحررأ ونكيررر 

ال سر ما  –اع رةان    ةال غرابرا فرإن مرا يولشرمو إيرام الةالد ا ةالحفا ا  هما في
من العناا ةاللهد  سوحيب ان يوحمظرو مخظرةق ولراح  خرر سرةاا فري ذلرك  –اعم 

  م عا من المشاق اللسرم ا ةالنفسر ابما  كونفها لمناا الحمب ةالةالدة ةالرما ا 
اخ رررات بحرررط الةالررردين وعررررض نمرررةذلين موناق رررين : وفطرررن  ةبعرررد ان نةهرررت

  قر ن ررا فقررام بحررط ةالد ررو خيررر ق رراميررا ا الاحرردهما لظحكمررا االله ررا مررن هررذح الة 
  . ينما اخفط اخخر فكان لديرا بال ةار ةالخسران

ةب رررران ذلررررك ان النمررررةذج اعةل قررررد اسوشررررعر نعمررررا هللا بررررالخظط ةالهدا ررررا ةحررررط 
ح ررراة ممونرررا لخالقرررو دام رررا الةالررردين بالورب رررا ةالرما رررا فورررراح  م ررري فررري طر رررط ال

مسوغفرا   ةنمرةذج هرذا دابرو حقيرط برأن  يرظو    ةبارا  ةالد و مسورحمامسوهد ا
بمرا  الداهر ن   ةاهم من ذلك انرو ينوفرعهللا دينو ةدن اح ةذر وو ا د اخ دين ةدهر 

سررطرح الحفظررا ال ررررة فرري سررلب اممالررو ة لنرري  مررار مررا قرردم بأف ررب مررا يلررز  
لنمرررةذج ال ررراني الرررذ   م رررب الطرررر  ال ررراني مرررن الطرررائعةن ةاليرررالحةن   ةامرررا ا

ا   ةلقرد المرب القرر ن الةانرا مرن العقرةق رقا فظم  عر   حقا ةال لةالد رو  ررّ المفا
مرن ابغرض  حمرلن مرن دالالت ةا  حرااات وع رر  بمرا (ا  في هرذين الحررفين 

ةاللحةد    ب لقد لاةز كرب الحردةد فورراح مكرذبا براليةم اخخرر بمرا الةان العقةق 
 –ةاللنرررا ةالنرررار ةمررا يرررزال ةالرررداح  شررهدح مرررن البعررث ةالنشرررةر ةال رررةاب ةالعقرراب 

يهوفررران ة يررررخان محرررذر ن ةمشرررفقين   ةال يخفرررف مرررا  حمظرررو  – ررررغم العقرررةق 
شفاق في وظكالو  .الظحظات العييبا حذير اع ة  من حدب ةا 

ن  مررر لن طرفررري مفارقرررا عررررض القر نررري ليرررل النمرررةذلين الظرررذيةالموأمرررب فررري ال
الررةاا مررن السرركينا ةالطمأنينررا الشخيرر ات يظحررأ ان النمررةذج االيلررا ي وظظظررو 

ةالر ا ةاالمونان ف ل من ال رر ةالةفراا ةاسرونزال الرحمرات ةالورنعم بالطامرات 
ق يررب الوررنعم باللنررات ناه ررك مررن الولظرري االلهرري مظررف اخبرراا ةاع نرراا ةالررذرار  

 .بالرحما ةالمغفرة ةالوقظب في امالي الفراد س
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خر  حيرث الورأف  ةال رلر ةالويرذيب اما النمةذج السظ ي فعمادح الشقاا دن ا ةا
ةالرروهكم ةاليررراخ ةاالسرروغا ا ةال ررأس ةاالسوسررلم  ررم العقرراب ةالخسررران ةحسرر نا 

 . بالميائر ق ب فةات اعةانوظك المشاهد القر ن ا ورغيبا ةورهيبا ةوذكيرا 
ة مكرررن ان نعرررد مرررن مفارقرررا الشخيررر ات قرررةل هللا مرررز ةلرررب فررري سرررةرة البقررررة : 

َ ررا َايَُّهررا  َٓةَّللااُ َغِنرريع َحِظرر م   َةَمْغِفررَرة  َخْيررر  ِمررْن َيررَدَقا  َيْوَبُعَهررا َاذ  َقررْةل  َمْعررُرة    
الاِذيَن  َمُنرةا اَل ُوْبِطُظرةا َيرَدَقاِوُيْم ِبراْلَمنِّ َةاْعََذ  َكالارِذ  ُيْنِفرُط َماَلرُو ِرَئراَا الناراِس َةاَل 
ِ َةاْلَيررْةِم اْخِخررِر َفَمَ ُظررُو َكَم َررِب َيررْفَةان  َمَظْ ررِو وُررَراب  َفَأَيرراَبُو َةاِ ررب  َفَوَرَكررُو  ُيررْ ِمُن ِبرراّلِلا

ررا َكَسررُ ةا َةَّللااُ اَل َيْهررِد َيررْظد   َةَم َررُب  ٓاْلَقررْةَم اْلَيرراِفِر َن  ا اَل َ ْقررِدُرةَن َمَظررف َشررْيا  ِمما
ِ َةَوْ ِ يوررا  ِمررْن َاْنُفِسررِهْم َكَم َررِب َلناررا  ِ َرْبررَةة   الاررِذيَن ُيْنِفُقررةَن َاْمررةاَلُهُم اْ ِوغرراَا َمْر رراِت َّللاا

هررا ِ ررْعَفْيِن َفررِإْن َلررْم ُ ِيررْ ها ةاِ ررب  َفَطرربع َةَّللااُ ِبمررا َوْعَمُظررةَن َايرراَ ها ةاِ ررب  َفتوَررْت ُاُيظَ 
َبِيير  َاَيَةدُّ َاَحُدُكْم َاْن َوُيةَن َلُو َلناا  ِمْن َنِخيب  َةاَْمناب  َوْلِر  ِمْن َوْحِوَها اْعَْنهراُر 

 ارا  ُ رَعفاُا َفَأيراَ ها ِإْميرار  ِف رِو َلُو ِفيها ِمْن ُكربِّ ال اَمرراِت َةَايراَبُو اْلِيَ رُر َةَلرُو ُذرِّ 
ُرةنَ      (نار  َفاْحَوَرَقْت َكذِلَك ُيَ يُِّن َّللااُ َلُيُم اْخ اِت َلَعظاُيْم َوَوَفكا

ةعهم ا الق  ا ةحريا مظف وةل رو اعنظرار ةالقظرةب نحرة إخرلص العبرادة  
 ةحدح وأوي المفارقا لوظهرنا مظف متل فر قين :

إنفراق  مرن ذة  ال سرار ليرنهم ولشرمةا منراا  ط اعةل فيوم ب فري طائفرااما الفر 
طظبا لظر اا ةالسمعا  م ال ينالهم إال ال رةار ةالخسرران دن را  –مظف حبو  –المال 

ةاخر    ةليي وو و اليةرة في اذهان المخظةقين ةورزداد النفرةس بغ را لهرذا 
اب لينررو مرررا ل رررث ان السررظةك الرررذم م   رررب الم رررب برررالحلر اعمظررس  عظرررةح الورررر 

ايررا وو السررماا  ةا ظهررا فأمسررف ةقررد ولرررد مررن كررب ذرة مررن هررذا الوررراب   ةهكررذا 
المرائرري الررذ  خررل قظبررو مررن االخررلص فإنررو  مسرري مار ررا مررن الحسررنات يررفر 

 .ة ةاب اليدين من كب الر
ةاما الفر ط ال اني فيولظف في ين ع المخظيين اعوق راا الرذين   ررةا طامرا هللا 

ةالنعرر م اعخرررة  ؛ الررنفس ةقرردمةا ر ررا الخررالط مظررف  نرراا المخظررةقين مظرف حررأ 
 -الررردائم مظرررف ال رررةاب الررردنية  الزائرررب   ةقرررد شررر ههم القرررر ن اليرررر م  لنرررا  ربرررةة 
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ةحسررربك  هرررذا الوم يرررب المح رررب إلرررف كررررب نفرررس ةازمرررا إلرررف الخيرررر ةدام رررا إلررررف 
خررج ال مرار ةسرمان ما ا نفعو اعسافب ةاعمالي ايا ها ةا ب ممّ  –االخلص 

  . ةهكذا العمب اليالوةان ت اعزهار 
َ َرَب َّللااُ َمَ ل  ِلظاِذيَن َكَفُرةا ِاْمرَراََة ُنرةح   ةفي سةرة الوحر م  قةل الحط سبحانو : 

َمررا َةِاْمرَراََة ُلررةو  َكاَنوَررا َوْحررَت َمْ رَدْيِن ِمررْن ِمَباِدَنررا َيرراِلَحْيِن َفَخاَنَواُهَمرا َفَظررْم ُ ْغِنَ ررا َمْنهُ 
اخِ  ِ َشْيئ ا َةِقيَب اْدُخل النااَر َمَع الدا َةَ َرَب َّللااُ َمَ ل  ِلظاِذيَن  َمُنةا ِاْمرَراََة ِظيَن . ِمَن َّللاا

ِنرري ِمررَن ِفْرَمررْةَن َةَمَمِظررِو  ِفْرَمررْةَن ِإْذ َقاَلررْت َربِّ اْ ررِن ِلرري ِمْنررَدَك َ ْيو ررا ِفرري اْلَلناررِا َةَنلِّ
نِ   (َقْةِم الظااِلِمينَ ي ِمَن الْ َةَنلِّ
مررررددا مررررن المسررررائب العقد ررررا ةاال مان ررررا المهمررررا   ةقررررد لع ررررت  انوقرررررر  انوررررةاخي

المفارقرا دةرا حية را فري إظهرار اعدران النفسرر ا الوري وخرال  طةائر  اليفرار منررذ 
اقدم العيةر  ررغم مرا وه رأ لهرا مرن مةامرب الهدا را ةبةامرث الرشراد   ةهرا نحرن 

اج اعن  رراا همررا امررراة لررةو ةامررراة نررةح ةهررة ةاحررد مررن ة ز اةالا امررام ا نوررين مررن ا
اسونفذ طاقوو ةانفط ممرح الموطاةل في وع يد قةمو   قداةلي العزم من الرسب 

مررز ةلررب لينررو لررم  مظررك الهدا ررا لررذة  رحمررو ةقرا وررو امنرري زةلررو ةا نررو ونفيررذا 
مرن ال وهرد  إنرك  :  باني بأن الهدا ا  يد هللا الذ  ق ف منرذ اعزللظق اا الر 

( ةفرري المقا ررب يخظررد القررر ن نمةذلررا لإل مرران اح  ررت ةليررن هللا يهررد  مررن  شرراا
اليررادق ةال قررين الررذ  وو رراال  لانبررو قررة  الشررر ةاي رهررا طغ انررا ةظظمررا ةهرري 
 سرر ا امررراة فرمررةن ةمررر م ا نررا ممررران الظوررين  ررربوا ارةع الم ررب فرري االمويررام 

 من كب الشرةر . بالقةة االله ا ةالوحين باال مان العايم
ةاْ رِرْب َلُهرْم َمرَ ل  ةمن نماذج المفارقا في يةرة اليهر  قرةل هللا مرز ةلرب :  

َرُلَظرْيِن َلَعْظنرا ِعََحرِدِهما َلناوَرْيِن ِمرْن اَْمنرراب  َةَحَفْفناُهمرا ِ َنْخرب  َةَلَعْظنرا َ ْيَنُهمرا َزْرمررا  
ْرنررا ِخلَلُهمررا َنَهرررا   ( ِكْظوَررا اْلَلناوَررْيِن  وَررْت ُاُيَظهررا َةَلررْم وَ ٕٖ  ( ْٖٖظِظررْم ِمْنررُو َشررْيئا  َةَفلا

( َٖٗةكرراَن َلررُو َ َمررر  َفقرراَل ِليرراِحِبِو َةُهررَة ُ حرراِةُرُح َاَنررا َاْي َررُر ِمْنررَك مرراال  َةاََمررزُّ َنَفرررا   
َةمررا َاُظررنُّ  (َٖ٘ةَدَخررَب َلناوَررُو َةُهررَة ظرراِلم  ِلَنْفِسررِو قرراَل مررا َاُظررنُّ َاْن َوِ يررَد هررِذِح َاَ رردا   

ررراَمَا قاِئَمرررا  َةَلرررِئْن ُرِدْدُت ِإلرررف َربِّررري َعَِلرررَدنا َخْيررررا  ِمْنهرررا ُمْنَقَظبرررا    ( قررراَل َلرررُو ٖٙالسا
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ياِحُبُو َةُهَة ُ حاِةُرُح َاَيَفْرَت ِبالاِذ  َخَظَقَك ِمْن ُوراب   ُرما ِمرْن ُنْطَفرا   ُرما َسرةااَك َرُلرل  
ا   ( َلِينارا ُهررَة َّللااُ ٖٚ  ( َةَلررْةاَل ِإْذ َدَخْظرَت َلناوَررَك ُقْظررَت َٖٛربِّري َةاَل ُاْشررِرُك ِ َربِّرري َاَحرد 

ا   ِ ِإْن َوَرِن َاَنا َاَقبا ِمْنَك َماال  َةَةَلد  ( َفَعَسف َربِّي َاْن َٜٖما َشاَا َّللااُ اَل ُقةاَة ِإالا ِباّلِلا
ررا ُيررْ ِوَيِن َخْيررر ا ِمررْن َلناِوررَك َةُ ْرِسررَب َمظَ  ا َزَلق  ررَماِا َفُوْيررِبَو َيررِعيد  ْيَهررا ُحْسررَبان ا ِمررَن السا

( َةُاِحرر َ  ِ َ َمررِرِح َفَأْيررَبَو ٔٗ( َاْة ُ ْيررِبَو َماُ َهررا َغررْةر ا َفَظررْن َوْسررَوِط َع َلررُو َطَظب ررا  ٓٗ 
ْ ررِو َمَظررف َمررا َاْنَفررَط ِفيَهررا َةِهررَي َخاِةَ ررا  َمَظررف ُمُرةِشررَها َةَ ُقررةلُ  َ ررا َلْيَوِنرري َلررْم  ُ َقظِّررُب َكفا

ا   ِ َةَما َكاَن ُمْنَوِير ا ُٕٗاْشِرْك ِ َربِّي َاَحد  ( َةَلْم َوُيْن َلُو ِفَئا  َيْنُيُرةَنُو ِمْن ُدةِن َّللاا
ِ اْلَحطِّ ُهَة َخْير  َ َةاب ا َةَخْير  ُمْقب ا  ٖٗ   (  ٗٗ( ُهَناِلَك اْلَةاَلَ ُا ّلِلا
 ررعفاا ةالفقررراا مررن المسررظمين ةافوخررارهم بعررد ذكررر المسرروي ر ن مررن ملالسررا الف

بررررأمةالهم ةاحسررررا هم  رررررب هررررذا الم ررررب الررررذ   ظهرنررررا مظررررف الق مررررا اعسررررظةب ا 
ةالوع ير ررا لظمفارقررا ةا رهررا فرري ولظ ررا اعمررةر الدين ررا ةالمسررائب العقد ررا   حيررث 
ووسررظ  اع ررةاا القر ن ررا مظررف نررةمين مررن الشخيرر ات ةالنمرراذج البشررر ا   امررا 

الرذ  ونسراق إل رو الرنعم االله را فيوظقاهرا حامردا شرايرا   منةذج لظمرةل فهة نماع
ذا قرردر مظ ررو الرررزق  مسوح رررا ف ررب هللا فيهررا ةاقورردارح سرربحانو مظررف سررظ ها   ةا 

 لر ررا ةاليرر ر ةورقررب ال ررةاب اعخرررة  ةا وظرري بررالفقر ةالحالررا فررإن شررعارح هررة ا
امرا  اال رولا   نردم ةالير ر ةالنع م اع رد  فهرة  رين حرالين : الحمرد منرد الرنعم

النمةذج السظ ي فيولسد ف و البطر في ابغض يرةرح ةالي رر فري اة رو معان رو 
ن خرج منها لم  ير ر نعما ةهذا ين  من البشر إن امطي   فهرة لم  شكر ةا 

وي مفارقا الشخي ات ةوأ  ين حالين من البطر في اعةلف ةاللزع في ال ان ا  
  ةسررةاا ايانوررا يوين محسةسرروينملمررو المةقرر  مولسرردة فرري شخيرركرري وورررلم 

لوي وميز ةالسمات ا خيائصفإن ال (ٔ ونوم ان إلف  ني إسرائيب ام  ني مخزةم
 ظررا فرري اعذهرران   فأحرردهما قررد امررون هللا مظ ررو بررألةان كظيهمررا ةا ررحا لظع رران ما

                                                           

هررر  ٚٓٗٔ - يرررةت الطبعررا: ال ال ررا  –ينظررر: اليشررا  لظزمخشررر  دار اليورراب العربرري (ٔ) 
 ٕٔٚصٕج
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النعم ةينة  الخير حيث اللنات ةالنخيب ةالزرةع ةال مرار ةالمرال ةالةلرد لينرو 
ب نعما اال مان الرذ  يرزع ايرحابو مظرف الشركر ة ردفعهم دفعرا  رغم ذلك قد سظ

  ةاشررد مررن ذلررك ان وررراح سررادرا فرري  لررب فرري مررلح إلررف إسررناد الررنعم إلررف المررنعم
غ ررو ممعنررا فرري الونكررر لخالقررو ةمكررذبا بالبعررث الررذ  ةقررر فرري القظررةب ةويررا رت 

الرزرع ة كرةن  مظ و اعدلا   ةسرمان مرا  حراو برال مر ةوفنرف الحردائط ة ولشرف
 .م ةالخسرانالند

ولظرررف فررري اةيرررافو ملمرررو الر رررا المررر من فو ةامرررا النمرررةذج االيلرررا ي لإلنسررران
ةالقنامرررا ةاالذمررران ف رررل مرررن الوةحيرررد الخرررالص ةالوسرررظ م المطظرررط بمرررا وفرررد برررو 

 رررغم االمونرران البغرر ض اليفررران ذلررك الينررةد ة المسررظك اعقرردار فوررراح منكرررا لهررذا 
ةاهرم مرن ذلرك ان   ح مرن سرائر النعر م ةيرنة  الويرر م االلهي برالخظط ةمرا ورل

وةحيد هللا ةالوسظ م  إرادوو احب إل و مرن وظرك الزخرار  الدنية را ةال ر رط الخرادع 
رشرادا  ةمن  م و يا انةار اال مان في قظبو لوسطع في سماا اخخر ن هدا ا ةا 

مرا شراا   بأن  سوح ر المرا ف ب هللا مند كب نعما مرددا هذا الشعار الخالرد
 هللا ال قةة إال 

موخررذا مررن االمويررام بررا ةقا ررا مررن الرردمار الررذ  حرراق بيرراحبو فأحررال  (بررا
 نع مو   سا ةغناح فقرا ةبطرح ندما ةلناوو ورابا ةدمارا  

ةهنا  مكن القةل إن القر ن ة ع نيب اعمين هذين النمةذلين ل كةنا ما ظين 
المةقرر  ةالميررير ا  الطر ررط  نفرري ةمرري العقررلا فرري كررب العيررةر لامعررا  رري

ف رررو ةالميرررير الرررذ  ينوه ررران إل رررو   ةحسررربك  هرررذا همرررا السرررير كل الرررذ  اخورررار
الميير  ةابا لظطائعين ةمقابرا لظعيراة ةهرذا مرا يز ردنا إملابرا بأسرظةب المفارقرا 

 ةوعظقا بميائر اعخ ار ةنفةرا من مسالك اعشرار .
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 اخلامتة
 ةالسلم مظف رسةل هللا ةبعد:الحمد    ةاليلة 

لمرا كانررت المفارقررا محررةر الح راة ةلررةهر الةلررةد ةلمررا كران القررر ن كورراب الفطرررة 
ةدسوةر البشر ا فقد كان من ال دهي ان وولظف في   اورو ةسرةرح ملمرو الةلرةد 

  ةووعرررردد يررررةر المفارقررررا ةوونررررةع  بمررررا  كونفهررررا مررررن وناق رررراتةيررررةرة الح رررراة 
لفظ ررا ةمفارقررا النغمررا ةمفارقررا السررظةك  ويررة ر ا ةمفارقررا انماطهررا  ررين مفارقررا

 الحركي  
البحث حةل المفارقا الوية ر ا الوي وظهر الوناقض  ين الطررفين  ةلقد اقوير

الموقا ظين   ةهي امم ةاشمب من الطباق ةالمقا ظا حيث ونرداح دائروهرا فري مردد 
ا ماما ةيةرة كظ ا   ووتزر كظماوها ةلمظها لويةر مشهدة من اخ ات المووابعا 

 ةقد ولظت في مدد من اعنماو ةالمقايد منها :
الررروهكم ةالسرررخر ا   ةوعرررد سرررلحا مةلعرررا عمرررداا االسرررلم ةالنيرررب مرررن  -

 الغافظين من الهد  الرباني 
الورغيرررب ةالورهيرررب   ةهرررة مرررن اعسررراليب الوربة رررا الوررري ارسرررف القرررر ن  -

ةهدا رررا نحررررا  ات االنسررران ا مرررن غةائرررب االدمائمهرررا يررر انا لظملومعررر
 البشر ا .

مفارقررررررا الشخيرررررر ات   ةوظهرنررررررا مظررررررف االملرررررراز القر نرررررري فرررررري رسررررررم  -
شخي ات ةوية ر النماذج البشر ا سةاا فري ذلرك الشخير ات الوري ال

ولسرررد الباطرررب ةالشرررر وولظرررف فيهرررا قررر م الحرررط ةالخيرررر ةالهدا رررا ام الوررري 
 . ةال لل 

اة االحاطرا  هرذا الةلرو  ةلست ازمم لهذح اليفحات الموةا عا شيئا من الوفررد
انهررا و ررع إشررارات مظررف مررن ةلررةح االملرراز اعد رري فرري القررر ن اليررر م ةحسرر ها 

ةوفررروو البررراب لمرررن  نرررس فررري نفسرررو رغبرررا فررري الوأمرررب فررري ال  ررران  مفرررارق الطررررق 
 ةاالفادة مما وحمظو اخ ات ةالسةر من ظلل ةا  حااات .القر ني 
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 املراجع
 القر ن الير م -ٔ
البلغررررا القر ن ررررا فرررري الويررررة ر باالشررررارة ةالحركررررا اللسررررم ا د .م ررررد هللا  -ٕ

  ٜٜ٘ٔهنداة  م اعمانا 
واج الظغا ةيحاح العرب ا لظلةهر  دار العظم لظمليين  يرةت و الرابعرا  -ٖ

ٜٔٛٚ  
الوحر ررررر ةالونررررة ر الطرررراهر  ررررن ماشررررةر الوةنسرررري الرررردار الوةنسرررر ا لظنشررررر  -ٗ

 هرٜٗٛٔ
ليررر م د .م ررد الحظرر م حفنرري الهيئررا العامررا الويررة ر السرراخر فرري القررر ن ا -٘

   ٕٜٜٔلظيواب 
   ٜٙٙٔوفسير القر ن العظ م ال ن ك ير دار اعندلس  يرةت و اةلف  -ٙ
الوفسررررير الةسرررر   د. ةهبررررا الزحيظررررري دار الفكررررر دمشررررط الطبعررررا اعةلرررررف  -ٚ

ٕٕٔٗ   
وفسرررررير القرط ررررري وحقيرررررط احمرررررد ال ردةنررررري   دار اليورررررب الميرررررر ا و :  -ٛ

  ٜٗٙٔال ان ا   
  ٕ٘ٔٓلمال ا الظةن في الشعر اعندلسي لظباح ا اللزائر ا ةسيظا رحالي  -ٜ

ر رراا اعنرردلس ع رري البقرراا الرنررد  لمررع م سررف  ررن ل الشررامي كنررةز  -ٓٔ
 اعندلس  

اليةرة اعد  ا في القر ن الير م دكوةر يلح م د الوةاب لةنلمان و  -ٔٔ
 ٜٜ٘ٔاعةلف 

ملظرررررا الورررررراث العربررررري  ظررررراهرة الظرررررةن فررررري القرررررر ن اليرررررر م ل قران رررررا   -ٕٔ
 ٜٜٛٔيناير  ٓٚالعدد

 من  ناا القييدة العرب ا الحدي ا مظي مشر  زايد مكوبا الشباب -ٖٔ
 - يررررةت الطبعرررا: ال ال رررا  –اليشرررا  لظزمخشرررر  دار اليوررراب العربررري  -ٗٔ

 هر اللزا ال اني  ٚٓٗٔ
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لطائ  االشارات لظقشرير  ت إ رراه م البسريةني الهيئرا الميرر ا العامرا  -٘ٔ
 ا ال ال ا  لظيواب الطبع

مخوير وفسير ا ن ك ير ت ل مظي اليا ةني دار القر ن الير م  و  -ٙٔ
 م  ٜٔٛٔالسابعا 

م ج  ٕٓٓٓمفاو و الغيب   الفخر الرراز  دار اليورب العظم را  يررةت   -ٚٔ
ٕٙ 

حميد ةلي زادحّ  ملظا  يافیرال وفرمع رشعالمفارقا الوية ر ا في  -ٛٔ
 ٖٕٔٓإ ااات نقد ا العدد ال اني مشر سنا 

اخداب و ال ان را  مالمفارقا القر ن ا دراسا في  ن ا الداللا د. ل الع د  -ٜٔ
ٕٓٓٙ 

المقا ظررا فرري   ررات اللررزاا   دراسررا دكوررةراح لظباح ررا ربرراب يررالو لمررال  -ٕٓ
   ٓ٘ٔج   ٔ  ٕٓٓٓإشرا  اد . ل ا ة مةسف لامعا ام القر  سنا

 ٜٜٚٔالنبأ العظ م د. ل م د هللا دراز دار طيبا و اعةلف  -ٕٔ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خمتارة آليات أدبية دراسة  الؽريم الؼرآن يف التصويرية املػارقة

 املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٗٚ﴾  
  

  

 ٖ٘ٗٗ مظخص البحث 
 ٘٘ٗٗ المقدما 
 ٚ٘ٗٗ الومهيد 

 ٚ٘ٗٗ انماو المفارقا 
 ٕٙٗٗ المفارقا في الشعر العربي 

 ٙٙٗٗ المفارقا الوية ر ا في القر ن الير م 
 ٙٙٗٗ المبحث اعةل : الوهكم ةالسخر ا 

 ٕٚٗٗ المبحث ال اني : الورغيب ةالورهيب 
 ٛٛٗٗ المبحث ال الث : مفارقا الشخي ات 

 ٜٗٗٗ الخاوما 
 ٜ٘ٗٗ المرالع
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