
 حتليل النص القرآني

س : ماذا تفهم من مفردة )تحميل( ؟. وكيف يجري ؟. وما المراد بـ)النص( ؟. وماهي 
 مستوياته ؟. ثم ما الغاية من تحميل النصوص عمومًا ؟. والنص القرآني خصوصًا ؟ .

) التحميؿ ( في المغة يعني التفكيؾ ، كتحميؿ الشيء يعني تفكيكو إلى مككناتو             
 التي تأسس منيا .

أما ) النص ( فمجمكعة مف األلفاظ كالجمؿ كالتراكيب ؛ صيغت صياغة خاصة         
 ) شعر ػػػ نثر ( لتؤدم فكرة معينة .       

كبية تنظر إليو ػػػ عند التحميؿ ػػػ مف كميما يكف شكؿ النص أك نكعو فإفَّ األسم       
جانبيف : أحدىما ؛ مادم ) لفظي ( ؛ يدرؾ بالمفظ ؛ كيشتمؿ ىذا الجانب عمى 
األصكات التي تتشكؿ عف مجمكعيا ألفاظ النص في ىيأة صكتو مفردو أك مقطعو أك كزفو 

 .  أك تركيبو ؛ كتنتيي في العادة إلى ثالثة مستكيات ) صكتي ، كصرفي ، كنحكم (
كالجانب اآلخر : عقمي ) معنكم ( ؛ يرصد الداللة المتكلدة عف ىذه المستكيات        

 الثالثة ، ك التي تساىـ في رسـ فكرة النص سكاء أكانت معجمية أك مجازية أك كظيفية .
كال يعني تقسيـ النص عمى قسميف ) لفظي كمعنكم ( قطع الصمة بينيما ؛        

أشرنا ػػػ ييبنى مف مجمكعة مف العالقات المتشابكة كالمترابطة       فالنص المغكم ػػػ كما 
) صكتيان ، كصرفيان ، كنحكيان ، كدالليان ( كىي في تفاعؿو نشطو كمستمرو ؛ كال يمكف 
الفصؿ بيف أجزائيا فصالن تامان إال عمى سبيؿ التحميؿ كالدراسة ؛ فمستكيات المغة يكمؿ 

فَّ التناغـ ب أشكالو المختمفة بيف ىذه المستكيات مطمب بالغي بحدِّ بعضيا بعضان ، كا 
ذاتو ، كال بدَّ لدراسة ىذه المستكيات مف الربط بينيا ابتداءن ، ثـ معاينة أثرىا عمى 
إيحاءات النص ؛ قبؿ التدرج في دراستيا عمى جية التحميؿ ؛ رصدان لمساىمة كؿ 

 مستكلن منيا في ارتساـ فكرة النص كتشكيؿ داللتو .
كبضـ قسمي النص ) المادم كالعقمي ( بعضيما إلى بعض يتضح جميِّا أفَّ        

النص المغكم يرجع إجماالن إلى أربعة مستكيات ؛ ىي : ) المستكل الصكتي ، كالمستكل 
 الصرفي ، كالمستكل النحكم ، كالمستكل الداللي ( .    



 ]اكتب نصاً[

 

 2 

 ني خصوصًا (الغاية من تحميل النصوص ) نصوص المغة عمومًا ؛ والنص القرآ

في العادة تككف الغاية مف تحميؿ النصكص تقييميا كفقان لمثالثية النقدية الشييرة           
( . إبرازنا  : ماذا أراد المنشئ أن يقول ؟ . : كيف قال ذلك ؟ . : هل وفِّق أم ال ؟) 

لمحاسف النصكص كمساكئيا . غير أفَّ النص القرآني نص معجز يسمك عمى ما سكاه 
نصكص المغة ، كليس مف الالئؽ عقالن كال شرعنا إخضاع آيو لمسؤاؿ األخير ) : ىؿ مف 

كفِّؽ القرآف أـ ال ؟ ( ، لكف ذا ال يعني استحالة اخضاع النص القرآني لمتحميؿ البتة ؛ 
كالسيما إذا أسقطنا الجزء األخير مف معادلة التحميؿ ) : كفِّؽ أـ ال ؟ ( ؛ بؿ إفَّ تحميؿ 

يعد ضركرة ممحة في الكقت الذم تتنامي فيو دعكات التشكيؾ في حقيقة  النص القرآني
إعجازه مف أعداء الممة ، فالتحميؿ يعد األداة المثمى إلثبات كجكه اإلعجاز المغكم فيو ؛ 
ما يعني أفَّ الحديث عف اإلعجاز المغكم القرآني في درسنا ىذا يأتي في سياؽ اإلجابة 

 ماذا أراد القرآف أف يخبرنا ؟ . : ككيؼ قاؿ ذلؾ ؟ ( . عف السؤاليف األكليف فحسب ) :
 

 كيف يجري تحميل النصوص ) ما هي أدواته ؟ ( 
ٌتحتم علٌنا قبل الشروع فً تحلٌل أي نص لغوي العمل على تقرٌبه من القارئ           

كخطوة مبدئٌة ، والسٌما عند تشابه النصوص وتشاكلها ؛ وما أكثر وقوعه فً القرآن 

مخرج  ، فربَّما خرج الكالـ( 34)الزمر  } اهللُ َٔضَّيَ ؤَدْغََٓ اٌْذَذِّشِ وِزَبثًب ُِزَشَبثِيًب {الكرٌم ؛ 

المدح كىك في معرض الذـ ، كما قد يقع العكس؛ كحينئذ ال يييتدل إلى مراد النص ما لـ 

{ (88بَّٔيُُْ ؤُٔبطٌ َّزَطَيَّشًَُْ ) }( : يييتدل إلى مناسبتو ، فنحك خطاب قـك لكطو لكطنا )

({ 99اٌْىَشُُِّ ) } رُقْ بَّٔهَ ؤْٔذَ اٌْعَضِّضُ ( ، كخطاب القرآف أبا جيؿ :ٔٓ، كالنمؿ ِٖ)األىعراؼ

( ظاىرىما المدح ؛ لكف عند الرجكع إلى مناسبة النصيف يتضح أنَّيما جاءا ْٗ)الدخاف 
عمى خالؼ الظاىر ، كأفَّ حقيقتيما الذـ ، كلكال اإلحاطة بمالبسات النص األكؿ ؛ 

 كمعرفة سبب نزكؿ اآلخر لذىب الناس في تأكيميما مذاىب . 
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محتمؿ الداللة عمى أكثر مف كجو ، كال سبيؿ إلى سبر  فيذا كأمثالو يجعؿ النص       
ال غدا تحميمو أمرنا شبو  غكره ما لـ يجر التعريؼ بو كاإلحاطة بمالبساتو ابتداءن ؛ كا 
مستحيؿ . عمى أنَّا ال نرـك حصر اإللماـ بمالبسات النص كالتعريؼ بو بعٌمة تشابو 

اطة بمالبساتو يجمِّي خصكصية النصكص كتشاكميا ؛ فيكفي أفَّ التعريؼ بالنص كاإلح
النص ؛ اشتبو بغيره أـ لـ يشتبو . كمف أكليات التعريؼ بالنص تحديد نكعو ) قرآف ، 
شعر ، سجعة ، حكمة ، مثاؿ ، خطبة ، رسالة ، كصية ... ( . ثـ المناسبة التي قيؿ 

كالغاية ،  كصكالن إلى الفكرة التي ينضكم عمييافلكل نصٍّ داٍع ٌقف وراء إنشائه ،  فييا ؛
إلى النص بصمة ، كيعيف عمى فيمو ػػػػ زيادة عمى بل إنَّ كل ما ٌمتُّ  . التي أينشئ ألجميا

 ػػػػ داخؿ في جممة التعريؼ بو .ومضمونه معرفة نكعو ، كمناسبتو ، 

 

 تحلٌل بنٌة السورة 

 ) سورة الكهف ـــ المناسبة والمضمون ( 

) اسم السورة ، من كفي ضكء ما سبؽ ؛ فإفَّ مما يعرِّؼ بسكرة الكيؼ معرفة        

 سّماها بذلك ؟، عدد آٌاتها ، أمكٌة هً أم مدنٌة ؟، سبب نزولها ، فضائلها ( .

( ىك مف سٌماىا بذلؾ ؛ ديعيت ىذه السكرة المباركة بسكرة الكيؼ ، كالنبي )       
يات مف أكؿ سكرة الكيؼ عيصـ مف الدجاؿ (( . كىي ( : )) مف حفظ عشر آلقكلو )

 ( آية كريمة . َُُمف السكر المكية ، كعدد آياتيا )

كأكثر المفسريف عمى أفَّ سبب نزكليا حنؽ المشركيف عمى الديف الجديد الذم حؿَّ        
ي بمكة ؛ كاستيائيـ مف تزايد عدد الداخميف فيو ؛ فبعثكا النضر بف الحارث كعقبة بف أب

معيط إلى أحبار الييكد ، ليتقككا بيـ عمى محاربة ىذا الديف ، فيـ أىؿ كتاب ، كعندىـ 
( عف مف عمـ األنبياء عمـ ليس عند أىؿ مكة . فأشار عمييـ الييكد بسؤاؿ النبي )

ال فيك رجؿ متقٌكؿ . قالكا ليـ  ثالثة أشياء ال يعرفيف إال نبي ، فإف أجاب فيك كذلؾ ، كا 
ة ذىبكا في الدىر األكؿ ؛ ما كاف أمرىـ ؟. كسمكه عف رجؿو طٌكاؼو بمغ : سمكه عف فتي

مشارؽ األرض كمغاربيا ؟. كاسألكه عف الركح ؛ ما ىي ؟. فرجع مبعكثا قريش إلى 
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( بيذه األسئمة ، قكميـ بمشكرة الييكد ؛ كقد اجتمعت كممتيـ عمى امتحاف النبي )
،  لكنو لـ يقؿ : ) إف شاء اهلل ( ، فمكث ( باإلجابة عنيا ساعة غدىـ فكعدىـ النبي )

ا ػػػ ال ييكحى إليو ، فأرجؼ أىؿ مكة زاعميف أفَّ  ثالثة أياـ ػػػ كقيؿ : خمسة عشر يكمن
( كشٌؽ عميو ، حتى جاءه جبريؿ عميو ( أخمفيـ مكعده ، فأحزف ذلؾ النبي )النبي )

أىؿ الكيؼ ، كالرجؿ السالـ بسكرة الكيؼ تحمؿ اإلجابة عف أسئمتيـ ، فالفتية ىـ 
الطكاؼ ىك ذك القرنيف . كأينزؿ عميو فيما أينزؿ في أمر الركح ػػػػ مف سكرة اإلسراء ػػػػ قكلو 

     ( .58} وٌََسْأَىُووَلَ عَهِ اىسُّوحِ قُوِ اىسُّوحُ مِهْ أَمْسِ زَبًِّ وَمَا أُوتٍِتُمْ مِهَ اىْعِيْمِ إِىَّا قَيٍِيًا {)اإلسساء :تعالى 

 ( : السكرة المباركة فضائؿ كثيرة ، منيا ما جاء في حديثو )كليذه         
ػػػ : )) مف حفظ عشر آيات مف أكؿ سكرة الكيؼ عيصـ مف الدجاؿ (( . كفي ركاية :  ُ

 )) مف آخرىا (( . 
( : )) مف قرأ سكرة الكيؼ كما أينزلت ؛ كانت لو نكران مف مقامو إلى مكة ، ػػػ كقاؿ ) ِ

 رأ عشر آيات مف آخرىا ثـ خرج الدجاؿ لـ يضره (( .كمف ق
( : )) مف قرأ سكرة الكيؼ ليمة الجمعة ، أضاء لو مف النكر ما بينو كبيف ػػػ كقاؿ ) ّ

 البيت العتيؽ (( .
( : )) مف قرأ سكرة الكيؼ في يـك الجمعة ، أضاء لو مف النكر ما بيف ػػػ كقاؿ ) ْ

 الجمعتيف (( .
 

  مضامٌن السورة  

 ؛ فيي تستعرض أشكاؿ الدعكة بكؿ مستكياتيا :لسكرة الكيؼ مضاميف كثيرة         
ًَسَثَطْنَب عٍَََ لٌٍُُثِيُِْ بِرْ لَبٌُِا فَمَبٌٌُا سَثُّنَب سَةُّ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ٌَْٓ َٔذْعٌَُ ِِْٓ  }:ػػػ فتيةه يدعكف الممؾ  ُ

 {. (49دًُِٔوِ بٌَِيًب ٌَمَذْ لٍُْنَب بِرًا شَطَطًب )
} قَاهَ ىَوُ صَاحِبُوُ وَىُوَ ٌُحَاوِزُهُ أَمَفَسْتَ بِاىَّرِي خَيَقَلَ مِهْ تُسَابٍ ثُمَّ مِهْ  ػػػ كصاحبه يدعك  صاحبو : ِ

  ({.73وُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ زَجُيًا )
 ({.37) } قَاهَ فَإنِ اتَّبَعْتَنًِ فَيَا تَسْأَىْنًِ عَهْ شًَْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ ىَلَ مِنْوُ ذِمْسًاػػػ كمعمـه يدعك تمميذه : ّ
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( 53} قَاهَ أَمَّا مَهْ ظَيَمَ فَسَوْفَ وُعَرِّبُوُ ثُمَّ ٌُسَدُّ إىل زَبِّوِ فٍَُعَرِّبُوُ عَرَابًا وُنْسًا )ػػػ كحاكـه يدعك رعيتو : ْ

 ( {.55وَأَمَّا مَهْ آمَهَ وَعَمِوَ صَاىِحًا فَيَوُ جَزَاءً اىْحُسْنَى وَسَنَقُوهُ ىَوُ مِهْ أَمْسِوَا ٌُسْسًا )

ككاضح أفَّ ىذه القصص األربع تستعرض الفتف األربع ؛ التي البد أف ييبتمى بيا       
 ابف آدـ ) بعضيا أك أغمبيا ، كربٌما كميا مجتمعة ( ، كىي :

 ػػػ فتنة الديف ) ممثمة بقصة أىؿ الكيؼ ( . ُ
 ػػػ فتنة الماؿ ) ممثمة بقصة صاحب الجنتيف ( .  ِ
 ( ( .( مع الخضر )ة مكسى )ػػػ فتنة العمـ ) ممثمة بقص ّ
 ػػػ فتنة السمطة ) ممثمة بقصة ذم القرنيف ( . ْ

ذ تستعرض السكرة المباركة ىذه الفتف األربع ؛ فيي ال تقؼ عند حد اإلخبار       كا 
عنيا فحسب ؛ عمى أساس أفَّ القصص المستشيد بيا مف الغيبيات ؛ بؿ كتستحضر إلى 

كقكع فييا ، كىك إفراد اهلل تعالى بالعبكدية كالدعكة جانب اإلخبار عنيا ما يعصـ مف ال
إلى اإليماف بو كحده سبحانو ؛ كمف ثـ فقضية ) التكحيد ( ىي الرابط المشترؾ بيف ىذه 
القصص األربع ، كىي السبيؿ الذم تقدمو السكرة لمنجاة مف ىذه الفتف ، بؿ كمف فتف 

 الحياة كميا .
ا قصيرة كتستعرض سكرة الكيؼ إلى جانب        قصصيا الرئيسة الطكيمة قصصن

خالصو بالعبكدية ، كقصة الدنيا كزينتيا  تشترؾ معيا في الدعكة إلى كحدانية اهلل تعالى كا 
 ( ، ك قصة النفخ في الصكر .. .كأىكاؿ يـك القيامة ، كقصة سجكد المالئكة آلدـ )

       
  

 إضاءة على بعض قصص السورة 
 ) أصحاب الكهف (  

( لًَِّّْب ٌُِْنْزِسَ 4:} اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ اٌَّزُِ ؤٔضَيَ عٍَََ عَجْذِهِ اٌْىِزَبةَ ًٌََُْ َّجْعًَْ ٌَوُ عٌَِجًب )  اهللِ اٌشَّدَِّْٓ اٌشَّدُِِْثِغُِْ 

( 3( َِبوِضِنيَ فِْوِ ؤَثَذًا )8ا دَغَنًب )ثَإْعًب شَذِّذًا ِِْٓ ٌَذُْٔوُ ًَُّجَشِّشَ اٌُّْاِِْنِنيَ اٌَّزَِّٓ َّعٌٍََُّْْ اٌصَّبٌِذَبدِ ؤَّْ ٌَيُُْ ؤَجْشً

( َِب ٌَيُُْ ثِوِ ِِْٓ عٍٍُِْ ًٌََب ٌِأثَبئِيُِْ وَجُشَدْ وٍََِّخً رَخْشُطُ ِِْٓ ؤَفٌَْاىِيُِْ بْْ َّمٌٌٌَُُْ بٌَِّب 9ًَُّنْزِسَ اٌَّزَِّٓ لَبٌٌُا ارَّخَزَ اهللُ ًٌََذًا )

( بَّٔب جَعٍَْنَب َِب عٍَََ اٌْإَسْضِ 6عٍَََ آصَبسِىُِْ بْْ ٌَُْ ُّاِِْنٌُا ثِيَزَا اٌْذَذِّشِ ؤَعَفًب )( فٍََعٍََّهَ ثَبخِعٌ َٔفْغَهَ 5وَزِثًب )
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( ؤََْ دَغِجْذَ ؤَّْ ؤَصْذَبةَ 8( ًَبَّٔب ٌَجَبعٌٍَُِْ َِب عٍََْْيَب صَعِْذًا جُشُصًا )7صِّنَخً ٌَيَب ٌِنَجٌٍَُْىُُْ ؤَُّّيُُْ ؤَدْغَُٓ عًٍََّب )

( بِرْ ؤًٍََ اٌْفِزَْْخُ بىل اٌْىَيْفِ فَمَبٌٌُا سَثَّنَب آرِنَب ِِْٓ ٌَذُْٔهَ سَدَّْخً ًَىَِّْئْ ٌَنَب 9فِ ًَاٌشَّلُِِْ وَبٌَٔا ِِْٓ آَّبرِنَب عَجَجًب )اٌْىَيْ

نَبىُُْ ٌِنَعٍََُْ ؤَُُّ اٌْذِضْثَِْْٓ ( صَُُّ ثَعَض44ْ( فَعَشَثْنَب عٍَََ آرَاهنُِْ فِِ اٌْىَيْفِ عِنِنيَ عَذَدًا )41ِِْٓ ؤَِْشَِٔب سَشَذًا )

( ًَسَثَطْنَب 43( َٔذُْٓ َٔمُصُّ عٍََْْهَ َٔجَإَىُُْ ثِبٌْذَكِّ بَّٔيُُْ فِزَْْخٌ آَِنٌُا ثِشَثِّيُِْ ًَصِدَْٔبىُُْ ىُذًٍ )48ؤَدْصََ ٌَِّب ٌَجِضٌُا ؤََِذًا )

( 49َّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ٌَْٓ َٔذْعٌَُ ِِْٓ دًُِٔوِ بٌَِيًب ٌَمَذْ لٍُْنَب بِرًا شَطَطًب )عٍَََ لٌٍُُثِيُِْ بِرْ لَبٌُِا فَمَبٌٌُا سَثُّنَب سَةُّ اٌغَّ

 ( ًَبِر45ِافْزَشٍَ عٍَََ اهللِ وَزِثًب )ىَاٌَُبءِ لٌَُِْنَب ارَّخَزًُا ِِْٓ دًُِٔوِ آٌِيَخً ٌٌٌََْب َّإْرٌَُْ عٍََْْيُِْ ثِغٍُْطَبٍْ ثٍَِّْٓ فََّْٓ ؤَظٍَُُْ َِِِّّٓ 

 ٌَىُُْ ِِْٓ ؤَِْشِوُُْ ِِشْفَمًب اعْزَضٌَْزٌُُّىُُْ ًََِب َّعْجُذًَُْ بٌَِّب اهللَ فَإًًُْا بىل اٌْىَيْفِ َّنْشُشْ ٌَىُُْ سَثُّىُُْ ِِْٓ سَدَّْزِوِ ًَُّيَِّْئْ

ذْ رَمْشِظُيُُْ رَادَ اٌشَِّّبيِ ًَىُُْ فِِ فَجٌَْحٍ ( ًَرَشٍَ اٌشَّّْظَ بِرَا طٍََعَذْ رَضَاًَسُ عَْٓ وَيْفِيُِْ رَادَ اٌَِّْْنيِ ًَبِرَا ؼَشَث46َ)

( ًَرَذْغَجُيُُْ ؤَّْمَبظًب ًَىُُْ 47ِِنْوُ رٌَِهَ ِِْٓ آَّبدِ اهللِ َِْٓ َّيْذِ اهللُ فَيٌَُ اٌُّْيْزَذِ ًََِْٓ ُّعًٍِْْ فٍََْٓ رَجِذَ ٌَوُ ًًٌَِّْب ُِشْشِذًا )

ْذَ ِِنْيُُْ فِشَاسًا سُلٌُدٌ ًَُٔمٍَِّجُيُُْ رَادَ اٌَِّْْنيِ ًَ رَادَ اٌشَِّّبيِ ًَوٍَْجُيُُْ ثَبعِطٌ رِسَاعَْْوِ ثِبٌٌَْصِْذِ ٌٌَِ اطٍََّعْذَ عٍََْْيُِْ ٌٌٌَََّْ

جِضْنَب ًٌَِّْب ؤًَْ ثَعْطَ ٌٍََّْ ( ًَوَزٌَِهَ ثَعَضْنَبىُُْ ٌَِْزَغَبءٌٌَُا ثَْْنَيُُْ لَبيَ لَبئًٌِ ِِنْيُُْ وَُْ ٌَجِضْزُُْ لَبٌٌُا 48ًٌٌٍَََُِّئْذَ ِِنْيُُْ سُعْجًب )

ؤَصْوََ طَعَبًِب فٍََْْإْرِىُُْ ثِشِصْقٍ ِِنْوُ  لَبٌٌُا سَثُّىُُْ ؤَعٍَُُْ ثَِّب ٌَجِضْزُُْ فَبثْعَضٌُا ؤَدَذَوُُْ ثٌَِسِلِىُُْ ىَزِهِ بىل اٌَّْذِّنَخِ فٍََْْنْظُشْ ؤَُّّيَب

( بَّٔيُُْ بْْ َّظْيَشًُا عٍََْْىُُْ َّشْجٌُُّوُُْ ؤًَْ ُّعِْذًُوُُْ فِِ ٍَِِّزِيُِْ ًٌََْٓ رُفٍِْذٌُا بِرًا 49ا )ًٌََْْزٍََطَّفْ ًٌََب ُّشْعِشََّْ ثِىُُْ ؤَدَذً

ْْنَيُُْ ؤَِْشَىُُْ ٌَْ ثَ( ًَوَزٌَِهَ ؤَعْضَشَْٔب عٍََْْيُِْ ٌَِْعٌٍَُّْا ؤَّْ ًَعْذَ اهللِ دَكٌّ ًَؤَّْ اٌغَّبعَخَ ٌَب سَّْتَ فِْيَب بِرْ َّزَنَبصَع81ُؤَثَذًا )

( عََْمٌٌٌَُُْ 84ٍَْْيُِْ َِغْجِذًا )فَمَبٌٌُا اثْنٌُا عٍََْْيُِْ ثُنَْْبًٔب سَثُّيُُْ ؤَعٍَُُْ ثِيُِْ لَبيَ اٌَّزَِّٓ ؼٍََجٌُا عٍَََ ؤَِْشِىُِْ ٌَنَزَّخِزََّْ عَ

يُُْ سَجًّْب ثِبٌْؽَْْتِ ًََّمٌٌٌَُُْ عَجْعَخٌ ًَصَبِِنُيُُْ وٍَْجُيُُْ لًُْ سَثِِّ ؤَعٍَُُْ صٍََبصَخٌ سَاثِعُيُُْ وٍَْجُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ خَّْغَخٌ عَبدِعُيُُْ وٍَْجُ

 ( ًٌََب رَمٌٌََُّٓ ٌِشَِْء88ٍؤَدَذًا ) ثِعِذَّرِيُِْ َِب َّعٍَُّْيُُْ بٌَِّب لًٌٍَِْ فٍََب رَُّبسِ فِْيُِْ بٌَِّب ِِشَاءً ظَبىِشًا ًٌََب رَغْزَفْذِ فِْيُِْ ِِنْيُُْ

( بٌَِّب ؤْْ َّشَبءَ اهللُ ًَارْوُشْ سَثَّهَ بِرَا َٔغِْذَ ًَلًُْ عَغََ ؤْْ َّيْذَِِّٓ سَثِِّ ٌِإَلْشَةَ ِِْٓ ىَزَا 83بِِّٔ فَبعًٌِ رٌَِهَ ؼَذًا )

ثَِّب ٌَجِضٌُا ٌَوُ ؼَْْتُ اٌغََّّبًَادِ ( لًُِ اهللُ ؤَعٍَُُْ 85( ًٌََجِضٌُا فِِ وَيْفِيُِْ صٍََبسَ ِِئَخٍ عِنِنيَ ًَاصْدَادًُا رِغْعًب )89سَشَذًا )

 ( .86 - 4({ ) اٌىيف 86ًَاٌْإَسْضِ ؤَثْصِشْ ثِوِ ًَؤَعِّْعْ َِب ٌَيُُْ ِِْٓ دًُِٔوِ ِِْٓ ًٌٍَِِّ ًٌََب ُّشْشِنُ فِِ دُىِّْوِ ؤَدَذًا )
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 الفتٌة ـــ أصحاب الكهف    
 )الرفقة الصالحة ـــ التوحٌد(

ة المباركة ػػػػ بعد حمد اهلل تعالى عمى إنزاؿ الكتاب المستقيـ استيفًتحت السكر           
{ ؛  (4؛ } اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ اٌَّزُِ ؤْٔضَيَ عٍَََ عَجْذِهِ اٌْىِزَبةَ ًٌََُْ َّجْعًَْ ٌَوُ عٌَِجًب )اليادم إلى طريؽ الحؽ 

ند كلفت النظر إلى حقيقة الحياة كما ستؤكؿ إليو ىذه األرض الخضراء يـك النشر كع
( ًَبَّٔب ٌَجَبعٌٍَُِْ َِب عٍََْْيَب صَعِْذًا 7} بَّٔب جَعٍَْنَب َِب عٍَََ اٌْإَسْضِ صِّنَخً ٌَيَب ٌِنَجٌٍَُْىُُْ ؤَُّّيُُْ ؤَدْغَُٓ عًٍََّب )الحشر 

ػػػػ بأكلى قصصيا الطكاؿ األربع ؛ قصة الفتية الذيف فركا مف الممؾ بدينيـ  ( {8جُشُصًا )
 ت السكرة باسمو .حيث الكيؼ الذم تيسمٌ 

إفَّ القرآف الكريـ لـ يكتؼ بإكراـ الكيؼ ػػػ كىك جماد ػػػ بأف تيسٌمت السكرة باسمو         
} ًَوٍَْجُيُُْ ثَبعِطٌ ( ؛ بؿ تعداىا إلى الحيكاف الذم رافقيـ ٗ)} ؤَصْذَبةَ اٌْىَيْفِ ًَاٌشَّلُِِْ {

نظر المؤمف إلى أفَّ الرفقة الصالحة تعـ ( في أسمكب رائع يمفت ُٖ)رِسَاعَْْوِ ثِبٌٌَْصِْذِ { 
بركتيا الجماد كالحيكاف ، فكيؼ بالمتحابيف في اهلل أنفسيـ كقد كعدكا بمنابر مف نكر يـك 

 القيامة ؛ يغبطيـ عمييا األنبياء كالصديقكف كالشيداء .
  كيستمر تكريـ الجماد كالحيكاف في ىذه السكرة ما تال تاؿو ىذه اآليات الكريمات      

( إلى قياـ الساعة ُٖ)} وٍَْجُيُُْ ثَبعِطٌ رِسَاعَْْوِ ثِبٌٌَْصِْذِ{( ، كٗ) } ؤَصْذَبةَ اٌْىَيْفِ ًَاٌشَّلُِِْ {
عمى كؿ حرؼ بحسنة ، كالحسنة بعشر أمثاليا ، إلى سبعمئة ضعؼ ، كاهلل يضاعؼ 

هلل تعالى  لمف يشاء ، فإذا كاف ىذا شأف الكمب كالحجارة ؛ فما شأف الفتية أنفسيـ عند ا
) ىـ القـك ال يشقى بيـ جميسيـ ( ، كيكفييـ فضالن مف اهلل تعالى أفَّ مف قرأ اآليات 

 العشر التي استيفًتحت السكرة بيا قصتيـ ؛ عيصـ مف فتنة الدجاؿ ! . 
كتأكيدان مف القرآف الكريـ عمى ىذه الرفقة الصالحة كالصحبة المباركة ؛ عاب عمى      

} عََْمٌٌٌَُُْ صٍََبصَخٌ د الفتية ، كبأسمائيـ ، كبمكاف الكيؼ ، ككـ لبثكا ... الناس انشغاليـ بعد

ٍْجُيُُْ لًُْ سَثِِّ ؤَعٍَُُْ    سَاثِعُيُُْ وٍَْجُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ خَّْغَخٌ عَبدِعُيُُْ وٍَْجُيُُْ سَجًّْب ثِبٌْؽَْْتِ ًََّمٌٌٌَُُْ عَجْعَخٌ ًَصَبِِنُيُُْ وَ

كما ىك شأف الييكد ؛ فصرؼ أنظار المؤمنيف إلى جكىر القصة مف  (ِِ)ثِعِذَّرِيُِْ { 
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،  ({41) }بِرْ ؤًٍََ اٌْفِزَْْخُ بىل اٌْىَيْفِ فَمَبٌٌُا سَثَّنَب آرِنَب ِِْٓ ٌَذُْٔهَ سَدَّْخً ًَىَِّْئْ ٌَنَب ِِْٓ ؤَِْشَِٔب سَشَذًاالسكرة ؛ 

}ىَاٌَُبءِ لٌَُِْنَب ارَّخَزًُا ِِْٓ دًُِٔوِ كىية ؛ كأفَّ العبرة في قصتيـ تكحيد اهلل تعالى بالربكبية كاألل

،  كىذا ىك سر احتراز  ({45آٌِيَخً ٌٌٌََْب َّإْرٌَُْ عٍََْْيُِْ ثِغٍُْطَبٍْ ثٍَِّْٓ فََّْٓ ؤَظٍَُُْ َِِِّّٓ افْزَشٍَ عٍَََ اهللِ وَزِثًب )
 الفتية بالكيؼ ، كسر كرامتيـ عمى اهلل تعالى .

ذ يدعك القرآف الكريـ نفكس الفتية إلى الكيؼ ليعتصمكا بو مف الممؾ كزبانيتو        كا 
لئال يفتنيـ في دينيـ ؛ فيك يدعك النفكس المؤمنة كذلؾ إلى االعتصاـ بيذه السكرة مف 

، كقد ( {46ِِْٓ ؤَِْشِوُُْ ِِشْفَمًب ) } فَإًًُْا بىل اٌْىَيْفِ َّنْشُشْ ٌَىُُْ سَثُّىُُْ ِِْٓ سَدَّْزِوِ ًَُّيَِّْئْ ٌَىُُْفتف الدنيا 
تكفؿ النبي لمف احترز بسكرة الكيؼ أك ببعض آييا العصمة مف فتنة الدجاؿ كغيرىا مف 

 فتف الدنيا ؛ زيادة عمى النكر الذم سيخمع عميو ببركتيا .  
إفَّ لمصحبة المؤمنة في ىذه السكرة المباركة أمر جمؿ كشأف عظيـ ؛ إذ جعميا اهلل      

تعالى الكسيمة إلى عبادتو كالدعكة إلى طاعتو ، كيتكالى لفت النظر مع قصص السكرة 
: } فَمَبيَ ٌِصَبدِجِوِ ًَىٌَُ  األخرل الطكيمة إلى ىذا السر العجيب ؛ فصاحبه يدعك صاحبو

( ؛ كآخر يمتمسيا في رفقة ّٕ) } لَبيَ ٌَوُ صَبدِجُوُ ًَىٌَُ ُّذَبًِسُهُ {( ، ّْ){  ُّذَبًِسُهُ

 ( . ٔٔ) } لَبيَ ٌَوُ ٌُِعََ ىًَْ ؤَرَّجِعُهَ {الصالحيف : 

؛    كما لفتت السكرة النظر إلى أفَّ ) صاحب الجنتيف ( كجدىا ؛ لكنو لـ يفد منيا     

ٍََ َِب ؤْٔفَكَ فِْيَب ًَىَِِ خَبًَِّخٌ عٍَََ عُشًُشِيَب ًََّمٌُيُ َّب ٌَْْزَنِِ ٌَُْ ؤُشْشِنْ ثِشَثِِّ ؤَدَذًا } فَإَصْجَخَ ُّمٍَِّتُ وَفَّْْوِ عَ

( كجدىا إذ طمبيا ؛ كأفاد منيا بالقدر الذم شاء اهلل  ، كأفَّ اآلخر ) مكسى ({98)

، فجعؿ اهلل النكاؿ كؿ النكاؿ  ({88شًا )؛ } رٌَِهَ رَإًًُِّْ َِب ٌَُْ رَغْطِعْ عٍََْْوِ صَجْأف يفيده بيا 
كالخسارة كؿ الخسارة لمف زىد في ىذه الصحبة الصالحة كرغب عنيا ؛ حاثٌان نبيو الكريـ 

} ًَاصْجِشْ َٔفْغَهَ َِعَ اٌَّزَِّٓ َّذْعٌَُْ سَثَّيُُْ ثِبٌْؽَذَاحِ ًَاٌْعَشِِِّ ُّشِّذًَُْ ًَجْيَوُ ًٌََب رَعْذُ ( عمييا : محمد )

:  ( ؛ كمحذران إيِّاه مف التفريط بيا أك إبداليا بغيرىاِٖ)نَبنَ عَنْيُُْ رُشِّذُ صِّنَخَ اٌْذََْبحِ اٌذَُّْْٔب { عَْْ

 .  ( {88} ًٌََب رُطِعْ َِْٓ ؤَؼْفٍَْنَب لٍَْجَوُ عَْٓ رِوْشَِٔب ًَارَّجَعَ ىٌََاهُ ًَوَبَْ ؤَِْشُهُ فُشُطًب )
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 ()والخضر ( )موسى 
 ـــ ودروس التربٌة () رحلة العلم 

 ثِغُِْ اهللِ اٌشَّدَِّْٓ اٌشَّدُِِْ

( فٍَََّّب ثٍََؽَب َِجَّْعَ ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب 61} ًَبِرْ لَبيَ ٌُِعََ ٌِفَزَبهُ ٌَب ؤَثْشَحُ دَزََّ ؤَثٍُْػَ َِجَّْعَ اٌْجَذْشَِّْٓ ؤًَْ ؤَِْعَِِ دُمُجًب ):

ؼَذَاءََٔب ٌَمَذْ ٌَمِْنَب ِِْٓ عَفَشَِٔب ىَزَا َٔصَجًب  ( فٍَََّّب جَبًَصَا لَبيَ ٌِفَزَبهُ آرِنَب64دٌُرَيَُّب فَبرَّخَزَ عَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَذْشِ عَشَثًب )

هُ ًَارَّخَزَ عَجٍَِْوُ ( لَبيَ ؤَسَؤَّْذَ بِرْ ؤًََّْنَب بىل اٌصَّخْشَحِ فَةِِّٔ َٔغِْذُ اٌْذٌُدَ ًََِب ؤْٔغَبِْٔوُ بٌَِّب اٌشَّْْطَبُْ ؤْْ ؤَرْوُش68َ)

( فٌََجَذَا عَجْذًا ِِْٓ عِجَبدَِٔب آرَْْنَبهُ 69ب َٔجْػِ فَبسْرَذَّا عٍَََ آصَبسِىَِّب لَصَصًب )( لَبيَ رٌَِهَ َِب وُن63َّفِِ اٌْجَذْشِ عَجَجًب )

( 66( لَبيَ ٌَوُ ٌُِعََ ىًَْ ؤَرَّجِعُهَ عٍَََ ؤْْ رُعٍََِِّّٓ َِِّّب عٍُِّّْذَ سُشْذًا)65سَدَّْخً ِِْٓ عِنْذَِٔب ًَعٍََّّْنَبهُ ِِْٓ ٌَذَُّٔب عًٍِّْب )

( لَبيَ عَزَجِذُِِٔ بْْ شَبءَ 68( ًَوَْْفَ رَصْجِشُ عٍَََ َِب ٌَُْ رُذِطْ ثِوِ خُجْشًا )67بَّٔهَ ٌَْٓ رَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا ) لَبيَ

( 71نْوُ رِوْشًا )( لَبيَ فَةْْ ارَّجَعْزَنِِ فٍََب رَغْإٌَْنِِ عَْٓ شَِْءٍ دَزََّ ؤُدْذِسَ ٌَهَ 69ِِاهللُ صَبثِشًا ًٌََب ؤَعْصِِ ٌَهَ ؤَِْشًا )

( لَبيَ ؤٌََُْ ؤَلًُْ 74ِْشًا )فَبْٔطٍََمَب دَزََّ بِرَا سَوِجَب فِِ اٌغَّفِْنَخِ خَشَلَيَب لَبيَ ؤَخَشَلْزَيَب ٌِزُؽْشِقَ ؤَىٍَْيَب ٌَمَذْ جِئْذَ شَْْئًب بِ

( فَبَْٔطٍََمَب دَزََّ 73ًٌََب رُشْىِمْنِِ ِِْٓ ؤَِْشُِ عُغْشًا ) ( لَبيَ ٌَب رُاَاخِزِِْٔ ثَِّب َٔغِْذ78ُبَّٔهَ ٌَْٓ رَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا )

( لَبيَ ؤٌََُْ ؤَلًُْ ٌَهَ بَّٔهَ ٌَْٓ 79بِرَا ٌَمَِْب ؼٍَُبًِب فَمَزٍََوُ لَبيَ ؤَلَزٍَْذَ َٔفْغًب صَوَِّْخً ثِؽَْْشِ َٔفْظٍ ٌَمَذْ جِئْذَ شَْْئًب ُٔىْشًا )

( 76بيَ بْْ عَإٌَْزُهَ عَْٓ شَِْءٍ ثَعْذَىَب فٍََب رُصَبدِجْنِِ لَذْ ثٍََؽْذَ ِِْٓ ٌَذُِِّٔ عُزْسًا )( ل75َرَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا )

لَبَِوُ سًا ُّشِّذُ ؤْْ َّنْمَطَّ فَإَفَبْٔطٍََمَب دَزََّ بِرَا ؤَرََْب ؤَىًَْ لَشَّْخٍ اعْزَطْعََّب ؤَىٍَْيَب فَإَثٌَْا ؤْْ ُّعَِّْفٌُىَُّب فٌََجَذَا فِْيَب جِذَا

( لَبيَ ىَزَا فِشَاقُ ثَْْنِِ ًَثَْْنِهَ عَإَُٔجَِئُهَ ثِزَإًًِِّْ َِب ٌَُْ رَغْزَطِعْ عٍََْْوِ صَجْشًا 77لَبيَ ٌٌَْ شِئْذَ ٌَبرَّخَزْدَ عٍََْْوِ ؤَجْشًا )

ْجَيَب ًَوَبَْ ًَسَاءَىُُْ ٍَِِهٌ َّإْخُزُ وًَُّ عَفِْنَخٍ ( ؤََِّب اٌغَّفِْنَخُ فَىَبَٔذْ ٌَِّغَبوِنيَ َّعٌٍََُّْْ فِِ اٌْجَذْشِ فَإَسَدْدُ ؤْْ ؤَع78ِ)

( فَإَسَدَْٔب ؤْْ ُّجْذٌَِيَُّب سَثُّيَُّب 81( ًَؤََِّب اٌْؽٍَُبَُ فَىَبَْ ؤَثٌََاهُ ُِاِِْنَِْْٓ فَخَشِْنَب ؤْْ ُّشْىِمَيَُّب طُؽَْْبًٔب ًَوُفْشًا )79ؼَصْجًب )

( ًَؤََِّب اٌْجِذَاسُ فَىَبَْ ٌِؽٍَُبَِِْْٓ َّزَِِّْْْٓ فِِ اٌَّْذِّنَخِ ًَوَبَْ رَذْزَوُ وَنْضٌ ٌَيَُّب ًَوَبَْ 84دًّْب )خَْْشًا ِِنْوُ صَوَبحً ًَؤَلْشَةَ سُ

ْٓ ؤَِْشُِ رٌَِهَ ٍْزُوُ عَؤَثٌُىَُّب صَبٌِذًب فَإَسَادَ سَثُّهَ ؤْْ َّجٍُْؽَب ؤَشُذَّىَُّب ًََّغْزَخْشِجَب وَنْضَىَُّب سَدَّْخً ِِْٓ سَثِّهَ ًََِب فَعَ

 ( .88 - 61( { )اٌىيف 88رَإًًُِّْ َِب ٌَُْ رَغْطِعْ عٍََْْوِ صَجْشًا )
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( ( لمقاء الخضر)كىذه قصة أخرل ؛ تحمؿ خبرنا آخر يركم رحمة مكسى )        
كطمب التعمـ عمى يديو ، دعانا القرآف الكريـ لمتأمؿ فييا مميِّا ؛ كاالعتبار بما جاء فييا 

تربكية ؛ ألنَّيا جمعت أكـر معمـ بأكـر متعمـ . عمى أفَّ االستجابة ليذا مف دركس 
المطمب الكريـ ال تككف بغير أدكات التحميؿ ؛ كالسيما السؤاؿ األكؿ : ) ماذا أراد القرآف 

أف يخبرنا ؟ ( ؛ لنخمص فيما نستقبؿ مف مكضكعات إلى اإلجابة عف السؤاؿ الثاني :   
 ) كيؼ قاؿ ذلؾ ؟ ( .

 } ًَبِرْ لَبيَ ٌُِعََ ٌِفَزَبهُ {.:ــ لٌٌو رعبىل ـ 4

كفييا : يستحب لممعمـ اصطحاب مف يرل فيو الفطنة كالنجابة مف طالبو في           
 الحضر كالسفر ؛ ليفيد مف عمـ أستاذه كمف كأدبو ، كال بأس إف خدـ أستاذه إكرامان لو .  

 ( {.61ػَ َِجَّْعَ اٌْجَذْشَِّْٓ ؤًَْ ؤَِْعَِِ دُمُجًب )} ٌَب ؤَثْشَحُ دَزََّ ؤَثٍُْ:ـــ لٌٌو رعبىل  8

كفييا : ينبغي لطالب العمـ ػػػ بعد اتخاذ الصحبة الصالحة ػػػ : تحديد اليدؼ ،           
 كالعزيمة عمى تحقيقو ، كبذؿ األسباب ، كاإلصرار عمى تحصيمو ، كلك طاؿ بو العيد .

نَّو أجؿُّ   كفييا : بياف فضيمة العمـ كالح        ث عمى طمبو كالرحمة إلى تحصيمو ، كا 
    ما يؤمؿ اإلنساف كأكـر ما يبتغي .

 } فٍَََّّب ثٍََؽَب َِجَّْعَ ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب دٌُرَيَُّب{.:ـــ لٌٌو رعبىل  3

ا ؛ كىي خير          كفييا : أفَّ اهلل تعالى يقدِّر عمى عبده أقداران ؛ يراىا العبد شران محضن
 محضه ؛ فييا تكفيقو كصالح أمره ) كنسياف الحكت ىنا ( .  

 } لَبيَ ٌِفَزَبهُ آرِنَب ؼَذَاءََٔب {.:ـــ لٌٌو رعبىل  9

س كنحكىا ، كال بأس إف كفييا : الحث عمى التكاضع لطمبة العمـ في المأكؿ كالممب        
 خدـ الطالب أستاذه إكرامان لو .  

 ( {.        68} ٌَمَذْ ٌَمِْنَب ِِْٓ عَفَشَِٔب ىَزَا َٔصَجًب ):ـــ لٌٌو رعبىل  5

( : )) السفر ًقٍطعىةه ًمفى اٍلعىذىاًب (( . كفييا : السفر مشقة كما جاء في حديثو )       
 ألجؿ العمـ كالتعمـ .( تحٌمؿ مشقة السفر كأفَّ مكسى )

  كفييا : جكاز إخبار اإلنساف عما ىك مف مقتضى طبيعة النفس مف نصب أك جكع     
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 .    صدقان  افكك؛ ٌخط إذا لـ يكف عمى كجو التس؛ أك عطش 
         {. ؤَرْوُشَهُ ؤْْ ُْبْوُ بٌَِّب اٌشَّْْطَبِٔغَؤِْٔ َٔغِْذُ اٌْذٌُدَ ًََِب ةِّٔفَ }: رعبىلـــ لٌٌو  6

فعمى كجو التسكيؿ كالتزييف ،  افالشيط إلى: إضافة الشر كأسبابو  كفييا        كاف كا 
 الكؿ بقضاء اهلل كقدره . 

 {. (65فٌََجَذَا عَجْذًا ِِْٓ عِجَبدَِٔب آرَْْنَبهُ سَدَّْخً ِِْٓ عِنْذَِٔب ًَعٍََّّْنَبهُ ِِْٓ ٌَذَُّٔب عًٍِّْب ) }: رعبىلـــ لٌٌو  7

بصفة العبكدية أكالن ، ثـ بالرحمة  ()مفَّ عمى الخضر  تعالىاهلل  أفَّ :  كفييا        
: عمـ مكتسب يدركو العبد بجده كاجتياده ، كعمـ  افالعمـ نكع أفَّ ، ثـ بالعمـ ثالثان . ك  ثانينا

 عميو مف عباده .   لدنِّي ييبو اهلل لمف يمفُّ 
 كفييا : تكجيو لممتعمـ بالتمطؼ عند سؤاؿ المعمـ . {.لَبيَ ٌَوُ ٌُِعََ ىًَْ  }: رعبىلـــ لٌٌو  8

فادة ف أجؿ التعمـ كاإلمرافقة العالـ م: الحرص عمى  كفييا {.ؤَرَّجِعُهَ ىً } : رعبىلـــ لٌٌو  9
 .  أخالقوعممو ؛ فضالن عف أدبو ك مف 

 مكسى بال شؾ أفضؿ مف الخضر .  فَّ إف؛ كفييا تكاضع الفاضؿ لمتعمـ ممف دكنو       
فر فيو ممف مير فيو ، ك كفييا : تعمـ العالـ الفاضؿ لمعمـ الذم لـ يتميٌ        دكنو  افك ا 

 في العمـ بدرجات كبيرة .
         {.َِّٓ َِِّّب عٍُِّّْذَ رُعٍَِّ ؤْْ }: رعبىلـــ لٌٌو  41

 .بياكشكر اهلل عمييا بعد اإلقرار ،  تعالى : إضافة العمـ كغيره مف الفضائؿ هلل كفييا    
 {. (66) سُشْذًاَِِّّب عٍُِّّْذَ } : رعبىلـــ لٌٌو  44

الخير ، فكؿ عمـ يككف فيو رشد  إلىالعمـ النافع ، ىك العمـ المرشد  أفَّ  : كفييا        
و مف العمـ النافع ، نَّ إف طريؽ الشر أك كسيمة لذلؾ ؛ فكتحذير مكىداية لطريؽ الخير 
 يككف ضاران ، أك ليس فيو فائدة .   أفكما سكل ذلؾ ؛ فإما 

 {. (67هَ ٌَْٓ رَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا )َّٔبلَبيَ  }: رعبىلـــ لٌٌو  48

، كال يحمؿ نفسو عمى  اءممعمى صحبة العر بصالب ال يتحمىمف  أفَّ :  كفييا        
 .  صبره لقمةكثير مف العمـ يفكتو ؛ مكابدة مشاؽ التعمـ 
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 {.( 68ًَوَْْفَ رَصْجِشُ عٍَََ َِب ٌَُْ رُذِطْ ثِوِ خُجْشًا ) }: رعبىلـــ لٌٌو  43

ال فاألمر  ثمرتيا إدراؾ غاية ماالنفس عمى ر يصبتل الرئيس الدافع أفَّ :  كفييا         ، كا 
 .   عمى أسبابو ال يتكقع بذؿ الصبرفائدتو حاط بيي كال غايتو  تيجيؿ الذم

 {. (69شَبءَ اهللُ صَبثِشًا ًٌََب ؤَعْصِِ ٌَهَ ؤَِْشًا ) ْْبلَبيَ عَزَجِذُِِٔ  }: رعبىلـــ لٌٌو  49

 .   ربط الصبر بالمشيئة كجكب :  كفييا        
العـز عمى فعؿ شيء  أفَّ مف لكاـز االتباع الطاعة كعدـ المعصية . ك  أفَّ  : كفييا      

 الصبر كلـ يفعؿ .كطَّف نفسو عمى  ()مكسى  فَّ إليس بمنزلة فعمو ، ف
 {. (71ارَّجَعْزَنِِ فٍََب رَغْإٌَْنِِ عَْٓ شَِْءٍ دَزََّ ؤُدْذِسَ ٌَهَ ِِنْوُ رِوْشًا ) ْْةلَبيَ فَ }: رعبىلـــ لٌٌو  45

 شيء حتى يتبيف لطالبوبالحكـ عمى كعدـ المبادرة ؛ ت ي كالتثبٌ أنِّ : األمر بالت كفييا        
 . منو المقصكد 

عف عدـ السؤاؿ ) المتعمـ ( عمى التابع ) المعمـ ( جكاز اشتراط المتبكع : كفييا       
بالسؤاؿ عف عمة حدكثو ؛ تابعو لالمتبكع  حتى يأذف؛ عند مباشرة التعميـ أم شيء 
  . فيكضحو لو

 {.لَبيَ ؤَخَشَلْزَيَب ٌِزُؽْشِقَ ؤَىٍَْيَب  }: رعبىلـــ لٌٌو  46

كىك إغراؽ  ؛ ()عمى الخضر كار المنكر إنقاـ ب ()مكسى  أفَّ  : كفييا        
 ذلؾ مخالفنا لشرطو معو . افو منكر ػػػ كلك كأنَّ السفينة ػػػ فيما ظف 

 {. (78هَ ٌَْٓ رَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا )َّٔبلَبيَ ؤٌََُْ ؤَلًُْ }: رعبىلـــ لٌٌو  47

في معاممتو ، اة نكاألبالمتعمـ ؛ كالتجمؿ بالحمـ المعمـ عمى الرفؽ  : حثكفييا         
 . عميو اقبالشرط الذم اتف يذكره أفعمى ، أخطائو  الكقكؼ عمى شيء مفعند كالسيما 

 {.لَبيَ ٌَب رُاَاخِزِِْٔ ثَِّب َٔغِْذُ  }: رعبىلـــ لٌٌو  48

السبب ، كطمبو الصفح عما  بيافمع  بتقصيرهعتراؼ عمى اال : حث المتعمـ كفييا        
 .بدر منو 

 ؛ ال في حؽ اهلل كال في حؽ العباد . بنسيانوالناسي غير مؤاخذ  أفَّ كفييا :      
         {.( 73ًٌََب رُشْىِمْنِِ ِِْٓ ؤَِْشُِ عُغْشًا )}: رعبىلـــ لٌٌو  49
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ا ػػػ  افكعالمان  ؛ افسإنػػػ أم  لإلنسافو ينبغي أنَّ :  كفييا      مف ال يكمؼ  أفأك متعممن
، مف عممو ىذا مدعاة لمنفكر منو كالسآمة  فَّ إ، ف يرىقوك  ، أك يشؽ عميو يميو ما ال يطيؽ

 المتيسر ليتيسر لو األمر .ببؿ يأخذ 
 {.لَبيَ ؤَلَزٍَْذَ َٔفْغًب صَوَِّْخً ثِؽَْْشِ َٔفْظٍ  }: رعبىلـــ لٌٌو  81

و أنَّ فيما ظف  ()عمى الخضر كار المنكر إنى قاـ ب ()مكسى  أفَّ :  كفييا       
فقتؿ النفس أمر منكر ال يمكف  ، مخالفنا لشرطو معو افكلك ك ػػػالغالـ  وكىك قتمػػػ منكر 

 . السككت عميو 
  كر الذنكب .أنالقتؿ مف  أفَّ : كفييا  {. (79}ٌَمَذْ جِئْذَ شَْْئًب ُٔىْشًا ): رعبىلـــ لٌٌو  84

 {. (75رَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا )هَ ٌَْٓ َّٔبلَبيَ ؤٌََُْ ؤَلًُْ ٌَهَ  }: رعبىلـــ لٌٌو  88

 . العمـكقمة  الجيؿ بعذرطالبو  بعض أخطاء المعمـتسكيغ :  كفييا        
الدرجة  إلى { هََّٔب}لَبيَ ؤٌََُْ ؤَلًُْ ل  كذلؾ رفع درجة العتاب مف الدرجة : كفييا       

 ر الخطأ .  عند تكر  { هََّٔب} ؤٌََُْ ؤَلًُْ ٌَهَ  الثانية

        {. (76عَإٌَْزُهَ عَْٓ شَِْءٍ ثَعْذَىَب فٍََب رُصَبدِجْنِِ لَذْ ثٍََؽْذَ ِِْٓ ٌَذُِِّٔ عُزْسًا ) ْْبلَبيَ  }: رعبىلـــ لٌٌو  83

بمغ  أفنيؿ الجزاء المترتب عمى خطئو بعد اعتراؼ الطالب بخطئو ، كاستحقاقو :  كفييا
 حده في اإلعذار .

 {. (77َّنْمَطَّ فَإَلَبَِوُ لَبيَ ٌٌَْ شِئْذَ ٌَبرَّخَزْدَ عٍََْْوِ ؤَجْشًا ) ؤْْفٌََجَذَا فِْيَب جِذَاسًا ُّشِّذُ  }: رعبىلـــ لٌٌو  89

مقابمة اإلساءة  فَّ إبؿ مف شيـ العمماء العامميف ،  تالمعاممة بالمثؿ ليس أفَّ :  كفييا        
 .الكاجب  ىي افباإلحس
 مكسى عميو السالـ قد بمغ حد اإلعذار في المرة الثالثة . أفَّ : كفييا      
  بعد نفاذ أعذاره  المتعمـمـ مع معحـز ال : كفييا{} لَبيَ ىَزَا فِشَاقُ ثَْْنِِ ًَثَْْنِهَ : رعبىلـــ لٌٌو  85

 {. (78ئُهَ ثِزَإًًِِّْ َِب ٌَُْ رَغْزَطِعْ عٍََْْوِ صَجْشًا )ٔجِإُِعَ}: رعبىلـــ لٌٌو  86

فاذه ما ألـز قبؿ إنأك جيمو المتعمـ تكضيح ما غفؿ عنو : يجب عمى المعمـ  كفييا        
 .نفسو بو مع تالميذه 
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 {.َّجٍُْؽَب ؤَشُذَّىَُّب  ؤْْفَإَسَادَ سَثُّهَ  }: رعبىلـــ لٌٌو  87

الخضر أضاؼ عيب  فَّ إفي األلفاظ ؛ ف تعالىاألدب مع اهلل  : استعماؿ كفييا        
في  تعالىهللا  إلىالخير ؛ فأضافه  وأما ،ؤَعِْجَيَب {  ؤْْفَإَسَدْدُ  }نفسو بقكلو :  إلىالسفينة 

  .َّجٍُْؽَب ؤَشُذَّىَُّب ًََّغْزَخْشِجَب وَنْضَىَُّب {  ؤْْ} فَإَسَادَ سَثُّهَ قوله : 

 {.سَدَّْخً ِِْٓ سَثِّهَ ًََِب فَعٍَْزُوُ عَْٓ ؤَِْشُِ }: رعبىلـــ لٌٌو  88

؛ منكرة  ()مف أعماؿ ظنيا مكسى  ()لما كقع مف الخضر  : تفسيره  كفييا        
ت مف انيا كأنَّ األجر عمى بناء الجدار . ك  ، كترؾكقتؿ الغالـ ، مف تخريب السفينة 

 جرت عمى يد فَّ ا  فيي ك  ، كبعممو سبحانوت بأمره انيا كأنَّ بمف كقعت ليـ ، ك  رحمة اهلل
 كفييار عمى العبد أقداران يكرىيا يقدِّ  سبحانوك ى، ك  محضه  قدره  ياأنَّ إال  ()الخضر 

 .   ( كما في قصة السفينة كالجدار )صالح دنياه  ( ككما في قصة الغالـ  )صالح دينو 
 .( { 88رٌَِهَ رَإًًُِّْ َِب ٌَُْ رَغْطِعْ عٍََْْوِ صَجْشًا ) }: رعبىلـــ لٌٌو  89

مف األحكاؿ كيترؾ  ال يفارؽ صاحبو في حاؿ أفلمصاحب و ينبغي أنَّ :  كفييا        
 . ()الخضر مع مكسى صحبتو حتى ييٍعًتبوي ك ييٍعًذرى منو ، كما فعؿ 

 
 

 توى الصوتً س: الم أولا 

 ىما : في تحميؿ النص ؛ يف يف أساسجانباكؿ المستكل الصكتي يتن      
 الصكائت ( ك صحيحةة ؛ كيشمؿ األصكات الصكامت )الحركؼ الاألصكات المفرد أواًل ـــ

، كخصائصيا، طبيعتيا كالطكيمة )حركؼ العمة( مف حيث : بنكعييا القصيرة )الحركات( 
 ،جيكرة حنجرية ،  ،احتكاكية  ،ساكنة  متحركة ، )مخارجيا صفاتيا ، ك كسماتيا ، ك 

 .  (... ميمكسة 
، الصكتية التي تتألؼ منيا الكممة ف مف المقاطع كيتكك ؛  التشكؿ الصكتي ــــ ثانًيا

تنغيـ مف نبر ، ك  ة ؛مغكيالكيب اتر ملتشكالت الصكتية التمؼ ىذه كالمالمح الصكتية التي 
بداؿ ك ، حذؼ ك ، ) مد ( ، كسكت ) كقؼ (  طكؿك ،  دغاـ ك ، ا   ... كغيرىا ا 
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المعطيات ىذه إسياـ  رصد الجانبيف تكمف في ىذيفضمف ككظيفة التحميؿ       
  في رسـ داللة النص إسيامنا مباشران ؛ فضالن عٌما تكحي بو إيحاءن .ة الصكتي
      

 مالمح األصوات المفردة : 
مف سائر تميزه بو سمات خاصة ػػػ كما ألمحنا ػػػ ىذه المغة صكات لكؿ صكت مف أ      

كسمات مكحية ) قكة ، شدة ، ليكنة مائزة أصكاتيا ؛ فتتشكؿ لو ألجؿ ذلؾ مالمح صكتية 
في ليا تأثير مختمؼ في النطؽ لقكتيا مثالن فاألصكات المجيكرة ، ، سيكلة ... ( 

يدة عف ، كالشد ةقمرقالعف  ةمتبايف األصكات المفخذلؾ ، كنحك عف الميمكسة األسماع 
رَجْعًََ ثَْْنَنَب ًَثَْْنَيُُْ  ؤْْ} فَيًَْ َٔجْعًَُ ٌَهَ خَشْجًب عٍَََ :  تعالىي قكلو فف، كىكذا سائرىا ؛ كة الرخ

يعكس صكت  ( {95( لَبيَ َِب َِىَّنِِّ فِْوِ سَثِِّ خَْْشٌ فَإَعِْنٌُِِٔ ثِمٌَُّحٍ ؤَجْعًَْ ثَْْنَىُُْ ًَثَْْنَيُُْ سَدًِْب )99عَذًّا )
عمييا ىؤالء  افحالة الضعؼ التي كفي كممة ) سٌدان ( السيف ػػػ كىك صكت ميمكس ػػػػ 

يطمبكف شيئان قكيان مع ذلؾ لكنيـ  ، ؛ يظير ذلؾ في طبيعة كالميـ كطريقة سؤاليـالقـك 
يـ نَّ إقد أكحت الداؿ المجيكرة بو ؛  يمنعيـ مف القـك المفسديف ) قـك يأجكج كمأجكج (

و سيجعؿ بينيـ كبيف القـك المفسديف ) ردمان ( ؛ أنَّ فأجابيـ ذك القرنيف ب ( ، ان سدٌ ) ف يطمبك 
؛  جميع أصكاتو مجيكرةكناسب ذلؾ مجيء ؛ كأكبر كالردـ في المغة أقكل مف السد 

 ؛الردـ مكحيان بتجمع ذم يتسـ بضـ مخرجو كتجمعو ؛ ال بالميـ اختتامياكزادىا قكة 
ىذه بيف طبيعة  سجاـنكاالمدل التكافؽ كغير خاؼو  . كالتجمع عالمة عمى القكة

 . اإلييالنظر  تبأدبية عالية لفت عمى سياؽ النص  وتعكساألصكات كالمعنى الذم 
 اثنبعكاالفاألصكات ليا فاعمية جمالية كمعنكية تؤثر في النشاط اإليقاعي إذف     

 ان كفقبيذه المثابة ؛ في النص األدبي  ألصكاتا استعماؿ فَّ ا  ك ، المكسيقي لتراكيب النص 
يعطي مؤشران مف جية أخرل ؛ مع معنى السياؽ  امياانسجك مف جية ؛  لتمايز أجراسيا

مخرجان كصفة       ت دراسة الصكت ان، كمف ىنا ك النص إدراؾ جماليات إلىيكصؿ 
 األكلى... ( تشكؿ المرحمة  ارانفج، ىمس ، تفخيـ ، ترقيؽ ، احتكاؾ ، ) جير 
األسمكبية الجديدة عمى كجو مف أسس الدراسة األدبية عامة ك  أساسان الصكتية ، ك لمدراسات 

  .الخصكص 
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 ــــ الجهر والهمس :  أوالً   
األكتار  س في أكؿ مراحؿ التككف الصكتي نتيجة لتحرؾيتشكؿ مممحا الجير كاليم      

في العالقة المبكرة بيف المفظ كالمعنى نظرنا إلى ك  . فو أك ليِّ  الصكتية كتذبذبيما بشكؿ قكم  
 .ى في التحميؿ كالدراسة األدبية األكل ليما المرتبة اففقد كالدراسات المغكية ؛ 

 
 أــــ الجهر : 

ناتج عف اىتزاز الكتريف الصكتيف اىتزازان ؛ الجير : ارتفاع في شدة الصكت       
ء ، ا ، ب ، ج ، د ، ذ ، ر ، ز ، ض ، ط ، ظ ، ) :  األصكاتمنتظمان عند النطؽ ب

الجير فكمف ىنا جاءت تسميتيا بالمجيكرة ؛ ، ( ع ، غ ، ؽ ، ؿ ، ـ ، ف ، ك ، م 
مف سمات بيذه الشدة  لياينشأ ف ، ان مميز ك  ان شديد ان نطقيا مممحان صكتيان مكسيقي فييحدث 

الكريـ يكظؼ ىذه  القرآفك  ،مف األصكات  الغيرى يككفالقكة كطبيعة التأثير ما ال 
فمف ذلؾ تعبيره  الخصيصة في األصكات المجيكرة في مكاضع عديدة مف سكرة الكيؼ ،

،  ( {9ٌا ارَّخَزَ اهللُ ًٌََذًا )} ًَُّنْزِسَ اٌَّزَِّٓ لَبٌُ:  تعالى( في قكلو التيديد كالكعيد ) داللة عف 
ض التكصيؿ كدقة أصكات ذات كضكح سمعي لغر  إلىكالكعيد تحتاج  رنذااإلطبيعة ف

قع القكم الك ذات  رة ) الذاؿ ، كالداؿ ، كالراء (تكرار األصكات المجيك  فَّ ا  ك  ،اإلسماع 
لخطكرتو عمييـ ، كمف ثـ  إليو اهنتباالتمفت ك ؛ تكشؼ أبعاد المعنى الغريب ؤثر الم

كمنسجـ مع المعنى الذم تحممو اآلية ، ؛ في خط متكازو  مراكز الجممة معنكيان بارتبطت 
مف تزيد طبيعة األصكات المجيكرة ك  ،(  عاة، كقضية مدٌ  عاء، كادٌ  رإنذا) : فيناؾ 

 .تيديدان ككعيدان تأثير كقعيا عمى السامع 
   

 ب ــــ الهمس : 
    األصكات الميمكسة تشمؿ ما تبقى مف أصكات المغة ، كقد جمعت في عبارة :     

؛ ) فحثو شخص سكت : ؼ ، ح ، ث ، ق ، ش ، خ ، ص ، س ، ؾ ، ت ( 
، عمى العكس مف عند النطؽ بيا ف عدـ اىتزاز األكتار الصكتية متسبب مكاليمس فييا 

اليمس ف . كألجؿ ذلؾالكتراف الصكتياف كال يسمع ليما رنيف  افال ييتز معي ؛الجير 
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 ، أحيانناكفيو مممح مف الحزف ، و تككينفي مممح صكتي يتسـ بالميكنة في طبيعتو ك 
الكريـ يكظؼ ىذه الخصيصة في األصكات الميمكسة في مكاضع عديدة مف  القرآفك 

} ًَُّجَشِّشَ : تعالىة كالتبشير ( في قكلو أن) الطمداللة سكرة الكيؼ ، فمف ذلؾ تعبيره عف 

ألفاظ سيمة في  ففي اآلية الكريمة؛  (8ٌَيُُْ ؤَجْشًا دَغَنًب { ) ؤَّْاٌُّْاِِْنِنيَ اٌَّزَِّٓ َّعٌٍََُّْْ اٌصَّبٌِذَبدِ 
المريحة المحببة  المعانيمع ) يبشر ، الصالحات ، حسنا ( ، تالقت طبيعة أصكاتيا 

في طبيعة الصكت الميمكس ف لمنفس كتكافقت مع األصكات الميمكسة المينة الرقيقة ،
يقرب السامع منو  أفالمتكمـ يريد  أفَّ ؛ كك تشكؿ عنصر راحة كتقريبألفاظ اآلية الكريمة 

فارتبطت األصكات الميمكسة ، اهلل  إلىفي أذنو ، كالمؤمنكف مف أقرب الخمؽ فييمس 
: في مراكز الجممة معنكيان في خط متكازو كمنسجـ مع المعنى الذم تحممو اآلية ، فيناؾ 

س السامع أنبو ( ، كطبيعة األصكات الميمكسة تزيد مف  ) بشارة ، كمبشريف ، كمبشره 
 .ةن كتبشيران أنطمبيا 
  
 ــــ التفخيم والترقيق :  ياً انث

  صكتي الالـ كالراء فحسب . افتخصٌ  صكتيتاف افصفت     
 أ ــــ التفخيم : 

الطبؽ  إلى المسافعف حركة مؤخرة  ( ناتج جزئيان  أك كميان  ) كتفخيـ الالـ أك الراء      
لمصكت  فان ال، فتظير فيو قكة كتمكف كتعظيـ خ(  الالـ أك الراء )بالصكت عند النطؽ 

عند تصكيره  ىذيف الصكتيفالكريـ ىذه الخصيصة في تفخيـ  القرآفؼ كقد كظٌ ،  المرقؽ
 ؿ؛ كىك مف المشاىد العظيمة المخيفة ؛ ككيؼ ستؤك  أحكاؿ اآلخرة فيمشيد الدنيا 

ذًا ب ٌَجَبعٌٍَُِْ َِب عٍََْْيَب صَعَِّْٔب} ًَ: ( اصعيدو ) تراب ( جرزو ) بيضاء ال نبت فيي إلىأرضيا 

ػػػ بما فيو مف دالالت القكة كالتمكيف ػػػ تتابع األصكات المفخمة فقد ساعد  ؛ {( 8جُشُصًا )

 القطع بتحقؽ بعد، ف كقع التخكيؼ مف عاقبة األمكر ( مجُشُصًا  ،عٍََْْيَب  ،ٌَجَبعٌٍَُِْ في ) 

     مع سياؽ التعظيـ الذم بدأت بو اآلية اامن انسجأكثر  اففك( ؛  ذًاصَعِْ في ) المصير
 .داللة التعظيـ كالتيكيؿ ( ) 
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 ب ـــــ الترقيق :
كيمتد كيرؽ  المسافالترقيؽ الصكتي في مقابؿ التفخيـ ، فمع الصكت المرقؽ يستفؿ      

 كسمي أغمبو ، فيخرج الصكت كفيو مممح مف مالمح اليدكء ، كصفة مف صفات الميف ،
خفض االستفاؿ ، فعند خركج الصكت ينمعو تأخذ كضع  المسافحركة  فَّ كذلؾ أيضان أل

 . كرقةن  يكتسب الكالـ لينان فيميف المخرج ، التفخيـ ، ك عف مستكل  المساف
جاءت كممات ؛ فقد  (التكدد مف المناسب جدان ترقيؽ الكالـ في سياؽ ) اف ذا ككا        
} لَبيَ ٌَوُ ٌُِعََ : يطمب رفقتو مرة فكىك يتكدد الرجؿ الصالح ؛ بيذه المثابة  ()مكسى 

       } لَبيَ : ، كيطمب الصفح عنو أخرل  { (66َِِّّب عٍُِّّْذَ سُشْذًا )رُعٍََِِّّٓ  ؤْْىًَْ ؤَرَّجِعُهَ عٍَََ 

  مؤدبافيف طمب كاعتذار ، ففي السياق ( {73ٌَب رُاَاخِزِِْٔ ثَِّب َٔغِْذُ ًٌََب رُشْىِمْنِِ ِِْٓ ؤَِْشُِ عُغْشًا )
 . الرفقةالصفح ك ؛ طمعان في كلذا جاءت كمماتو رقيقة لينة خالية مف التفخيـ 

 
 : ) أصوات الشدة ( االنفجاريةــــ األصوات  اً ثالث
ػػػػ ) ء ، ب ، ت ، د ، ض ، ط ، ؾ ، ؽ ( ػػػػ  ةارينفجاالت اصك األ خركجيصاحب       
، مما يعطي الصكت  االنفس عند النطؽ بي اسنحبال؛ كذلؾ المخرج دفعة كاحدة  اخانتف
في سياؽ  ا؛ فضالن عف إيرادى اليةنفعاالبالحاالت  ااستعماليارتبط كمف ثـ ؛  كشدة قكة

  الجزاء .كعظيـ ، كالكعيد ، التيديد 
عمى  جاءما النفسي  اؿنفعاالحاالت في  اريةنفجاالاألصكات مكاضع تكظيؼ  كمف     
البحر بييأة لـ يألفيا  إلىيخبره عف سعي الحكت الميت  كىك ()فتى مكسى  افلس

ِ َٔغِْذُ اٌْذٌُدَ ًََِب إِّٔاٌصَّخْشَحِ فَ بىل} ؤَسَؤَّْذَ بِرْ ؤًََّْنَب  :فقاؿ ؛  كلـ يتكقعيا ؛ مما أثار دىشتو

تتابع الصكت الميمكز ف، ( { 63ؤَرْوُشَهُ ًَارَّخَزَ عَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَذْشِ عَجَجًب ) ؤْْ ُْببٌَِّب اٌشَّْْطَ ؤُِْؤَْٔغَب
كأعمقيا ،  اريةنفجاالىك مف أقكل األصكات ك ػػػ  عشر مراتبنحك استعمالو  كتكرار

؛  الحكت أمرحالة الفتى المندىش مف برتبط م ػػػػ فمخرجيا مف األكتار الصكتية نفسيا 
  . ()كىك ينقؿ الخبر لمكسى  منفعالن  فاكلذا ك
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  ()مكسى العبد الصالح  باطخفي  ارمنفجاالصكت اليمزة تكظيؼ تكرر كي      
هَ ٌَْٓ رَغْزَطِْعَ َّٔبؤٌََُْ ؤَلًُْ ٌَهَ  } ، ( {78هَ ٌَْٓ رَغْزَطِْعَ َِعَِِ صَجْشًا )َّٔب} ؤٌََُْ ؤَلًُْ  :بنٌية ) التنبيو ( 

قبؿ عميو مف سيما  إلى ()مكسى ينبو  أف، فالعبد الصالح أراد ( { 75َِعَِِ صَجْشًا )
 تكقظ السمع كتذكي الفكر .    اريةنفجاالىذه األصكات  أفَّ كناسب ذلؾ مكاقؼ صعبة ، 

 
 األصوات الصفيرية : رابعًا ــــ
صفات خاصة تجعؿ بتتسـ كالزام ( ، كالسيف ، ) الصاد : الصفيرية األصكات         

لضيؽ  عند النطؽ بيا تحدث صفيران ؛ فبصفة االحتكاؾ تشترؾ منيا عائمة كاحدة 
 .مما يعطييا سمة القكة كالكضكح السمعي ؛ مخرجيا 
 صاحب الجنتيف ينتصؼ لو مف  أفكبعبارة قكية ككاضحة يسأؿ العبد المؤمف ربو       

 (َْ)ب َِِٓ اٌغََّّبءِ فَزُصْجِخَ صَعِْذًا صٌََمًب {بًُّٔاْرَِِْٓ خَْْشًا ِِْٓ جَنَّزِهَ ًَُّشْعًَِ عٍََْْيَب دُغْجَ ؤْْ} فَعَغََ سَثِِّ  :
عمى الحركؼ الصفيرية مراكز صكتية مرتبطة بالمكقؼ الذم فشكمت كمماتو المشتممة 

األصكات كالكفر ، فظيرت  يمافاإلربو القادر عمى الفصؿ بيف مكقؼ  إلىلجأ فيو 
 ( كالنتيجة ) فتصبح صعيدان  ، السماء حسبانان فعسى ، يرسؿ ،  الصفيرية في الطمب )

 . (  زلقان 
كبنحك ىذا السؤاؿ يؤكد مكسى صبره عمى الدعكة كحرصو عمى التعمـ مخاطبان       

فارتبطت ، ( { 69ؤَِْشًا ) شَبءَ اهللُ صَبثِشًا ًٌََب ؤَعْصِِ ٌَهَ ْْب} عَزَجِذُِِٔ  العبد الصالح بقكلو :
، كلـ يكف ليذا السياؽ األصكات الصفيرية في مسألتو بمراكز تقتضي اإلسماع كالتككيد 

 .مثؿ األصكات الصفيرية أداءن 
 

 : الصوتية المقاطع 
  قتصر عمى األصكات المفردة ال يمظاىر التشكؿ الصكتي في النص المغكم  فَّ إ      

     مالمح صكتية قد بفربما أكحت المقاطع المتتابعة في الجممة ، ػػػ كما رأينا ػػػ فحسب 
ماط مقطعية أنما لـ تتشكؿ في ة ؛ الصكت المفرد أك أصكات الكممة مجتمعكحي بيا يال 

فمكؿ تركيب معنىن يعبر عنو ، متكررة تمتد مساحتيا عمى ألفاظ التركيب المغكم كمو ، 
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كسياؽ يحمؿ في طياتو مشاعران كأفكاران ؛ قد تككف متمكنة في مكاقؼ ، كثابتة في مكاقؼ 
. إذف  المقاطع الصكتية ليذه التراكيب أخرل ، كلكؿ ىذه الحاالت أثر عمى طبيعة تشكؿ

لدراسة  بابان متصالن كمكمالن شكؿ في الدراسات األسمكبية ي الصكتية فدراسة المقاطع
} ًَوَزٌَِهَ ثَعَضْنَبىُُْ ٌَِْزَغَبءٌٌَُا ثَْْنَيُُْ لَبيَ لَبئًٌِ ِِنْيُُْ  : تعالىفالمتمعف في قكلو  ، األصكات المفردة

اٌَّْذِّنَخِ فٍََْْنْظُشْ  بىلثٌَِسِلِىُُْ ىَزِهِ  ُْوَُْ ٌَجِضْزُُْ لَبٌٌُا ٌَجِضْنَب ًٌَِّْب ؤًَْ ثَعْطَ ٌٍََّْ لَبٌٌُا سَثُّىُُْ ؤَعٍَُُْ ثَِّب ٌَجِضْزُُْ فَبثْعَضٌُا ؤَدَذَوُ

يالحظ عمييا سمة الطكؿ  {(49ُّشْعِشََّْ ثِىُُْ ؤَدَذًا )ؤَُّّيَب ؤَصْوََ طَعَبًِب فٍََْْإْرِىُُْ ثِشِصْقٍ ِِنْوُ ًٌََْْزٍََطَّفْ ًٌََب 
(  ْٔكالطكيؿ منيا ) ،( مقطعان قصيران  ْٔالتشكؿ المقطعي ليا مككف مف )  أفَّ ؛ ذلؾ 

غمبة المقاطع الطكيمة في أغمب تراكيب اآلية لتكحي بالبعد النفسي الذم  أفَّ مقطعان ، ك 
كالمدة الطكيمة التي لبثكىا فيو ، ففكرة البعث مف أىـ ، عميو أصحاب الكيؼ  افك

قطعي الكريـ بإثباتيا في البيئة المكية ؛ كلذا جاء التشكيؿ الم القرآفالقضايا التي عني 
 في إبراز الفكرة الرئيسة .  مساعدان 
 ( {3} َِبوِضِنيَ فِْوِ ؤَثَذًا ): تعالىعمى القصيرة في قكلو زيادة المقاطع الطكيمة  أفَّ كما      

النفسي  االطمئنافزيادة عمى ؛ أىؿ الجنة في الجنة سيحياىا لتكحي بالسرمدية التي 
/ ثي / فى  ما / ؾً ]  :( مقاطع ٗمف )  تتشكمفييا ، فاآلية  بيا كفسينعم كالسكينة التي

( مقاطع طكيمة ؛ أم  ٓ( مقاطع قصيرة ، ك)  ْمنيا )  .[ / بى / دا  أى  ىا / / في /
  ؛ إيحاءن بطكؿ مدة المككث . عمى القصيرة بزيادة المقاطع الطكيمة

عمى  زيدػػػ تمف السكرة  أخرل مكاضعفي ػػػ نسبة المقاطع القصيرة نا نجد لك      
 قاطع القصيرة مت الشكمفربما  ،بما يناسب تمكف سياقيا المقاطع المتكسطة كالطكيمة 

تتابع الحركة ك، قصيرة أكثرناسبيا المقاطع الداية حركة داخؿ السرد ؛ كالحركة تب
         وُ فِِ اٌْجَذْشِ فَبرَّخَزَ عَجٍَِْ} فٍَََّّب ثٍََؽَب َِجَّْعَ ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب دٌُرَيَُّب  : تعالى ولقك في القصيرة المقطعية 

 تعالى ولكقك ،  (ُٕ) {فِْنَخِ خَشَلَيَبطٍََمَب دَزََّ بِرَا سَوِجَب فِِ اٌغَّبْٔ} فَ: تعالى ولكقك ،  {(64عَشَثًب )

دَزََّ بِرَا ؤَرََْب ؤَىًَْ لَشَّْخٍ طٍََمَب بْٔفَ}  : تعالى ولكقك ،  (ْٕ) دَزََّ بِرَا ٌَمَِْب ؼٍَُبًِب فَمَزٍََوُ {طٍََمَب بْٔفَ} : 

 .  (ٕٕ) َّنْمَطَّ فَإَلَبَِوُ { ؤُّْْعَِّْفٌُىَُّب فٌََجَذَا فِْيَب جِذَاسًا ُّشِّذُ  ؤْْاعْزَطْعََّب ؤَىٍَْيَب فَإَثٌَْا 
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 ي : ما يأتفييا  حظيال يمةكر آليات الليذه اؿ المقطعي التشكٌ  التمعف فيفبعد      
 : ( مقطعان  ّْمف ) تشكمت ػػػػػ  {ثَْْنِيَِّب َٔغَِْب دٌُرَيَُّب } فٍَََّّب ثٍََؽَب َِجَّْعَى ػػػػػ األكلاآلية  ػػػػ ُ

زيادة المقاطع القصيرة  أفَّ كال يخفى ،  ( مقطعان  ُٓالطكيمة ) ك ،  ( مقطعان  ُٗالقصيرة ) 
مف الحركة ؛ كذلؾ لطبيعتيا القصيرة ، فيتحرؾ الناطؽ معيا  اآلية الكريمة تشيع جكان في 

المقاطع الطكيمة ، كالحركة المقطعية في المقاطع القصيرة  مع افلك كبسرعة أكثر مما 
، فضالن المقصكد  افالمك إلىكتميفيـ لمكصكؿ ؛ كفتاه  ()مكسى  تسارعتناسب مع ت

 في البحر. عند مجمع البحريف كسربو الحكت حركة  ارعسعف ت
، كالثالثة ،  الثانية )المستشيد بيا  األخرل في اآلياتالشيء نفسو كما يالحظ ػػػػ  ِ

   تي :ما يأككػػػ أعاله  يابحسب ترتيبك ػػػ ( كالرابعة 
(  ُُ: منيا )  ( مقطعان  َِمف )  تككنتـــ } دَزََّ بِرَا سَوِجَب فِِ اٌغَّفِْنَخِ {ػػػػ انيةالثاآلية  ـــــ

 .طكيمة ( مقاطع  ٗ) في مقابؿ ، قصيرنا  مقطعان 
(  َُنيا ) : م ( مقطعان  ُٗ)  تككنت مفـــ  } دَزََّ بِرَا ٌَمَِْب ؼٍَُبًِب فَمَزٍََوُ {ػػػ الثالثة اآلية  ــــ

 طكيمة .( مقاطع  ٗ) في مقابؿ ، قصيرة مقاطع 
(  ُُ) منيا :  ( مقطعان  ُِمف )  تككنتػػػ  { ؤَرََْب ؤَىًَْ لَشَّْخٍَ بِرَا } دَزَّػػػ اآلية الرابعة  ــــ

 . فحسب طكيمة ( مقاطع  َُ) في مقابؿ ، قصيرنا  مقطعان 
ػػػ صكرت  النصكص األربعة المتقدمة المقاطع القصيرة ػػػ في  فَّ ما سبؽ يتضح أم    

( مف مكسى ) استغربطالما ؛  متسارع في مشيدبالعبد الصالح  ( )لقاء مكسى 
} ٌَب ؤَثْشَحُ . فسرعةه في طمب المقاء :  عنصر مفاجأة أحداثو إذ لـ يدرؾ سرىا ؛ فشكمت لو

} فَبسْرَذَّا عٍَََ آصَبسِىَِّب ،  ({64عَشَثًب ) } فَبرَّخَزَ عَجٍَِْوُ فِِ اٌْجَذْشِ،  ( {61دَزََّ ؤَثٍُْػَ َِجَّْعَ اٌْجَذْشَِّْٓ )

،  (ُٕ)دَزََّ بِرَا سَوِجَب فِِ اٌغَّفِْنَخِ { طٍََمَب بْٔفَ}  في أحداث المقاء :. كسرعةه  ( {69لَصَصًب )

في  كسرعةه .  (ٕٕ) دَزََّ بِرَا ؤَرََْب ؤَىًَْ لَشَّْخٍ { فبٔطٍمب}  ، (ْٕ)دَزََّ بِرَا ٌَمَِْب ؼٍَُبًِب { فبٔطٍمب} 

 (ْٕ) ؤَلَزٍَْذَ َٔفْغًب صَوَِّْخً ثِؽَْْشِ َٔفْظٍ { }، (ُٕ)ؤَخَشَلْزَيَب ٌِزُؽْشِقَ ؤَىٍَْيَب { }:ؤاؿ ساالعتراض أك ال

 عَإٌَْزُهَ  بْْ}  :الصبر  في التخمي عف سرعةه ك  . ( {77ؤَجْشًا ) ٌْ شِئْذَ ٌَبرَّخَزْدَ عٍََْْوٌَِ }، 
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 . (76عَْٓ شَِْءٍ ثَعْذَىَب فٍََب رُصَبدِجْنِِ { )  

 
التنكع بيف المقاطع القصيرة كالمتكسطة  أفَّ جميِّا  تضحيما سبؽ ف مجمؿ مك      

تشكؿ تتابع  فطالما ، عمى داللة النصلو أثره البالغ  ػػػكؿ ما سبؽ ذكره في  ػػػػ كالطكيمة
بما ينسجـ كداللة في أسمكب الحكار المتنكع في السكرة لمتراكيب  اطع الصكتيةالمق

 . القرآفير السياؽ ؛ مشكالن بذلؾ ظاىرة صكتية فريدة ؛ يعز نظيرىا في غ
 

 أصوات المد والمين : 
المد بكصفو مممحان صكتيان ػػػػ كغيره مف المالمح الصكتية ػػػػ ال يخمك مف أسرار       

بحسب  كمدتوالمد  يراعى في تالكتو طكؿ الكريـ ؛ إذ القرآفمعنكية كتصكيرية فنية في 
في المعنى كمو ، كأثر ذلؾ التركيب ) التشكؿ الصكتي ( الصكتي أك ما يشكمو مككف ال

؛  زمننا طكيالن في إخراجيا تستغرؽأصكات المد  فَّ كأل. كمساىمتو في تكصيمو لمسامع 
قصص بعض رسـ أبعاد  فيالكريـ ىذه الخصيصة الصكتية في المد  القرآفؼ فقد كظٌ 

 {(41) سَشَذًا نَب ِِْٓ ؤَِْشَِٔبًَىَِّْئْ ٌَآرِنَب ِِْٓ ٌَذُْٔهَ سَدَّْخً  } فَمَبٌٌُا سَثَّنَب: تعالىالسكرة ، ففي قكلو 
، ربنا ، : ) قالكا سبعة مكاضع في المد ) األلؼ ، كالكاك ، كالياء ( اجتمعت أصكات 

، نداء دعاء ك  سياؽاآلية سياؽ  أفَّ ، كناسب ذلؾ ، لنا ، أمرنا ، رشدا (  ىيِّئآتنا ، 
طالتو مما يقتضيو إلىكالحاجة       بالمد  حتى استغني، المعنى  كالمقاـ  مد الصكت كا 

جعميا تنكء بالكظيفة  المداإلكثار مف حركؼ فأداة النداء ، عف ػػػ ألجؿ ىذه المناسبة ػػػ 
كالتطكيؿ بالضغط كالمط المعنكية قيمتيا كتنكب عف ، ( المحذكفةاء )الند التي تؤدييا أداة

مد الصكت  إلىأسمكب النداء ، إذ يحتاج النداء بحركؼ المد  افقتر كلعؿ ىذا يفسر كثرة ا
      .متكمـ ال حاؿ السامع ك ؛ تناسبنا مع إلبالغ المراد

 } ًَرَذْغَجُيُُْ ؤَّْمَبظًب ًَىُُْ سُلٌُدٌ { : تعالىبالزمف في قكلو  توكعالقالمد أثر كيظير        
الكاك عند الكقؼ لمسككف ؛ لسككف مد عارض  ( رقكد) صكت الكاك في كممة ( ، فُٖ)

عمى  وفييدؿ عمى األمد الذم طاؿ مكثيـ  صكتيان  عميو ، كىذا الصكت أعطى مممحان 
 .  عة المكث كما فيو مف تمكف كىدكءالشعكر بطبي إلى، ىذا باإلضافة تمؾ حاليـ 
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ُْ فِِ اٌْىَيْفِ عِنِنيَ اهنِ} فَعَشَثْنَب عٍَََ آرَ : تعالىفي قكلو  يةصكات المداأل كبنحكه تتابع     

ف ، كىذا المكث مئات السنيت غمبلفتية االمدة الزمنية التي استغرقيا نـك ف، ({ 44عَذَدًا )
عف شكؿ تع بعد ذلؾ بأربعة أصكات مدية ، فاقتضى إطالة أثر الفعؿ ) فضربنا ( ، ليتب

  . عمييا الفتية كافالتي  الييئة؛ راسمان بذلؾ أبعاد المعنى ك بيف الصكت  اـانسجذلؾ 
، فمككث ( {3} َِبوِضِنيَ فِْوِ ؤَثَذًا ): تعالىفي قكلو ية المدما أكحت بو األلؼ ه بنحك ك       

 .، فناسب مد الصكت بذكر صفة المككث فيػيا أىؿ الجنة في الجنة مككث سرمدم 
قكلو ) غكرا ( مف في  فصكت الغيفعمى العمؽ ، ية المدٌ  ألصكاتتتابع ا ا دؿَّ كربمٌ      
 امتمكِّ كقد جاء فاء كالغياب ، تيدؿ عمى االخ (ُْ)} ؤًَْ ُّصْجِخَ َِبئُىَب ؼٌَْسًا {  : تعالى

كىذا ما أراد  ،مى طالبو ع ايككف عسيرن حتى لماء اعمؽ غكر ب المدٌية التي أكحتالكاك ب
 أيقف منو الكفر .  أفبعد ،  إليوالكافر  تباهان تالعبد المؤمف لف

:  تعالىقكلو في  يةالمد األلؼ تتابعفعمى البعد ، المدية  ألصكاتتتابع اكربما دؿ     
 ان إحساس تأعط {(5َّمٌٌٌَُُْ بٌَِّب وَزِثًب ) بْْ} َِب ٌَيُُْ ثِوِ ِِْٓ عٍٍُِْ ًٌََب ٌِأثَبئِيُِْ وَجُشَدْ وٍََِّخً رَخْشُطُ ِِْٓ ؤَفٌَْاىِيُِْ 

كؿ أجدادىـ الذيف سبقكىـ كالذيف  إلى العمـليصؿ نفي  ) ال ، آلبائيـ (في بتأكيد المعنى 
 .كالضالؿ  ممتيـ في الكفر ىكا عمانك
    
 : إلدغام ا

أك  مخرجان  ييماتلتقارب صك إدخاؿ حرؼ في حرؼ آخر :  ػػػػ اصطالحان ػػػػ اإلدغاـ      
 يك، ف توكتالك الكريـ  القرآفقراءة المتنكعة مما يراعى في و أحكامك  . أك كمييما ةن صف

لكؿ منيما ؛ ك آخر ظاىرة صكتية  جانبكفي ، ظاىرة لغكية صرفية  جانبيشكؿ في 
نشاط حدكثو  يترتب عمىك ،  أثره الخاص كالمشترؾ مع غيره مف عناصر البناء األدبي

 . كاسع في حركة المغة
لأللفاظ كمرتكز مف مرتكزات ؿ الصكتي التشكاإلدغاـ عنصر مف عناصر  إفَّ      
، في المتماثالت مخرجان كصفة ن خير كسيمة لمتخمص مف صعكبة صكتية فيك ،  هتفسير 

حداث جمالية مرغكب  الناتج عف ) اإلدغاـ ، فمما يفيده  المتماثالت تمؾسياؽ  فيفييا كا 
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 ( ُٖ){اٌَِّْْنيِ ًَرَادَ اٌشَِّّبيِ ًَُٔمٍَِّجُيُُْ رَادَ } : سبحانوقكلو نحك المبالغة في ك كثير ( التالزيادة 
  فالتقميب عمؿ لـ ينقطع طكاؿ الفترة التي مكثيا الفتية في الكيؼ رعاية مف اهلل ليـ .

} فَإَصْجَخَ ُّمٍَِّتُ وَفَّْْوِ عٍَََ َِب :  تعالىفي قكلو  ( الناتج عف الزيادة) اإلدغاـ  نحكىابك      

ف عالتكثير كالمبالغة فييا ناتج في تكصيؿ أبعاد الصكرة النفسية ، ( فِْ) كَ فِْيَب {ْٔفَؤ

يا نَّ إ، ف( ب كفية مى قى ) ت العبارة نا. فمك ك(  ُّمٍَِّتُ وَفَّْْوِفي : ) مضاعفة األصكات المدغمة 
 المراد تكصيميا مع الييئة كالصكرة الحاصمة . يانفسكمف المؤكد لف تعطي الداللة 

 
 

  

 الصرفً  المستوى:  انيًاث 

تعنى الدراسات األسمكبية ضمف المستكل الصرفي بالمشتقات ) اسـ ، فعؿ ، صفة      
كاع الكمـ ، أنالتفضيؿ ... ( دكف سائر ، صفة المفعكؿ ، صيغ المبالغة ، الفاعؿ 

يحاءاتو ، فالكظائؼ الصرفية مطمب بالغي آخر ال يقؿ  راصدة أثرىا عمى داللة النص كا 
فركغ منيا ضمف المستكل الصكتي ػػػ كما سنرل مف أىمية عف الكظائؼ الصكتية ػػػ الم

 مف آم السكرة .   المستقراتاألمثمة 
  

 أــ اسن الفاعل : 

كعمى الفعؿ عمى لذا فيك يدؿ  ؛لقائـ بالفعؿ ( ) صفة اىك صفة الفاعؿ الفاعؿ اسـ     
ال شؾ ، ك في ىذه السكرة المباركة كثالثيف مرة  خمسان تو صيغ تكرر ذكرقد ، ك مف قاـ بو 

ا مجمؿ ىذه الدالالت التي عبرت عني أفَّ عمى  ،يذا التكرار داللة أسمكبية متميزة ل فَّ إ
مف االسـ أك كبعده قربو  إلىيف ؛ كذلؾ بالنظر معنييف رئيس إلىصيغة أسـ الفاعؿ ترجع 

الفعؿ كالحدث ، كارتبط  مفاقترب في داللتو عمؿ فعمو اسـ الفاعؿ إذا عمؿ ف الفعؿ ،
ضمف  حينئذيقترف التنكيف بو ك ،  فيدؿ عمى التغير كالتجدد؛ المستقبؿ أكثر مف االسمية ب

إذا لـ أما . يسيـ التنكيف في صياغتيا كتشكيميا ؛ غايات داللية كجمالية كتصكيرية 
 داالن يقترب مف االسمية كس، ( لـ يقترف بو التنكيف في حالة اإلضافة يعمؿ عمؿ فعمو ) 
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الداللة اسـ الفاعؿ أماـ اختيار بيف االسمية كالفعمية ، بيف فعمى الثبات كالمزـك . إذف 
  .التجدد كالتحكؿ الداللة عمى  أكالثبات كالمزـك ، عمى 
 : سبحانوقكلو (  المزـكك الثبات ) داالن عمى غير عامؿ مضافا ن كمف صكر مجيئو      

غير منكفو ؛ مضافان جاء ، فاسـ الفاعؿ ) متخذ (  ({54عَعُذًا )زَ اٌُّْعٍِِّنيَ } ًََِب وُنْذُ ُِزَّخِ
فمف الثابت في العقيدة  ، ثبات الحكـ اإلليي القاطع بعدـ اتخاذ المضميف عضدان  ؤكديل
 . اهلل غني عف العالميف فَّ إ

 ٌَُِالِعٌُىَب {يُُْ ؤَّٔ} فَظَنٌُّا ؛ رأكىا  إذا أىؿ النار إلييحالة اليقيف التي كصؿ  فَّ إفكذلؾ      
لـ تمحؽ بو  اسـ الفاعؿ ) مكاقع ( مضافان جاء ف ،دفعت أم شؾ لدييـ في النجاة ( ّٓ)

  . ياد فيك خمالك  بدخكلياالكافريف يقيف  ؛ ليؤكدالنكف 
 إلى بؿ جاء مضافان  و ،فعملـ يعمؿ عمؿ كمتييما اسـ الفاعؿ في اآليتيف السابقتيف ك     

لكنا عمى الضد مف  . االسـ الداؿ عمى الثبات كالمزـك معنىمف  بذلؾ مقتربان ،  ومعمكل
 تعالى ولك قعامالن عمؿ فعمو ) بسط ( في ) باسط ( جاء منكنان الفاعؿ اسـ  أفَّ ذلؾ نجد 

؛ مقتربان بذلؾ مف الفعمية الدالة عمى الحدكث كالتغير ،  (ُٖ) } ًَوٍَْجُيُُْ ثَبعِطٌ رِسَاعَْْوِ {: 
،  كمعيـ كمبيـكف في الكيؼ عمى نحك مستمر تقمبكىـ يالفتية تصكير ىيئة كناسب ذلؾ 

  .المقاـ  يقتضيو في مستكلن تحريؾ الصكرة فأسيمت صيغة اسـ الفاعؿ العاممة 
ب ٌَجَبعٌٍَُِْ َّٔب} ًَ : تعالىفي قكلو ) جاعؿ ( العامؿ عمؿ فعمو اسـ الفاعؿ  ذلؾكنحك      

حاؿ  ريصك ت واستعمالناسب ف ،يمثؿ عنصر حركة كتأثير  ( {8ٍَْْيَب صَعِْذًا جُشُصًا )َِب عَ
الداؿ ) جعؿ ( القترابو مف داللة فعمو حاؿ ؛  إلىمف حاؿ تغير كتتقمب كىي تالدنيا 

 . بعدئذ عمؿ عممو؛ عمى الحدكث كالتجدد 
} ًَدَخًََ جَنَّزَوُ  : سبحانوفي قكلو ) ظالـ ( العامؿ عمؿ فعمو اسـ الفاعؿ  ذلؾكنحك      

؛ ما أكسبو داللة التغير  منكنان  حاالن  جاء ( {35رَجِْذَ ىَزِهِ ؤَثَذًا ) ؤًَْْىٌَُ ظَبٌٌُِ ٌِنَفْغِوِ لَبيَ َِب ؤَظُُّٓ 
؛  ة (تغير تككف متنقمة ) م أفالحاؿ فشرط  كالحدكث مف جيتيف : مف جية ككنو حاالن ؛

 في كقكع العقكبة عميو ، لكف سببان  كانتلنفسو في المحظة التي  ظالمان  فاكالرجؿ ك ؛ 
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} ًََّمٌُيُ َّب ٌَْْزَنِِ ٌَُْ ؤُشْشِنْ ثِشَثِِّ  الندـ ػػػ بعد تبدؿ حاؿ جنتيو ػػػ : إلىما تغيرت  افسرعو لحا

ىي األخرل أكحت داللة التنكيف ف، مف جية ككنو منكنان ك  .ارتدع كندـ ؛ ف ( {98ؤَدَذًا )
و داـ عمى أنَّ لدؿ ذلؾ عمى ك  ما جاز تنكينو ، اسـ الفاعؿ مضافان  فالك كإذ  حالو ، بتبدؿ

محققان  (نفس ) في كممة  عامالن  كلذا جاء اسـ الفاعؿ منكنان كثبت عمييما ؛ عناده ككفره 
  . المقاـ كالمقاؿ بيف  كامالن  امان كانسج، المعنى في ة دقٌ بذلؾ 
التغير و يدؿ عمى نَّ إف؛ معمكالن بؿ جاء اسـ الفاعؿ المنكف يعمؿ  لـ كلككحتى       

مِّي بالتنكيف أك بالنكف ، ف ػػػػ ستقباؿاالعالقة ب الي ػػػػ كداللة التجددكالتجدد  اسـ سكاء حي
ىَِِ فِْيَب ًَفَكَ ؤْٔ} ًَؤُدِْطَ ثِضََّشِهِ فَإَصْجَخَ ُّمٍَِّتُ وَفَّْْوِ عٍَََ َِب  : تعالىفي قكلو ( خاكيةه ) الفاعؿ 

 ؛كالحاؿ بطبيعتيا متنقمة  ؛جاء منكنان ، كىك في جممة حالية  (98{) خَبًَِّخٌ عٍَََ عُشًُشِيَب
حاليا  فتغير؛ مثمرة  كانتالجنة  أفَّ  ؛ كناسب ذلؾعمى التغير كعدـ الثبات بذلؾ  الن اد

 الدمار كالخكاء . إلىمف النضرة كالعطاء 
ِ فَبعًٌِ رٌَِهَ ِّٔب} ًٌََب رَمٌٌََُّٓ ٌِشَِْءٍ :  تعالىذلؾ ( في قكلو  فاعؿه  )كنحك ذلؾ اسـ الفاعؿ      

) الحدكث كالتجدد ( ،  تقترب مف داللة الفعؿ توما جعؿ دالل ؛جاء منكنان  ( {83ؼَذًا )
حصكؿ الفعؿ في ب يكحيىنا المنكف فاسـ الفاعؿ  كليذه الصياغة داللة عميقة ،

عف  نبيو تعالىاهلل جؿ ذلؾ نيى ، كألمف عبد لـ يطمع عمى غيبو ) تجدده (  المستقبؿ
 . مشيئةال بفعؿ ياعمقي حتىالصيغة ىذه  معاكدة

 

ما ك ، ة نمنك عاممة  إما صيغة اسـ الفاعؿ تأتي أفَّ ما سبؽ نجد م       عاممة كال غيرا 
لقصص السكرة  انيةالبيالصكرة أبعاد أسيمت في رسـ كىي في كمتا حالتييا قد ،  منكنة

يحاءاتيا  ان .كثبات مختمفة حركةن ال كا 
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 ب ــ اسن التفضيل :
مكصكؼ أم لحدث ) اسـ التفضيؿ صيغة مشتقة مف فعؿ عمى كجو مخصكص       

الزيادة في صفة مشتركة بيف طرفيف عمى كجو  افلبي( قاـ بو الفاعؿ أك كقع عميو 
 .  افالنقصالحقيقة أك التكىـ ، كيشمؿ زيادة الفضؿ كزيادة 

الكريـ ينكع في أساليب التعبير مخاطبان بذلؾ العقؿ كالعاطفة ؛ فقد  القرآف أفَّ كمع      
نذكر  ،لدكاع متعددة ، كذلؾ  ةكمبار سكرة الىذه الفي صيغة التفضيؿ  عماؿاستمف كثر أ

 منيا :
مرحمة ، كشيد نزكؿ آييا سكرة الكيؼ مف السكر المكية ف الديف الجديد : إلىػػػ الدعكة  ُ

 كذلؾإلقناع كالتأثير لب ) التفضيؿ ( ك أسمعي جدان اعتماد مف الطب فاكك ى ؛ األكلالدعكة 
البدىي مف  افكك، منيما األفضؿ ر ايتخالعقؿ السميـ ايتكقع  ؛عقد مقارنة بيف طرفيف ب

 إليوما تدعكىـ بيف ك  افألكثاادة مف عبأىؿ مكة عميو  فابيف ما كتككف المقارنة  أفجدان 
} ًََِْٓ ؤَظٍَُُْ َِِّّْٓ رُوِّشَ ثِأَّبدِ سَثِّوِ  ،( {45} فََّْٓ ؤَظٍَُُْ َِِِّّٓ افْزَشٍَ عٍَََ اهللِ وَزِثًب )؛العقيدة الجديدة 

 . (ٕٓ )لَذََِّذْ َّذَاهُ {فَإَعْشَضَ عَنْيَب ًََٔغَِِ َِب 
      تعالىاهلل  كحدانية إلىالدعكة السكرة قصص الفكرة الرئيسة في  ػػػ العمـ كالتعميـ : ِ
 إلىمف الدعكة ػػػ الذم خمقت ألجمو الدنيا ػػػ ىذا المطمب الميـ  إلىال بد مف الدعكة  افكك

الكتاب  إنزاؿالسكرة بنعمة كمف ثـ استفتحت ؛ عمى ىدلن كبصيرة  وتعميمك  تعمـ التكحيد
كينسبكف آخر جيالن ؛  إليان لمقامو أماـ مف يدعكف مع اهلل  كتشريفان ؛ لو  عمى عبده تعميمان 

 إلىإذ تدعك  المعاني، كالزالت السكرة تؤكد ىذه  دليؿكبال عمـ دكف  ظممان لو الكلد 
 : كقكلو( ، ُِ) {} سَثُّيُُْ ؤَعٍَُُْ ثِيُِْ  : سبحانو قكلونحك العالـ العاٌلـ العميـ باهلل  كحدانية

} لًُِ اهللُ ؤَعٍَُُْ ثَِّب  : هالجؿَّ في ع كقكلو ،( ِِ)} لًُْ سَثِِّ ؤَعٍَُُْ ثِعِذَّرِيُِْ َِب َّعٍَُّْيُُْ بٌَِّب لًٌٍَِْ { 

 . (ِٔ) ٌَجِضٌُا ٌَوُ ؼَْْتُ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ؤَثْصِشْ ثِوِ ًَؤَعِّْعْ {
ػػػ اليداية كالرشاد : فاالستجابة لداعي الخير عمى عمـ كبصيرة ال شؾ يكرث صاحبو  ّ 
،  ( {89َّيْذَِِّٓ سَثِِّ ٌِإَلْشَةَ ِِْٓ ىَزَا سَشَذًا ) ؤْْ} ًَلًُْ عَغََ فعة كالعز في الدنيا كاآلخرة ؛ ر ال

 .فييمؾ  نفسو إلىيككؿ  أف البف آدـ مففاليداية كالرشاد مف اهلل ، كىما خير 
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} فَمَبيَ صاحب الجنتيف :مف نفسية  ان جانبلقد كشؼ اسـ التفضيؿ ػػػ النصح كالتذكير :  ْ

  يالحظ تكرار صيغة اسـ التفضيؿ ف، ( { 39ب ؤَوْضَشُ ِِنْهَ َِبًٌب ًَؤَعَضُّ َٔفَشًا )َٔؤٌِصَبدِجِوِ ًَىٌَُ ُّذَبًِسُهُ 
نفس متعمقة قكلو ينـ عف ( ، ف ) ماالن ( ك ) نفران  يماييز يتم) أكثر ( ك ) أعز ( مع تنكع 

 جانبال كفيفأطاؿ الكالـ عنيا . ؛ بيا كالتمتع متع كثر مف الت أفريد ، تبمتع الدنيا 
ب ؤَلًََّ ِِنْهَ َِبًٌب ؤَٔرَشَِْ  بْْ}  : المؤمف المتع باسـ تفضيؿ كاحد كلـ يكررصاحبو جمع اآلخر 

 ؛حقيقة  تككف متعان  أفبؿ ينفي ، لممفاضمة  تمؾ المتع مجاالن يك ال يعد ف، ( { 39ًًٌَََذًا )

، فالمؤمف ينظر  (ّٗ) } ًٌٌٌَََْب بِرْ دَخٍَْذَ جَنَّزَهَ {؛ بمفظ ) جنتؾ (  وجنتياستبدؿ ذكر ف
 ؛في منظكر صاحبيا عظيـ ) جنتيف (  كانتإذا الدنيا بمنظار الحقيقة ، فالجنة  إلى
ذا ك ، منظكر المؤمف جنة كاحدةفي ي يف  تعالىال بد مف المفاضمة ؛ فمكعكد اهلل  افكا 

 .  (َْ) ُّاْرَِِْٓ خَْْشًا ِِْٓ جَنَّزِهَ { ؤْْ} فَعَغََ سَثِِّ كجنتو خير مف جنتيو 
     

  

    

 المستوى النحويثالثًا : 

عمى دالالت فنية أك  النصلغة حمؿ كالتقيد بيا النحك كضع قكاعد ال يقصد مف        
مع تحكؿ المغة ىذا األثر في المستكل النحكم مثؿ لكنا مع ذلؾ ال نعدـ ، ابتداءن  جمالية

 اإلعجازذركة  إلىال سيما مع نص يرقى المستكل األدبي ذم الطابع البالغي ، ك  إلى
شكمي في إطار ػػػ مع أدبية النص ػػػ ال تبقي المغة بالنحك عالقة ف؛  الكريـ القرآفكمغة 

لضبط النص أك مجرد أداة قكاعد النحك معيا ، كما ال تعكد فحسب كتنظيـ خارجي 
ثارة .صيركرتيا بقدر ؛ فحسب لمعنى تكصيؿ ال      كسيمة تأثير كا 

ػػػ أك أم نص بميغ  القرآنيالنحكم كالتضاـ التركيبي في النص  جانبإذف فدراسة ال     
كلعمنا نجمؿ  . بيانيةما فيو مف لطائؼ  إلىيراد منو الكصكؿ كفقان ليذا التصكر ػػػ  ؛
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يا في ىذا لأللفاظ التي يمكف الكقكؼ عمي بيانيةالقكؿ ػػػ في أدناه ػػػ بأىـ الممسات ال
 المستكل بحسب تصنيفيا في أقساـ الكالـ العربي ، ككما يأتي :

 بو الضمائر في ىذه السكرة المباركة : تنماز امما ك  الضمائر :ــ  1

يعد شكالن مف أشكاؿ التماسؾ في النص ضمائر كثرة ال إفَّ  : عكائدىار تغايمع تيا أ ػػ كثر 
، منص ل؛ لمحافظتيا عمى الترابط الداخمي النحكم ، كممحظان داالن عمى عمؽ التركيب 

الغمكض كالتعقيد ، أك يقصر  إلىتحكؿ دكف فيمو ؛ فيميؿ  أفكما يمكنيا عمى الضد 

} ًَوَزٌَِهَ :  تعالىما نمحظو في قكلو كثرتيا  عمى الدالةمثمة األكمف  في إبالغ المراد .

اٌغَّبعَخَ ٌَب سَّْتَ فِْيَب بِرْ َّزَنَبصَعٌَُْ ثَْْنَيُُْ ؤَِْشَىُُْ فَمَبٌٌُا اثْنٌُا عٍََْْيُِْ  ؤًََّْعْذَ اهللِ دَكٌّ ًَ ؤَّْؤَعْضَشَْٔب عٍََْْيُِْ ٌَِْعٌٍَُّْا 

 فاآلية الكريمة.  ( {84سَثُّيُُْ ؤَعٍَُُْ ثِيُِْ لَبيَ اٌَّزَِّٓ ؼٍََجٌُا عٍَََ ؤَِْشِىُِْ ٌَنَزَّخِزََّْ عٍََْْيُِْ َِغْجِذًا ) بًٔبثُنَْْ

( ، كمنيا  أصحاب الكيؼ منيا ما عاد عمى الفتية ) اشتممت عمى ثالثة عشر ضميران ،
  بعاث الفتية . ناما عاد عمى القـك الذيف شيدكا 

حقؽ التفاتة خطيرة ي تياكثر مع في النص الضمائر تنكع  فَّ إآخر ف جانبمف        
الذم ال ر عبِّ لمحافظتيا عمى النسؽ المي كذلؾ  ؛ترفع مف مستكاه الفني األدبي  أف يايمكن
يا تبعث نَّ إ؛ فكظيفة الترابط الداخمي  اتحقيقي جانب إلىالضمائر ف؛  بالتأمؿإال ؾ يدر 

إلدراؾ أسرار  ؛ا إلييعف الجية التي تحيؿ المتمقي لمبحث كالمتابعة المتأممة الفاحصة 
التأمؿ مطمب ك ساحة التأمؿ ،  إلى القارئتسحب  ، فيي حكمتو إلىالنص كالكصكؿ 

أساس في النص األدبي كالبحث األسمكبي ؛ لتأثيره البالغ عمى العقؿ كالعاطفة ؛ كال سيما 
؛ كما  كتعددىا عكائدالتنكع  مع كثرتيا يعني الضمائرتنكع إذف ف ،الضمائر مع تنكع 

  .العقؿ في باحة كاسعة مف التأمؿ  سرحافيعني 

 اتحاد الضمائر في جية اإلحالة مع اختالؼ صكرىا فَّ إ:  ىادكائعكحد تتنكعيا مع ػػ  ب
طريقة  جديدة ىيبطريقة بشكؿ أعمؽ ك لكف ك فنية التأمؿ مرة أخرل ؛  إلىيفضي بالنص 
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) صيغة غير متكقعة ( يتعمدىا المتكمـ بعنصر مفاجئ  السياؽ بكسر؛ كذلؾ  االلتفات
الغيبة ، أك مف اإلفراد  إلىػػػ  مف الحضكر ػػػ مثالن  ا ) الفتنا كممفتنا (معيبالسامع حكؿ ليت

} ًَوَزٌَِهَ ثَعَضْنَبىُُْ :  تعالىقكلو  كعمى ذلؾ جاء الجمع ؛ أك بالعكس .إلى التثنية أك 

ُْ ؤَعٍَُُْ ثَِّب ٌَجِضْزُُْ فَبثْعَضٌُا ؤَدَذَوُُْ ٌَِْزَغَبءٌٌَُا ثَْْنَيُُْ لَبيَ لَبئًٌِ ِِنْيُُْ وَُْ ٌَجِضْزُُْ لَبٌٌُا ٌَجِضْنَب ًٌَِّْب ؤًَْ ثَعْطَ ٌٍََّْ لَبٌٌُا سَثُّىُ

 {(49ؤَدَذًا ) طَّفْ ًٌََب ُّشْعِشََّْ ثِىُُْاٌَّْذِّنَخِ فٍََْْنْظُشْ ؤَُّّيَب ؤَصْوََ طَعَبًِب فٍََْْإْرِىُُْ ثِشِصْقٍ ِِنْوُ ًٌََْْزٍََ بىلثٌَِسِلِىُُْ ىَزِهِ 

وبشكل ــ اآلٌة العشرٌن ضمٌراً ضمائر من بٌن ــ  تكرر ظهور ضمٌر الجمعفمع ؛ 

يا جميعنا أنَّ مع ، يا اختمفت بيف صيغتي الغيبة كالحضكر أنَّ إال ؛ الفت خمس عشرة مرة 
ينكع في األسمكب ؛ ثـ في طبيعة  أفو أنَّ ، كىذا مف ش ) الفتية ( بعينوعائد  إلى تحيؿ

الصكرة المنقكلة عف الحدث ؛ فالضمائر شٌكمت عنصر التفات مف الغيبة في ) بعثناىـ ( 
التي تكمؿ بقية الحدث عمى الكتيرة نفسيا الحضكر في ) لبثتـ ( . كتستمر اآليات  إلى، 

ًَعْذَ اهللِ  ؤَّْ} ًَوَزٌَِهَ ؤَعْضَشَْٔب عٍََْْيُِْ ٌَِْعٌٍَُّْا  : تعالىقكلو  إلىفي التناكب بيف الحضكر كالغيبة 

ىا حضكران كغيبة صكر  تعدد الضمائر كتغايرفإذن  . (32)اٌغَّبعَخَ ٌَب سَّْتَ فِْيَب {  ؤَّْدَكٌّ ًَ

كرة التي يرسميا في جنبات الصت فمالتحمؿ السامع عمى  وأنمف شفي نسؽ منسجـ 
 .بمزيد مف التأمؿ النص 

ال بد لفيـ النص مف تعييف عكد الضمير بشكؿ دقيؽ .  : ىاائدك تعدد عتكحدىا مع ج ػػ 
 اؼانصر ك  ةائد المحتممك العفكرة عمى عائد بعينو الضمائر  ابانصبدقة يتكاءـ مع  ك

 } عٍََْْيُِْ ٌَِْعٌٍَُّْا {:  تعالىفي قكلو  فضميرا الجمع؛  ايتعارضبشرط عدـ  اإلييالضمير 

 ؛)ىـ( محدد الداللة   ، ؼ احتمالية عكدىمافي  افيختمففة الذكر ػػ نػػ في اآلية اآل( ُِ)
و ال يحتمؿ غير الفتية . أما اآلخر ) الكاك في )ليعممكا( ( فداللتو تحتمؿ أكثر مف نَّ أل

كيمكف  كمايرجع عمى أىؿ المدينة ،  أفَّ عائد ، فمف الممكف رجكعو عمى الفتية ، كيمكف 
، فقضية البعث كالنشكر ال ىذا  اننازمحتى يرجع عمى كؿ مف بمغو خبر الفتية  أفَّ 
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الحكمة مف إيراد ؛ ف) عائد دكف عائد ( دكف عصر  اكال عصرن  فو اسإنان دكف انسإنتخص 
ذك العائد  ) ككفقان ليذا التصكر أكسب الضمير .قصة الفتية كبعثيـ لالعتبار بيا 

عمى تأكيد لمكما ذاؾ إال  ،النص خصكصية في المفظ كعمكمية في الداللة المحتمؿ ( 
 كبيذا،  كالنشكر  البعث  آخر أكثر عمقان طالما أكدت السكرة عميو ؛ كىك قضية معنىن 

  . وقالمعنى كعمبعد النص مع لغة  تكافؽت

)احتماؿ عكدىا عمى أكثر  داللتيا كاالتساع فيسبؽ مف تعدد الضمائر  كنحك ما      

عٍَََ عَجْذِهِ اٌْىِزَبةَ ًٌََُْ َّجْعًَْ ٌَوُ عٌَِجًب  ؤٔضي} اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ اٌَّزُِ  : تعالىفي قكلو جاء ما ( عائدمف 

 ( {8ٌَيُُْ ؤَجْشًا دَغَنًب ) ؤَّْ( لًَِّّْب ٌُِْنْزِسَ ثَإْعًب شَذِّذًا ِِْٓ ٌَذُْٔوُ ًَُّجَشِّشَ اٌُّْاِِْنِنيَ اٌَّزَِّٓ َّعٌٍََُّْْ اٌصَّبٌِذَبدِ 4)

 أفيعكد عمى ) الكتاب ( ، كيمكف  أف) لينذر ( ، يمكف  :في قكلو المستتر فالضمير 
يعكد عمى ) عبده ( ، كىذا االتساع في التركيب نابع مف ككف الرسالة التي يحمميا 

، الكريـ لتي تضمنيا الكتاب ىي اىي الكتاب الكريـ نفسو ، أك ؛ كاحدة ( )الرسكؿ 
 .  أييماعمى في  عكد الضمير فال فرؽ ؛ بيما  اإليمافكالرسالة ككجكب  كلتكحد الكتاب

  

 بو الحركؼ في ىذه السكرة المباركة :  إنماز كمما ــ الحروف : 2

ال  بيانيةبالغية تبدؿ الحركؼ بعضيا مف بعض لعمة أ ػػ استبداؿ بعضيا ببعض : 
يمكف تحصيميا مع استعماؿ الحرؼ المعتاد لممعنى المنشكد ؛ فيعدؿ بالحرؼ عف رديفو 

إذ عدؿ ،  ( {5َّمٌٌٌَُُْ بٌَِّب وَزِثًب ) بْْ}  : تعالىفي قكلو جاء ما  ألجؿ ىذه العمة ، فمف ذلؾ

في مثؿ ىذا النسؽ مف  اؿمفي االستع األكثر شيكعان  (ما)حرؼ النفي  اؿمعف استع
مف التأكيد كالحصر  ضفي ظالالن ، كت جانب( لتفيد النفي مف إفٍ )استعماؿ  إلى التعبير

 ليس معنىن ) معنى التأكيد ( كىذا األخير ، آخر  جانب مفكذب المدعيف عمى اهلل  افلبي
 . ( التماسان ليذه الداللة إفٍ ) إلى؛ فعدؿ عنيا في )ما( 
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باب  ثمة عالقة أكيدة بيف مبحث الزيادة كداللة التككيد كال سيما فيزيادتيا :  ب ػػ

بسُ يَْإَِِْٔٓ رَذْزِيُُِ اٌْ} ؤًٌَُئِهَ ٌَيُُْ جَنَّبدُ عَذٍْْ رَجْشُِ  : سبحانوالحركؼ ، كلعؿ ىذا كاقع في قكلو 

عٍَََ اٌْإَسَائِهِ ِٔعَُْ  ُّذٌٍَََّْْ فِْيَب ِِْٓ ؤَعَبًِسَ ِِْٓ رَىَتٍ ًٍََّْجَغٌَُْ صَِْبثًب خُعْشًا ِِْٓ عُنْذُطٍ ًَبِعْزَجْشَقٍ ُِزَّىِئِنيَ فِْيَب

كأككد أبمغ  فقكلو : ) يحمكف فييا مف أساكر مف ذىب ( ،  ( {34اٌضٌََّاةُ ًَدَغُنَذْ ُِشْرَفَمًب )

 ؛ فقيؿ : ) يحٌمكف أساكر ذىبو ( . لك جاءت العبارة عمى باب اإلضافةمما 

 

 بو األفعاؿ في ىذه السكرة المباركة :  إنمازكمما  ــ األفعال : 3

ًَرَشٍَ اٌْإَسْضَ ثَبسِصَحً ًَدَشَشَْٔبىُُْ فٍََُْ } ًٌََََّْ ُٔغَِّْشُ اٌْجِجَبيَ  : تعالىفي قكلو ف:  تتابعيا كتنكعياأ ػػ 

تنكعت بيف المضارع القيامة ك األفعاؿ المصكرة لمشيد  تتتابع ( {97ؽَبدِسْ ِِنْيُُْ ؤَدَذًا )ُٔ

مف المضارع  ةه االلتفاتة المطيفالتركيز كالتأمؿ ، فيذ إلىالمستمع ما يدفع ؛ كالماضي 
مخمكؽ و أنَّ شعكر بالالسامع في جك مف الرىبة ك أدخمت المنصـر الماضي  إلى الحاضر
 مسيطر عميو . ضعيؼ 

} ًًَُظِعَ اٌْىِزَبةُ فَزَشٍَ  : تعالىفي قكلو في مشيد الحساب تكرر تتابع األفعاؿ كي     

صَؽِريَحً ًٌََب وَجِريَحً بٌَِّب ؤَدْصَبىَب ًًََجَذًُا اٌُّْجْشِِِنيَ ُِشْفِمِنيَ َِِّّب فِْوِ ًََّمٌٌٌَُُْ َّب ًٍََّْزَنَب َِبيِ ىَزَا اٌْىِزَبةِ ٌَب ُّؽَبدِسُ 

بحقيقة ما سيككف  افسناإليشعر في نظاـ تبادلي  ( {99َِب عٌٍَُِّا دَبظِشًا ًٌََب َّظٍُُِْ سَثُّهَ ؤَدَذًا )

حصاء األعماؿ ، يـك القيامة مف كضع الكتاب  : )) كضع ( ماض / ) فترل ( .. .كا 
حاضر / ) مشفقيف ( ثابت / ) كيقكلكف ( متغير / ) ال يغادر ( حاضر / ) أحصاىا ( 

 فَّ ا  ك ماض ثابت / ) كجدكا ، كعممكا ( ماض منقطع / ) ال يظمـ ( حاضر متصؿ (( ، 
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فت الحاضر عمى ىذا النسؽ يزيد مف تمتكزيع األفعاؿ بيف داللة الماضي كاتصاؿ 
 .كقكعيا مف تيقف  أفبعد  المستمع

كىك شكؿ مف أشكاؿ التركيب النحكم المتسـ بالتداخؿ الناتج تنازعيا مع تعددىا :  ب ػػ
في قكلو عمى مفعكؿ كاحد ؛ كذلؾ كاقع  ففعال يتنازع عف شدة الترابط الجممي ؛ إذ

يف : جانبكجماليات ىذا األسمكب في ،  ( {96} لَبيَ آرٌُِِٔ ؤُفْشِغْ عٍََْْوِ لِطْشًا ):  سبحانو

) آتكني : كالقكؿ (  مف تكرار لفظ ) قطران  بدالن ، فاإليجاز االقتصاد المغكم  ك  أحدىما ؛
أجمؿ  كذلؾ،  إليواختصار أحد المفعكليف كتكجيو الفعؿ اآلخر (  أفرغ عميو قطران  قطران 

 النفس . إلىفي التعبير 

المفعكؿ بو  إلىالدقة في التعبير عما يشعر بو المتكمـ مف حاجة ماسة كاآلخر ؛      
 كالتالـز  بيف الفعميف ليتحقؽ عنصر القكة في بناء السد .

 

 ، نحكم المتشكؿ مف تعددو في الضمائركالتضاـ الالسكرة كيب اتر  أفَّ نجد  مما سبؽ      
ان في الداللة قأسمكب السكرة عمقد أضفى عمى في األفعاؿ  تنكعو ك ، كاتساعو في الحركؼ 

 .في التركيب  قكةن ك 

  
 المستوى الدالليرابًعا : 

 أفَّ مفرداتو ، فكما  معانيالبحث في داللة النص ال يقؼ عند البحث في  إفَّ      
كتراكيبو ؛ فكذلؾ  كأكزانوالمادم مف النص يستمد قكامو مف أصكات النص  جانبال
المعنكم منو يستمد قكامو إجماال مف ثالثة مكارد ؛ تنقسـ داللة النص بمكجبو  جانبال

فيي الداللة الداللة الكظيفية ؛ عمى ثالثة أقساـ : ) معجمية ، مجازية ، كظيفية ( . أما 
بمجمميا    ؛ فاألطر الصكتية  اا كحتى صكتين ا كصرفين المتكلدة عف كظائؼ األلفاظ نحكين 

ػػػ  ةضمف المستكيات الثالثػػػ كما رأينا تمد النص المغكم ( ، التراكيب افاألكز )األصكات ، 
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قد ك  .. (كالمفعكلية ، كالنسبة ، كغيرىاالكظيفية ) معنى الفاعمية ، بحشد مف الدالالت 
يحاءات مختمفة ػػػ كما رأينا ػػػ  مع دالالت النص األخرل تتظافر   .عاكسة صكران كا 

 في أصؿ المغة ابتداءن عمييا المفظ الداللة التي يكضع يي ف ،الداللة المعجمية أما        
دالالت  إلىيتحكؿ عنيا  أفقبؿ ؛  اللة كأقدـ داللة يحمميا المفظأكؿ دكمف ثـ فيي 

. خذ عمى ( الداللة الحقيقية أك المركزية: )تسمى، لذلؾ  )المجاز( أخرل بفعؿ االستعماؿ
 العضك أك الجارحة .: عمى معنى ػػػ كضعيا في أصؿ ػػػ ( تدؿ سبيؿ المثاؿ لفظة ) يد 

 الالتالد)  : أيخر ؛ تحت مسمى معافالمغة تحفظ ليذه المفظة ) اليد (  أفَّ غير       
فيو ترد  ) تركيب ( ميا في كؿ سياؽف،  بفعؿ السياؽ ايتكتسبا(  أك اليامشيةالمجازية 

) يد فػ( : عضكه كجارحتو ،  اإلنسافيد  ) كانتفإذا معنىن غير معناىا المعركؼ ؛ 
، ك) بيف يدم  ، ك) يد الطائر ( : جناحو قكتياالفأس ( : مقبضيا ، ك) يد الريح ( : 

، ك) يعطكا  سقط في يده ( : ندـأي : نقدان ، ك) الساعة ( : أماميا ، ك) بايعتو يدان بيد ( 
أللفاظ كثيرة  كسنجد مثاؿ ذلؾ في سكرة الكيؼ قد كقع . ...يد ( : عف ذؿ  الجزية عف

، ، النقد ) المقبض ، القكة ، الجناح  اكأمثالي فيذه .يا التي كردت فيالختالؼ األسيقة 
ال فداللتيا الحقيقية يد ( الػ)  ةلمفظ يامشيةالأك مجازية الدالالت تسمى بال... (  الندـ ؛ كا 

  .كعضكه  اإلنساف؛ كىي جارحة معركفة عند أىؿ المغة 
في تحميؿ ػػػ عف الكظيفية  فضالن ػػػ المجازية المعجمية ك  أىمية الداللتيف فَّ إ      

ما ينشأ عنيا مف ظكاىر رصد ما بنَّ إفحسب ؛  ال تقؼ عند حد إحصائياالنصكص 
  كالتضاد المغكم ؛ زيادة عمى ما تعكسو مف إيحاءات ،، كاالشتراؾ ، ؼ كالتراد لغكية

 ظاىرة منيا في ىذه السكرة المباركة .كىا نحف بصدد الكقكؼ عمى أمثمة كؿ 
 

 أ ـــ المشترك اللفظي :  

  في المعنى ،  افكتختمففي المفظ  افتشترك فيكممت كجكدالمراد بالمشترؾ المفظي         
كجارحتو ، كاألخرل  فنسااإلى تعني : عضك األكل( غير ) يد الريح ( ؛  فنسااإلفػ ) يد 

ؾ لتجد مثاؿ ذلؾ قد كقع لكثير مف األلفاظ في نَّ ا  ، كىكذا . ك  انياكسمطتعني : قكة الريح 
 سكرة الكيؼ ، فمف ذلؾ :
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عٍَََ عَجْذِهِ اٌْىِزَبةَ ًٌََُْ َّجْعًَْ ٌَوُ  ؤٔضي} اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ اٌَّزُِ :  تعالىػػػ لفظة ) الكتاب ( ، ففي قكلو  ُ

 (الكريـ محمد )صمى اهلل عميو كسمـعني : ) كالـ اهلل ( المنزؿ عمى نبيو ت ،( {4عٌَِجًب )

} ًًَُظِعَ اٌْىِزَبةُ فَزَشٍَ اٌُّْجْشِِِنيَ ُِشْفِمِنيَ َِِّّب فِْوِ ًََّمٌٌٌَُُْ َّب ًٍََّْزَنَب َِبيِ ىَزَا :  تعالىفي قكلو  ا، لكني

 أعماؿ العباد ( . عني : ) سجؿت( ْٗ) اٌْىِزَبةِ ٌَب ُّؽَبدِسُ صَؽِريَحً ًٌََب وَجِريَحً بٌَِّب ؤَدْصَبىَب {

   َّظْيَشًُا عٍََْْىُُْ َّشْجٌُُّوُُْ ؤًَْ ُّعِْذًُوُُْ فِِ  ْْبيُُْ َّٔب}  : تعالىظة ) الرجـ ( ، ففي قكلو ػػػ لف ِ

مف  يعاقب بو فاىك مف أخبث القتؿ ، كعني : ) القتؿ بالحجارة ( ك ت( َِ)ٍَِِّزِيُِْ { 

} ًََّمٌٌٌَُُْ خَّْغَخٌ عَبدِعُيُُْ وٍَْجُيُُْ سَجًّْب :  تعالىفي قكلو  اخالؼ دينو أك خرج عميو ، لكني

 عني : ) الظف كالتيمة ( .ت( ِِ)ثِبٌْؽَْْتِ { 

       َّظْيَشًُهُ ًََِب اعْزَطَبعٌُا ٌَوُ  ؤْْ} فََّب اعْطَبعٌُا  : تعالىػػػ لفظة ) الظيكر ( ، ففي قكلو  ّ

َّظْيَشًُا عٍََْْىُُْ  بْْيُُْ َّٔب} :  تعالىفي قكلو  ا، لكني عني : ) االرتفاع كالعمك (ت( { 97َٔمْجًب )

 ر عميو ؛ يعني : غمبو .ي) الظفر كالغمبة ( ، فقكليـ : ظ عني :ت( َِ)شْجٌُُّوُُْ { َّ

} ًَآرَْْنَبهُ ِِْٓ وًُِّ شَِْءٍ عَجَجًب  : تعالىى في قكلو األكلػػػ لفظة ) السبب ( ، فػ)السبب (  ْ

الغاية ؛ كىذه تشمؿ كؿ األمكر  إلىتعني : ) الكسيمة ( المكصمة  ( {85فَإَرْجَعَ عَجَجًب )( 89)
فتعني :  انيةالثالمادية كالمعنكية التي رزقيا ذك القرنيف مف قكة كعقؿ كعمـ كنحكىا ، أما 

 : تعالى) الطريؽ ( ، يعني سمؾ طريقنا مكصالن لغايتو ، كسيتكرر ىذا المعنى في قكلو 
( 98} صَُُّ ؤَرْجَعَ عَجَجًب )( ، َٗ - ٖٗ)( دَزََّ بِرَا ثٍََػَ َِطٍِْعَ اٌشَّّْظِ ًَجَذَىَب { 89} صَُُّ ؤَرْجَعَ عَجَجًب )

ِْٓ ًَجَذَ ِِْٓ دًُِٔيَِّب لًٌَِْب {   ( .ّٗ - ِٗ)دَزََّ بِرَا ثٍََػَ ثََْْٓ اٌغَّذَّّ
 

 ب ـــ الترادف :  
في المفظ  افتختمف فيكممت كجكدكعمى خالؼ المشترؾ المفظي ؛ فالترادؼ يعني       

( ك) يد الريح ( إذا اشتركتا في المفظ كاختمفتا في  فنسااإلفي المعنى ، فػ ) يد  افكتشترك
في  افتشتركفي المفظ ؛ لكنيما  افتختمف) يد الريح ( ك) قكة الريح (  فَّ إالمعنى ، ف



 ]اكتب نصاً[

 

 36 

ة عمى معنى القكة ( ، كأمثمة ذلؾ في سكرة الكيؼ عديدة ، فمف المعنى نفسو ) الدالل
 ذلؾ : 

) سدان ( ك) ردمان ( ، فقد كردا في سياؽ حكارم كاحد بيف ذم القرنيف كالقـك  تاػػػ لفظ ُ
يما أنَّ يكفييـ شر يأجكج كمأجكج ، كىما مع اختالؼ لفظييما إال  أفالذيف طمبكا منو 

} فَيًَْ َٔجْعًَُ ٌَهَ خَشْجًب :  تعالىلما يميو ( ، قاؿ  انعالمجاءا لمسمىن كاحدو ؛ كىك ) الجدار 

    ُْ ًَثَْْنَيُُْ ( لَبيَ َِب َِىَّنِِّ فِْوِ سَثِِّ خَْْشٌ فَإَعِْنٌُِِٔ ثِمٌَُّحٍ ؤَجْعًَْ ثَْْنَى99ُرَجْعًََ ثَْْنَنَب ًَثَْْنَيُُْ عَذًّا ) ؤْْعٍَََ 

 . ( {95دًِْب )سَ
مع  ()يخبرنا مف قصة مكسى  الكريـ القرآفا ) القرية ( ك) المدينة ( ، فتػػػ لفظ ِ

طٍََمَب دَزََّ بْٔ} فَ:  تعالىفي القرية ، قاؿ  فاالجدار الذم بناه الخضر ك أفَّ  ()الخضر 

َّنْمَطَّ فَإَلَبَِوُ لَبيَ ٌٌَْ شِئْذَ  ؤَُّّْعَِّْفٌُىَُّب فٌََجَذَا فِْيَب جِذَاسًا ُّشِّذُ  ؤْْبِرَا ؤَرََْب ؤَىًَْ لَشَّْخٍ اعْزَطْعََّب ؤَىٍَْيَب فَإَثٌَْا 

قصة ىذا  ()حيف أكضح لمكسى  ()، لكف الخضر  ( {77ٌَبرَّخَزْدَ عٍََْْوِ ؤَجْشًا )

( ، ِٖ)ٌِؽٍَُبَِِْْٓ َّزَِِّْْْٓ فِِ اٌَّْذِّنَخِ {  َْب} ًَؤََِّب اٌْجِذَاسُ فَىَو في المدينة ، فقاؿ : أنَّ الجدار ذكر 
عمى  افيترادفيما نَّ الكريـ يبدؿ ىذيف المفظيف أحدىما مف اآلخر أل القرآفكال عجب ف

} ًَاظْشِةْ ٌَيُُْ َِضًٍَب ؤَصْذَبةَ و : نأمسمىن كاحدو ، كىذا كاقع في سكرة يس ؛ إذ قاؿ جؿ ش

} ًَجَبءَ ِِْٓ ؤَلْصََ اٌَّْذِّنَخِ سَجًٌُ َّغْعََ ( ، ثـ قاؿ : ُّيس) ( {43عٌٍََُْ )اٌْمَشَّْخِ بِرْ جَبءَىَب اٌُّْشْ

 ( .َِيس) ( {81لَبيَ َّب لٌََِْ ارَّجِعٌُا اٌُّْشْعٍَِنيَ )

} فَمَبٌٌُا :  تعالىػػػ كمما اختمؼ لفظو كاتحد معناه : ) الرشد ( ك) الرفؽ ( ، ففي قكلو  ّ

سأؿ الفتية ربيـ ) الرشد ( ؛ فأجابيـ  ( {41ٌَذُْٔهَ سَدَّْخً ًَىَِّْئْ ٌَنَب ِِْٓ ؤَِْشَِٔب سَشَذًا )سَثَّنَب آرِنَب ِِْٓ 

 َّزِوِ ًَُّيَِّْئْ ٌَىُُْ ِِْٓاٌْىَيْفِ َّنْشُشْ ٌَىُُْ سَثُّىُُْ ِِْٓ سَدْ بىل} فَإًًُْا  بػ) الرفؽ ( ؛ فقاؿ عزَّ مف قاؿ :

 . ( {46ؤَِْشِوُُْ ِِشْفَمًب )
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 ة :التصوٌر الفنً فً السور 

الدالالت  ضمفالداللة المجازية ب ػػػػػ بعد اإللماحفي ىذا المقاـ  لعمو مف الالئؽ    
بعض مكاضع التشبيو في نعرض  أف ػػػػػتسبيا المفظ عند االستعماؿ التي يك اليامشية

 . السكرةكرديفو ضمف المستكل الداللي البالغي لتراكيب المجاز السكرة ؛ بكصفو صنك 
كسيمة  جعأنك ،  انةكاإلبكىك أقرب كسيمة لإليضاح ،  افالبيفالتشبيو أسمكب مف أساليب 

حيث ينتقؿ بالسامع ب ىمرمالفيو مف الجدة كالطرافة كبعد ف ، انيالمعلتقريب البعيد مف 
شيء يشابيو أك صكرة بارعة تماثمو ، كيزيد التشبيو مف  إلىمف شيء معيكد مألكؼ 

ثارةجماؿ األسمكب  القدرة عمى جمع األضداد  ، زد عمى ذلؾالمذة كالتشكيؽ في النفس  كا 
تككف النفس بو متعمقة متأثرة ، فترل شيئيف مؤتمفيف  كىذا باب مف المطؼ كالحسف ،

 يو كنشاطو الجمالي في التصكير . كاحد . يظير بو براعة التشب آفو متفقيف مختمفيف في 
قكلو ؽ ذلؾ ؛ يصدِّ في مخاطبة الناس  التشبيو كالتمثيؿ أسمكبان الكريـ  القرآفكاعتمد      
ِِْٓ وًُِّ َِضًٍَ فَإَثََ ؤَوْضَشُ اٌنَّبطِ بٌَِّب  اٌمشآْ} ًٌََمَذْ صَشَّفْنَب ٌٍِنَّبطِ فِِ ىَزَا ػػػ مف سكرة اإلسراء ػػػ :  تعالى

؛ إذ قاؿ  (رة التي تمييا ) أعني سكرة الكيؼ في السك  األمر ، ثـ أكد ىذا( { 89وُفٌُسًا )

،  {(59جَذًٌَب ) ؤَوْضَشَ شَِْءٍ ُْبغَةْٔاٌْ َْبٌٍِنَّبطِ ِِْٓ وًُِّ َِضًٍَ ًَوَ اٌمشآْ} ًٌََمَذْ صَشَّفْنَب فِِ ىَزَا  :و أنجؿَّ ش
فالتشبيو يعني : التمثيؿ ؛ فيك مأخكذ مف قكلؾ : شابو زيده عمران ؛ أم ماثمو في الصكرة 

و صكرة تجمع بيف أشياء أنَّ ينظر لمتشبيو عمى كمف ثـ فالمشابية تعني المماثمة ،  ،
تقصد بو إثبات الخياؿ في النفس بصكرة  إنمافإذا مثمت الشيء بالشيء ف ،متماثمة 

كيزيد مف جماؿ  ،و نمأككد في الترغيب فيو أك التنفير المشبو بو أك بمعناه ، كذلؾ 
شيء طريؼ  إلىفي ككنو ينتقؿ بالسامع مف شيء مألكؼ ؛ التشبيو طرافتو كبعد مرماه 

قميؿ الخطكر بالباؿ بعيد المناؿ  اؿنتقاالىذا  فاككمما ك ،يشابيو أك صكرة بارعة تماثمو 
 و .بإعجاب النفس  إلىيو أركع كأدعى التشب كاف؛ 

 المجازما بيف متعددة األشكاؿ كالمصادر التي يرسميا التشبيو كالصكرة الفنية      
 . ساس كالخالؽ في الصكرة الفنيةالخياؿ الذم يعد المرجع األ وكمكيجمع ذلؾ  ،كالكناية 

 الصكرة؛ فكليس القصد منيا ذلؾ ،  ان جديد قد ال تخمؽ معنىن  الصكرة في التشبيو فَّ إ     



 ]اكتب نصاً[

 

 38 

 إال مف طريقة عرضو ككيفية تقديمويا ال تغير نَّ إ، لف تغير مف طبيعة المعنى في ذاتو  
المتعة  جانب إلىز بتحقيؽ اإلثارة لدل المتمقي ، امنيي كسيمة خاصة في التعبير ، تف

المتمقي نفس  فتترؾ في ،  كالخركج عف المألكؼ تفسح المجاؿ لمتخيؿ ياأنَّ ، زد كالدىشة 
  .تؤدييا  أفبطريقة ال يمكف لمغة العادية خاصة  ةإثار 

الذم ؛ سب كالتصكير األقرب نالتعبير األب بطبيعة خمقو خاطبيـ تعالىاهلل مـ كلع     
 كعيوميما بمغ  فاسنإ أم إلى توتصؿ رسالف؛  نفكساللصكره كتثار  عقكؿالبو تتأثر 

اآلخرة في  إلى اؿنتقكاالالدنيا ؛ فناء قصة الفناء  سبحانوتصكيره  مف ذلؾف، تفكيره ك 
أف كناسب ؛ فكرة مجردة يا أنَّ يعرضيا عمى ، كلـ  لناظرىاشاخصة يا أنَّ ك دقيقةصكر 

 افاألذىلتظؿ ماثمة في يعقد بينيا كبيف الغيث النازؿ شبيان ، كيضرب بصكرتيا مثاالن 
نَبهُ َِِٓ اٌغََّّبءِ فَبخْزٍََطَ ؤٔضٌ} ًَاظْشِةْ ٌَيُُْ َِضًََ اٌْذََْبحِ اٌذَُّْْٔب وََّبءٍ  : وأنجؿَّ ش ؿاقف ؛لعظيـ خطرىا 

َبحُ ًَوَ كىذا التشبيو  ، ( {95اهللُ عٍَََ وًُِّ شَِْءٍ ُِمْزَذِسًا ) بَْثِوِ َٔجَبدُ اٌْإَسْضِ فَإَصْجَخَ ىَشًِّْب رَزْسًُهُ اٌشِّّ
مف الصكر كاألحداث  ركب بالمفرد ( ، فالمشبو مركب مف جممة) تشبيو الميسمى : 
) ماء نازؿ ، أرض تنبت ، ريح تعصؼ ( ، بينما تشكؿ المشبو بو مف صكرة المتتابعة 

تتسع أبكابيا  تأخذقد  صكرة تبدك لمتأمميا كىي،  حدة مفردة كىي ) الحياة الدنيا (كا
 أفَّ يجيؿ أك يتجاىؿ  كافرو  فنساإلاألمؿ الكحيد  (الحياة الدنيا)و يي تشب، ف شيئان فشيئان 

عمييا ،  وصحر ك  لتعمقو بالدنيا ؛ذلؾ يصدؽ  أفكال يريد ، بعد الحياة الدنيا حياة أخرل 
تمييدان  مفردان  مجردان ذكرىا جاء فو ال عيد لو بيا ، أنَّ كلكنو في ىذه الصكرة يراىا كك

يصير المشبو بيا  المشبو بو تفاصيؿ كأحكاالن  بينما يكرد في جية،  الزدرائيا كتحقيرىا
 .  مركبان 
 فيما يأتي : في ىذا المثؿ كتظير براعة ىذا التصكير       
بيا  يا أك ما يتعمؽكتفصيالت يادكف الخكض بجزئيات(  الدنيا )صكرة المشبو  عرضأ ػػػػ 
،  ابي يـتعمقمف د يفيز ؛  دعكيف لتركياالم انتباهت قد يمفت ذكر ىذه التفصيالف؛  تعمف م

 .مف الصكرة في ىذا المقاـ المنشكدة الغاية  ا خالؼىذك 
كقد  (.. عرض صكرة المشبو بو ) الصكرة المركبة مف الماء النازؿ كالزرع النابتب ػػػػ 

تاج إنمرحمة كىي مف حياة النبات ؛ ر مرحمة ىامة ااختص : أحدىما ؛ شيئافبرز فييا 
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اآلية ؛ ك الثمر فيو متعة  أفَّ  ذلؾ، في ىذا المشيد لـ يثمر المشبو بو النبات الثمر ، ف
صكب المخاطب تكجيو ي ف ليككف أكثر تأثيران ؛ اعتمدت أسمكب نزع المتع مف ىذا المقاـ 

 .جؿ اآلخرة أكىي العمؿ مف ؛ الغاية 
 سريعان  فاالعرض إذا كالسرعة في كقكع أحداث الصكرة ، ف جانبإبراز  ؛كاآلخر       

لتفكير كالتأمؿ . با لممخاطب مجاالن  ىعطأ أطابإذا ت ، بينماـ ندشعر المتمقي بالخكؼ كال
فييا  الصكرة بدأتبالتحكؿ ، في مشيد اآلية حتى أخذت بالتسارع ثـ الحركة  كىكذا بدأت

مدة كافية لمتأمؿ ، المشاىدة ترؾ لمعيف ما م( ْٓ) نَبهُ َِِٓ اٌغََّّبءِ {ؤٔضٌ} وََّبءٍ :  بطءب
لمنتيجة  مييئان ك  التصكير مسرعان  تقؿان أفثـ ما لبث مدة كافية لمتأثر ، المخاطبة كلمنفس 

 رعاستال التي تفيد الترتيب كالتعقيب بدأ، فمع الفاء  (ْٓ) } فَبخْزٍََطَ ثِوِ َٔجَبدُ اٌْإَسْضِ {
ب لمحدث ، كفي ىذه يكتغيمع اختزاؿ لمزمف ؛ الصكرة ىذه عنصر المفاجأة في ل تحقيقان 

مف في جك السامع دخؿ تالسرعة تحصؿ اليزة النفسية المقمقة التي تشعر بالحسرة ك 
 . الرىبةك الرعب 
كخركج النبات مف  ،مف نزكؿ الماء مف السماء ) كجو الشبو بيف الصكرة المركبة جػ ػػػػ 

    ، انقضائيماشدة تسارع  ىكبحاؿ الدنيا المنقضية  ثـ تيشمو كتحطمو .. ( ،األرض 
إذ ؛ في نزكؿ المطر  كناسب ذلؾ خمؽ جك مف التسارع في مشيد الصكرة : فسرعةه 

ػػػػ كسرعة الماء باألرض ذاؾ في اختالط  عةه ، كسر تكحي حركة الماء النازؿ بذلؾ 
نبعد كالدتو بمعترؾ الحياة ػػػػ نزكالن كسقيان ك  اإلنسافاختالط   ىيجافباتان . ثـ سرعةه في ا 
مع تسارع فيو  األمؿ اعانقطسرعةه في ثـ  كصيركرتو حطامان تمعب بو الريح . النبات

 .الرياح التي تذركه 
لصكرة ازادت مف فاعميتيا ، ف اختار لحركة المشيد المتسارعة عناصر لغكية متعددة  ػػػػد 
ف لصكت ا اءانتقذلؾ عمى كيا اعتمدت أنَّ إال ؛ عمى التشبيو  ساسة األجبالدر  تقام كا 

ا الصكرة جانبأما  .المشيد بطريقة مؤثرة  انبجك تكزيعيا عمى ثـ المفظ المعبر ، ك  المؤثر
، فالصكرة غاية في الدقة كغاية في الركعة  بمممحو  اففيحتفظػػػػ أعني طرفي التشبيو ػػػػ 

نما بسرعة نزكؿ المطر ،( عمر الدنيا ) و يشبٌ  لـو أنَّ تخفي خمفيا صكرة أخرل ؛ ذاؾ   كا 
 . إال عمره فييا مف الدنيا لإلنساف، فميس  بسرعة ذلؾ المشيد (فييا اإلنسافعمر )و شبٌ 



 ]اكتب نصاً[

 

 41 

نمافي الدنيا باألشجار المعمرة التي تعيش طكيالن ،  اإلنسافلـ يشبو عمر و أنَّ كما   كا 
 .فحسب شبيو بالعشب المكسمي الذم ال يعيش إال لشيكر كربما ألياـ معدكدة 

قمب الصكرة نت؛ إذ  ( عنصر المفاجأة ) فأصبح ىشيمان شكؿ يالصكرة  في مركزك      
في األمؿ حتى  الناس ؛ بؿ كينقطعينتفع بو ك يثمر النبات  أففي حركة مفاجئة قبؿ 

ا( )ىشيمن في ألصكات ل فى افك،  الزرع الستمرار الريح بتفريؽ حطامو لؾبيشيـ ذ اعنتفالا
خفة الياء يتبعو التشتت في الشيف ف ، افبارز حضكر كأثر التي تشكمت منيا بؤرة الصكرة 

تعاضد فييا الصكت مع الزمف قد عمى الصكرة  ظالالن  تسدلأمع حركة المد لمياء 
كما نقمت الريح حطاـ  أخرل مقصكدة ، إلىالسامع مف حالة نفسية  تنقمفكالحركة ، 

 / سرعة الريح : سرعة العمر( يحر أرض ) تفشي الشيف : تفشي ال إلىاليشيـ مف أرض 
الدنيا حالة تعمقت بيا نفسو )  إلىتذىب بو الريح  أففيك بيف  : ) صكت / صكرة (

 العمؿ مف أجؿ اآلخرة الدائمة إلىتأخذ اآلية الكريمة بيده  أفكبيف  ،( الزائمة 
  عف المنقطع . اؼنصر كاال

،  الحدكث كالتغير كاالستمرار الداؿ عمىالفعؿ المضارع  ) تذركه (كاآلية تدعكه بػ     
مستمرة ال تنقطع باستمرار      لإلنسافلمنبات أك  كانت إففحالة تسارع األعمار كاآلجاؿ 

َبحُ {بيا احتماؿ كاقع ما عصفت  االنتفاع، كالخكؼ مف عدـ  (تذركه )    } رَزْسًُهُ اٌشِّّ
 بأياـ العمر .

     
مميز مف أشكاؿ التعبير األدبي لمكشؼ عف  الصكرة الفنية شكؿ أفَّ مما سبؽ نجد       

الكريـ  القرآفسكرة الكيؼ كغيرىا مف سكر  أفَّ ، ك  المعنى بطريقة إيحائية مخصبة
الكريـ  القرآفلغة التشبيو في ف، المتعددة  كاعو المختمفة كمصادرهأنب ريصك تال اعتمدت

مف  متكامالن  القرآنيالمعنى ما يجعؿ ؛  دقة في التصكيريكسب النص  انيان بي عنصران يعد 
  .ية مؤثرة الجمك تخمك مف لمسات إيحائية لأمثمتو كتشبيياتو كلـ تكف  ،جميع الكجكه 

 

 

 

  


