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الإبداع اللغوي والبالغي يف اأ�ساليب القراآن الكرمي ومعانيه
اأ.د. ن�سرالدين اإبراهيم اأحمد ح�سني

املقدمة
يتناول هذه البحث " الإبداع اللغوي والبالغي يف اأ�ساليب القراآن الكرمي ومعانيه "، تهدف الدرا�سة اإىل حتليل مناذج من الآيات 
ْحَمُن ، َعلََّم اْلُقْراآََن ،  القراآنية، وتربز فيها معامل الإبداع اللغوي والبالغي يف اأ�ساليب القراآن الكرمي ومعانيه، قال اهلل عّز وجّل: )الرَّ
َخلََق اْلإِْن�َساَن ، َعلََّمُه اْلَبَياَن(12. فالقراآن الكرمي منبع عذب ل ين�سب ماوؤه، فاق طوق الب�سر باأ�ساليبه البليغة، ومعانيه الفريدة، حتدى 
اأ�سحاب منطق ول�سان،وف�ساحة وبيان، يباهون بها الأمم الأخرى، ويعدونه ف�سال لهم، ومّيزة دون �سواهم. ويروعهم  العرب، وهم 
لَْت  َياُتُه ُثمَّ ُف�سِّ اأ�سلوبه، ونظمه، واإحكام حديثه  حتى يخرجهم القراآن من ده�ستهم هذه، بقول اهلل �سبحانه وتعاىل:)الر ِكَتاٌب اأُْحِكَمْت اآَ

ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي(3. 
املتنوعة،.  واللغوية  البالغية  العربية  بالأ�ساليب  ويغذيها  والنموؤ،  احلياة  العربية  اللغة  يف  يبعث  خطاب  الكرمي،  القراآن  اإذن 
ونحن نتذوق جمال اللغة العربية وحالوتها وبهائها ورونقها  وبيانها  وف�ساحتها فيه. فالكلمة -يف القراآن الكرمي- ي�سلح معناها 
لغوية  بها من خ�سائ�ص  ملا  بدقة وعمق،  املعنى  نف�ص  توؤدي  اأخرى  بكلمة  ا�ستبدالها  ولكنك ل  تركيب معّي حمدد،  وا�ستخدامها يف 
وبالغية تتطلب لفظاً معيناً يتنا�سب مع املوقف وامل�سهد املراد ر�سمه وت�سخي�سه، واأ�ساليب القراآن الكرمي -يف حّد ذاتها تفوق ت�سور 
الب�سر، يف دقتها وجمالها وروعتها، فهي متنوعة عميقة املعنى واملبنى، وا�سعة اخليال، �سهلة ممتنعة، ولذا فالقراآن الكرمي منهل عذب، 

تنهل اللغة العربية منه بالغتها وف�ساحتها وبيانها.
فم�سكلة البحث ترتتكز يف �سعوبة فهم وتذوق الدللت اخلفّية التي تكمن خلف اأ�ساليب القراآن الكرمي ومعانيه، وتك�سف عن 
اإبداعه وبالغته، واأ�ساليبه الرفيعة. وال�سوؤال الرئي�ص يف البحث يكمن يف: ما الو�سيلة املثلى التي ميكن اأن ن�سل عن طريقها اإىل فهم 
الإبداع اللغوي والبالغي يف اأ�ساليب القراآن الكرمي ومعانيه، فهماً عميقاً، وكيف نتذوق اأ�سلوبه وخطابه البارع الرفيع البليغ؟ اأّما املنهج 
ال�سوؤال  اأجل ذلك، جاء هذا البحث ليحقق هذا الهدف، ويجيب عن  املنا�سب لهذا البحث، فهو املنهج ال�ستقرائي، والتحليلي. ومن 

الرئي�ص ال�سابق ذكره.

التي  املختارة  الأمثلة  بع�ض  واإليك 
الكرمي،  القراآن  اأ�سلوب  بهاء  فيها  نلم�ض 

ودقة معانيه وكلماته:

1- قال �هلل تعاىل: )َقاُلو� َيا �أََباَنا 
�إِنَّا َذَهْبَنا َن�ْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيو�ُسَف ِعْنَد 
وؤِْمٍن  ْئُب َوَما �أَْنَت ِبُ َمَتاِعَنا َفاأََكَلُه �لذِّ

اِدِقنَي(4. ا �سَ َلَنا َوَلْو ُكنَّ
اأ�ساليب القراآن، ومعانيه وتراكيبه  اإن 
وبالغته وف�ساحته تلك اأمور ل جتتمع لأحد 
من الب�سر، بل ل تاأتي عليها قدرته، ولو كان 

الكالم،  بطرق  واأعرفهم  النا�ض،  اأف�سح 
البيان.  فنون  واأ�ساليب  وبالغته،  ومعانيه 
طوق  فاق  وخطاب  نظم  الكرمي  فالقراآن 
الب�سر، فلم ي�ستطيعوا اإليه مثياًل ول �سبياًل.

ذهب اخَلّطابي يف قوله تعاىل: )َفاأََكَلُه 
" اإن الفرتا�ض معناه  قال:  ْئُب(. حيث  الذِّ
يف فعل ال�سبع القتل فح�سب، واأ�سل الَفْر�ض 
الذئب  على  ادعوا  اإمنا  والقوم  العنق،  دق 
اأجزائه  جميع  على  واأتى  اأكاًل،  اأكله  اأنه 
عظمًا،  ول  مف�ساًل  يرتك  فلم  واأع�سائه، 
اإياهم  اأبيهم  مطالبة  خافوا  اأنهم  وذلك 

ذكروه،  ما  ب�سحة  ي�سهد  منه  باق  باأثر 
اأنف�سهم  عن  ليزيلوا  الأكل  فيه  فادعوا 
هذا  متام  يعطي  ل  والَفْر�ض  املطالبة، 
املعنى، فلم ي�سلح على هذا اأن ُيَعبرَّ عنه اإل 
بالأكل؛ على اأن لفظ الأكل �سائع ال�ستعمال 
يف الذئب وغريه من ال�سباع"5. وُن�سب اإىل 

الفرزدق قوله:
فتًى لي�ص لبن العّم كالذئب اإن راأى    

ب�ساحبه يوماً دماً فهو اآكله6
�سعة  على  يدل  اإمنا  اإن  التعبري  وهذا 
واأ�ساليبه،  األفاظه،  يف  الكرمي  القراآن 
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الذي  تعاىل-  اهلل  كتاب  وهو  و�سياغته- 
ُو�سف بقوله تعاىل:

َلْت  ُف�سِّ ُثمرَّ  اآََياُتُه  اأُْحِكَمْت  ِكَتاٌب  "الر 
وجّل:  عّز  وقال  َخِبرٍي"7.   َحِكيٍم  َلُدْن  ِمْن 
ِلَقْوٍم  ا  َعَرِبيًّ ًنا  ُقْراآَ اآََياُتُه  َلْت  ُف�سِّ ِكَتاٌب   "
َيْعَلُموَن "8. فالقراآن الكرمي ل ت�ستخدم فيه 
لفظة، اإل وقد و�سعت يف مكانها املنا�سب، 
اأو  مكانها،  من  تزحزحها  اأن  ت�ستطيع  فال 

تاأتي باأف�سح منها، اأو ما ي�سابهها.

2- قال �هلل جّل ّ�ساأنه: "َو�لَِّذيَن ُهْم 
َكاِة َفاِعُلوَن"9. ِللزَّ

اإىل  الزخم�سري  الإمام  يذهب 
ومعنى،  عني  بني  م�سرتك  ا�سم  اأن:الزكاة 
من  املزكي  يخرجه  الذي  القدر  فالعني: 
املزكي  فعل  واملعنى:  الفقري،  اإىل  الن�ساب 
اهلل،  اأراده  الذي  وهو  التزكية،  هو  الذي 
فيه  ي�سوغ  ول  له،  فاعلني  املزكني  فجعل 
عن  يعب  اإل  م�سدر  من  ما  لأنه  غريه، 
تقول  فاعل،  ملحدثه  ويقال  بالفعل،  معناه 
فاعل  وللقاتل:  ال�سرب،  فاعل  لل�سارب: 

القتل، وللمزكي: فاعل التزكية"10.
يف  الكرمي  القراآن  فخامة  تظهر 
التى  والعميقة  املنا�سبة  لالألفاظ  اختياره 
فهناك  الب�سرية،  النف�ض  يف  تاأثري  لها 
الزكاة،  يف  م�ستعملة  مرادفة   األفاظ 
ونحوها،  والإعطاء  والإيتاء،  الأداء،  مثل: 
كلمة  مقام  املكان  هذا  يف  تقوم  ل  ولكنها 
)فاعلون(، والتي تدل على اأن الزكاة عمل 
وفعل، ولي�ست كالمًا عابرَا، وجاءت الكلمة 
على  لتدل  الزمن،  من  جمردة  )فاعلون( 
اأو  تردد  دون  ودوامه  وثباته،  الفعل  قوة 
متهل اأو ا�سرتخاء. فالزكاة ركن من اأركان 
م�سلم  كل  على  واجب  واأداوؤه  الإ�سالم، 
وم�سلمة، اإذا بلغ الن�ساب احلول. اإذن كان 

والعرب  احلال.  مقت�سى  مراعاة  من  لبّد 
البيان،  وذاك  الف�ساحة،  هذه  يدركون 

وترى ال�ساعر اأمية بن اأبي ال�سلت ين�سد:
املُطعمون الطعام يف ال�ّسنِة

الأزمِة والفاعلون للزكوات
يف  والفقراء  النا�ض  يطعمون  فقومه 
الطعام،  فيه  ينقطع  الذي  اجلدب،  العام 
وهم لالأعمال ال�ساحلة، والأفعال الزاكية 
فاعلون. ومن هذا نعلم اأنك ل ت�ستطيع اأن 
تبدل لفظة مكان اأخرى يف القراآن الكرمي، 
وهذا  الختيار،  دقيقة  حمكمة  األفاظه  لأن 

من اأ�سرار اإعجازه.

3-قال �سبحانه وتعاىل:: َوَجَعُلو� 
.11 " نَّ ِ �ُسَرَكاَء �ْلِ هلِلَّ

اإليها  �سعى  التي  الأهداف  من  كان 
نظريتـه  القاهر اجلرجاين يف  عبد  الإمام 
متّيزت  ما  �سرح  هي  القراآين  النظم  يف 
وفنّية  دقة  من  الكرمي  القراآن  اأ�ساليب  به 

واإبداعّية فاقت طوق الب�سر.
القراآين  النمط  هذا  اأمثلة  ومن 
عبد  الإمام  عنها  حتدث  الذي  املبدع 
 ِ هلِلرَّ "َوَجَعُلوا  تعاىل:  اهلل  القاهر،قول 
اأن  بخاف  قال:"لي�ض  ".حيث  نرَّ اجْلِ �ُسَرَكاَء 
وماأخذًا  وروعة،  ح�سنًا  ال�سركاء  لتقدمي 
اأنت  اإن  من القلوب،اأنت ل جتد �سيئا منه، 
هلل،  �سركاء  اجلن  فقلت:وجعلوا  اأخّرت، 
واأنت  ترى حالك حال من نقل عن ال�سورة 
الباهر  واحل�سن  الرائق،  واملنظر  املبهجة، 
اإىل ال�سيء الغفل  الذي ل تخرج منه بكثري 
حا�سل،   اإىل  به  النف�ض  ت�سري  ول  طائل، 
�سريفة،  للتقدمي فائدة  اأن  و�سبب ذلك هو 
التاأخري،  مع  اإليها  �سبيل  ل  جليلة  ومعاين 
وحم�سوله؛  املعنى  جملة  نرى  اأن  هو  بيان 
مع  وعبدوهم   ، �سركاء  اجلن  جعلوا  اأنهم 

مع  يح�سل  املعنى  هذا  وكان  تعاىل،  اهلل 
تقدمي  فاإن  التقدمي،  مع  ح�سوله  التاأخري 
ال�سركاء يفيد هذا املعنى ويفيد معنى اآخر، 
وهو اأنه ما كان ينبغي اأن يكون هلل �سريك ل 

من اجلن، ول من غري اجلن.
�سركاء  اجلن  فقيل:جعلوا  تاأخر  واإذا 
اأكرث  �سئ  فيه  يكن  ومل  ذلك،  يفد  مل  هلل، 
مع  اجلن  عبدوا  باأنهم  عنهم  الإخبار  من 
اهلل تعاىل، اأما اإنكار اأن يعبد مع اهلل غريه، 
واأن يكون له �سريك من اجلن وغري اجلن 
فال يكون يف اللفظ مع تاأخري ال�سركاء دليل 
التقدمي  مع  يكون  التقدير  اأن  وذلك  عليه، 
يف  و"هلل"  جلعل  اأول  مفعول  "�سركاء  اأن 
"اجلن" على  الثاين،ويكون  املفعول  مو�سع 
قيل:فمن  كاأنه  تقدير  وعلى  ثان،  كالم 

جعلوا �سركاء هلل تعاىل؟فقيل اجلن.
اأنه  يف"�سركاء"  التقدير  كان  واإذا 
مفعول اأول و"هلل" يف مو�سع املفعول الثاين 
وقع الإنكار على كون �سركاء هلل تعاىل على 
الإطالق من غري اخت�سا�ض �سئ دون �سئ،  
وح�سل من ذلك اأن اتخاذ ال�سريك من غري 
دخل يف الإنكار دخول اتخاذه من اجلن،لأن 
اإذا ذكرت جمّرة غري جمراة على  ال�سفة 
�سئ كان الذي يعلق بها من النفي عاما يف 

كل ما يجوز اأن تكون له تلك ال�سفة.
فاإذا قلت:ما يف الدار كرمي:كنت نفيت 
الكرم  يكون  كل من  الدار عن  الكينونة يف 
النفي.  اأبدا حكم  الإنكار  له،  وحكم  �سفة 
هلل.  �سركاء  اجلن  فقيل:وجعلوا  اأخر  واإذا 
وال�سركاء  اأول،  مفعول  "اجلن"  كان 
مفعول ثانيا،واإذا كان كذلك كان ال�سركاء 
خم�سو�سا غري مطلق من حيث كان حمال 
يكون  ثم  اجلن،   على  خبا  يجري  اأن 
كذلك  كان  واإذا  غريهم،  ويف  فيهم  عامًا 
احتمل اأن يكون الق�سد بالإنكار اإىل اجلن 
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خ�سو�سا اأن يكون �سركاء دون غريهم،جّل 
اهلل اأن يكون له �سريك، و�سبيه بحال" 12.

عبد  الإمام   ذكر   ملا   وبالإ�سافة 
القاهر اجلرجاين ، فقد  اأفاد  تقدمي لفظ 
اجلاللة يف الآية،وتاأخري لفظ اجلن،الأمور 

التالية: 
1-اإثبات الوحدانية هلل وحده.  

2- انفراده بالعبادة وال�ستعانة. 
3-اإنكار ال�سراكة يف عبادته.  

4-نفي واإنكار عبادة اجلن معه.
5-عـدم ال�ستعانـة باجلن.  

والحرتام  بالتبجيل  6-اخت�سا�سه 
والتقدي�ض.

يف  وجّل  عّز  هلل  الوحدانية  وتتجلى 
تقدمي لفظ اجلاللة، فاملقدم هو املخت�ض 
حقيقة  عن  اأّما  �سك.  اأدنى  دون  بالعبادة 
يف  فتظهر  وال�ستعانة،   بالعبادة  انفراده 
والتي  اجلاللة،  للفظ  الالم  حرف  اإ�سافة 
تفيد التمليك. وتتبنّي ق�سية اإنكار ال�سراكة 
اأ�سم  لفظ اجلن عن  يف عبادته، يف ف�سل 
حيث  الآية،  نهاية  يف  واإبعاده  اجلاللة، 
واجلن.  اجلاللة  لفظ  بني  عطفا  جتد  ل 
الآية  من  امل�ستوحى  الإنكاري  والأ�سلوب 
وعدم  معه،  اجلن  عبادة  وينفي  ينكر، 
التبجيل  دللة  عن  اأّما  بهم.  ال�ستعانة 
التقدمي  �سيغ  من  فوا�سحة  والتقدي�ض، 
لعبادة اجلن مع اهلل عز  والنفي  والتمليك 

ّوجّل. 

4- قال �هلل �سبحانه وتعاىل: 
ُهًدى  ِفيِه  َرْيَب  ال  �ْلِكَتاُب  "َذِلَك 

ِقنَي"13. ِلْلُمتَّ
اأن:  الزخم�سري  الإمام  ذكر 
فيك  ح�سل  اإذا  رابني،  م�سدر  "الريب 
النف�ض  قلق  الريبة:  وحقيقة  الريبة. 

وا�سطرابها"14. ومنه ما روي احل�سن بن 
علي قال: �سمعت ر�سول اهلل )�ض( يقول:" 
دع ما يريبك اإىل ما ل يريبك، فاإن ال�سك 

ريبة، واإّن ال�سدق طماأنينة"15.
له  تطمئن  ل  فيه  امل�سكوك  فالأمر 
بل  قبوًل،  يجد  ول  له،  ت�سكن  ول  النف�ض، 
العقل  يف  ي�ستقّر  ول  النفو�ض،  يقلق  ما  هو 
)ال�سك(،  كلمة  ي�ستخدم  ومل  القلب.  اأو 
يف  دّقة  وهذه  )الريب(،  لفظة  اختار  بل 
لأن  ودللته،  املعنى  يف  وعمق  الختيار، 
ترّدد،  الريبة  ويف  الإنكار،  مطلق  ال�سك 
اخلطاب  لأن  مطلق،  اإنكار  يوجد  ل  ولكن 
التقوي، ومن  للذين يختارون طريق  موجه 
اأّل  فيجب  وقوًل.  فعاًل  اهلل  يخافون  ثّم 
مر�سدًا  يجعلونه  بل  به،  بالأخذ  يرتددون 

لهم، وهادّيًا.
لفظة  عن  يت�ساءل.  من  هناك  ورمبا 
انحرف  ملن  تكون  الهداية  لأن  )املتقني(، 
عن جادة الطريق، عن ال�سراط امل�ستقيم، 
منحرفًا  لي�ض  وتعاىل  �سبحانه  هلل  واملتقي 
كلمة  ا�ستخدام  ميكن  اأّل  �ساًل.  ول 
وظلموا  العباد،  ظلموا  الذين  )الظاملني(، 
اأو  للكفار،  تكون  اأن  ميكن  اأّل  اأنف�سهم؟ 
املنافقني اأو امل�سركني، الذين حقًا يحتاجون 

اإىل الهداية؟.
حيث  ل،  �سديدة  بب�ساطة  اجلواب 
بتلك  )املتقني(  لفظة  ا�ستبدال  ميكن  ل 
اأو  الكافرون  اأو  )املنافقون،  الألفاظ: 
الظاملون اأو امل�سركون(. لأن هوؤلء جميعًا ل 
لهم؟  هاديًا  يكون  فكيف  بالكتاب،  يوؤمنون 
للمتقني،  )الهداية(  كلمة  اأ�سندت  واإمنا 
طلبًا  وال�سالح،  التقوى  يف  للزيادة  طلبًا 
للزيادة اإىل ما هو ثابت فيه. وجاءت كلمة 
والتحديد،  الن�سبة  لتفيد  منكرة  )هدى( 
به.  اآمنوا  الذين  للمتقني،  فقط  هدى  فهو 

لأن القراآن كالم اهلل �سبحانه وتعاىل، فهو 
دقيق يف معناه ولفظه. وكذلك ميكن القول: 
يبلغ  فلن  التقى،  من  بلغ  مهما  الإن�سان  اإن 
املطلق،  الكمال  درجة  ول  الغاية،  درجة 
اأن  نقول  دعنا  لذا  وجّل،  عّز  هلل  فالكمال 
القراآن هاديًا للمتقني، ولكن درجة الهداية 

متفاوتة.

ا  5-  قال �هلل �سبحانه وتعاىل: "َفاأَمَّ
اِئَل َفَل  ا �ل�سَّ �ْلَيِتيَم َفَل َتْقَهْر ، َو�أَمَّ

َتْنَهْر"16.
وتنهره  تذله  ل  اأي   " كثري:  ابن  قال 
به،  وتلطف  اإليه،  اأح�سن  ولكن  وتهنه، 
العلم  يف  ال�سائل  تنهر  فال  ال�سائل:  واأّما 
تكن  فال  اأي  اأ�سحاق:  ابن  قال  امل�سرت�سد. 
جبارًا، ول متكبًا، ول فّحا�سًا، ول فّظًا على 

ال�سعفاء من عباد اهلل"17.
فال  اليتيم  فاأّما  ال�سابوين:"  قال 
حتتقره، ول تغلبه على ماله. قال جماهد: 
تظلمه  ل  �سفيان:  وقال  حتتقره،  ل  اأي 
كالأب  لليتيم  كن  واملراد  ماله،  بت�سييع 
الذي  امل�ستجدي  ال�سائل  واأّما  الرحيم. 
اإذا  تزجره  فال  وفقر،  حاجة  عن  ي�ساأل 
�ساألك، ول تغلظ له القول، بل اأعطه اأو رّده 
برفق  امل�سكني  رّد  قتادة:  قال  جمياًل،  رّدًا 

ولني"18.
يف  والف�ساحة  البالغة  �سّر  تدرك 
هذه الآية عندما تنظر  اإىل ح�سن الختيار 
)تنهر(.  و  )تقهر(  لفظتي  بني  وغايته 
فالقهر: هو ال�ستعباد، اأي ل تظلم اليتيم، 
علو  هو  النهر:  بينما  كاماًل،  حقه  اعطه 
مع  تكن  ل  اأي  ر�سى،  غري  يف  ال�سوت 
ومتكبًا،وفظًا،  جبارًا،  وال�سعفاء  الفقراء 
بل اأن تكون الرحمة هي طريقك، و�سبيلك 
تتعلق  فالق�سية  احلياة.  يف  م�سريتك  يف 
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باملال يف اأغلب الأحوال.
عليه،  و�سيُّ  واأنت  ماله،  هذا  فاليتم 
فاملال لي�ض لك، واإمنا له هو، اإذن من اأجل 
الأن�سب دون  هذا كانت لفظة )تقهر( هي 
اأي لفظة اأخرى. وكذلك لفظة )تنهر( تاأتي 
من حيث املال مالك، اأي اأنت الذي متتلكه، 
ولي�ض مال الفقري اأو امل�سكني، اأو ال�سعيف، 
اأن  الإ�سالم  اآداب  من  ولكن  حقك،  فهذا 
يف  ت�سرخ  فال  بال�سعفاء،  رحيما  تكون 
وتذكر،  عليهم،  �سوتك  يعلو  ول  وجوههم، 
وتعاىل،  �سبحانه  املال هو هبة من اهلل  اإن 
منك.  ياأخذه  اأن  ميكن  اإياه،  منحك  وكما 
تبدلها  اأن  ميكنك  ل  )تنهر(،  لفظة  اإذن 
البالغة  �سّر  هو  وهذا  اأخرى،  لفظة  باأي 

والبيان يف هذا الكتاب املجيد. 

6-  قال تعاىل: " �إِنَّ �الأَْبَر�َر َلِفي 
اَر َلِفي َجِحيٍم " 19. َنِعيٍم ، َو�إِنَّ �ْلُفجَّ

الزيات  ح�سن  اأحمد  الأ�ستاذ  يذهب 
من  املنثور  تقطيع  اأن  معي  راأيت  قائاًل:" 
عمل  فوا�سل  اأو  فقرا  اأو  جمال  الكالم 
وحركة  النف�ض،   حالة  تق�سيه  بالغي 
التقطيع،  وهذا  التنف�ض،  وطبيعة  الذهن، 
له  الطبع  مقت�سى  على  اللغة  يف  ن�ساأ  واإن 
عناوين  هن  ومو�سيقى،  وهند�سة  فل�سفة 
البليغ.  فن  وبراهني  البالغة،  علم 
التالوؤم  مالكهما  واملو�سيقى،  فالهند�سة 
كانت  فاإن  وفوا�سلها،  الفقر  اأجزاء  بني  
كانت  واإن  التوازن،  فهو  متعادلة  الفوا�سل 
متماثلة فهو ال�سجع، مثال الأول:"َواآَتْيَناُهَما 
َراَط  ال�سِّ امْلُ�ْسَتِبنَي،َوَهَدْيَناُهَما  اْلِكَتاَب 
اْلأَْبَراَر  الآخر:"اإِنرَّ  ومثال  امْلُ�ْسَتِقيَم"20. 
َلْوَنَها  اَر َلِفي َجِحيٍم،َي�سْ َلِفي َنِعيٍم،َواإِنرَّ اْلُفجرَّ

يِن"21. َيْوَم الدِّ
تعادل،وبني  وامل�ستقيم  امل�ستبني  فبني 

على  الزدواج  اإذن  متاثل.  وجحيم  نعيم 
يوؤلفان  تقييده  على  وال�سجع  اإطالقه، 
كان  منذ  البليغ،  الأ�سلوب  يف  املو�سيقى 
احلال  فلي�ض  اأدب،  وللعربية  ذوق،  للعرب 
فيهما هي احلال يف �سائر الأنواع البديعية 
بالرتف،  ومنت  احل�سارة  يف  ن�ساأت  التي 
بالتكلف.  وف�سدت  بالف�سول،   و�سمجت 
التاأليف  فالذين ينكرون على من يح�سنون 
الكلمات،  بني  واملزاوجة  الأ�سوات،  بني 
ينكرون   اإمنا  الفوا�سل،  بني  واملجان�سة 

جمال البالغة يف دهر العروبة كله"22.
الفنون  من  كثريًا  الآيات  هذه  جتمع 
دقة  على  تدل  متناهية،  بدقة  البالغية 
الذي  وخطابه  الكرمي،  القراآن  اأ�ساليب 
اأ�سلوب  هو  فهذا  الب�سر.  طوق  فاق 
وهو  الكلم،  جوامع  اأي  املمتنع،  ال�سهل 
فن  تلحظ  حيث  والبيان،  البالغة  منتهى 
قابلت  فقد  لديك،  بني  �ساخ�سًا  املقابلة 
بلفظتي  ونعيم(،  )الأبرار،  لفظتي  الآية 
هذا  مع  ولكنك  وجحيم(،  )الفجار، 
والفجار(،  )الأبرار،  كلمتي  اأن  تلحظ 
)نعيم،  كلمتي  بينما  الراء،  بحرف  ختمت 
وجحيم( ختمت بحرف امليم. مع كل البعد 
يف املعنى، فالفرق بني هذه الكلمات �سا�سع، 
يف  القراآنية  املو�سيقى  بينها  جمعت  ولكن 
احلال  مقت�سى  ح�سب  على  وعلو  انخفا�ض 
وجمال  ال�سجع  فن  يفوتك  ل  كما  واملقام. 
املو�سيقى وتنا�سقها، وذلك يف حرف امليم، 
وهو احلرف الأخري بني الفا�سلتني )نعيم، 
بني  والتعادل  التوازن  وكذلك  وجحيم(. 
من  فيهما  مبا  وجحيم(  )نعيم،  كلمتي 
وبيان. وكذلك جند  روعة وجمال، وبالغة 
احلروف  نوع  يف  التام  غري  اجلنا�ض  فن 
تاأ�سيل  وهو  وجحيم(.  )نعيم،  كلمتي  بني 
الداخلية،  واملو�سيقى  والتنا�سب،  للتنا�سق 

بجمالها  الوجدان  تاأثر  التي  واخلارجية 
التقدمي  بالغة  تبز  واأي�سا  وروعتها. 
على  )الأبرار(  قّدم  حيث  والتاأخري، 
)اجلحيم(،  على  و)النعيم(  )الفجار(، 
النف�ض  طبيعة  مع  يتنا�سب  تقدمي  وهو 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  التي فطرها  الب�سرية 
على تلم�ض معاين اخلري واجلمال، ومواطن 
التقدمي  من  النوع  وهذا  والبيان.  الإبداع 
اأ�سلوب  ونرى  ال�سرف.  بتقدمي  اإليه  يرمز 
متثلت  احلالية  وعالقته  املر�سل،  املجاز 
واملراد  الفجار،  وحال  الأبرار،  حال  يف 
يف  واأولئك   اجلنات،  يف  فهوؤلء  مكانهم؛ 
عالقة،  وهناك  امل�سري.  وباأ�ض  النريان، 
التعريف  واأ�سلوب  امل�سابهة.  غري  ولكنها 
على  يدل  والفجار(  )الأبرار،  لفظتي  يف 
اأي كل الأبرار، وكذلك  الإطالق، والعموم، 
كل الفجار. بينما اأ�سلوب التنكري بني كلمتي 
)نعيم، وجحيم( يدل على اخل�سو�ض. كما 
نالحظ اأ�سلوب الق�سر وا�سحًا جلّيًا، حيث 
على  والفجار  النعيم،  على  الأبرار  ق�سر 
الو�سل ل يخفى  اأ�سلوب  اجلحيم.  وكذلك 
علينا يف هذه الآيات، فقد ربط بني الآيتني 
الرابط  فاأ�سبح  العطف،  واو  وهو  برابط 
والعالقة  بني اجلملتني وا�سحًا جلّيًا. وكما 
هنا  اخلب  �سرب  اأن  الأ�سلوب،  من  يظهر 
)اإّن(، ولم  التوكيد  لوجود حرف  اإنكاري، 
�سّر  يف  املنكرين  هوؤلء  يوقع  مما  الق�سم. 
اأعمالهم، وميهد الطريق للناجني الفائزين 

بر�سى اهلل �سبحانه وتعاىل.

7- قال �هلل �سبحانه وتعاىل: " 
َقاُلو� �أَ�أَْنَت َفَعْلَت َهَذ� ِباآَِلَهِتَنا َيا 

�إِْبَر�ِهيُم  "23.
القاهر اجلرجاين  الإمام عبد  يذهب 
ال�ستفهام  ذلك  يف  �سيء   قائاًل:"ومن 



164

املجل�س الدويل للغة العربية

الأبحاث امل�ؤمت��ر ال��دويل الثام��ن للغ��ة العربية كت��اب 
ال�ك�ت���اب الأول11-13 اأبريل 2019  امل�افق 6 - 8 �شعبان 1440

ISBN: 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2

اأنك  على  الكالم  مو�سع  فاإن  بالهمزة، 
كان  بالفعل  فبداأت  اأفعلت؟  قلت:  اإذا 
من  غر�سك  وكان  نف�سه،  الفعل  يف  ال�سك 
قلت:  واإذا  وجوده.  تعلم  اأن  ا�ستفهامك 
ال�سك يف  كان  بال�سم  فبداأت  اأاأنت فعلت؟ 
ومثال  فيه.  الرتدد  وكان  هو،  من  الفاعل 
كنت  التي  الدار  اأبنيت  تقول:  اأنك  ذلك 
الذي كان يف  ال�سعر  اأقلت  تبنيها؟  اأن  على 
نف�سك اأن تقوله؟ اأفرغت من الكتاب الذي 
بالفعل؛  ونحوه  هذا  يف  تبداأ  تكتبه؟  كنت 
وال�سك  نف�سه،  الفعل  عن  ال�سوؤال  لأن 
وجود  يف  مرتدد  ذلك  جميع  يف  لأنك  فيه، 
كان،  قد  يكون  اأن  جمّوز  وانتفائه،  الفعل 
اأاأنت بنيت هذه  واأن يكون مل يكن. وتقول: 
كتبت  اأاأنت  ال�سعر؟  هذا  قلت  اأاأنت  الدار؟ 
بال�سم.  كله  ذلك  يف  فتبداأ  الكتاب؟  هذا 
كان؟  اأنه  الفعل  يف  ت�سك  مل  لأنك  ذلك 
وال�سعر  الدار مبنية،  اإىل  اأ�سرت  كيف وقد 
يف  �سككت  واإمنا  مكتوبًا؟  والكتاب  مقوًل 
يدفعه  ل  الفرق  من  فهذا  هو.  من  الفاعل 
دافع، ول ي�سك فيه �ساٍك، ول يخفى ف�ساد 
اأاأنت  قلت:  فلو  الآخر.  مو�سع  يف  اأحدهما 
تبنيها؟  اأن  على  كنت  التي  الدار  بنيت 
نف�سك  يف  كان  الذي  ال�سعر  قلت  اأاأنت 
الذي  الكتاب  من  فرغت  اأاأنت  تقوله؟  اأن 
النا�ض...  كالم  من  خرجت  تكتبه؟  كنت 
واأعلم اأن هذا الذي ذكرت لك يف الهمزة، 
كانت  هي  اإذا  فيها  قائم  لال�ستفهام  وهي 
اأاأنت فعلت ذاك، كان  فاإذا قلت:  للتقرير. 
يبني ذلك  الفاعل،  باأنه  تقرره  اأن  غر�سك 
)اأاأنت  قول منروذ:  تعاىل حكاية عن  قوله 
�سبهة  ل  اإبراهيم(،  يا  باآلهتنا  هذا  فعلت 
ال�سالم،  عليه  له  ذلك  يقولوا  مل  اأنهم  يف 
وهم يريدون اأن يقّر لهم باأن ك�سر الأ�سنام 
وقد  كان،  منه  باأنه  يقّر  اأن  ولكن  كان،  قد 

اأ�ساروا له اإىل الفعل يف قولهم: )اأاأنت فعلت 
ال�سالم يف اجلواب:  عليه  فقال هو  هذا(. 
التقرير  كان  ولو  فعله كبريهم هذا(،  )بل 
بالفعل لكان اجلواب فعلت اأو مل اأفعل. فاإن 
يريد  فهو  )اأفعلت(،  قال  اإذا  اأولي�ض  قلت: 
باأنه  الفعل كان منه ل  باأن  اأن يقرره  اأي�سا 
بني احلالني؟  فرق  فاأي  كان على اجلملة؟ 
بالفعل  يقرره  فهو  )اأفعلت(  قال:  اإذا  فاإنه 
وكان  غريه،  وبني  بينه  يردده  اأن  غري  من 
كالمه كالم من يوهم اأنه ل يدري اأن ذلك 
اأاأنت  قال:  واإذا  احلقيقة.  على  كان  الفعل 
فعلت؟ كان قد ردد الفعل بينه، وبني غريه 
ومل يكن منه يف نف�ض الفعل تردد، ومل يكن 
اأكان  يدري  ل  اأنه  يوهم  من  كالم  كالمه 
ذلك،  تقول  اأنك  بدللة  يكن،  مل  اأم  الفعل 
اإليه كما راأيت  والفعل ظاهر موجود م�سار 

يف الآية "24. 
ال�ستفهام  اأن  �سبق،  مما  ندرك  اإذن 
دقة  على  تدل  خا�سة  حالة  بالهمزة 
�ساأنها  وعلوا  العربية،  اللغة  ا�ستخدام 
والقراآن  الأخرى.  اللغات  بني  ومكانتها 
وجاء  مبني،  عربّي  بل�سان  اأنزل  الكرمي 
حمكمًا، ومف�ساًل. ولذا جتد بالغته بلغت 
املدى، وقد مل�سنا ذلك من اأ�ساليبه املتنوعة، 
التقدمي  ففن  املبني،  البليغ  وخطابه 
والتاأخري  لعب دورًا بارزًا يف بالغة القراآن 
الكرمي، فتقدمي ال�سم على الفعل اأو تاأخري 
ال�سم عن الفعل اأو العك�ض، فكل له دوره يف 
بالغة القراآن الكرمي، فال�سوؤال الذي وجه 
يكن  مل  ال�سالم  عليه  مو�سى  �سيدنا  اإىل 
وتك�سرت  مّت،  الفعل  لأن  بالفعل،  يخت�ض 
الأ�سنام، وق�سي الأمر، واجلميع راأى هذا 
الأمر �ساخ�سًا اأمامه، ل جدل ول خالف، 
الفاعل،  عن  ال�سوؤال  وجب  هذا  اأجل  ومن 
ومن ثّم جاء تقدمي ال�سم )ال�سمري( على 

الفعل، ب�سكل منطقّي ومقبول. لأن ال�سوؤال 
اآنفًا،  اأ�سرنا  كما  الفعل  ولي�ض  الفاعل،  عن 

وهذا هو �سّر الإعجاز يف القراآن الكرمي.

8- قال �سبحانه وتعاىل: " َوِقيَل َيا 
�أَْر�ُض �ْبَلِعي َماَءِك َوَيا �َسَماُء �أَْقِلِعي 
ْمُر َو��ْسَتَوْت  َي �اْلأَ َوِغي�َض �ْلَاُء َوُق�سِ

وِديِّ َوِقيَل ُبْعًد� ِلْلَقْوِم  َعَلى �ْلُ
اِلنَِي  "25.  �لظَّ

اجلرجاين  القاهر  عبد  الإمام  حلل 
منه  م�ستخل�سا  القراآين  الأ�سلوب  هذا 
الكرمي،حيث  القراآن  يف  الإعجاز  اأ�سرار 
وبهرك  الإعجاز،  منها  لك  قال:"فتجلى 
اأنك مل جتد ما وجدت  وت�سمع،  ترى  الذي 
اإل  القاهرة  والف�سيلة  الظاهرة  املزية  من 
بع�سها  الكلم  هذه  ارتباط  اإىل  يرجع  لأمر 
ببع�ض، واأن مل يعر�ض لها احل�سن وال�سرف 
اإل من حيث لقت الأوىل بالثانية، والثالثة 
اإىل  ت�ستقريها  اأن  اإىل  بالرابعة؟وهكذا 
اأخرها، واأن الف�سل تناجت ما بينها، وح�سل 
ترى  هل  فتاأمل  �سككت  جمموعها.اإن  من 
لفظة منها بحيث لو اأخذت من بني اأخواتها 
واأفردت لأّدت من الف�ساحة ما توؤديه وهي 
يف مكانها من الآية؟ قل)ابلعي( واعتبها 
وحدها من غري اأن تنظر اإىل ما قبلها، واإىل 
يليها.  ما  �سائر  فاعتب  وكذلك  بعدها،  ما 
مبداأ  اأن  ومعلوم  ذلك،  يف  بال�سك  وكيف 
اأمرت،  ثم  الأر�ض،  نوديت  اأن  يف  العظمة 
)اأي(،  دون  ب)يا(  النداء  كان  اأن  يف  ثم 
نحو )يا اأيتها الأر�ض(، ثم اإ�سافة املاء اإىل 
الكاف دون اأن يقال ابلعي املاء، ثم اأن اتبع 
�ساأنها،نداء  هو  مبا  واأمرها  الأر�ض  نداء 
اإن  ال�سماء واأمرها كذلك مبا يخ�سها، ثم 
�سيغة  على  الفعل  فجاء  املاء،  وغي�ض  قيل 
باأمر  اإل  يغ�ض  مل  اأنه  على  الدالة  )فعل( 
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وتقريره  تاأكيد ذلك  ثم  قادر،  وقدرة  اآمر، 
ما  ذكر  ثم  الأمر(،  تعاىل:)وق�سي  بقوله 
على  وهو:)ا�ستوت  الأمور  هذه  فائدة  هو 
اجلودي(، ثم اإ�سمار ال�سفينة قبل الذكر، 
كما هو �سرط الفخامة، والدللة على عظمة 
اهلل، ثم مقابلة )قيل( يف اخلامتة بقيل يف 
الفاحتة.  اأفرتى ل�سئ من هذه اخل�سائ�ض 
التي متلوؤك بالإعجاز روعة،وحت�سرك عند 
ت�سورها هيبة حتيط بالنف�ض من اأقطارها 
م�سموع،  �سوت  هو  حيث  من  باللفظ  تعلقا 
ملا  اأم كل ذلك  النطق؟  تتواىل يف  وحروف 
العجيب"  الت�ساق  من  الألفاظ  معاين  بني 

.26
بدوي  اأحمد  اأحمد  الدكتور  واأ�سار 
املاأ�ساة  هذه  وتنق�سي   " قائاًل:  ذلك  اإىل 
هوؤلء  يكن  مل  الب�سر،كاأن  كلمح  برهة  يف 
مل  وكاأن  ال�سماء،  تنهمر  مل  وكاأن  القوم، 
الأمر  هذا  كان  وملا  ينابيع،  الأر�ض  تنفجر 
ي�سمعه  اأن  غري  من  الكون  اإىل  �سدر  قد 
الفعل  بني  قائله،  يروا  اأو  الكون،  يف  من 
)يا(  الأر�ض  نداء  يف  واأوثر  للمجهول،  
دون الهمزة ، ملا يدعو اجتماعها مع همزة 
اأر�ض اإىل ثقل على الل�سان يف النطق بهما، 
من  هذه  يف  ملا  )يا(  على   كذلك  وف�سلت 
زيادة تنبيه لي�ست الأر�ض- وهي رهن اأمر 
الأر�ض  تنكري  واأوثر  اإليه.  حاجة  يف  اهلل- 
ملا يف ذلك من ت�سغري اأمرها، فاملقام هنا 
القوة  اأمام  ماثلة  الت�سغري،لأنها  ي�ستدعي 
الطبيعة،   قوى  دونها  تت�ساءل  التي  العليا 
الأمر،  بتلبية  الإ�سراع  اأي�سا  وي�ستدعي 
فالألفاظ متثل ما تتطلبه املعاين، اأو بعبارة 
زيادة  الأفكار،ل  قدر  على  القوالب  اأخرى، 
والدقة  الن�سيج  يف  الإحكام  مع  نق�ض،  ول 
البالغة يف النظم، والإعجاز يف ال�سياغة. 

يراد  ملا  )ابلعي( م�سورة  كلمة  وجتئ 

تبتلعه  اأن  وهو  مبائها،  الأر�ض  ت�سنعه  اأن 
عني.  غم�سة  يف  بل  �سريعة،  �سرعة  يف 
وكلمة )ابلعي( اأف�سل من)امت�سي( مثال؛ 
من  الأوىل  عليه  تدل  ما  على  تدل  ل  لأنها 
الإ�سراع يف الت�سرب. ويف اإ�سافة املاء اإليها 
باأن متت�ض ماء هو  باأنها جديرة  يوحي  ما 
اأمرها ع�سرا.  ماوؤها، فكاأنها مل تكلف من 
اأقلعي"  "ويا �سماء  وقل مثل ذلك يف قوله: 
ولحظ هذا التنا�سق املو�سيقي بني:)ابلعي 
واأقلعي(، وُبني:)غي�ض( للمجهول م�سورا 
املنظر  هذا  �ساهدوا  من  اإح�سا�ض  بذلك 
الطبيعي، فهم قد راأوا املاء يغي�ض، والأمر 
يف  نف�سه،  تلقاء  من  حدث  وكاأمنا  يتُم، 
اأو  اأن يكلف عناء  �سرعة دونها اللمح، دون 
م�سقة، بل هنـاك امتثال لالأمر،ل مناق�سة 
"ا�ستوت"،  كلمـة:  واختريت  حماورة،  ول 
من  ا�ستوت  كلمة  يف  ملا  دون"ر�ست"، 
فيها  وملا  امل�ستقر،  الثبات  على  الدللة 
الطمئنان،  من  التمكن  على  الدللة  من 
ي�ستحقون  ملن  احلياة  رحلة  يف  وال�سالم 
الطوفان،  على  م�ستولية  فال�سفينة  احلياة، 
ولي�ض الطوفان م�ستوليا على ال�سفينة، اإذن 

لبتلعها. 
اإىل  اإ�سارة  للمجهول  الفعل:قيل  وُبني 
اأن هذا القول قد �سدر ممن ل يعد كرثة، 
الدعاء  هذا  تردد  الكون  اأرجاء  لكاأن  حتى 
�سخطا وتبما مبا حدث من قوم نوح الذين 
وعموا  ثيابهم،  وا�ستغ�سوا  اآذانهم،  اأ�سموا 
وا�ستكبو ا�ستكبارا،  وجاءت كلمـة:"بعدا" 
اأن هالك هوؤلء  اإىل  اإ�سارة  "هالكا"،  دون 
يف  الف�ساد  عن  اإبعادهم  به  ق�سد  اإمنا 
الأر�ض، وال�سخرية مبن اآمن وعمل �ساحلا، 
كما ق�سد به اأن يبعدوا عن رحاب الرحمة 
التي و�سعت كل �سئ اإل هم،  واإبعادهم اإمنا 
كان مبا ك�سبت اأيديهم، واقرتفت جوارهم، 

عن  اأ�ساح  القراآن  لهم،لأن  احتقار  وفيه 
بقوله  واكتفي  حالهم،  خماطبتهم،واأغفل 
للقوم  الع�سيب:"بعدا  ال�سديد  املوقف  يف 
نف�سية  راحة  الكلمة  هذه  الظاملني".ويف 
وجاهدوا،  و�سدقوا   ، اآمنوا  الذين  لهوؤلء 
وركبوا ال�سفينة مع نوح فتخل�سوا من مال 

�سنيع، وعذاب فظيع، وت�سرد و�سياع"27.
البالغة  هذه  لنا  يت�سح  �سبق  ومما 
املتناهية، وهذا النظام اللغوي، والأ�سلوبي 
فالأر�ض  وطوقه.  الب�سر  حّد  فاق  الذي 
اأر�ض  لأنها  مق�سودة،  نكرة  وهي  منادى، 
حمددة وجمهولة تلك التي عا�ض فيها قوم 
املاء  واإ�سافة  ال�سالم،  عليه  نوح  �سيدنا 
واملطابقة  منها،  تخرج  لأنها  الأر�ض،  اإىل 
ال�سماء والأر�ض، واجلنا�ض بني كلمتي  بني 
تام  غري  جنا�ض  وهو  واأقلعي(،  )ابلعي، 
بني  والتوازن  والتنا�سب  احلروف،  لنوع 
وق�سي(،  وقي�ض،  )قيل،  كلمات:  ثالث 
واحد،  وزن  على  للمجهول  بنيت  وكلها 
عن  بدل  )ا�ستوت(  كلمة  لل�سفينة  واختري 
)ر�ست(، لأن ال�سفينة تاأتي من الأعلى اإىل 
وانتهت  اأفقّيًا،  ولي�ست  راأ�سّيًا،  اأي  الأ�سفل، 
وا�ستاأ�سالهم  بل  الظاملني.  بهالك  املاأ�ساة 
من الأر�ض الطاهرة، كما ي�ستاأ�سل الع�سو 
ا�ستطاع  حيث  الإن�سان.  ج�سم  من  ال�سار 
كلمات  يف  متكامل  م�سهد  ت�سوير  القراآن 
اأو الأفكار، بل  اإخالل باملعاين  قالئل، دون 
يف  بع�سًا،  بع�سه  مع  من�سجم  الكالم  جتد 
منقطع  هدوء  يف  املاء،  كان�سياب  ان�سياب، 
النظري، وجاءت الألفاظ خمتارة، لتتكامل 
�سهل  �سكل  الأفكار يف  فتن�ساق  املعاين،  مع 
الكرمي،  القراآن  �سحر  هو  وهذا  ممتنع، 
قراآنًا  وف�سلت  كالماته،  اأحكمت  الذي 
بني  وميّيزون  الكلم،  يعقلون  لقوم  عربّيًا 

الغ�سى والثمني. 
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9- قال تعاىل: " َو�َسَرْوُه ِبَثَمٍن 
َبْخ�ٍض َدَر�ِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنو� ِفيِه ِمَن 

�ِهِديَن "28. �لزَّ
لبع�سها،  مف�سرة  الآية  جاءت 
باأ�سلوب  ذاته  الوقت  يف  ال�سبب  ومو�سحة 
القراآن  روعة  فيه  ترى  ممتنع،  �سهل 
اجللد،  له  يق�سعر  التي  وبيانه.  وبراعته، 
ويهتز لها الوجدان، وتاأثر القلوب والأفئدة 
هذه  رّتبت  كيف  فانظر  الأداء،  بروعة 
)�سروه-ثمن-بخ�ض-دراهم-  الكلمات 
جن�ض  من  كلها  جتد  زاهدين(،  معدودة- 
واحد، وتعّب عن عملية واحدة ل تتخطاها  
مع  متامًا  من�سجمة  فالألفاظ  البيع،  وهي 

املعاين والأفكار دون نق�ض اأو زيادة. 
ذكر الإمام الزخم�سري: " )و�سروه(، 
وباعوه )بثمن بخ�ض( مبخو�ض ناق�ض عن 
ناق�ض  زيف  اأو  ظاهرًا،  نق�سانًا  القيمة 
قليلة  دنانري )معدودة(  ل  العيار )درهم( 
يزنون  ل  كانوا  لأنهم  توزن،  ول  عّدًا،  تعّد 
ويعّدون  الأربعون،  وهي  الأوقية،  بلغ  ما  اإل 
ما دونها. وقيل للقليلة معدودة، لأن الكثري 
فيه من  ميتنع من عّدها لكرثتها، )وكانوا 
الزاهدين( ممن يرغب عما يف يده فيبيعه 
الثمن،  من  القليل(  )الطفيف:  طف  مبا 
لأنهم التقطوه، وامللتقط لل�سيء متهاون به 
يعر�ض  اأن  يخاف  ولأنه  باعه،  مب  يبايل  ل 
من  فيبيعه  يده  من  ينتزعه  م�ستحق  له 
اأّول م�ساوم باأوك�ض الثمن. ويجوز اأن يكون 
الرفقة  يعني  وا�سرتوه،  )و�سروه(  معنى 
 " قائاًل:  قتيبة  ابن  اإخوته"29. وذهب  من 
)و�سروه بثمن بخ�ض( يكون: ا�سرتوه؛ يعني: 
الإخوة.  يعني:  باعوه،  ويكون:  ال�سيارة. 
يقال �سريت ال�سيء؛ يعني: بعته وا�سرتيته. 
)والبخ�ض( اخل�سي�ض الذي بخ�ض به البائع، 
عّددها  �سهل  ي�سرية  معدودة(:  )دراهم 

لقلتها؛ ولو كانت كثرية لثقل عّدُدها"30.

10- قال تعاىل: " َوَلَّا َدَخُلو� ِمْن 
َحْيُث �أََمَرُهْم �أَُبوُهْم َما َكاَن ُيْغِني 

ِ ِمْن �َسْيٍء �إِالَّ َحاَجًة ِف  َعْنُهْم ِمَن �هللَّ
اَها َو�إِنَُّه َلُذو ِعْلٍم ِلَا  َنْف�ِض َيْعُقوَب َق�سَ
ا�ِض اَل َيْعَلُموَن  َعلَّْمَناُه َوَلِكنَّ �أَْكَثَ �لنَّ

.31"
دخلوا  يو�سف  اأخوة  اأن  الآية  ت�سري 
اأبوهم  يعلمها  حلكمة  متفرقة،  اأبواب  من 
اهلل  ق�ساء  ليدفع  ذلك  كان  ما   " ولكن: 
عنهم، ولكن �سفقة يف نف�ض يعقوب عليهم 
ل�ساحب  يعقوب  واإن  العني،  ت�سيبهم  اأن 
علم عظيم باأمر دينه، عّلمه اهلل -�سبحانه 
وتعاىل- وحّيًا، ولكن اأكرث النا�ض ل يعلمون 
عواقب الأمور، ودقائق الأ�سياء، وما يعلمه 

يعقوب-عليه ال�سالم- من اأمر دينه"32.
َنْف�ِض  يِف  )َحاَجًة  العبارة  وجاءت هذه 
لأن  وبهاًء،  جماًل  التعبري  فك�ست  َيْعُقوَب( 
اهلل   عّلمه  ال�سالم-  -عليه  يعقوب  �سيدنا 
اخت�سرت  وقد  وحّيًا.  وتعاىل  �سبحانه 
القارئ  ومنحت  كثريًا،  كالمًا  العبارة، 
ياأتي  اأن  ي�ستطيع  لن  فهمًا عميقًا،  للقراآن، 
به ب�سرًا يف هذا ال�سياغ الرفيع، وهذه هي 
الب�سر.  طوق  فاقت  التي  العالية،  البالغة 
اأن احلكم  وقد ذكر �سيدنا يعقوب لأبنائه؛ 
وذلك  وتعاىل،  �سبحانه  هلل  واأخريًا  اأوًل 
َباٍب  ِمْن  َتْدُخُلوا  َل  َبِنيرَّ  َيا  "َوَقاَل  تاأدبًا: 
َقٍة َوَما اأُْغِني  َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن اأَْبَواٍب ُمَتَفرِّ
 ِ هلِلرَّ اإِلرَّ  ْكُم  احْلُ اإِِن  �َسْيٍء  ِمْن   ِ اهللرَّ ِمَن  َعْنُكْم 

ُلوَن "33. ِل امْلَُتَوكِّ ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكرَّ َعَلْيِه َتَوكرَّ
" ما تخّوف  اأنه يعني  التُِّجيبي:  وذكر 
قطب  �سيد  ويذهب  العني"34.  من  عليهم 
يف  والتفا�سري  الروايات  ت�سرب  قائاًل:" 
�سد  بل  �سرورة،  بال  وتعيد،  وتبدئ  هذا 

فلو  احلكيم.  القراآين  ال�سياق  يقت�سيه  ما 
ال�سبب  عن  يك�سف  اأن  يحب  ال�سياق  كان 
لقال. ولكنه َقال فقط- اإل حاجة يف نف�ض 
يعقوب ق�ساها - فينبغي اأن يقف املف�سرون 
عند ما اأراده ال�سياق، احتفاطًا باجلو الذي 
�سيئًا  يخ�سى  كان  باأنه  يوحي  واجلو  اأراده. 
عليهم، ويرى يف دخولهم من اأبواب متفرقة 
باأنه ل يغني  ال�سيء مع ت�سليمه  اتقاء لهذا 
عنهم من اهلل من �سيء. فاحلكم كله اإليه، 
والعتماد كله عليه، اإمنا هو خاطر �سعر به. 
وحاجة يف نف�سه ق�ساها بالو�سية، وهو على 
اهلل  عّلمه  فقد  نافذة.  اهلل  اإرادة  باأن  علم 
هذا فتعّلم"35. وذهب حممد فريد وجدي: 
ق�ساها،  يعقوب  نف�ض  يف  حاجة  " ولكنها 
اأي اأن �سفقته من اأن ي�سابوا بالعني حملته 
على اأن ياأمرهم بهذا، وهو يف الواقع عامل 
الوحي  تواىل  من  علمناه  ما  ب�سبب  بذلك 
اإليه، ولكن اأكرث النا�ض ل يعلمون. اإن لعيون 
وهذا  اليذاء،  على  قدرة  النا�ض  بع�ض 
التاأثري مظهر قوة نف�سية عظيمة ل يجعلها 
مكروهة اإل ان�سرافها اإىل ال�سر، واأما هي 

يف ذاتها فقوة من اأعجب القوى"36.
البالغة  هذه  ترى-  -اأنك  اإذن 
والقلوب،  الوجدان  تاأثر  التي  ال�سماوية 
قلب  لها  ينقاد  وفكرًا.  واأ�سلوبًا،  لفظًا، 
لأنها  تكلفًا،  ل  طوعًا،  وفكره  الإن�سان 
لأنها  الأر�ض،  هذه  على  ال�سماء  بالغة 
الوحي الإلهي الذي تنزل على �سيد الب�سر، 

امل�سطفى، عليه ال�سالة وال�سالم.

11- قال تعاىل: " ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ 
َها َناِظَرٌة  "37. َرٌة ، �إِىَل َربِّ َنا�سِ

هذا الن�ض القراآن، وما فيه من روعة 
وبالغة  خالب،  رائع  واأ�سلوب  وجمال، 
والألفاظ  الكلمات  يف  وتنا�سق  متناهية، 



167

املجل�س الدويل للغة العربية

امل�ؤمت��ر ال��دويل الثام��ن للغ��ة العربية الأبحاث  كت��اب 
11-13 اأبريل 2019  امل�افق 6 - 8 �شعبان 1440ال�ك�ت���اب الأول

ISBN: 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2

اإ�سارة �سريعة اإىل  واملعاين والأفكار، ي�سري 
كما  ت�سويرها؛  عن  الكلمات  تعجز  حالة 
يعجز الإدراك عن ت�سورها بكل حقيقتها. 
بحالة  ال�سعداء  املوعودين  يعد  حني  ذلك 
من ال�سعادة ل ت�سبهها حالة، حتى لتت�ساءل 
األوان  من  فيها  ما  بكل  اجلنة  جوارها  اإىل 

النعيم ! 
الوجوه  "هذه  قطب:  �سيد  يقول 
ناظرة،  ربها  اإىل  اأنها  رها  ن�سّ النا�سرة، 
م�ستوى  اأي  هذا؟  الرفعة  من  م�ستوى  فاأي 
لت�ستمتع  الإن�سان  روح  اإن  ؟  ال�سعادة  من 
الإلهي يف  الإبداع  بلمحة من جمال  اأحيانًا 
القمراء.  الليلة  النف�ض، تراها يف  اأو  الكون 
اأو  الوليد.  الفجر  اأو  ال�ساجي.  الليل  اأو 
الظل املديد اأو البحر العباب. اأو ال�سحراء 
الطلعة  اأو  البهيج،  الرو�ض  اأو  املن�سابة، 
البهية، اأو القلب النبيل، اأو الإميان الواثق، 
مطالع  اآخر  اجلميل...اإىل  ال�سب  اأو 
اجلمال يف هذا الوجود، فتغمرها الن�سوة، 
نور  من  باأجنحة  وترف  ال�سعادة،  وتفي�ض 
عنها  وتتوارى  طليقة،  جمنحة  عوامل  يف 
وقبح،  اأمل  من  فيها  ما  احلياة،  اأ�سواك 
ل  تنظر-  وهي  بها  يكون  فكيف؟  وثقل. 
اهلل  ذات  اإىل  ولكن  اهلل-  �سنع  اإىل جمال 
اأوًل  يحتاج  مقام  اإنه  األ  وتعاىل؟  �سبحانه 
ويحتاج  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  من  مّد  اإىل 
وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  من  تثبيت  اإىل  ثانيًا 
وي�ستمتع  فيثبت،  نف�سه،  الإن�سان  ليملك 
بال�سعادة الأبدية، التي ل يحيط بها و�سف، 
يومئذ  )وجوه  اإدراك!  حقيقتها  يت�سور  ول 
نا�سرة اإىل ربها ناظرة(. ومالها ل تن�سر؛ 
الإن�سان  اإن  تنظر؟  ربها  جمال  اإىل  وهي 

ينظر اإىل ال�سيء من �سنع اهلل يف الأر�ض، 
جناح  اأو  ندية،  زهرة  اأو  بهية،  طلعة  من 
فاإذًا  جميل.  فعل  اأو  نبيل،  روح  اأو  رفاف، 
مالحمه،  على  قلبه  من  تفي�ض  ال�سعادة 
فيبدو فيها الو�ساءة والن�سارة، فكيف بها 
من  مطلقًا  الكمال.  جمال  اإىل  تنظر  حني 
ال�سعادة  الوجود من �سواغل عن  كل ما يف 
الإن�سانية  الكينونة  تبلغ  فما  باجلمال؟ 
ذلك املقام، اإل وقد خل�ست من كل �سائبة 
يعّز  الذي  املرتقى  ذلك  بلوغ  عن  ت�سدها 
على اخليال! كل �سائبة ل فيما حولها فقط، 
النق�ض  دواعي  من  ذاتها  هي   فيها  ولكن 
واحلاجة اإىل �سيء ما �سوى تانظر اإىل اهلل، 
فاأّما كيف تنظر؟ وباأي جارحة تنظر؟ وباأي 
على  يخطر  ل  فذلك حديث  تنظر؟  و�سيلة 
يطلقه  الذي  الفرح  من  طائف  مي�ّسه  قلب 
وال�سعادة  املوؤمن،  قلب  يف  القراآين  الن�ض 
التي يفي�سها على الروح، والت�سّوق والتطلع، 

والنطالق". 38
امل�سرق  واجلانب  احلقيقة،  هي  هذه 
الذي ينبغي اأن ينظر اإليه الإن�سان املوؤمن، 
وذاك  الروعة،  هذه  عن  ي�سغله  ما  ويرتك 
بال�سرور،  الفائ�ض  والنور  البياين،  ال�سحر 
ال�سذية  الن�سمات  تلك  والفرح،  وال�سعادة 
التي يبثها القراأن الكرمي يف نفو�ض املوؤمنني 
ال�ساحلني، املتقني املح�سنني، تلك املكافاأة 

التي ي�ستحقها عباد اهلل املخل�سني.

�خلامتة.
�أ- �لنتائج

من  فيه  الكرمي  القراآن  اأ�سلوب  اإن   -1
يف  به  ي�ستعان  ما  والبالغة  الروعة 

بها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
والناطقني بغريها.

يف  الطلبة  حتفيظ  على  العمل   -2
اللغة  طلبة  اخ�ض  اجلامعات- 
مع  القراآن،  من  اأجزاء  العربية- 

الك�سف عن بالغته.
3- التاأكيد على تقدمي مادة بالغة القراآن 
اجلامعات  كل  يف  وتدري�سها  الكرمي 
هذا  من  الطلبة  لي�ستفد  العربّية، 

الفي�ض الإلهي.
الكرمي  القراآن  األفاظ  ا�ستخدام   -4
ومفرداته يف تعليم اللغة العربية لأبناء 

امل�سلمني.
القراآنية،  الأ�ساليب  بع�ض  ا�ستخراج   -5
وحتفيظها لأبناء امل�سلمني يف املدار�ض 

املختلفة.

ب_ �لتو�سيات
1- اأن يخ�س�ض موؤمتر بكامله يتحدث عن 
اأنواع العجاز املختلفة واملتنوعة -من 
اأو علمّي- يف  لغوّي،  اأو  اإعجاز بالغي 

القراآن الكرمي.
دولة م�سلمة،  ونحن  اأن متنح جوائز -   -2
بالغة  بحوث  يف  يبدع  ملن  ت�سجيعية 
عن  نتحدث  ونحن  وخا�سة  القراآن، 
العربية  اللغة  وهي  اجلاللة،  �ساحبة 
اأي لغة القراآن الكرمي، فارجو اأن ميتّد 

اإليها التكرمي والهتمام.
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