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 من البالغة القرآنية 

 فى آيات الجمع 

 بين متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

 

   
 

 
 دكتورة

 أســماء السيد شعبان 
 المساعد البالغة والنقدأستاذ 

 بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  

 باإلسكندرية

 
 



 
 

 

 { 698  } 

 باإلسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من   الرابعد المجل

 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

   

 
 .  الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على النبى الهادى اآلمين

 وبعد ..    
       ۆئ   ۇئژ:    فالقرآن الكريم عطاؤه ال ينفد إلى أن تقوم الساعة ، قال تعالى  

  ژ جئ  جئ       جئ   ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی           ۈئ             ۆئ  

 .  109الكهف /
دولة   وشريعةأمة ،  فهو المرجع والعمدة واألساس لبالغتنا العربية ، وهو دين 

، ومعجزة نبوة ، وال سبيل للوقوف على إعجازه وتدبر معانيه إال باالستعانة بقواعد  
روعة   إدراك  إلى  للوصول   ، العربية  والتراكيب  البالغة  األلفاظ  والمعانى  تلك   ،

 المبثوثة خالله . 
اع الدنيا  بين مت  فى آيات الجمع  من البالعة القرآنية  »وموضوع هذا البحث  

فحبى الشديد ، وتعلق نفسى بالقرآن  وقد كان لهذا االختيار دوافعه ،    «ونعيم اآلخرة
ال دراسة  إلى  دفعنى  شىءالكريم  إلبراز  ومحاولة  القرآنية  النظم    بالغة  بديع  من 

 . القرآنى
والمنهج المتبع فى هذا البحث هو )المنهج التحليلى( إلى جانب التركيز على  

 الداللة البالغية لأللفاظ والتراكيب . 
 وأربعة مباحث وخاتمة . وتمهيد  ومن ثم جاء البحث فى مقدمة  *
*  : المقدمة  ذكرت أهمية الموضوع ودواعى اختياره ، والمنهج الذى سرت    ففى 
 عليه . 

 فى القرآن الكريم .   نوفى التمهيد : تحدثت عن أهمية ورود الحياتي
 عيد( . و عد والوفيه اآليات التى وردت فى مقام )الو  وانتقلت إلى المبحث األول :* 
 وفيه اآليات التى وردت فى مقام )الجهاد( .  وجاء المبحث الثانى :* 
 وفيه ما ورد فى مقام )الرزق( .  وكان المبحث الثالث :* 
 وفيه ما ورد فى مقام )نقض العهود واأليمان( .  والمبحث الرابع :* 
 وفيها بعض ما توصلت إليه من نتائج .  ثم الخاتمة :* 

 ال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب . وما توفيقى إ 
 الباحثة         

 التمهيد 
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 فى القرآن الكريم  ن أهمية ورود الحياتي 

فى مواضع كثيرة عن مصير الحياة الدنيا )منفردة(    تحدث القرآن الكريم 
  :  وأنها مهما بلغت من الزينة والجمال فهى حياة حقيرة فانية ، فقال تعالى  

ِة الدُّنْيَا َكَماء أَنَزلْنَاهُ ِمَن السََّماء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت األَْرِض  إِنََّما َمثَُل الَْحيَا

ا يَأْكُُل النَّاُس َواألَْنعَاُم َحتََّى إِذَا أََخذَِت األَْرضُ   24سورة يونس..   ِممَّ
 فى القرآن الكريم .   ة واألمثلة كثير 

وه   ، ذاهب  قليل  متاع  ليست سوى  فهى  باآلخرة  وزنت  إذا  هو  أما  ذا 
 موضوع البحث ، وقد تخيرت أغلب النماذج . 

،  والرزق ،  ات متنوعة منها الوعد والوعيد ، والجهاد  ما قوقد وردت فى م 
 ونقض العهود واأليمان . 

عشر  فى  والوعيد  الوعد  مقام  فى  وردت  أغلبها    ةفقد  وجاءت  مواضع 
أكثر من  المتنوعة ، فأحيانا يستخدم فى اآلية الواحدة  مؤكدة بأساليب التوكيد  

 أسلوب للتوكيد وأحيانا يقل فى أية أخرى وذلك لمراعاة حال المخاطب . 
متاع   فيهما  وقد وصف  موضعين  فى  وردت  فقد  الجهاد  مقام  فى  أما 

 الدنيا بأنه قليل زائل واآلخرة خير وأبقى . 
بآية واحدة   وجاءت فى مقام الرزق آية واحدة وفى مقام نقض األيمان 

 .   وهو مطابق لحال المخاطب
وفى كل هذه المواضع قلل القرآن الكريم من أمر هذه الحياة الدنيا وهذه  

، فعمر اإلنسان مهما  حقيقة ال يستطيع أحد أن ينكرها ، وال مجال للشك فيها 
طال فال بد من النهاية ، فهو عمر قصير محدود وليس ما يظفر به اإلنسان  

العابرة ، من متعة سوى قدر   الفترة القصيرة  إذا وزن  فى هذه  ضئيل محدود 
 بهذا النعيم الخالد ، فالسعادة الدائمة فى جنة الخلد . 
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الناس   أو صرف   ، التزهيد فيه  الدنيا  الحياة  لمتع  التحقير  وليس معنى 
به   جاء  بما  الحياة  شئون  فى  التنظيم  هو  الغرض  ولكن   ، به  المتعة  عن 

ويعجب ممن  اإلسالم ، فالقرآن نفسه يدعو إلى االستمتاع من غير إسراف ،  
يحرم طيبات ما أحل هللا ، ولكن القرآن الكريم يعنف أولئك الذين يجعلون كل  
همهم الظفر بمتع تلك الحياة ، ونسيان اآلخرة ، واالنصراف التام عن التفكير  

 فيها ، ولذلك بين حقارة وزوال الحياة الدنيا وتعظيم وبقاء الحياة اآلخرة . 



 
 

 

 { 701  } 

 باإلسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من   الرابعد المجل

 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

 الوعيد(المبحث األول: فى مقام )الوعد و

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ژ قال تعالى:  -1،2

ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ      

  ١٥ -  ١٤آل عمران:  ژەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    
 لكل مقام مقال: 

التى تتحدددث عددن إثبددات الواحدانيددة هلل  «آل عمران»سورة وردت اآليتان فى 
تعالى، والرسالة، ثم الوعيد للكافرين، وتحدثت عن سعة علمه تعددالى واحاطتدده بجميددع 

 ما فى الكون، وقدرة هللا على خلق وتصوير اإلنسان. 
ثددم يبددين حددال الكددافرين فلددن تددنفعهم أمددوالهم وال أوالدهددم يددوم القيامددة شدديئا ، ثددم  
صير األمم الغابرة، ثم ذكر نصر المسلمين فى بدر، والتقدداء الفئددة المؤمنددة مددع ذكر م

انى، واآليتددان محددل البحددث يفددرق هللا عدد الفئددة الكددافرة فكانددت هنددا المناسددبة بددين هددذه الم
 تعالى فيهما بين متاع الدنيا ونعيم اآلخرة. 

لمؤمنددة، وتددوجههم وعالقة اآليتان بما بعدهما عالقة وثيقددة فتحدددثت السددورة عددن الفئددة ا
 إلى هللا تعالى بالدعاء، ثم عدد بعض صفاتهم الذين أرادوا الحياة اآلخرة. 

ں  ں  ڻ  ڻڻ    ژ  نهاية السورة كانت العالقة وثيقة أيضا فقال تعالى: وقبل

آل عمران:  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 ١٩٧آل عمران:  ژ ڑڑ  ک  ک  ک    ڈ  ڈ     ژ  ژژ    ١٨٥

فكانت حركة المعنى ظاهرة وجليدة وهدذا مدن بالغدة الدنظم القرآندى، بعدد أن 
بددين عددددم نفدددع الحيددداة الددددنيا للكفدددرة يدددوم القيامدددة، جددداءت اآليدددة األولدددى لبيدددان حقدددارة 
 وتفاهة هذه الحياة الدنيا، وتزهيد الناس فيها، وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى.  

 النزول :  سبب

وسدبب ندزول اآليدة، أن أبدا حارثدة بدن علقمدة النصدرانى اعتدرف ألخيده بأنده 
فى قوله، إال أنه ال يقدر بدذلك خوفدا مدن أن يأخدذ فيده ملدوك  يعرف صدق محمد 
 الروم والمال والجاه،  
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وأيضددا روى أندده عليدده الصددالة والسددالم، لمددا دعددا اليهددود إلددى اإلسددالم بعددد 
سهم فى اآليتين، أن هذه األشياء وغيرها من متداع الددنيا غزوة بدر، أظهروا من أنف

 : (1)زائلة باطلة، وأن اآلخرة خير وأبقى  
 :  التحليل البالغى

 ( ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  )   
هددو هللا تعددالى، فياددون التددزين و مبنيددا  للمفعددول، والفاعددل محدذوف،  (2))زيدن( 

: )إنددا جعلنددا مددا لالبددتالء، بدددليل قولدده بعددد ذلددك )قددل أؤنبددئكم..( وهددذا كقولدده تعددالى
علدددى األرض زيندددة لهدددا لنبلدددوهم( أو ألنددده يادددون وسددديلة للسدددعادة األخرويدددة، ويصددد  

 .  وهو الراج    التزين إلى هللا تعالى لإليجاد والتهيئة لالنتفاع
وقيدددددل الشددددديطان بطريدددددق الوسوسدددددة وتحصددددديلها، وفيددددده إشدددددارة إلدددددى تدددددوبي  

 . (3)تنوا بالدنيا  فمن اليهود والذين  معاصرى الرسول  
( إلفددددددادة  ب  وقدددددددم الجددددددار والمجددددددرور )للندددددداس( علددددددى نائددددددب الفاعددددددل )حدددددد 
االختصدداف فقددد قصددر حددب الشددهوات علددى الندداس مددن مددؤمن وكددافر ولددذلك عبددر 

 بالناس للعموم والشمول. 
وفصددلت اآليددة عمددا قبلهددا لشددبه كمددال االتصددال ، أو لكمددال االتصددال وهددو 

د عنهددا المجاهددد فددال ينظددر األرجدد  حيددث إن هددذه اآليددة تبددين أنددواع الشددهوات ليبتعدد
 إليها إلعالن الدين وطلب ثوابه . 

 (1)  التفصيل بعد اإلجمال  : 

 

 .7/193التفسير الكبير   (1)
زين : الذَّْين  : خالف الشين ، وجهه أْزيددان  ، وازينددت األرض بعشددبها  وازدانددت ، والكواكددب   (2)

زينددة ، وهددم يفخددرون بالددذين والزخددارف ، وامددرأة زينددة ، ونسدداء زينددات. ينظددر لسددان للسددماء 
 العرب / زين ، وأساس البالغة / زين .

إشددارة مركددزة عددن التفصدديل بعددد  1/337أبددى السددعود  ،2/396ينظددر تفسددير البحددر المحددي   (3)
 اإلجمال .
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 : لفائدتين  (2)وعبر عن المشتهبات بالشهوات
أنده جعدل األايدان التدى ذكرهدا شدهوات مبدالن فدى كونهدا مشدتهاة محروصددا   -1

 .  فجعلها نفس األايان مبالغة    على االستمتاع بها
هوة صفة مسترذلة عند الحامداء مذمومدة مدن اتبعهدا التنفير عنها، ألن الش -2

 (3)شاهد على نفسه بالبهيمة.  
 .  (4) : )حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمااره( وناهيك لها ذما  قوله 

وأتى بذكر الشهوات أوال  مجموعة على سبيل اإلجمال، ثم أخذ فدى تفسديرها وبيانهدا 
 ال شهوة دنيوية ال غيره.  شهوة شهوة، ليدل على أن المزين ما هو إ

 . (5)فياون فيه: تنفير عنها وذم لطالبها، وللذى يختارها على ما عند هللا  
( إلفددادة أن الددذى وقددع عليدده التددزيين هددو الحدددب ال  بن يددن( إلددى )حدد  وإسددناد الفعددل )ز 
الشدددل المحبدددوب ، فصدددار الدددالزم ألهدددل الددددنيا إنمدددا هدددو محبدددة األمدددر الكلددد  ولددديس 

نددداس هدددو حدددب الددددنيا ومدددا فيهدددا مدددن متاعهدددا . وتعليدددق التدددزيين الجزئدددى ، فطبددداع ال
 بالحب جرى على  خالف مقتضى الظاهر . 

( وهددددو مصدددددر إلددددى المفعددددول )شددددهوات( لبيددددان أن هددددذه الشددددهوات  بن وأضدددداف )حدددد 
مسدددتزلة ويدددذم صددداحبها فيجدددب عددددم التعلدددق بهدددا ، وهدددذا ال يمندددع االنتفددداع بهدددا فدددى 

 حدود بغرض البعادة هلل تعالى. 

 

فددى صددورتين مختلفتددين ،  وهددو اإليضدداد بعددد اإلبهددام مددن صددور اإلطندداب فيددأتى بدده المعنددى (1)
،  291أحدهما مبهمة واألخددرى موضددحة ليددتمان فددى الددنفس فضددل تماددن . ينظددر المطددول /

 . 2/117وبغية اإليضاد  
ه  ورغدددب فيددده  (2) اه  : أحبدددَّ هت تهى ، وقدددد شددده و   واشدددتهيته ، وت شددد  هىت أى م شدددْ  –شدددهو : طعدددام شددد 

ْهى اقتراد شهوة بعد شهوة ، وأشهاه : أعطاه ما   يشتهى . اللسان / شها .والتش 
 .7/195ير  ينظر التفسير الكب (3)
 .21/  -صفة النار   –أخرجه الترمذى   (4)
 .2/396ينظر البحر المحي    (5)
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عل محذوف أى حدبهم للشدهوات ، فهيده إيجداز بالحدذف وهدو أبلدن وفيده تحريدك والفا
 لهمم المؤمنين المتقين إلى العلو عن رتبة الناس الذين ال يعلمون وال يعقلون . 

 ثم بدأ فى تفصيلها، وذكر األهم فبدأ بالنساء لهذه األسباب:  
 كثرة تشوق النفوس إليهن.  -1
بهددن أتددم. قددال تعددالى )خلددق لكددم مددن وألن االلتددذاذ بهددن أكثددر واالسددتئناس  -2

 أنفسام أزواجا  لتسانوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة(  
 (1)ألنهن حبائل الشيطان  

مدددن بيانيدددة لبيدددان الجدددنس والجملدددة فدددى محدددل حدددال : أى زيدددن  (2) )مددْن النسددداء( 
 للناس حب الشهوات حال كونها من النساء والبنين ... ال  . 

ت النساء، وفدروع عدنهن وشدقائق النسداء فدى الفدتن، وثنى بالبنين ألنهم من ثمرا
اإلنسددان ولددده أكثددر مددن حبدده مالدده، وذكددر الددذكور والمددراد اإلندداث معهددم  بوألن حدد

 . (3)أيضا على سبيل التغليب  
وذكدددر الولدددد، ألن حبددده أكثدددر مدددن حدددب األنثدددى، ووجددده التمتدددع بهدددم ظددداهر مدددن 

 .  (4)حيث السرور، والتكثر بهم إلى غير ذلك 
الشدددددهوات )النسدددداء والدددددذين( ألنهدددددا أصددددول الشدددددهوات البشدددددرية وألن وقدددددم مدددددن 

اإلنسدددان أول مدددا يتعلدددق بقلبددده حبهمدددا ،  هللا أوجدددد فيددده ذلدددك لحامدددة بالغدددة ، وهدددى 
فقددم األهدم ، والشدل أعظدم مدنهن فدى الشدهوة ، ثدم  –التوالد والتناسل ، وبقداء النددع 

مددوال واألمددالك ، ألن بمددا يتولددد مددنهن ، ثددم ذكددر مددا يددتم بدده حددال المشددتهى مددن األ
حدب اإلنسدان ولدده أكثدر مدن حبده مالدده ، وألنده يتعدرض للمخداطرة فدى تحصديله مددن 
أجل الولد ، وأخر )الخيل المسومة واألنعام والحرث( ألنه يمان لإلنسدان االسدتغناء 

 عنها . 
 

 .1/323وفت  القدير   ،7/196ينظر التفسير الكبير   (1)
وة بالكسر والضم ، والنساء جمع المرأة من غير لفظه .  (2) وة والنسن   )النساء( النستِّ

 لسان / نسا .ال 
 .2/396بنظر البحر المحي    (3)
 .7/196ينظر التفسير الكبير   (4)
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

 )والقناطير المقنطرة(  
ألن المدرء نده يحصدل بده غالدب الشدهوات   و وثلث بالمال لمدا فيده مدن الفتندة، أل

 . (1)يرتكب األخطار فى تحصيله للولد
طددرة للداللددة علددى المبالغددة ومعندداه القندداطير الكثيددرة المتكاملددة، واشددتق مندده المقن

بددالكثير، قددال الزجدداج: القنطددار مددأخوذ مددن عقددد الشددل وإحاامدده، تقددول  فددى وصددفه
 . (2)حامتهأالعرب قنطرت الشل إذا  

فقددد فددى قولدده )القندداطير المقنطددرة(  ونتأمددل جمددال التجندديس الددذى طلبدده المعنددى
فيوضددد  جمدددال وبالغدددة الدددنظم القرآندددى والتجدددانس  ،  (3)جمدددع بدددين اللفظدددين االشدددتقاق

الموسدديقى فددى الكددالم. والتعبيددر بهددا بدددال  مددن المددال الكثيددر )مددثال( ليصددور لنددا كثددرة 
هددذه األمدددوال بصدددورة حسدددية السدددتقرارها فددى الدددذهن، وتأكيدددد هدددذه الحقيقدددة الواضدددحة 

 ا عظم وكثر هذا المال فإنه متاع قليل وزائل.  فمهم
وداللددددة وصددددفها بددددد )المقنطددددرة( للتأكددددد والمبالغددددة فددددى وصددددف الكثددددرة وأريددددد بهددددا 

 المضاعفة المتكاثرة ، مثل )آالف مؤلفة(. 
بالددددذهب  ريددددبعمددددن الددددذهب والفضددددة( والتثددددم يبددددين حددددال هددددذه القندددداطير فقددددال ) 

جميددع األشددياء، فمددا لكهمددا كالمالددك والفضددة: ألنهمددا محبوبددان، وألنهمددا جعددال ثمددن 
 لجميع األشياء.  

)والخيل المسومة( وسميت األفراس خيال لخيالئهدا فدى مشديتها، وسدميت حركدة 
 اختياال.   ناإلنسان على سبيل الجوال

ومهمددا وصددل اإلنسددان مددن التقدددم مددن صددنوف المراكددب ، فددال اسددتغناء لدده عددن 
 ر . الخيل ألنها ، محبوبة ومرغوبة فى جميع العصو 

 

 .2/397البحر المحي    (1)
 .2/7وينظر تفسير البيضاوى   1/323فت  القدير   (2)
يلحددق بالجندداس ، وهددو أخددذ لفددم مددن آخددر لمناسددبة بينهمددا فددى المعنددى ، وإنمددا لددم ياددن مددن  (3)

 .الجناس لوجوب اختالف المعنى فيه 
)والقنطددار : معيددارل قيددل وزن أربعددين أوهيددة مددن ذهددب ، ويقددال ألددف ومائددة دينددار ... وقيددل هددو 

 جملة كثيرة مجهولة من المال ... ومقنطرة مفتعلة من لفظه أى متممة( اللسان / قنطر .
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

ة( أنهددا إذا رعددت أزدادت حسددنا، ومندده قولدده تعددالى )فيدده ملمسددو اوالمقصددود بددد ) 
ووصدف الخيدل بهدا تنويهدا بارمهدا الحسدنة، يسمون( وإما أنهدا المعلمدة، وهدى الهيئدة 

 :  قدددددددددددددددددددددددددددددددال تعددددددددددددددددددددددددددددددددالى،  وحسدددددددددددددددددددددددددددددددن بالئهددددددددددددددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددددددددددددى الحددددددددددددددددددددددددددددددددرب
نعددام والحددرث( األنعددام جمددع )ْنعددم( وهددى )واأل (1) ژٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ    ڤژ  

ۉ  ژ  بدل والبقدر والغددنم وذكدر األنعددام لمدا فيهددا مدن الزينددة ألهدل الددوبر قدال تعددالى: اإل

   ٦النحل:  ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ وفيها منافع عظيمة كما ورد فى قوله تعدالى: 

  (2) ٥ النحل:  ژ
افع عظيمددددة فاآليددددات تفصدددديل لهددددذه الكلمددددة ) األنعددددام( وبيددددان مددددا بهددددا مددددن مندددد

 لإلنسان. 
)متدددداع الحيدددداة الدددددنيا( وهددددو مددددا يتمتددددع بدددده فددددى الحيدددداة الدددددنيا أيامددددا قالقددددل فتفنددددى  

. فهيددده تزهيدددد فدددى الددددنيا وترغيدددب فددى اآلخدددرة وتحقيدددر أمدددر الددددنيا وفنائهدددا، (3)سددريعا  
 وفناء ما يستمتع به فيها، فالمتاع مؤذن بالقلة، وهو ما يستمتع به مدة. 

ولدددم يخددرج مخدددرج المثدددل لعددددم اسدددتقالله بإفدددادة  (4)تدددذييلب( ) هللا عنددده حسدددن المدددآ
 المراد وتوقفه على ما قبله . 

ووصددف المدددآب بالحسدددن ، فهدددو حسدددن فدددى نفسدده وكدددذلك أحسدددن وأفضدددل مدددن هدددذه 
 . الدنيا  

 

 .7/197التفسير الكبير   (1)
 .3/41التحرير والتنوير   (2)
 .1/337تفسير ابى السعود  (3)
اإلطندداب وهددو تعقيددب الجملددة بجملددة تشددتمل علددى معناهددا للتوكيددد والمددراد بالتوكيددد   من طرق   (4)

هنددددا معندددداه اللغددددوى وهددددو التقويددددة ، وهددددو ضددددربان . ضددددرب ال يخددددرج مخددددرج المثددددل ، بغيددددة 
 . 2/122اإليضاد  

 حسن المآب : حسن المرجع الذى يصير إليه فى اآلخرة / لسان العرب / أوب . 
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

تدددداه هللا الدددددنيا، كددددان الواجددددب عليدددده أن آوالمقصددددود مددددن هددددذا الكددددالم بيددددان أن مددددن 
، ويتوصدل بهدا إلدى سدعادة آخرتده، ووصدف يصرفها إلى ما ياون فيه عمارة لمعداده

 . (1)المآب بالحسن للترغيب فيه  
والتعبيددر بلفددم الجاللددة )هللا( الستحضددار القدددرة اإللهيددة العظيمددة فددى خلددق 

 كل شل، والترغيب فى هذا الوعد الحق. 
)والحددددرث( أصدددددله مصددددددر حدددددرث األرض ، وأطلددددق هدددددذا المصددددددر علدددددى 

المرسدل لعالقدة الجزئيدة وعبدر بدالحرث المحروث )اسم مفعدول( علدى سدبيل المجداز 
   ألنه ال هيمة لألرض بدون الزرع ، حتى يتعلق بها أصحابها . 

)ذلددك متدداع الحيدداة الدددنيا( فصددلت الجملددة عمددا قبلهددا لكمددال االتصددال فهددى 
تأكيدددد لهدددذه الشدددهوات التدددى هدددى متددداع الددددنيا ، والجملدددة إجمدددال لمدددا سدددبق تفصددديله 

 .   ليتمان فى نفس السامع فضل تمان
واسدتخدم اسددم اإلشددارة )ذلدك( وهددو للبعددد ماددان القريدب حتددى ال يددركن إليهددا 

 العاقل وينقطع عن اآلخرة . 
عتنددددداء ا وإسددددناد الجملدددددة الظرفيدددددة إليدددده فيهدددددا زيدددددادة تأكيددددد وتفخددددديم، ومزيدددددد 

بالترغيب فيما عند هللا عز وجل من النعيم المقيم والتزهيد فى مدالذ الددنيا وطيباتهدا 
 (2)الفانية.  

 عندية عندية تشريف وادخار  وال
 بالغة النظم:  

 (3)ذكر اإلمام الرازى فى حسن النظم وجوه:  
أنده تعدالى لمدا قدال: ) هللا عندده حسددن المدآب( بدين فدى هدذه اآليدة أن ذلددك  -1

المآب، كما أنه حسدن فدى نفسده فهدو أحسدن وأفضدل مدن هدذه الددنيا، فقدال 
 

 .7/198  انظر التفسير الكبير (1)
 .1/337تفسير أبى السعود  (2)
 .7/199التفسير الكبير   (3)
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مضدددرة ونعدددم اآلخدددرة بال ة)قدددل أؤنبدددئكم بخيدددر مدددن ذلكدددم( فدددنعم الددددنيا مشدددوب
خاليددة عددن شددوب المضددار بالكليددة، وأيضددا نعددم الدددنيا منقطعددة ال محالددة، 

 ونعم اآلخرة باهية ال محالة.  
دد نعددم الدددنيا، بددين أن منددافع اآلخددرة خيددر منهددا كمددا قددال عددأندده تعددالى لمددا  -2

 فى آية أخرى )واآلخرة خير وأبقى(.  
سددنا منتظمددا ، إال أن كأندده تعددالى نبدده علددى أن أمددرك فددى الدددنيا وإن كددان ح -3

أمدرك فدى اآلخددرة خيدر وأفضددل، والمقصدود مندده أن يعلدم العبددد أنده كمددا أن 
م، فكددذلك اآلخددرة أطيددب وأوسددع الدددنيا أطيددب وأوسددع وأفسدد  مددن بطددن األ

 وأفس  من الدنيا. 
 نعيم اآلخرة :

دد هللا تعالى نعم الدنيا وبين أنهدا فانيدة، بدين الدنعم األخرويدة الباهيدة ولما ع
 ير منها  فهى خ

ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۈ  ژ قال تعالى: 

 ١٥آل عمران:  ژۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    
استئناف بيانى نشأ من قوله )زين للناس( فالكالم مسددوق مسدداق الغددض مددن هددذه 

يقولدون عنده: ، ففصل لشبه كمدال االتصدال.)وهذا هدو االسدتئناف الدذى (1)الشهوات  
إنده أشدد اتصدداال مدن الوصدل، ويقددع كثيدرا فددى فواصدل اآليدات القرآنيددة... وقدد قددالوا: 
إن هذا الفصل وصل خفى، أى إنده وصدل بغيدر أداة الوصدل التدى هدى الدواو، قدالوا 

 (2)  فيه يعتمد على اتصال المعنى...( 
أى هددددل أخبددددركم بمددددا هددددو خيددددر لكددددم مددددن تلددددك  والخطدددداب هنددددا للرسددددول 

 ت.  المستلذا

 

  .3/41تفسير التحرير والتنوير   (1)
 .51 ،50من أسرار التعبير القرآنى د/ محمد أبو موسى  (2)
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والتعبير بفعل األمر )قل( لإلشعار بمزيد اهتمدام لهدذا الكدالم ، فهدى رسدالة 
خاصدددة مدددن هللا تعدددالى لعبددداده ، ويجدددب علدددى الرسدددول تأديتهدددا فدددى الحدددال ، وفائددددة 

 خطاب األمة بعد األمر االمتثال والنص  . 
إلددى تلقددى مددا سدديق  علدديهم، وعبددر باالسددتفهام التقريددرى لتشددويق المخدداطبين 

 الصدددف: ژ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ژ  فدددى قولددده تعدددالى: كمدددا ورد

١٠   
 وإبهام بد )خير( للتفخيم من شأنه والتشويق إليه.  

)ذلكم( كاف البعد والميم للزيادة فددى التعظدديم، وفيدده تنويدده بعظمددة الددنعم التددى أمددد 
نددة منزلددة بعددد الماددان، وفددى هددذا هللا بهددا ابددادة فددى الدددنيا وعلددو ماانتهددا تنددزيال لبعددد الماا

إلمدداد إلددى أعظميددة نعدديم اآلخددرة، إذ هددو أعظددم منزلددة مددن نعددم الدددنيا المشددار لعظمتهددا بددد 
 )ذلكم(.

 )للذين اتقوا عند ربهم جنات(
استئناف مبين لددذلك المددبهم )بخيددر( وهددو خدداف بالددذين اتقددوا ربهددم، وذكددر تعددالى 

 –وأزواج مطهدددددرة  –الدددددين فيهددددا نهددددار خهددددذا الخيددددر وهددددو جنددددات تجددددرى مددددن تحتهددددا األ
وذكددر هددذه الفنددون مددن الخيددرات للترغيددب والثبددات علددى هددذه التقددوى.  –ورضددوان مددن هللا 

وهم غيددر المددراد، ألن نعدديم اآلخددرة مقصددور علددى المتقددين، و )عنددد( تدد وفيدده احتددراس لدددفع 
 نصب على الحالية من جنات، أو متعلددق بمددا تعلددق بدده الجددار مددن معنددى االسددتقرار، مفيددد

، والعنديددة هنددا مجازيددة فالجنددات ال تكددون عنددد هللا  للكمال علو رتبة الجنات وسددمو طبقتهددا
. والتعددرض لعنددوان الربوبيددة مددع اإلضددافة إلددى ضددمير المتقددين تعالى ، ولكن عنددده الثددواب 

 هوغددرس فددى قلددوب ابدداد ،فى )ربهم(الستشعار صفات الربوبية فهددو تعددالى المربددى الراعددى
 لدنيا وحب اآلخرة فهو تعالى يتولى مصال  اباده.الطاعة وترك مالذ ا

وإلظهار مزيد اللطف بهددم، وتشددريفا  لهددم ولمزيددد االختصدداف فهددو وحددده المتددولى 
 (1)لمصالحهم األخروية والدنيوية.  

 كيف يكون اإلنسان متقياً: 

 

 .3/41والتحرير   1/338ينظر تفسير أبى السعود  (1)
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إذا أتدى بالواجبدات، وابتعدد عدن المحظدورات، وقيدل التقدوى ابدارة عدن اتقدداء 
 وتقددددددددير الكدددددددالم ارت فددددددى عددددددرف القددددددرآن مختصددددددة باإليمددددددان الشددددددرك، ألنهددددددا صدددددد

 وياون بذلك صفة للخير.    «هل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربهم للذين اتقوا    »
وإما أن يقدر بددد )للددذين اتقددوا عنددد ربهددم خيددر مددن منددافع الدددنيا( وياددون ذلددك صددفة 

 للذين اتقوا.  
كدددان متقيدددا عنددددد هللا وفيددده إشدددارة بدددأن هدددذا الثدددواب العظدددديم، ال يحصدددل إال لمدددن 
 .(1)تعالى، فيخرج عنه المنافق، ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم هللا 

 .(2)نهم المنتفعون بذلك  وخ  المتقون أل
 )جنات تجرى من تحتها األنهار( تفصيل لإلجمال فى )بخير( للتشويق.

وصددددف لطيددددب الجنددددة، ودخددددل تحتدددده جميددددع الددددنعم الموجددددودة فيهددددا مددددن المطعددددم 
لملددبس والفددرل والمنظددر، وبالجملددة فالجنددة مشددتملة علددى جميددع المطالددب كمددا والمشددرب وا

( إمددا مرفددوع . 71الزخددرف /  قددال تعددالى: )فيهددا مددا تشددتهى األنفددس وتلددذ األعددين( )وجندداتل
والرفددددع يفيددددد التعظدددديم مددددن شددددأنها،  أى هددددو جنددددات باالبتددددداء، أو خبددددر لمبتدددددأ محددددذوف،

وتبينددا لمددا  لمبتدددأ للمسددارعة إلددى ذكددر هددذا النعدديموالتنكير والجمع للتكثير والتعظيم وحذف ا
 .  أبهم فى بخير

فى )تجرى مددن تحتهددا األنهددار( فددالنهر ماددان للمدداء وهددو   العقلىوالتعبير بالمجاز  
الذى يجرى، وهذا أبلن لبيان أن ماءها غير مجلددوب بددل كددل ماددان منهددا متهددىء ألن ينبددع 

 (3)تها.  منه ماء يجرى، لتثبت بهجتها، وتدوم زهرتها ونضر 
 ووصف جنات بالجملة "تجرى" تفصيل لإلجمال فى بخير "للتشويق"

 )خالدين فيها( يدل على معنى االستقرار والنعيم الدائم.  
 واالتصاف بالخلود . 

 

 .7/199ينظر التفسير الكبير   (1)
  .1/324فت  القدير   (2)
  .277/  4ر ر نظر نظم الدي (3)
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)وأزواج مطهددددرة( معطددددوف علددددى جنددددات، وذكددددر األزواج   ألن النعمددددة ال 
 تتكامل إال باألزواج اللواتى ال يحصل األنس إال بهن.  

رة ( ووصددف  األزواج بصددفة واحدددة جامعدده لكددل مطلددوب فقددال تعددالى )م طهددَّ
 (1)فهيه فوائد وهى:  

الطهارة مدن الحديض والنفداس وسدائر األحدوال التدى تظهدر عدن النسداء فدى  -1
 الدنيا مما ينفر عنه الطبع.  

 التطهر من األخالق الذميمة  -2

 التطهر من القب  وتشويه الخلقه وسوء العشرة.   -3

 .  ، فهى مالزمة لهن وأصل فيهن    ومعنوية فالطهارة هنا حسية
)ورضدددوان مدددن هللا( التنكيدددر والتندددوين للتفخددديم والتعظددديم، أى رضدددوان وأى 

وفيده مبالغدة فدى معندى الرضددى ،  رضدوان ولدو قليدل ال يقدادر قددره كدائن مدن هللا 
 .  فهو ال ياون إال من هللا  

 . علوه والتعبير بلفم الجاللة وإظهاره لتفخيم أمر هذا الجزاء و 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ ونظيدددر هدددذه اآليدددة قولددده تعدددالى 

 .  72التوبة /   ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې 
جدددار مجدددرى المثدددل، وأظهدددر لفدددم الجاللدددة  (2)) هللا بصدددير بالعبددداد( تدددذييل

لظدددداهرة مار، الستحضدددار هللا تعدددالى فدددى جميدددع أعمدددالهم اضددد)هللا( فدددى موضدددع اإل
 .  ، والواو لتأكيد هذه الصفة    والباطنة

 وتأكيد أن من أتقى فله هذا الوعد من هللا 
والتعبير بلفم )بصير( دون سميع )مثال( الستشعار هدذه الصدفة فدى نفدوس النداس، 
فهددو تعددالى مطلددع علددى خائنددة األعددين ومددا فددى الصدددور أى بصددير بددأحوال الددذين 

 (1)اتقوا، ولذلك أعد لهم ما ذكر.  

 

 .200/  7التفسير الكبير   (1)
 من البحث ، وأحد قسميه الجارى مجرى المثل . 705التذييل سبق تعريفه صد  (2)
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، فهدددو علددديم بالددذين اتقدددوا، ومراتدددب )بالعبدداد( عدددى بالبدداء لتضددمن بصددير معنددى علدديم
 (2)تقواهم، فهو يجازيهم.  

وعبر بد )اباد( دون عبيد، ألن العباد خاصة بالمتقين فق  أمدا )عبيدد( تطلدق علدى 
جميع الخلق المؤمن والكافر، المطيع والعاصى، ولكدن ابداد هللا هدم الدذين أخلصدوا 

  (3)  ، ولذلك خاطب هللا المؤمنين بلفم اباد. دينهم هلل
 31/  إبراهيم  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ قال تعالى:  
 63/  الفرقان  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ             ژ قال تعالى:  
 42/  الحجر   ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ قال تعالى:  

 

 ومن خصائص التعبير بين متاع الدنيا ونعيم اآلخرة :

يث عددن متدداع الدددنيا جدداء التعبيددر باألسددلوب الخبددرى والخطدداب للندداس جميعددا  فى الحددد  -1
يعددم المددؤمن والكدددافر بينمددا جدداء التعبيدددر فددى نعددديم اآلخددرة بأسددلوب إنشدددائى طلبددى بطريدددق 

 األمر واالستفهام للترغيب والتشويق .
 التفصيل بعد اإلجمال فى بيان أنواع متاع الدنيا .  -2
)ز ين( فقد حذف الفاعددل وهددو ) هللا تعددالى( فكددأن نائددب الفاعددل بناء الفعل للمعلوم فى   -3

( هو الفاعددل فاآليددة تتضددمن النهددى عددن التعلددق بمتددع الدددنيا الزائلددة الفانيددة ولددذلك قددال  )حبتِّ
 تعالى ) ذلك متاع الحياة الدنيا( .

بينمددا ذكدددر فدددى نعددديم اآلخدددرة لفدددم )ربهدددم( مضددداف إليددده ضدددميرهم للتشدددريف ولفدددم الجاللدددة 
للهيبددة والجددالل فقددال )  هللا عنددده حسددن  المددآب( أى األحسددن واألفضددل ، وقددد خلددت )هللا( 

 آية متاع الدنيا من هذه الخصيصة .

 

 .1/338تفسير أبى السعود  (1)
 .3/42التحرير والتنوير   (2)
 مشاهدة عبر التلفاز / د. محمد هداية برنامج طريق الهداية . (3)
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التعريددف فددى متددع الدددنيا بددد)أل( فهددى معروفددة لدددى الندداس جميعددا  بعنائهددا ومشددقتها فددال  -4
 تخلو من األكدار وهى غير دائمة إما أن يفارقها صاحبها وإما أن تفارقه .

ورضدددوان(  –أزواج  –مددا نعددديم اآلخدددرة فجدداءت نكدددرة للتعظددديم والتفخدديم والتكثيدددر ) جندددات أ
 وقد وصف كل واحدة بوصف عظيم دائم ، وقد خلت متع الدنيا من مثل هذا الوصف .
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 ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓژ قدددددددددددددال تعدددددددددددددالى:  -3

 ٣٢األنعام:  
 

 السورة الكريمة: نظرة فى نظم 

وردت اآليدددة الكريمدددة ضدددمن سدددورة األنعدددام، التدددى تددددور حدددول: إثبدددات الوحدانيدددة هلل 
 تعدددددددالى، وسدددددددوق األدلدددددددة الظددددددداهرة والباطندددددددة علدددددددى وحدانيتددددددده، وإثبدددددددات الرسددددددددالة 

 .  للرسول  
ٿ  ٿ     ٿ  ژ تددم بيددان مصددير مددن كددذب وكفددر بدداهلل والرسددول والبعددث، فقددال تعددالى 

 . ٢٩األنعام:  ژ  ڤ  ڤ ٹ     ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ژ ثم تأكدوا من أمر البعث غاية التأكد فقدال تعدالى: 

ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈژ  ژ  

ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   

 . ٣١ – ٣٠ألنعام: ا ژڻ  
فكاندت المناسدبة بالتصدري  بمددا اقتضداه الحدال مددن أمدر هدذه الدددار فقدال منبهدا علددى 

  32األنعام /   ژڻ  ڻ  ڻژ حقارتها  
ة بدين هدذه قويدولهدذا كاندت العالقدة  ففى هذه اآلية بشارة للمتقدين وتسدلية للرسدول 

 اآلية وما بعدها.  
الى مصددديرهم فدددى اآلخدددرة، فقدددال مسدددليا فعنددددما أعرضدددوا وكدددذبوا، وبدددين لهدددم هللا تعددد

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ              ژ  للرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول 

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ            ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     

 34، ٣٣األنعام:  ژىئ  

ٺ  ٺ  ٺ      ژ هدر فقدال تعدالى: جدد حركدة المعندى تمتدد وتظتوانظر إلى وسد  السدورة 

 ٧٠األنعام:      ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
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جئ  جئ     جئ  جئ  جئ        ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  ژ إلددددى آخددددر السددددورة فقددددال تعددددالى: 

 ١٦٤األنعام:  ژجئ  جئ  
 

 التحليل البالغى :

 (1) ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہژ 
( وهدو مدن قصدر الموصدوف علدى عى النظر أسلوب القصر بد )ما وإالأول ما يستر 

الصددفة قصددر إضدداف  ونوعدده )قلددب( فالخطدداب هنددا للكددافرين الددذين غددرتهم الحيددداة 
ويفيددد اإليجدداز  الدددنيا، فاعتقدددوا العاددس، ألن الحيدداة الدددنيا هددى دار ابددتالء واختبددار، 

سدددم والتقويدددة والتأكيدددد ويسدددتخدم )مدددا وإال( فدددى األمدددور التدددى هدددى مجدددال للشدددك والح
 واإلنكار. 

مددا هددذا »كددد هددذا اإلمددام عبددد القدداهر فيقددول: )وأمددا الخبددر بددالنفى واإلثبددات نحددو ويؤ 
 (2)كره المخاطب ويشك فيه(  نفياون لألمر ي «إال كذا  هو  وإْن » «إال كذا  

وقد استخدمها القرآن، وهدى أقدوى أدواتده لمدا فيهدا مدن  صر)وما وإال( من طرق الق 
 . (3)تى هى مجال الشك واإلنكار  وضود معنى القصر، ولذا تستخدم فى األمور ال

وقددال صدداحب التحريددر والتنددوير أن هددذا القصددر إدعددائى يقصددد بدده المبالغددة وعلددل 
ذلددك بدددأن األعمددال الحاصدددلة فددى الحيددداة كثيدددرة منهددا اللهدددو واللعددب، ومنهدددا غيرهمدددا 

 ژڻ  ڻ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄژ واسددددددددددتدل يقولدددددددددده تعددددددددددالى 

 ٢٠الحديد:  

 

ل الكلمددة "اللعدداب" وهددو البددزاق السددائل .. ويلعددب فددالن: إذا كددان فعلدده غيددر " اللعددب : أصدد  (1)
 . 45قاصد به مقصدا  صحيحا  .." المفردات /

" واللهو: ما ي شغل اإلنسددان عمددا يعنيدده ويهمدده . يقددال : لهددوت باددذا .... ولهيددت  عددن كددذا : 
 .455اشتغلت عنه بلهو ... " المفردات ف 

 .332دالئل اإلعجاز / (2)
 .الكتاب األول 122من بالغة القرآن د/ أحمد بدوى / (3)
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حيددداة تشدددتمل علدددى أحدددوال كثيدددرة، منهدددا المالئدددم كاألكدددل واللدددذات، ومنهدددا المدددؤلم فال
كددداألمراض واألحدددزان، فأمدددا المؤلمدددات فدددال اعتدددداد بهدددا هندددا وال التفدددات إليهدددا ألنهدددا 

 ليست مما يرغب فيه الراغبون، 
ألن المقصددود مددن ذكددر الحيدداة هنددا مددا يحصددل فيهددا، ممددا يحبهددا الندداس ألجلدده وهددو 

 . (1)المالئمات  
ولكن لكل مقام مقال، فاآلية التى بين أيدينا خطداب للمشدركين الدذين غدرتهم الحيداة 

 الدنيا واتخذوها لعبا  ولهوا ، وأنكروا الحياة اآلخرة والبعث.  
ن و وأمددددا آيددددة الحديددددد فالخطدددداب للمددددؤمنين والكددددافرين، لكددددى ال يددددركن إليهددددا المؤمندددد

وتعلددق بهددا هددم الكفددار، ولددذلك قددال ر هللا تعددالى، وإنمددا الددذى أغتددر بهددا مددويمتثلددوا أل
ڻ  ڻ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ژ تعدددددددالى: 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ٢٠الحديد:  ژ ک  گ  
ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ           ژ  ثم قال تعالى:  

 ٢١الحديد:  ژ
 فكان االختالف فى المقام والسياق بين السورتين. 

وفددى اآليددة حددذف والتقدددير )ومددا أهددل الحيدداة الدددنيا إال أهددل لعددب ولهددو( فهيدده مجدداز 
عالقتده المحليدة اسدند اللعدب واللهدو إلدى الحيداة الددنيا وهدذا مدن بداب االتسداع   عقلى

م وفى ذكر اللعدب واللهدو تأكيددا  لدذ ز بالحذف )حذف المضاف( فى اللغة وفيه إيجا
 الحياة الدنيا. 

 . (2)ولتسمية الحياة الدنيا باللعب واللهو عدة وجوه 
أن مددددة اللعدددب واللهدددو قليلدددة سدددريعة االنقضددداء والدددزوال ومددددة هدددذه الحيددداة  -1

 كذلك.  

 

 .6/70ينظر التحرير والتنوير   (1)
 .17/200ينظر تفسير الرازى   (2)
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، أن اللعددب واللهددو البددد وأن ينسدداقا فددى أكثددر األمددر إلددى شددىء مددن المادداره -2
 ولذات الدنيا كذلك.  

أن اللعددب واللهددو، إنمددا يحصددل عنددد االغتددرار بظددواهر األمددور، وأمددا عنددد  -3
التأمددل التددام والكشددف عددن حقددائق األمددور، ال يبقددى اللعددب واللهددو أصددال، 
وكدددذلك اللهدددو واللعدددب ال يصدددلحان إال للصدددبيان، والجهدددال المغفلدددين، أمدددا 

 و.  العقالء، فقلما يحصل لهم خوض فى اللعب والله
فكددذلك االلتددذاذ بطيبددات الدددنيا واالنتفدداع بخيراتهددا ال يحصددل، إال للمغفلددين 

 الجاهلين بحقائق األمور.  
وأما الحاماء المحققون، فإنهم يعلمون أن كدل هدذه الخيدرات غدرور، ولديس 

 لها فى نفس األمر حقيقة معبرة.  
 أن اللعب واللهو ليس له عاهبة محمودة   -4

أن اللدذات واألحدوال الدنيويدة لعدب ولهدو ولديس فثبت بمجموع هدذه الوجدوه، 
 لهما حقيقة معتبرة.  

وسدددر تقدددديم اللعدددب علدددى اللهدددو فدددى اآليدددة   ألن المقدددام يقتضدددى ذلدددك ، فالخطددداب 
للكافرين ، فهم ينشغلون بما ال يجدى عليهم ، كأنهم يلعبون ، ولذلك انصدرفوا عدن 

 الحياة اآلخرة باللهو . 
  ژہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ژ 
األسلوب هنا بالالم والجملة األسمية، لتقرير حصول الوعد، وقدرأ ابدن   وأكد

عامر )ولدار اآلخدرة( بدالم االبتدداء فقد ، وبإضدافة دار منكدرة إلدى اآلخدرة، 
فهو من إضافة الموصوف إلدى الصدفة، أو هدو علدى تقددير مضداف تكدون 

فهيدددده إيجدددداز   (1)«دار الحيدددداة اآلخددددرة »وصددددفا لدددده، والتقدددددير  «اآلخددددرة »
 . ، وعبر بالدار ، ليبين بأنها دار سانى لهم على الدوام   بالحذف

 

 .6/71ينظر التحرير والتنوير   (1)
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)للددذين يتقددون( فيدده تنبيدده علددى أن مددا لدديس مددن أعمددال المتقددين لعددب ولهددو فهددم  
  .  (1)واهيه وزواجره  ن، ويتركون  الذين يفعلون أوامر هللا

وفيدده تعددريض للمشددركين بددأنهم صددائرون إلددى اآلخددرة لكنهددا ليسددت لهددم بخيددر ممددا 
مددع الداللدة علدى تعظديم الخبددر وتحقيقده وجداءت الصدلة فعددال  . (2)وا فدى الددنيا كدان

 مضارعا  للتجدد واالستمرار على التقوى فال تنفك عنهم هذه الصفة . 
إشددارة إلددى أن التقددوى التددى »)الددذين( للتعظدديم مددن شددأنهم،  ةوالتعريددف بالموصددولي

م تحملدددده علددددى يادددون ثمنهددددا رضددددوان اآلخددددرة هددددى التقددددوى التددددى هددددى خلددددق المسددددل
 . (3)  «الطاعات إذا وجبت وتقيه من المعاصى إذا عرضت  

الركدددون إلدددى الدددنيا واالغتدددرار بهدددا  ى)أفددال تعقلدددون( وعبددر هندددا بدددد )تعقلددون( لمدددا فدد
واللعب واللهو والتعلق بها عدم العقل فلو تدبر اإلنسان بعقله لما ركن إلدى الحيداة 

واكتفدددى أبدددو السدددعود فيددده بقولددده : أهمدددل الزمخشدددرى توجيددده هدددذا االسدددتفهام الددددنيا. 
 . (4))والفاء للعطف على مقدر أى أتغفلون فال تعقلون أو أال تتفكرون فتعقلون"

 .(5)  أما األلوسى فيرى أن االستفهام للتنبيه والحث على التأمل

واألولددددددى حمددددددل االسددددددتفهام علددددددى اإلنكددددددار، إنكددددددار عدددددددم العقددددددل مددددددع الحددددددث  »
موازندة بدين الحيداتين الددنيا واآلخدرة والسدعى واالستنهاض على إعمدال العقدل فدى ال

 (6)«إلى العمل للحياة الباهية، أما التوبي  وغيره فمعان تابعة  
وفيدددده التفددددات للتنبيدددده واإلصددددغاء وتحريددددك همددددتهم إلددددى مددددا هددددو أصددددل  واإلنكددددار 

   .   إلى الدنيا ن والتوبي  لعدم الركو 

 

 .2/391وتفسير الكريم الرحمن  2/186ينظر تفسير  (1)
 .6/70ينظر تفسير التحرير والتنوير   (2)
 .1/301فهام  التفسير البالغى لالست (3)
 . 1/300نقال عن التفسير البالغة لالستفهام  3/126ينظر تفسير أبى السعود  (4)
 نقال عن المرجع السابق . 7/134ينظر تفسير رود المعانى   (5)
 .1/301التفسير البالغى لالستفهام   (6)
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ون يقدول صداحب البرهدان فقد التفت من الغيبة للذين يتقون إلى الخطاب أفال تعقل
 فى علوم القرآن فى فوائد االلتفات العامة والخاصة:  

)اعلم أن لاللتفات فوائد عامة وخاصة   فمدن العامدة التفدنن واالنتقدال مدن أسدلوب 
إلددى آخددر لمددا فددى ذلددك مددن تنشددي  السددامع، واسددتجالب صددفائه، واتسدداع مجددارى 

لدف بداختالف مجالده ومواقدع تتخالكالم، وتسهيل الدوزن والقافيدة... وأمدا الخاصدة ف
 (1)  الكالم فيه على ما يقصده المتكلم( 

ثدم نتأمدل جمدال المقابلدة لإليضداد والتمييدز بدين الحيداة الددنيا وبدين اآلخدرة ، وبدين 
 اللعب واللهو والخير .... فاللعب واللهو خال من هذه الخيرية . 

 من خصائص التعبير بين الحياتين :

جانددب متدداع الدددنيا لتأكيددد فنائهددا ، والتوكيددد فددى  التعبيددر بأسددلوب القصددر فددى -1
 وإسمية الجملة لتأكيد بقائها .   مجانب الحياة اآلخرة بالال

 التعريف فى )الحياة الدنيا ، والدار األخرة(.  -2

 وخير( .   –التنكير فى ) لعب ولهو  -3

 االستفهام اإلنكارى وهو مطابق لمقتضى الحال ، فالخطاب للكافرين .  -4

يددة بددين الحيدداتين لتمييددز وإيضدداد فندداء متدداع الدددنيا وبقدداء نعدديم المقابلددة البديع -5
 اآلخرة . 

⊥⊥⊥ 
 

 

 .326 ،325للزركشى /البرهان   (1)
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ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ قدددال تعدددالى:  -4

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          

  (1) ژڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ        ڇ 
 بين يدى السورة:

. بمعجدددزة اإلسدددراء والمعدددراج، كمدددا ذكددددرت بددددأت السدددورة الكريمدددة بتأييدددد الرسدددول 
السورة تأييد موسى عليه السالم بالكتداب إلدى بندى إسدرائيل، وأشدارت إلدى ندود عليده 
 السددددددددددالم وذريتدددددددددده، ثددددددددددم ذكددددددددددرت جانبددددددددددا مددددددددددن قصددددددددددة بنددددددددددى إسددددددددددرائيل تسددددددددددلية 

 . لرسول  ل
 ثم ذكرت الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين. 

وتحدثت السورة عن الددالئل الكونيدة علدى وحدانيدة هللا، وذكدرت مدن أحدداث وأهدوال 
بنفسددده، فمدددن اهتددددى فلنفسددده، ومدددن ضدددل  هيدددوم القيامدددة، يدددوم يقدددرأ كدددل إنسدددان كتابددد

 فعليها.  
بدين مدن يتعلدق بالحيداة ثم أشارت إلى مصارع األمدم الغدابرة   فكاندت العالقدة وثيقدة 

 الدنيا ومصيره، ووعد من تعلق باآلخرة وعمل بها.  
ثدددم ذكددددرت السدددورة النددددواهى واألوامددددر التدددى وجهددددت إلددددى النددداس جميعددددا  وإذا تمسددددك 
اإلنسددان والتددزم بهددذه األوامددر اجتنددب هددذه النددواهى لددم يتعلددق بالعاجلددة )الدددنيا( وأراد 

مناسبة واضحة بدين هدذا المقطدع واآليدات اآلخرة، فكان له الجزاء والثواب، فكانت ال
 التى محل البحث.  

 مناسبة اآليات لجو السورة:

وضاقت به األرض، أسرى به إلدى المسدجد األقصدى،   ا  ن محمدلما كذب الكافرو 
وليؤكد للناس جميعدا  أن مدن  --وأعرج به إلى السماء، تكريما وتشريفا وتأييدا  له 

 ده هللا بالعطاء الكثير.  يماآلخرة فله جزاء ذلك و   جهنم ومن أراد  فلهأراد العاجلة 
 (1):  مناسبة اآليات لما قبلها 

 

 .21 :18سورة اإلسراء من  (1)
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لمددا تقددرر أندده سددبحانه خبيددر بددذنوبهم مددن تزهيددده فددى الدددنيا بمددا ذكددر مددن مصددارع 
تبعدده اإلخبددار بأندده يعداملهم علددى حسددب علمدده، فهدو يعلددم جميددع طويدداتهم أاألولدين، 

تبدداع اعددن الدددنيا، ألنهددا المانعددة مددن مددن خيددر وشددر، فقددد رغددب فددى اآلخددرة، ورهددب 
فيدده مدددن  ن نقدد  الحددم مددن الدددنيا بددزوال مددا هددمالرسددل، والتقيددد بطاعتهم،خوفددا  مدد

ال ياون غيدره سدواء كدان  مالرئاسة والمال، واالنهماك فى اللذة جهال  بأن ما قدر له
 )من كان يريد العاجلة... اآلية( :  صاحبه فى طاعة أو معصية، فقال تعالى  

لحدال  يدا  فامندار مقصود السورة على اإلحسان الذى هو العبدادة، وكدان ذلدك وألن م
 من يلتفت إلى الدنيا عبر بقوله تعالى: )العاجلة..(  

 
 التحليل البالغى :

اإلسددددددراء:  ژٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 
١٨ 

 قة وأهل الرياء والنفاق . والمراد بالخطاب هنا الكفرة وأكثر الفس
وسددر التعبيددر بددد ) كددان ( للداللددة علددى تحقددق الوقددوع والتعبيددر بالمضددارع بعددده يفيددد 

 االستمرار والتجدد . 
والمراد بالعاجلدة الددار الددنيا، وبإرادتهدا: إرادة مدا فيهدا »وزيادة تعلقه بالدنيا 

يددددراد الحيدددداة  ويجددددوز أن  ژں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ مددددن فنددددون مطالبهددددا كقولدددده تعددددالى: 
 . (2)لكن األول أنسب  ژڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  ژ العاجلة كقوله عز وجل ) 

والتعبيددددر بالعاجلددددة دون لفددددم الدددددنيا لتأكيددددد سددددرعة زوالهددددا وحقارتهددددا. والمددددراد مددددن 
التعجيددل، التعجيدددل العرفدددى وهدددو المبدددادرة المتعارفددة، أى أن يعطدددى ذلدددك فدددى الددددنيا 

الشدددرل التدددوبي  والوعيدددد والتجهيدددل فدددى إرتكددداب مددددلول  وفائددددة أسدددلوب قبدددل اآلخدددرة
 . الشرل وأنه واجب االنتفاء حقيق أال ياون  

 

  .11/295نظم الدرر  (1)
 .3/318تفسير أبى السعود  (2)
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فددالمعنى الددذى  بددين العاجلددة، عجلندا، الددذى طلبدده المعنددى،  (1)ونتأمدل جمددال الجندداس
وعبدددر بالماضدددى لتحقدددق الوقدددوع ، وسدددر  س هدددذا التنددداغم الموسددديقىسدددعى إليددده لدددتح

للتعظدديم واالختصدداف . وقدددم )لدده( علددى )فيهددا(  إسددناده إلددى ضددمير العظمددة )نددا( 
 . للقصر
  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ژ 

تهم تافددكددون الدددين لطلددب الدددنيا، فإندده ربمددا تر فيدده زجددر عظدديم لهددؤالء الكفددار الددذين ي
ن أعمدداال ، الددذين ضددل سددعيهم فددى الحيدداة الدددنيا وهددم يحسددبون و الدددنيا فهددم األخسددر 

 . (2)أنهم يحسنون صنعا   
ادة ألندده دل عليدده مددا سددبقه، أى لمددن نريددد التعجيددل لددده، اإلر  «مفعددول وحددذف  »

وهددو نظيددر مفعددول المشدديئة الددذى كثددر حذفدده لداللددة كددالم سددابق وفيدده خصوصددية 
البيددددان بعددددد اإلبهددددام، ولددددو كددددان المقصددددود غيددددر ذلددددك لوجددددب فددددى صددددناعة الكددددالم 

 (3)«التصري  به   
 فى األسلوب.   ا  وعبر باإلرادة وهى مرادف المشيئة، بعد قوله )ما نشاء( تفنن

وإعددادة حددرف الجددر العامددل فددى المبدددل فيدده لتأكيددد معنددى التبعيددة ولالسددتغناء عددن 
 . (4)الرب  بضمير المبدل منهم بأن يقال )من نريد منهم(  

 فادة التراخى  إل)ثم جعلنا له جهنم( عطف الجملة على الجملة السابقة بد )ثم(  
الحصدددر  ةدافدددإل –جهدددنم  –لعلدددى المفعدددول األو  م)لددده( مفعدددول ثدددان لدددد )جعلندددا( قدددد

 .   والتخصي 
وفيدده إشدددارة إلدددى المضدددرة العظيمدددة، فالعقددداب ابدددارة عدددن مضدددرة مقروندددة باإلهاندددة »

 . (5)  «وب المنفعة  شوالذم بشرل أن تكون دائمة وخالية عن 
 

 الجناس هنا هو جناس االشتقاق . (1)
 .20/178تفسير الفخر الرازى   (2)
 .14/48التحرير والتنوير   (3)
 .14/48التحرير والتنوير   (4)
 .20/178التفسير الكبير   (5)
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 إشارة إلى اإلهانة والذم.    (1)  )مذموما ( 
 إِّشارة إلى البعد والطرد من رحمة هللا.  (2)  وقوله )مدحورا ( 

وب النفددع والرحمددة، وتفيددد كونهددا دائمددة شددوهددى تفيددد كددون تلددك المضددرة خاليددة عددن 
 .  (3)وخالية عن التبدل والراحة والخالف 

 نعيم اآلخرة :

 ( ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا  ) 
اء الفعدل االختالف بين جملة )من كان يريد العاجلة( وجملة )ومن أراد اآلخدرة( )جد

مضدددارعا  فددددى األولددددى وماضدددديا  فددددى الثانيددددة، لإليمدددداء إلددددى أن إرادة الندددداس العاجلددددة 
 متكررة متجددة، وفيه تنبيه أن أمور العاجلة منقضية زائلة.  

أن خيددر  علددى بيهددانوجعددل فعددل إرادة اآلخددرة ماضدديا لداللددة المعنددى علددى الرسددو  ت
المضددارع. ومددا شددرل مددن ن( و اآلخددرة أولددى بدداإلرادة، ولددذلك جددردت الجملددة مددن )كددا

 . (4)  فى ذلك إال أن يسعى لآلخرة سعيها، وأن ياون مؤمنا( 
 . (5)وذكر الرازى فى اآلية، أن هللا شرل شروطا  ثالثة  

ن لدم يحصدل هدذه اإلرادة وهدذه النيدة إأن يريد بعمله اآلخدرة أى ثدواب اآلخدرة، فد  -1
 وقولددده  ژجئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ   جئ ژ لددم ينتفدددع بددذلك العمدددل، لقولدده تعدددالى: 

   (6)  )إنما األعمال بالنيات( 
وقولدده )سددعى لهددا سددعيها( وذلددك أن ياددون العمددل الددذى يتوصددل بدده إلددى الفددوز  -2

بثواب اآلخرة من األعمال التدى بهدا يندال ثدواب اآلخدرة، وال يادون ذلدك إال مدن بداب 
 القرب والطاعات.  

 

 م .المفردات / ذ –مذموما  : ذم : يقال ذممته  أذ منه ذما فهو مذموما وذميم  (1)
ْحر  : الطرد واإلبعاد   (2)  المفردات / دحر . –مدحورا  : الدَّ
 .20/178التفسير الكبير   (3)
 .14/49التحرير والتنوير   (4)
 .20/169التفسير الكبير   (5)
 .26 -زهد  –سنن ابن ماجه   (6)
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ل فدى كدون أعمدال البدر بر، ألن الشدر تقوله تعالى )وهو مؤمن( وهذا الشرل مع  -3
 موجبة للثواب تقدم اإليمان، فإن لم يوجد الشرل لم يحصل المشرول.  

وأكدددد هللا تعدددالى، أنددده عندددد حصدددول هدددذه الشدددرائ  يصدددير السدددعى مشددداورا  
 والعمل مبرورا .  

 
 وأعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثالثة:  

 اعتقاد كونه محسنا فى تلك األعمال.   -1
 ول  الثناء عليه بالق -2

 اإلتيان بأفعال تدل على كونه معظما  عند ذلك الشاكر.   -3

 (1))وسعى لها سعيها( فائدة الالم اعتبار النية واإلخالف.  
 وعبر )بالسع ( أى السع  الالئق بها، وهو اإلتيان بما أمر، واالنتهاء عما نهى.  

وحقيقددة السددع  المشدد  دون العدددو، وهددو األعمددال الصددالحة، ألنهددا سددبب  
 على نعيم اآلخرة.    الحصول
 هفالعامل للصالحات كأنه يسير سديرا  سدريعا  إلدى اآلخدرة ليصدل إلدى مرغوبد 

منهدا، واإلضددافة إلددى ضدمير اآلخددرة مددن إضدافة المصدددر إلددى مفعولده فددى المعنددى، 
 أى السع  لها، وهو مفعول مطلق لبيان النوع  

أن إرادة كددل وفددى اآليددة تنبيدده علددى أن إرادة خيددر اآلخددرة مددن غيددر سددعى غددرور، و 
 شل البد لنجاحها من السع  فى أسباب حصوله.  

   قال الشاعر: 
لترجووالنجاةوومل لسللتمووكهل موومل  مل

لل
لل
ل
ل
ل
ل

 (2)إنَّلنجموونةااللجتلىوورىلاكووسلنجةوو  لل
 
للل

ل
 

  .318/  3تفسير أبى السعود  (1)
  .49/  14التحرير والتنوير   (2)



 
 

 

 { 725  } 

 باإلسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من   الرابعد المجل

 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

قدد كدان راسد  سدمية )وهدو مدؤمن( للداللدة علدى الثبدات والددوام أى وعبر بالجملة اإل
 .  اإليمان

سدددعيها سدددعيهم( والجنددداس هندددا مطبدددوع غيدددر وتتأمدددل جمدددال الجنددداس بدددين )سدددعى و 
هنداك تجانسدا يقدع متكلفدا أن بهدذا إلدى  رمل فيلم  ويبدع، وكان الزمخشرى يشيعتم

مصددنوعا فددال يملدد  وال يحسددن..... وهددذا مددن جددنس الكددالم الددذى سددماه المحدددثون 
البددديع، وهددو مددن محاسددن الكددالم الددذى يتعلددق بدداللفم بشددرل أن يجددل مطبوعددا، أو 

ى وسداده، ولقد جداء ههندا زائددا عنجوهر الكالم، يحفم معه صحة المعه عالم بضي
 (1)على الصحة فحسن، وبدع، لفظا ومعنى.  

 والتعبير باسم اإلشارة فى )فاؤلئك كان سعيهم مشاورا (  
» إشددارة إلدددى الموصدددول ومدددا فيدده مدددن معندددى البعدددد، لإلشددعار بعلدددو درجدددتهم، وبعدددد 

ة المفهومدة مدن الخيددر بدى إيمداء إلدى أن اإلثامندزلتهم والجمعيدة لمراعداة جاندب المعند
تقع على وجه االجتماع، أى أولئك الجامعون لما مر مدن الخصدال الحميددة، أعندى 

 (2)إرادة اآلخرة والسع  الجميل لها واإليمان «  
)سدددعيهم مشددداورا ( فيدددده مجددداز عقلددددى، أى السدددع  المشدددداور سددداايه، إذا المشدددداور 

ر عدن جدزاء عمدل مدن أراد اآلخدرة، ولكدن جعدل المرضى عنه، وإذا المقصود اإلخبا
والفداء تشدير  (3)الوصف للعمل ألنه أبلن فى اإلخبار عن عاملده بأنده مرضدى عنده 

 إلى كل هذه المدلوالت الحميدة.  
والتعبير بد )كان( للداللة على تحقيق الوقوع مدن قبدل، أى مدن الددنيا   ألن الطاعدة 

 (4).  تقتضى ترتب الشار عاجال  والثواب آجال  
  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ  ژ 

 

 .592قرآنية فى تفسير الزمخشرى / ينظر البالغة ال (1)
 .319 ،318/  3تفسير أبى السعود  (2)
 .50/  14تفسير التحرير والتنوير   (3)
 .50/  14التحرير والتنوير   (4)
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)كددال( فيدده إيجدداز بالحددذف، والتنددوين عددوض عددن المضدداف إليدده، أى كددل 
 واحد من الفريقين، ال الفريق األخير المريد للخير الحقيق باإلسعاف فق .  
ا فددى مدد)نمددد هددؤالء....( أى أندده تعددالى يمددد الفددريقين بدداألموال ويوسددع عليه

الدددرزق، مثدددل األمدددوال واألوالد، وغيرهمدددا مدددن أسدددباب العدددز والزيندددة فدددى الددددنيا، ألن 
 عطاءنا ليس يضيق عن أحد مؤمنا  كان أو كافرا .  

 (1)ألن الكل مخلوقون فى دار العمل، فبين تعالى أن عطاءه ليس محظورا .  
)نمدددد( أى نزيدددده مدددرة بعدددد مدددرة، ومدددا بددده اإلمدددداد مدددا عجدددل ألحددددهما مدددن 

العاجلدددة، ومدددا أ عدددد لآلخدددر مدددن العطايدددا اآلجلدددة، المشدددار إليهدددا بمشددداورية  العطايدددا
السع ، وإنما لم يصرد به تعويال على ما سدبق تصدريحا وتلويحدا  واتكداال ، علدى مدا 

 (2)لحق ابارة وإشارة.  
وتقددم علدى الفعددل إلفدادة الحصددر  ة)كدال  نمدد( كددال  منصدوب علدى المفعوليدد 

الثانيددة عطددف عليدده، أى نمددد هددؤالء المعجددل لهددم،  )كددال( وهددؤالء مددن )هددؤالء( بدددل
وهدددؤالء المشددداور سدددعيهم، فدددإن اإلشدددارة متعرضددده لدددذات المشدددار إليددده بمدددا لددده مدددن 

 ان ال للذات فق  كاإلضمار.  عنو ال
فهيه تذكير لما به اإلمداد، وتعيين للمضاف إليه المحذوف، دفعا  لتدوهم كونده إفدراد 

 الفريق األخير. 
 (3)فاد من تقديم المفعول.  وتأكيد للقصر المست 
والجملددة القرآنيددة فيهددا تعجيددب مددن سددعة رحمددة هللا تعددالى لعبدداده المددؤمنين  
 والكافرين 
والتعدددرض لعنددددوان الربوبيددددة فددددى الموضددددعين لإلشددددعار بددددأن هللا تعددددالى هددددو  

، والغددافر انتهدداء والمربددى المربددى المسددئول عددن ابدداده جميعددا    فهددو الخددالق ابتددداء، 

 

  .181/  20تفسير الرازى   (1)
  319/  3تفسير أبى السعود  (2)
  319/  3ينظر تفسير أبى السعود  (3)
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فددى موضددع اإلضددمار لمزيددد االعتندداء بشددأنه وتأكيدددا لمددا ذكددر مددن  وإظهددار )ربددك( 
 ر.  حظاإلمداد وعدم ال

)ومدددا كدددان عطددداء ربدددك محظدددورا ( تدددذييل، وهدددو مدددن طدددرق اإلطنددداب وهدددو  
 للتأكيد.  

  ژڇ  ڇ        ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ 
ر ه  بددأن عطدداء اآلخددرة أعظددم عطدداء، وقددد  لفددت نظددر تنبيدده لالعتندداء والتدددبر، وقددد ذكددَّ

 . (1) فضل هللا به المؤمنين، ويحصل بهذا األمر توجيه العبرة إلى غيره  
 واالستفهام الغرض منه التنبيه. 

بيددددده علدددددى والمدددددراد توضدددددي  مدددددا مدددددر مدددددن األمدددددداد، وعددددددم محظوريدددددة العطددددداء بالتن
ين، واالسددتدالل بهددا علددى مراتددب اآلخددر، أى انظددر استحضددار مراتددب أحددد العطدداء

ناهم بدده مددن العطايددا دبددار كيددف فضددلنا بعضددهم علددى بعددض، فيمددا أمدددبنظددر االعت
 . (2) العاجلة  

 )ولآلخرة أكبر درجات وأكبر تفضيال( 
 ال وقددددد عبددددر الرسددددول  يددددف)ولآلخددددرة( تأكيددددد عمددددا فيهددددا مددددن درجددددات وتفضدددديل وك

--  ين رأت وال أذن سددمعت وال خطددر علددى قلددب عددمددا ال »عددن الجنددة بددأن فيهددا
 (3)«بشر  

االسدددتعارة فدددى لفدددم )درجدددات( حيدددث اسدددتعاره لعظمدددة الشدددرف وفيددده مدددن    ونتأمدددل جمدددال 
 الترغيب فى اآلخرة والتزهيد فى الدنيا، وأعاد اسم التفضيل أكبر للتأكيد والترغيب. 

 والمعنى: 
أن تفاضددددل الخلددددق فددددى درجددددات منددددافع الدددددنيا محسددددوس، فتفاضددددلهم فددددى  -1

 وأعظم.   بردرجات منافع اآلخرة أك
 

  .51/  14التحرير والتنوير   (1)
 .3/319بنظر تفسير أبى السعود  (2)
 . 2/313، وأحمد بن حنبل   105، 98 –رقاق   –أخرجه الدارم    (3)
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م وأشددددرف مددددن الددددددنيا، والمعنددددى أن المدددددؤمنين أن المددددراد أن اآلخددددرة أعظددددد -2
يددددخلون الجندددة، والكدددافرين يددددخلون الندددار، فيظهدددر فضدددل المدددؤمنين علدددى 

  (1) ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ژ الكافرين، ونظيره، قوله تعالى  
 من خصائص التعبير بين متاع الدنيا ونعيم اآلخرة :

 من وجوه االختالف . -1

ید( فى الحدیث عن متاع الدنیا الذى یدل على االستتمرار بر0التعبیر بالفعل المضارع   -

 والتجدد عبر بالفعل الماضى )أراد( فى الحدیث عن نعیم اآلخرة لتحقق الوقوع .

العطف بت )ثم( فى الحدیث عن جزاء من یرید العاجلت  ، للتراختى فھكتات فتترة ةمكیت   -

م اآلخترة فقتال )فلول(ت ( بین الدنیا واآلخرة ، فلعلھ یرتدع بیكما عطتف بالفتاء فتى نعتی

 إلفادة التعقیب مع السرع  لیزداد تعلقا باآلخرة .

 : قا فتومن وجدوه اال

 العاجل ، والوعد والتبشیر لمن أراد اآلخرة . الوعید والتھدید واإلھان  لمن یرید -

 التعبیر بلسلوب الشرط إلفادة التلكید . -

الكهددددددف:  ژڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀژ قدددددال تعددددددالى:  -5
٤٦ 

 بين يدى السورة :

سورة الكهف )مايدة( وقدد تحددثت عدن عقيددة التوحيدد فهدى المحدور الرئيسدى للسدورة 
 الكريمة. 

بدددأت السددورة بالحددديث عددن القددرآن لإلنددذار والبشددارة، وأنددذر مددن يشددرك بدداهلل، وجعددل 
 ما على األرض زينة لهم لالختبار واالبتالء. 

هددل الكهددف، وهددى قصددة التوحيددد واإليمددان بالبعددث، وتأكيددد ثددم ذكددرت السددورة قصددة أ 
 زوال متاع الدنيا.  

 

 .20/182ينظر تفسير الرازى   (1)
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 ثم ذكرت مصير الكافرين، وجزاء المؤمنين.  
الكددافر الغنددى وصدداحبه المددؤمن الفقيدددر، »وتناولددت السددورة قصددة صدداحب الجنتددين 

 لتؤكد زوال الحياة  الدنيا وزينتها.  
 الحياة الدنيا، وأنها فانية زائلة.  وكان من الطبعى أن تذكر السورة حقارة وتفاهة  

ثم ذكرت السورة أن المال والبنون زيندة هدذه الحيداة، أمدا العمدل الصدال  فهدو البداقى 
 الدائم فى اآلخرة، ثم تحدثت عن بعض أهوال يوم القيامة.  

وذكدددرت السدددورة قصدددة موسدددى عليددده السدددالم مدددع العبدددد الصدددال  )الخضدددر( وقصدددة 
 اإلصرار فى طلب العلم.  

 كرت السورة الكريمة قصة ذى القرنين.  ثم ذ
وختمت السدورة الكريمدة بالحدديث عدن يدوم القيامدة وأهوالهدا، وتأييدد الرسدول بدالقرآن، 

 والدعوة إلى العمل الصال  بشرل التوحيد باهلل تعالى.  
 نظرة فى نظم اآلية الكريمة: 

هى بمالده لما ذكر قبدل اآليدة قصدة صداحب الجنتدين الغندى الكدافر الدذى تعدالى وتبدا
وأوالده علدددى صددداحبه المدددؤمن الفقيدددر، فدددأحي  بثمدددرة، وذيدددل القصدددة بضدددرب المثدددل 
للحيدداة الدددنيا لبيددان فنائهددا وزوالهددا، فكانددت المناسددبة وثيقددة بددين هددذه اآليددات واآليددة 

 الكريمة. )المال والبنون(  
 التحليل البالغى :

ك بأوائددل أحدوال يددوم ولمدا ذكدر تعددالى مدا يددؤول إليده حددال الددنيا مددن الفنداء أعقددب ذلد
 (1)الجبال..(    ريسالقيامة فقال )ويوم ن

 اآلية بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا.  
نفدا وقولده تعدالى م أعز منه كما فى اآلية المحاية آوقدم المال على البنين مع كونه

داد، وألنده أكثدر فتندة   بده مدن الزيندة واإلمديوال وبنين( لعراقته فيما ندوأمددناكم بأم) 
 من األوالد. 

 

 .6/133ينظر تفسير أبى حيان   (1)
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 وألن المال منال لبقاء النفس، والبنين لبقاء النوع.  
ن الحاجة إليه أمس من الحاجة إليهم، وألنده أقددم مدنهم فدى الوجدود، وألنده زيندة، وأل

 . (1)فإن من له بنون بال مال فهو فى ضيق حال ونكال  
ضدددددحة وضدددددود قت بأسدددددلوب خبدددددرى ابتددددددائى، فهدددددذه حقيقدددددة وايواآليدددددة سددددد •

 الشمس.  
 واآلية اعتراضية جاءت لتؤكد هذه الحقيقة وأريد بها الموعظة.   •

والعبرة للمؤمنين، بأن ما فيه المشركون من النعمة، ما هدو إال زيندة الحيداة  •
 الدنيا التى علمتم أنها إلى زوال.  

وإفددراد الزينددة مددع أنهددا مسددنده إلددى االثنددين، لمددا أنهددا مصدددر فددى األصددل،  •
 . (2)لمفعول مبالغة كأنهما نفس الزينة  أطلق على ا

  ژپ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 
)وصددددل بدددددين الجملتددددين للتوسددددد  بدددددين الكمددددالين التفاقهمدددددا فددددى الخبريدددددة والتناسدددددب 

 بالمقابلة (. 
 الفرق بين خيرات الدنيا وخيرات اآلخرة:  (3)وذكر الرازى  

والددائم البداقى خيدر رضة وخيدرات اآلخدرة دائمدة باهيدة، فإن خيرات الدنيا من -1
 من المنقرض المنقضى، وهذا معلوم بالضرورة. 

 أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات اآلخرة عالية رفيعة.   -2
خيددرات الدددنيا حسددية وخيددرات اآلخدددرة عقليددة، والعقليددة أشددرف مددن الحسدددية  -3

 باثير بالدالئل المذكورة.  
لخمس، وقيدل سدبحان قيل هى أعمال الخير، وقيل هى الصلوات ا ژ   پ  پژ  

هللا والحمددد هلل وال إلدده إال هللا  هللا أكبددر، وقيددل كددل مددا أريددد بدده وجدده هللا تعددالى 
(4)  . 

 

 .3/384ينظر تفسير أبى السعود  (1)
 .3/384ينظر تفسير أبى السعود  (2)
 .22/131التفسير الكبير   (3)
 .3/384تفسير أبى السعود ينظر   (4)
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وحددددذف الموصددددوف لإليجدددداز أى األعمددددال الصددددالحات الباهيددددات، أى التددددى ال 
زوال لهدددا، وال زوال لخيرهدددا، وثوابهدددا خالدددد، فهدددى خيدددر مدددن زيندددة الحيددداة الددددنيا 

 التى هى غير باهية.  
م الصدالحات علدى الباهيدات دكان مقتضى الظاهر  فى ترتيب الوصفين أن يقدو 

ألندده قددد شدداع أن يقددال األعمددال الصددالحات، وال يقددال األعمددال الباهيددات، وألن 
رم أن الصددددالحات وصددددف قددددام مقددددام جددددبقاءهددددا مترتددددب علددددى صددددالحها، فددددال 

لدة الموصدوف، وأغندى عنده كثيدرا  فدى الكدالم حتدى صدار لفدم )الصدالحات( بمنز 
االسدددم الدددددال علدددى عمددددل خيدددر، وذلددددك كثيدددر فددددى القدددرآن قددددال تعدددالى )وعملددددوا 

 الصالحات(. 
وخولدف هنددا: للتنبيدده علدى أن مددا ذكددر قبلده إنمددا كددان مفصدوال  ألندده لدديس بيددان، 

.  26الرعد/ ژائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ژ وهو المال والبنون، كقوله تعالى: 

ئدده عددن كددالم محددذوف تقددديره: أن ذلددك فالتقددديم هنددا قاضدديا لحددق اإليجدداز الغنا
 . (1)زائل أو ما هو بيان، فجاء الكالم مؤكدا موجزا   

والتعبيددر بددد )خيددر( لإليددذان بددأن بقاءهددا أمددر محقددق ال حاجددة إلددى بياندده،بل لفددم 
الباهيات اسم لها ال وصف ولذلك لم يدذكر الموصدوف، وإنمدا الدذى يحتداج إلدى 

 تها.  يالتعرض له خير 
تهدا والتعبيدر بدد )ربدك( الستشدعار لفدم يلما يظهر منه آثدار خير )عند ربك( بيان 

 واإلضافة للتشريف . الربوبية  
وتكدددرار لفدددم )خيدددر( لالشدددعار بددداختالف حيثيتدددى الخيريدددة والمبالغدددة فيهدددا، 
فخيددر الثددواب ياددون فددى اآلخددرة، وخيددر األمددل ياددون فددى الدددنيا واآلخددرة والتعبيددر بددد 

 . (2)له فى الدنيا  مبه ينال كل ما كان يؤ )أمال( لتأكيد هذا الثواب، وأن صاح
أمددا األمددل فددى )المددال والبنددين( فهددو أمددل مشدداوك فددى حصددوله ومقصددور علددى 

دته، وأما الثواب األعمال الصالحة فهو يأمل حصول أمدر موعدود بده مدن صدادق م
 

 .15/77ينظر التحرير والتنوير   (1)
 .3/384ينظر تفسير أبى السعود  (2)
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الوعد، وهو أمل لشىء تحصل منه منفعة الدنيا ومنفعة اآلخدرة فدد )خيدر أمدال( جداء 
 عموم تذييال  لما قبله. بالتحقق وال

ويقددول سدديد قطددب: )وإذا كددان أمددل الندداس عددادة يتعلددق بدداألموال والبنددين، فددإن 
الباهيدددات الصدددالحات خيدددر ثوابدددا وخيدددر أمدددال  عنددددما تتعلدددق بهدددا القلدددوب ويندددال بهدددا 

 (1)الرجاء، ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاء(  

بهدددا تميدددز والمعندددى واسدددتقر فدددى الدددذهن )وانظددر إلدددى المقابلدددة بدددين التعبيدددرين ، ف
 ووض  وضود الشمس ، فد )بالتضاد تتميز المعانى وتكون واضحة جلية( 

 التعبير فى اآلية الكريمة : من خصائ   
 جاءت اآلية باألسلوب الخبرى الخالى من التأكيد .  -1
 اإليجاز البديع ، فقد أجمل كل متاع الدنيا فى )الباهيات الصالحات( .  -2

 )ربك( فالخطاب هنا للمؤمن الفقير .   التعبير بلفم -3
⊥⊥⊥ 

 

 م 1977 -هد 1397 –دار الشروق القاهرة   3فى ظالل القران ل  2/221الظالل   (1)
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ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ  قال تعالى:   -6

 ١٣١طه:  ژے  
 بين يدى السورة :

الرسددالة البعددث  –الوحدانيددة  –ابتدددأت السددورة الكريمددة بالحددديث عددن أمددور العقيدددة 
السدددورة )الدددوحى والرسدددالة( وتعرضدددت السدددورة  والجدددزاء، والمحدددور الدددذى تددددور حولددده

وندزول الدوحى عليده والمعجدزات التدى أيدده  -عليه السدالم-لجانب من قصة موسى 
 هللا بها.  

أهدوال يدوم القيامدة، وتعرضدت لجاندب مدن قصدة آدم وسدجود  نثم تحدثت السورة عد
الشدددديطان  ةمددددر هللا تعالى،ووسوسدددالمالئكدددة لددده، وعدددددم سدددجود إبلدددديس وعصددديانه أل

 دم، وعصيانه لربه ثم توبته إلى هللا وهبوطه إلى األرض. أل
-ثم كان الحدديث عدن الددنيا، ثدم التلمدي  لمصدارع القدرون الماضدية تسدلية للرسدول 

-  وتوجيدددده الخطددددداب للرسددددول-- الصدددددبر والصددددالة، حتدددددى ال يتعلددددق بالددددددنيا ب
 اضحة.  عاقل، وعدم الركون إلى الدنيا، فاآلخرة خير وأبقى، فكانت المناسبة و 

وختمدددت السددددورة بددداألمر بالصددددالة، وعدددددم االنشدددغال بددددأمر المعدددال، والتفددددر  ألمددددر 
 اآلخرة، فكانت العالقة وثيقة وقوية بين اآلية وما بعدها.  

 

 التحليل البالغى :

والميدددل إلددددى متدددداع ون تصددددرت اآليددددة بددددالنهى الصدددري  بعدددددم الركدددد ژڱ   ڱ  ں  ژ 
 الدنيا.  

دنايا، مرهوندددة بالحاضدددر، نهدددى تعدددالى بدددأن تتخلدددى ولمدددا كاندددت الدددنفس ميالدددة إلدددى الددد
الدددنفس عدددن ذلدددك، ألن ذلدددك هدددو الموصدددل إلدددى حريتهدددا وعلدددو همتهدددا. فأكدددد الفعدددل 

 فى )عينيك( وجهين:   (2)وذكر الرازى  (1) ژڱ   ڱ  ژ بالنون الثقيلة  
 

 .12/369نظم الدرر  (1)
 .22/135التفسير الكبير   (2)
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يددا المدراد مندده نظددر العدين، إعجدداب بدده كمدا فعددل نظددارة قدارون حيددث قددالوا )  -1
حتددددى  ،79القصددد / ى قدددارون إنددده لدددذو حدددم عظددديم( تدددأو  ليدددت لندددا مثدددل مدددا

واجههم أولوا العلم واإليمان بقدولهم )ويلكدم ثدواب هللا خيدر لمدن آمدن وعمدل 
 صالحا ( والمنهى عنه النظر الممدود أى المعتاد.  

أن المددراد لدديس هددو النظددر، بددل هددو األسددف، أى ال تأسددف علددى مددا فاتددك  -2
 الدنيا.    حممما نالوه من 

تعمل فدى إطالدة النظدر للتعجيدب أو اإلعجداب، شدبه ذلدك ومد العيندين: مسد
 . (1)بمد اليد لتناول شىء مشتهى  

)أزواجددددا  مددددنهم( أى أصددددنافا مددددن الكفددددرة مفعددددول متعنددددا، قدددددم عليدددده الجددددار 
والمجددرور )بدده( لالعتندداء بدده، أو هددو حددال مددن الضددمير، والمفعددول مددنهم، 

ه معنددى مددن أى إلدى الددذى متعنددا بدده وهددو أصددناف وأندواع، بعضددهم علددى أندد
 . (2)التبعيضية، أو بعضا منهم على حذف الموصوف كما مر  

)الزهدددرة( وهدددو ندددور الشدددجر والنبدددات وتسدددتعار للزيندددة المعجبدددة، ألن منظدددر 
زيندة الحيداة، أى زيندة  –زهرة الحيداة  -الزهرة يزين النبات ويعجب الناظر، 

ژ ه تعدالى نعدام والجندان والنسداء، والبندين كقولدأمور الحيداة مدن اللبداس واأل

  ٦٠القص :  ژٻ  پ  پ  پپ    
)لنفتددنهم فيدده( يتعلددق بمتعنددا جددل بدده للتنفيددر عندده ببيددان سددوء عاقبتدده مددآال، 
آثدر إظهددار بهجتده حدداال  أى لتعداملهم معاملددة مدن يبتلدديهم ويختبدرهم فيدده أو 

 . (3)لنعذبهم فى اآلخرة بسببه
ويتركهددددا  وعبددددر بلفددددم )زهددددرة( إذ أن الزهددددرة يعجددددب بهددددا اإلنسددددان ثددددم تددددذبل

 اء. فنفيها  فاإلنسان  

 

 .16/26ينظر تفسير التحرير والتنوير   (1)
 .3/499نظر تفسير أبى السعود ي (2)
 .3/499تفسير أبى السعود  (3)
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و)فدى( للظرفيددة المجازيدة أى ليحصددل فتندتهم فددى خددالل، ففدى كددل صدنف مددن ذلددك 
 المتاع فتنة مناسبة له. 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   ژ )والددالم( للعلددة المجازيددة التددى هددى عاهبددة الشددىء مثددل قولدده تعددالى 

 .  8القص / ژچ  چ  چڇ     
 وجملة )ورزق ربك خيرل وأبقى( تذييل  

فة )رزق ربدددك( إضدددافة تشدددريف، )وخيدددر( تفضددديل، والخيريدددة حقيقدددة اعتباريدددة وإضدددا
تختلف باختالف نواحيهدا، فمنهدا: خيدر لصداحبه فدى العاجدل شدر عليده فدى اآلجدل، 
ومنهدددا خيدددر مشدددوب بشدددرور وفدددتن، وخيدددر صددداف مدددن ذلدددك، وفيهدددا مالئدددم مالءمدددة 

مدن العواقدب  قوية، وخير مالئدم مالءمدة ضدعيفة، فالتفضديل باعتبدار تدوفر السدالمة
 . (1)السيئة والفتن كالمقرون بالقناعة، فتفضيل الخيرية جاء مجمال  يظهر بالتدبر

)وأبقى( تفضيل على ما متع به الكافرون، ألن فى رزق الكدافرين بقداء، وهدو أيضدا 
 . (2)يظهر بقاؤه، بالتدبر فيما يحق به وعواهبه 

نسدان العاقدل وال يتعلدق وجمع بين الخيرية والبقداء حتدى يتحقدق الغدرض ويطمدئن اإل
 بالحياة الزائلة المشوبة بالشرور وعدم البقاء. 

والمدددراد بدددده المؤمندددون جميعددددا  فهيددده خطدددداب  والخطددداب هندددا موجدددده إلدددى الرسددددول 
بدددالمفرد والمدددراد بددده الجمدددع والسدددر فدددى ذلدددك حتدددى يتددددبر كدددل إنسدددان فدددى مضدددمون 

 عنه.  الخطاب، وكأنه خاف به فيجب االلتزام واجتناب ما نهى هللا  
 

 من خصائص التعبيرين:

التعبيددر باألسددلوب اإلنشددائى فددى متدداع الدددنيا بينمددا جدداء التعبيددر باألسددلوب  -
 الخبرى ) ورزق ربك خير وأبقى(. 

 

 .16/207التحرير والتنوير   (1)
 .16/207التحرير والتنوير   (2)
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التوكيد فى قوله ) وال تمدنَّ ( لتأكيد النهى بعدم التعلق بمتداع الددنيا، بينمدا  -
 خال التعبير فى نعيم اآلخرة منه . 

 ة فى متاع الدنيا بينما خال منها نعيم اآلخرة . التعبير بالصور المجازي -
جداء الحدديث عدن نعديم اآلخدرة فدى أربدع كلمدات فقد  بينمدا أطدال فدى متدداع  -

الدنيا وكأنه يقول سبحانه للعباد إن متاع الددنيا يشدوبه التعدب والعنداء وفيده 
 الفتن ، أما نعيم اآلخرة فقليله خير وأبقى من كل ذلك . 

⊥⊥⊥ 
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ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱژ قدددال تعددددالى:  -7

القصدددددددددددددد :  ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ڻ  ڻ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
٦١ - ٦٠ 

 بين يدى السورة:

سددورة القصدد  مددن السددور المايددة التددى تصدددرت بددالحروف المقطعددة، الدالددة علددى 
 للغة العربية، لغة القرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم، وتشريف وتعظيم ا

 ومحور السورة يدور حول الرسالة وتأييد الرسول وإثبات الوحدانية هلل تعالى.  
 . وذكرت السورة من قص  األمم السابقة للعظة واالعتبار وتسرية للرسول  

فتحدددثت عددن قصددة موسددى عليدده السددالم مددع فرعددون باثيددر مددن التفصدديل، وأشددارت 
عض الغابرين الذين تعلقوا بالحياة الددنيا وزينتهدا، فخداطبهم هللا السورة إلى مصارع ب

تعالى أن كل هذا من عنده تعالى، ولكن ما عنده فدى اآلخدرة خيدر وأبقدى ال يدزول، 
أمدددا هدددذا فمتددداع الحيددداة الددددنيا فدددال يسدددتويان، فكاندددت المناسدددبة واضدددحة وجليدددة بدددين 

 الم.  اآليتين وأول السورة، وما ورد فى قصة موسى عليه الس
 ثم ذكرت السورة جانبا من أهوال يوم القيامة،  

 وتحدثت السورة عن اآليات الكونية الدالة على وحدانية هللا تعالى.  
مدددن  –عليددده السدددالم  –وختمدددت السدددورة بدددذكر قصدددة قدددارون، وموقدددف قدددوم موسدددى 

 كنوزه، وأن هذا متاع الحياة الدنيا وزينتها.  
 ژڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  گ    ڳ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  فقال تعالى  

 ٨٠القص :  
 تأكيد وبرهان حى على زوال الحياة الدنيا وبقاء اآلخرة،  

 ژڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ قدددددددددددددال تعدددددددددددددالى: 

   ٨٧القص : 
 فكانت حركة المعنى والمناسبة بين اآليتين وخاتمة السورة.  
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ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ژژ   فقددددددددددال تعددددددددددالى: 

  ٨٨القص :  ژڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   
 التحليل البالغى :

 )وما أوتيتم من ش ء( 
 خ  منه تعالى لعباده تزهيدا فى الدنيا، وعدم االغترار بها، ورغبة فى اآلخرة.  

 )ما( نكرة موصوفة تفيد العموم . 
أتدددداكم هللا، وبندددى للمفعددددول ألنهدددم منكددددرون للوحدانيددددة(  )أوتيدددتم( مبنددددى للمفعدددول أى
 .  وتحقير متع الدنيا    وللتدبر فيمن أتاهم هذه النعم

)مددن شدد ء( قلددديال  أو كثيددرا  مدددن النسدداء والبندددين والددذهب والفضدددة واألنعددام والحدددرث 
ودخدول )مدن( علددى )شدل( السدتغراق أفددراد  واللدذات كلهدا متدداع الحيداة الددنيا وزينتهددا

   . (1)العاجل ، أى مهما تجمع لديام حطام الدنيا وكثر فهو قليل الجدوى المتاع  
)فمتاع الحياة الددنيا( عبدر بالفداء للداللدة علدى سدرعة الدزوال واالنقضداء، ولدم يسدتفد 

 رة والندم والخيبة والحرمان.  سصاحبه إال الح
م )ومددا عندددد هللا خيددر وأبقدددى( ألن فيدده لدددذة أبديددة خاصدددة لدديس فيددده ذوائددب مدددن األلددد

 والهم.  
اآلخددرة، ألن المقددام هنددا فددى معددرض  كنايددة عددن نعدديموالتعبيددر بقولدده )ومددا عنددد هللا( 

الحددديث مددع مددن تعلقددوا بالحيدداة الدددنيا، ونسددوا هللا تعددالى، فددذكرهم بددأن اآلخددرة خيددر 
وأبقى لمن تذكر هللا وأمن وعمل صالحا  ولم يتعلق بالدنيا. أى ما عندكم متداع ومدا 

 عند هللا باق.  
حتدددى يرجعدددوا عمدددا هدددم فيددده،  والتأكيدددد مدددل المقابلدددة اللطيفدددة للتمييدددز واإليضددداد، فتأ

 ويزداد المؤمن إيمانا  على إيمانه. 
ووصددفه بالخيريددة والبقدداء للحددث علددى طلبدده والرغبددة فيدده ، ليقابددل التزهيددد فددى متدداع 

 الحياة الدنيا وتهوين شأنه . 

 

 . 3/204التفسير البالغى لالستفهام   (1)



 
 

 

 { 739  } 

 باإلسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من   الرابعد المجل

 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

 يتبعه التوبي  ثم الحث . إما للتقرير أو اإلنكار ، و )أفال تعقلون( االستفهام  
وقدددد ذكدددر شددديخنا المطعندددى . آراء المفسدددرين فدددى معندددى االسدددتفهام فقدددال : )مدددذهب 
الجمهدددور القاضدددى بدددأن الهمدددزة مقدمدددة مدددن تدددأخير ألن االسدددتفهام لددده الصددددارة فدددى 
الكدددالم ، وأن األصدددل : فدددأال تعقلدددون ، فلمدددا قددددمت الهمدددزة صدددار : أفدددال تعقلدددون ، 

القاضدى بجدواز أن تكدون الهمدزة فدى موضدعها ومددخولها والثانى مذهب الزمخشرى  
محذوف ، وقدره اإلمام أبو السعود هنا بقولده : أال تتفكدرون فدال تعقلدون هدذا األمدر 

اى نعديم  –بالدذى هدو خيدر  –أى متاع الدنيا  –الواض  فتستبدلون الذى هو أدنى 
 اآلخرة ( وقد تابعه اإلمام األلوسى . 

اآلراء فيقول )فعلى مذهب الجمهدور ، يادون االسدتفهام ويوجه شيخنا المطعنى هذه 
لتقريدرهم بعددم التعقدل ثدم تدوبيخهم عليده مدع الحدث علدى إعمدال الفكدر وعلدى مدذهب 
الزمخشددرى يادددون االسدددتفهام لإلنكددار أى أتغفلدددون عدددن هددذه الفدددروق الواضدددحة بدددين 

 المتاعين فال تعقلون . 
بدارين المددذكورين أى أن ياددون ويقدرر شدديخنا أن معندى هددذا االسدتفهام صددال  باالعت

 تقريرا  أو إنكارا  . 
العقدل المفضدى إلدى التمييدز  (1)ويتبع كل منهما معنى التوبي  ثم الحث على إعمدال

بين متاعى الحياتين الدنيا واآلخرة وهذا ما أميل إليه ، فهدو مطدابق للسدياق والمقدام 
 . 

 إلى الغيبة.  اء )أفال يعقلون( فياون فيه التفات من الخطاب  يوقرئ بال
قلددده، يدددؤثر األخدددرى عوالتعبيدددر بدددد )تعقلدددون( دون يتفكدددرون، ليددددل أن العبدددد بحسدددب 

علددى الدددنيا، وأندده مددا آثددر أحددد الدددنيا إال لددنق  فددى عقلدده، ولهددذا نبدده العقددول علددى 
)أقمدن وعددناه وعددا  حسدنا...(  : الموازنة بين عاهبة مؤثر الدنيا ومؤثر اآلخرة، فقدال

(2) 
رف العقددل عنددد اإلنسددان، فدداهلل تعددالى ميددز اإلنسددان بالعقددل عددن وهددذا دليددل علددى شدد

 سائر مخلوقات األرض. 
 

 . 3/204التفسير البالغى لالستفهام   (1)
 .6/47ينظر كالم المنان  (2)
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 )أفمن وعدناه وعدا  حسنا  فهو الهيه( 
والفدددداء األولددددى فددددى )أفمددددن( أى الجنددددة، وإضددددافة الضددددمير إلددددى وعدددددنا للتشددددريف، 

وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق إلدراك هذا الوعد ال محالة السدتحالة خلدف للتعقيب  
وعطفددت   هسددمية المفيدددة لتحققدده ألبتددولددذلك عبددر بالجملددة اإل هللا تعددالى فددى وعددده، 

وفيده كنايدة عدن المدؤمن التقدى  (1)بالفاء المنبئة عن معنى السببية فى )فهدو الهيده( 
 . العامل باتاب هللا ، وسنة رسوله 

ْم، وال شددد ء أحسدددن منددده فدددى بدددووصدددف الوعدددد بالحسدددن ليؤكدددد أنددده  دون شدددائبة وهددد 
 . وهو كناية عن الجنة   (2)ه المنيته وبقائه  موافقت

وبيددان مدددى اشددتياق المددؤمن إلددى  ، والتعبيددر بالفدداء هنددا للداللددة علددى سددرعة تحققدده 
 الدار اآلخرة.  

 )كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين(  
وجدداء متدداع  أى كددل هددذا المتدداع مددن عنددد هللا تعددالى، فهددو ابددتالء واختبددار لإلنسددان، 

هنددا مضدددافا  إلددى الحيددداة الدددنيا، ألنددده قليددل وزائدددل، كمددا تنقضدددى الحيدداة الددددنيا، وهدددو 
 مشوب باآلالم يتبعه الحسرة والندم. 

وقد استعان النظم الحايم على تصوير هذه الفروق بين عبيد الدنيا وطدالب اآلخدرة 
يس مجدرد المسداواة بهذا االستفهام اإلنكارى ، فى قولده ) أفمدن وعددناه ...( ولكنده لد

 . (3)، بل إلنكار أن ياون بين الفريقين أى شبهة كان 
)ثم هو يوم القيامدة مدن المحضدرين( عطدف ثدم علدى متعنداه مؤكدد إلنكدار التشدابه  

ل كمددن متعندداه الحيدداة الدددنيا، ثددم أحضددرناه يددوم القيامددة النددار أو يددومقددرر لدده كأندده ق
 العذاب.  

 .   ى فى الزمانخوثم هنا للترا

 

 .4/241ينظر تفسير أبى السعود  (1)
 .14/332م الدرر نظ (2)
 . 206، 3/205ينظر التفسير البالغى لالستفهام  (3)
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 .  وثبوت الوفاء بالوعد   ار الجملة االسمية للداللة على التحقق حتما  وإيث
فيدده تهويددل وتخويددف و  كنايددة عددن أهددل النددار الخالدددين فيهددا والتعبيددر بددد)المحضرين( 

نهددم مقهددورين علددى بلددن ألألهددؤالء الددذين تعلقددوا بالحيدداة الدددنيا وغددرتهم زينتهددا. وهددو 
 . (1)األرض ذهبا  الحضور إلى ماان يود  لو افتدى منه بطالع  

ونتأمل بالغة التشدبيه السدلبى حيدث شدبه أهدل اآلخدرة بأهدل الددنيا فدى عددم المسداواة 
، ويقددددول شدددديخنا المطعنددددى عددددن هددددذا التشددددبيه : )التشددددبيه السددددلبى : هددددو أن ياددددون 
المشددبه معقددودا  بددين الطددرفين خددارج دائددرة القددرآن والددذى فددى القددرآن هددو بددين إبطددال 

 . (2)  ن بين الطرفين صلة ما( ذلك التشبيه ونفى أن ياو 
 )بين جملتين( 

)ثدددم هدددو يدددوم القيامدددة مدددن المحضدددرين(  ة)فهدددو الهيددده( وجملددد ةوعنددددما نتأمدددل جملددد
ختالفهمدا فددى المعندى فدداألولى لتأكيدد الوعددد مددع ا فالجملتدان اسدميتان جاءنددا للتأكيدد، 

 الحسن من هللا تعالى، والثانية لتأكيد الوعيد بالقهر والعذاب يوم القيامة. 
والجملة األولى مناسبة للمقام فهو مقام بشارة بالجندة فدال نصدب وال نددم وال تحسدر، 

براحدة مدن  يبشدرولذلك أوجز فى الجملة، أيضدا طالقده الحدروف وسدهولتها ويسدرها 
لددم يغتددر بالحيدداة الدددنيا وزينتهددا، علددى خددالف الجملددة الثانيددة، فددالعطف بددد)ثم( التددى 

لدق بزيندة تغصعوبة موقدف الدذى اغتدر و  ة يبينواإلطناب فى الجمل  تفيد التراخى ، 
ره، والنددددم والتحسدددر علدددى مدددا فدددات حيدددث الشدددقاء والتعدددب مدددالحيددداة الددددنيا، تهدددويال  أل

 والعذاب. 
⊥⊥⊥ 
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 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ژ قدددددال تعدددددالى:  -8

 ٦٤العنكبوت:  
 بين يدى السورة: 

لمايدددة وهددددفها هدددو هددددف السدددور المايدددة التدددى تعدددالج سدددورة العنكبدددوت مدددن السدددور ا
 أصول العقيدة اإلسالمية.  

، وتخهيفدا  آلالمده وأحزانده، كمدا تناولت السورة قص  بعض األنبياء تسلية للنبى 
 ذكرت السورة بعض دالئل القدرة فى الكون دليل على وحدانية هللا تعالى،  

األساسدددية وهدددى مهمدددة جميدددع  ومهمتددده ثدددم بيندددت السدددورة الكريمدددة وظيفدددة الرسدددول 
 الرسل الكرام.  

وتحدددثت السددورة عددن مصددير كددال  مددن الفددريقين المددؤمن والكددافر، فدداهلل تعددالى يبسدد  
، وهو الذى ينزل الماء من السدماء إلحيداء األرض بعدد ءالرزق ويقدر على من يشا

موتهدددا لالختبدددار، ثدددم وضدددحت السدددورة أن هدددذه الددددنيا إلدددى زوال وفنددداء، وأن الددددار 
 خرة هى الحياة الحقيقية.  اآل

وم الدذين تعلقدوا بالحيداة الددنيا وزينتهدا وهدم فدى وسد  البحدر فجداءتهم وذكر قصة الق
هددم فلمددا تددذكروا هللا بالدددعاء أن ياشددف عددنهم بريدد  شددديدة وكددادت الفلددك أن تغددرق 

فلمدددا أنجددداهم تعلقدددوا بالددددنيا مدددرة أخدددرى فكاندددت المناسدددبة واضدددحة، وختمدددت السدددورة 
 افرين الماذبين، والوعد للمؤمنين الصادقين.  بالوعيد للك

 التحليل البالغى :

)لددو  )ومددا هددذه الحيدداة الدددنيا( اإلشددارة للتحقيددر وازدراء الدددنيا، فقددد قددال رسددول هللا 
 ماء(   شربةكانت الدنيا تزن عند هللا جناد بعوضة ما سقى الكافر منها  

 . والواو زائدة للتأكيد    (1)وهذا كاف فى اإللزام باالعتراف باألخرى  
( أى إال كما يلهى ويلعب به الصبيان يجتمعون عليده و  بتهجدون بده ي)إال لهول ولعبل

 ساعة ثم يتفرقون عنه.  
ولمددا كدددان مقصدددود السدددورة الحدددث علدددى الجهددداد والنهدددى عدددن المنكدددر، وكدددان فدددى  »

ر فإندده شددمعدرض سددلب العقددل عددنهم، قدددم اللهددو، ألن اإلعدراض عندده يحسددم مددادة ال
 . (1) «لباعث عليه ا
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واللعب ياون سببا  للغفلة والذهول والنسيان، والشدغل عدن اسدتعمال العقدل فدى اتبداع 
مدا ينجددى فدى اآلخددرة فينشدأ عندده الضدالل، علددى مدا أشددارت إليده آيددة لقمدان )يشددتروا 

 لهو الحديث ليضل عن سبيل هللا( 
د مطابقدددددا  وجدددداءت اآليددددة مؤكددددددة بأسددددلوب القصدددددر والجملددددة االسددددمية وجددددداء التأكيدددد

لمقتضى الحال، ألنهم ينكرون الحياة بعد الموت وقد تعلقوا بالحيداة الددنيا، واخبدرهم 
وجدود الحيداة  ى وإنَّ والدالم والجملدة االسدمية بحقيقدةتعالى بأسدلوب القصدر مدرة أخدر 

 اآلخرة، وأنها الباهية التى ال فناء فيها وال لهو وال لعب فيها فقال تعالى:  
 نعيم اآلخرة :

أكد الجملة بالواو وأن أسمية الجملة والالم وهدو مطدابق  ژڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ      پژ  
 للمقام . 

ثددر و أى الحيداة الكاملدة التامددة الباهيدة فدال مددوت فيهدا، وال فنداء لشدد ء مدن األشدياء وأ
لفم )الحيوان( على غيره لما فيه من المبالغة، وبما فدى الحيداة مدن مطلدق الحركدة، 

ء بش ء من لعبهدا وال لهوهدا، الدذى يوافدق مدا فدى الددنيا إال واالضطراب، فال انقضا
ألنه ليس فيه ش ء سدافل ال فدى الباعدث، وال فدى  ، فى الصورة فق  ال فى المعنى 

 . (2)المبعوث إليه، بل كل ش ء بالتسبي  والتقديس 
 والتعبير بالدار لبيان أن اآلخرة هى دار اإلقامة والسانى الحقيقى . 

حيددى سددمى بدده ذو الحيدداة وأصددله حييددان، فقلبددت البدداء الثانيددة )والحيددوان( )مصدددر 
واوا  لمدددا فدددى بنددداء فعدددالن مدددن معندددى الحريدددة واالضدددطراب الدددالزم للحيدددوان، ولدددذلك 

 . (3)ر على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة(  ياخت
)لددو كددانوا يعلمددون( تددذييل يدددلل علددى أن الددذين يعلمددون البددد أن يددؤثروا اآلخددرة علددى 

دنيا لمدددا يعلمونددده مدددن حالددة الكدددافرين، ولمدددا آثدددروا الدددنيا علدددى اآلخدددرة، ولدددو كدددانوا الدد
 . (4) «يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا إلى دار اللهو واللعب  
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 بين آيتين 

/ 32 چے  ے    ۓ    ھہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ہ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ قولددددده تعدددددالى : 
 األنعام . 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ژ وقولدددددددده تعددددددددالى : 
 / العنكبوت . 64

جدددداءت المقابلددددة بددددين الحيدددداة الدددددنيا والدددددار اآلخددددرة بأسددددلوب خبددددرى مؤكددددد  -1
بطريق القصر فى الحياة الددينا ، والدواو والدالم والجملدة األسدمية فدى الددار 

 اآلخرة . 
لبعددث، واغتددرارهم بالحيدداة اآليددة األولددى جدداءت تعقيبددا علددى مواقددف منكددرى ا -2

الدنيا فح  هللا شأن الحياة ، ورفع من شدأن الحيداة اآلخدرة التدى يادذب بهدا 
 منكرى البعث : ولذلك ختمها بجملة االستفهام اإلنكارى التوبيخى  . 

أما اآلية الثانية جاءت تعقيبا على موقف الذين تعلقوا بالحيداة الددنيا فلمدا وقعدوا فدى 
لددددعاء وبعدددد أن كشدددف عدددنهم رجعدددوا وغدددرتهم متدددع الحيددداة مدددرة محندددة تدددذكروا هللا با

أخرى فقال ) وما هذه ( بزيدادة اسدم اإلشدارة إلفدادة التحقيدر وقددم اللعدب علدى اللهدو 
فى اآليدة األولدى فالمقدام والسدياق يقتضدى ذلدك ألن اللعدب يادون فدى زمدن الصدبا ، 

هدددو فعلددديهم أن واللهددو يادددون فدددى زمدددن الشددباب وزمدددان الصدددبا متقددددم علددى زمدددان الل
 يعقلوا هذا ويرجعوا . 

أمددا تقددديم اللهددو علددى اللعددب فددى )العنكبددوت( فددألن زمددان الشددباب الددذى ياددون فيدده 
اللهو أكثر من زمان الصبا الذى يادون فيده اللعدب، وإنمدا ذكدر ذلدك هندا ألن المدراد 

 . (1) زمان الدنيا وأنه سريع االنقضاء ، قليل البقاء ( 
 رحلة الشباب ولذلك قدم اللهو .  هللا أعلموالخطاب هنا لمن كان فى م

زاد من أدوات التوكيد فدى قولده ) وإن الددار اآلخدرة لهدى الحيدوان( لعدودتهم  -
 مرة أخرى إلى اللهو بعد أن كشف عنهم هللا شدتهم . 
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ولهددذا ذيلدددت اآليددة بأسدددلوب الشددرل )لدددو كددانوا يعلمدددون( ليؤكددد أنهدددم ال يعلمدددون 
 أيهما خير لهم . 

خددددرة فددددى آيددددة األنعددددام بأنهددددا )خيددددر( بينمددددا وصددددفها فددددى وصددددف الدددددار اآل -
العنكبددوت بأنهددا )الحيددوان( أى مقددر الحيدداة ففيهددا البقدداء األبدددى ولدديس فددى 

 الدنيا . 
⊥⊥⊥ 
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 ٣٩غافر:  ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ژ قال تعالى:   -10
 بين يدى السورة:  

السدددور المايدددة، وياددداد يادددون  سدددورة غدددافر مايدددة، وهدددى تهدددتم بدددأمور العقيددددة كسدددائر
محدور السددورة األساسد  هددو )المعركدة بددين الحدق والباطددل والهددى والضددالل( ولهددذا 

 جاء جو السورة مشحونا بطابع العنف والشدة.  
ابتدددأت السددورة الكريمددة باإلشددادة بصددفات هللا الحسددنى وآياتدده العظمددى، ثددم تعرضددت 

وسددددددطوعه، جددددددادل فيدددددده  لمجادلددددددة الكددددددافرين فددددددى آيددددددات هللا، فمددددددع وضددددددود الحددددددق
 المجادلون، وكابر فيه الماابرون.  

 وذكرت السورة مصارع بعض الغابرين، وقد أخذهم هللا أخذ عزيز مقتدر.  
وفددددى ثنايددددا هددددذا الجددددو الرهيددددب، يددددأتى مشددددهد حملددددة العددددرل فددددى دعددددائهم الخاشددددع 

 المشيب.  
ب، ثدددم ذكددددرت السدددورة بعددددض مشدددداهد اآلخدددرة وأهوالهددددا، فددددإذا العبددداد واقفددددون للحسددددا

بددارزون أمددام الملددك الددديان، يغمددرهم رهبددة وخشددوع، وإذا القلددوب لدددى الحندداجر تكدداد 
لشددددة الفدددزع والهددددول تنخلدددع، وفددددى ذلدددك الموقددددف الرهيدددب، واليددددوم العصددديب، يلقددددى 

 اإلنسان جزاءه إن خيرا فخير وإن شرا  فشر.  
ممثلددة فدددى دعدددوة موسددى عليددده السدددالم  »وذكددرت السدددورة قصددة اإليمدددان والطغيدددان 

 . «رعون الطاغية  لف
وتبرز فى ثنايا هذه القصة حلقدة جديددة، لدم تعدرض فدى قصدة موسدى مدن قبدل، أال 
وهدددى ظهدددور رجدددل مدددؤمن مدددن آل فرعدددون يخفدددى إيمانددده، يصددددع بالمدددة الحدددق فدددى 
تلطددف وحدددذر، ثدددم فدددى صدددراحة ووضددود، وتنتهدددى القصدددة بهدددالك فرعدددون الطاغيدددة 

 ية المؤمن وسائر المؤمنين.  ه وانصاره، ونجاة الداا وانبالغرق فى البحر مع أع
ثدم تعرضدت السدورة لددذكر بعدض اآليدات الكونيدة الشدداهدة بعظمدة هللا تعدالى الناطقددة 
بوحدانيتدددده وجاللدددده، وتضددددرب مددددثال للمددددؤمن والكددددافر بالبصددددير واالعمددددى، وختمددددت 

 السورة الكريمة بالحديث عن مصارع الماذبين والطغاة.   
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 نظم اآلية وحركة المعنى داخل السورة:  
وردت اآليدددة فددددى ثنايددددا قصددددة موسددددى عليدددده السدددالم، وعندددددما ظهددددر فسدددداد مددددا قالدددده 
فرعددون، ظهددر رجددل مددؤمن أعددرض عندده، ونددادى قومدده مسددتعطفا لهددم ثددالث مددرات 
األولى على سبيل اإلجمال فى الدعوة، واثندان علدى سدبيل التفصديل فكاندت العالقدة 

 وثيقة بين اآليات وجو السورة.  
م إلددى اإلعددراض عددن دار الفندداء واألمددراض، واإلهبددال ولمددا حددرك الهمددم بهددذا الددوع

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ       ژ ء مددن الصددفات، فقددال تعددالى وتددرك السدد  علدى محاسددن األعمددال، 

 ژەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی   

 ٤٠غافر:  
فكانددت المناسددبة بينهددا  بالحيدداة الددنيا،  قوحتمدت السددورة ببيددان مصددير مدن كفددر وتعلدد

 وبين اآلية التى محل البحث.  
 التحليل البالغى :

 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ژ 

   ۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ اآليدددة بيدددان وتوضدددي  لآليدددة التدددى قبلهدددا 

مجمددل وهددو علددى إجمالدده ممددا تتشددوق إليدده النفددوس، ويسددتدعى أسددماعهم إلددى مددا  ژ
 له، إذ لعله يأتيهم بما ترغبه أنفسهم. يقو 

 وفصل بين اآلية والتى قبلها لشبه كمال االتصال . 
ر الندداء لقومده، فهيده زيدادة تنبيده لهدم وإيقداظ عدن سدنة الغفلدة، وفيده أنهدم يدأمدا تكر »

قومددده وعشدددديرته وهدددم فيمددددا يددددوبقهم، وهدددو يعلددددم وجدددده خالصدددهم، ونصدددديحتهم عليدددده 
بهددم، ويسددتدعى بددذلك أال يتهمددوه فددإن سددرورهم واجبدده، فهددو يتحددزن لهددم، ويتلطددف 

فدددى  –  –سدددروره، وغمهدددم غمددده، وينزلدددوا علدددى نصددديحته لهدددم، كمدددا كدددرر إبدددراهيم 
 . (1)  «نصيحة أبيه: يا أبت  

 

 .449 ،448د/ محمد أبو موسى /  ،البالغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى  (1)
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 باإلسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من   الرابعد المجل

 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

فبدأ بالنداء إلى قومه )يا قوم( ليلفت إليه أذهانهم، ويستصدغى أسدماعهم، والندداء بدد 
م، مهددتم فددى نصددحهم   ألندده ال ههددو مددناددونهم أهلدده فب)قددوم( زيددادة فددى اسددتعطافهم 
 . (1)يريد لهم إال ما يريد لنفسه  

فيتمندددى لهدددم مثلمدددا يتمندددى لنفسددده، لتصدددغى إليددده أفئددددتهم، ولهدددذا أعددداد الندددداء تأكيددددا  
 إلهبالهم.  

ر، ومنده تتشدعب شدإليهدا رأس كدل  دن اإلخدالوافتت  بذم الدنيا وتصغير شأنها أل  »
  (2)  «فنون ما يؤدى إلى سخ  هللا تعالى  

)الددنيا( إشدارة إلددى دناءتهدا وحقارتهدا، وقولدده )متداع( إشددارة إلدى أنهدا جيفددة ألنهدا فددى 
اللغدددة مدددن جلدددة مددددلوالت المتددداع، فدددال يتنددداول منهدددا إال كمدددا بتنددداول المضدددطر مدددن 

وتنكير متاع للتحقيدر مدن  (3) «الجيفة: ألنها دار الغفلة والزوال والتزود واالرتحال 
 شأنه.  

القصددر )إنمددا هددذه الحيدداة الدددنيا متدداع( لتأكيددد حقارتهددا وزوالهددا، وحقددر الدددنيا بطريددق 
فهى نفع مؤقت، وهو قصر قلب لتنزيدل قومده فدى تهدالكهم علدى مندافع الددنيا منزلدة 

 . (4)من يحسبها منافع خالدة  
 ) وإنما نأتى فى األمور الواضحة فهى ليس مجاال  للشك . 

ى للقريدددب والدددال بمعوندددة السدددياق )فجددداء باسدددم اإلشددارة الدددذ «هددذه الحيددداة الدددنيا  »
لمددة علددى قددرب محلهددا ودنددو منزلتهددا، ثددم سددماها الدددنيا مددن الدددنو، ثددم حصددرها فددى ك

جدل القصدير،.... متداع، أى متداع والمتداع يعندى األمتاع بالتنكير يعنى مدا هدى إال 
معطوفددة علدددى الجملدددة قبلهدددا، والجملتدددان وجهدددان لحقيقدددة   ژۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ژ 

 

 .17/72ينظر نظم الدرر  (1)
 .4/491تفسير أبى السعود  (2)
 .17/72نظم الدرر  (3)
 .24/201ينظر التحرير والتنوير   (4)
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

وجدده فنائهددا وهددذا وجدده بقائهددا، ثددم إندده أكددد بحددرف التوكيددد، وقددد قابددل بدده  واحدددة هددذا
 (1)أداة الحصر هناك وكلمة اآلخرة تقابل الحياة الدنيا...  

 والتأكيد هنا ألنهم منكرون للحياة اآلخرة.  
 . (2)وثنى بمدد اآلخرة للتعظيم، لكونها المقصودة بالذات فثوابها وعقابها دائم  

والجملدددة االسدددمية والقصدددر بضدددمير  ( ند )إة القرآنيدددة مؤكددددة بدددولدددذلك جددداءت الجملددد
 الفصل )هى(.  

 ف والتأكيد فى قوله )هى دار القرار(لتعظيم شأن اآلخرة وبقائها.  يوالتعر 
والتعبير بلفدم )القدرار( أبلدن وأتدم للمعندى مدن غيدره ألنده يددل علدى الددوام واالسدتقرار 

ية، واسدددتقرار الحدددروف فدددى هدددذه فدددى المادددان فدددال ينفدددك عنددده ونحدددس بالراحدددة النفسددد
 الجملة القرآنية وهى تدل على دار السانى الدائم الذى ال يتغير وال يبدل.  

)فاآلية من االحتباك، فذكر المتاع أوال  دليل على حدذف التوسدع ثانيدا، والقدرار ثانيدا 
 (3) دليل على حذف االرتحال أوال ( 

الحدددال، فقدددد تعلدددق هدددؤالء القدددوم والتأكيدددد فدددى اآليدددة الكريمدددة جددداء مطابقدددا  لمقتضدددى 
 بالحياة الدنيا وأنكروا اآلخرة.  

ونتأمددل بالغددة اإليجدداز فددى اآليددة الكريمددة مددع تمددام المعنددى، والمقابلددة البديعددة التددى 
تميدز المعنددى وتوضددحه، وحسددن النسددق القرآندى الددذى ينطددق ببالغددة وإعجدداز القددرآن 

 الكريم.  
 بين الحياتين :   من خصائص التعبير

ألسددلوب اإلنشددائ  واألسددلوب الخبددرى فددى بيددان المقابلددة البديعيددة تضددافر ا -1
 بين الحياتين . 

 تأكيد فناء وحقارة الحياة الدنيا بطريق القصر )إنَّما( .  -2

 

 أبو مرسى.آل حم دراسة فى أسرار البيان د. محمد  (1)
 .4/491ينظر تفسير أبى السعود  (2)
 .17/73نظم الدرر  (3)
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

، والتعريدددف ، وإسدددمية الجملدددة وضدددمير الفصدددل( فدددى جاندددب  -3 التأكيدددد بدددد)إنَّ
 نعيم اآلخرة ، وهو مطابق لمقتضى الحال فالخطاب موجه للكافرين . 

 ابلة البديعية بين الحياتين بإيجاز بلين يشهد ببالغة النظم الكريم . المق -4

 
⊥⊥⊥ 
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ژ قدال تعدالى:  -11

  ٣٦الشورى:   ژ

 بين يدى السورة:  
سددددورة الشددددورى مددددن السددددور المايددددة التددددى تعددددالج أمددددور العقيدددددة والوحدانيددددة، وتأييددددد 

 لة، واإليمان بالبعث والجزاء. الرسا
 ومحورها الرئيسى هو )الوحى والرسالة(  

ابتدددأت السددورة بتقريددر مصدددر الددوحى والرسددالة فدداهلل تعددالى هددو الددذى أنددزل الددوحى 
علدى األنبيدداء والمرسدلين، إلخددراج اإلنسدانية مددن ظلمدات الشددرك والضدالل إلددى نددور 

 الهداية واإليمان. 
 وما هم عليه من ضالل.  وتعرضت السورة لحال المشركين 

وتعددود السددورة للحددديث عددن الددوحى والرسددالة، فتقددرر أن الدددين واحددد، أرسددل هللا بدده 
جميع المرسلين، وأن شرائع األنبياء، وإن اختلفت إال أن دينهم واحدد وهدو اإلسدالم، 

ڃ  ژ الذى بعث به نوحا  وموسى وايسى وسائر الرسل عليهم السدالم، فقدال تعدالى 

 ١٣الشورى:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چ  چ  چ  چ  
ثم انتقلت السورة للحديث عدن المادذبين بدالقرآن، المنكدرين للبعدث والجدزاء، واإلندذار 
بالعددذاب الشددديد يددوم القيامددة، بينمددا هددم فددى الدددنيا يهددزءون ويسددخرون ويسددتعجلون 

 هيام الساعة.  
وحدانيدة هللا تعدالى، لددعوة النداس، فقدال  وذكرت السورة بعض الددالئل الكونيدة علدى

 ٤٧الشورى:  ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڳ  ژ تعالى  
وختمددت السدددورة بالحدددديث عدددن الدددوحى والقددرآن فكاندددت المناسدددبة بدددين خاتمدددة السدددورة 

 وافتتاحها.  
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 ولما ذكر النعم التدى أنعدم هللا بهدا علدى النداس جميعدا  فدى الددنيا، بدين أن كدل هدذا»
بمعدددرض مدددن الدددزوال، فمقدددر دنيددداهم، فلدددو عقلدددوا لعلمدددوا، ولدددو علمدددوا لعملدددوا عمدددل 

 . (1) «العبيد، وأطاعوا القوى الشديد  
 التحليل البالغى :

  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ    ژ 
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ہ  ژ تفريدددع علدددى جملدددة 

 ٢٧الشورى:  ژۆ   ۆ  ۈ  
ا اقتضت وجود منعم عليه ومحروم، فذكر وأبان ما أوتوه مدن رزق هدو عدرض ألنه

زائل، وذلك جدير باإلعراض عنه، وعما يسببه مدن األعمدال إال مدا يقدرب إلدى هللا، 
 . (2)وأن الخير فى الثواب الذى ادخره هللا للمؤمنين  

 لجميع األمة . والخطاب فى )أوتيتم(  
 .(3)ويجوز أن ياون الخطاب لجميع األمة 

)وبناء أوتيتم للمجهول ألن الفاعل واحدد ال يخفدى وهدو هللا سدبحانه، ثدم إن فدى هدذا 
البناء للمجهول إشارة إلى تهوين الذى أعطدوه، وهدذا البنداء يدتالءم مدع اإلخبدار عنده 

 . (4)بأنه متاع الحياة الدنيا، وليس له بقاء وال هيمة إذا هيس بالذى عند هللا(  
 .  للعمومكير )ش ء(  نوت

والفددداء الثانيدددة فدددى قولددده )فمتددداع الحيددداة الددددنيا( داخلدددة علدددى خبدددر )مدددا( الموصدددولة 
عنى الشرل، وإنما لدم تجعدل )مدا( شدرطية، ألن المعندى علدى اإلخبدار ال ملتضمنها  

 

 .17/306نظم الدرر  (1)
 .25/168التحرير والتنوير   (2)
 .25/168التحرير والتنوير   (3)
 . 178،179آل حم دراسة فى أسرار البيان / (4)
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

علددى التعليددق، وإنمددا تضددمن معنددى الشددرل وهددو مجددرد مالزمددة الخبددر لمدددلول اسددم 
 . (1)الموصول  

االسددم الجليددل للترغيددب فددى اآلخددرة والترهيددب عددن  )ومددا عنددد هللا خيددرل وأبقددى( أظهددر
 الدنيا، فهو الملك األعظم المحي  بال ش ء قدرة وعلما  من نعم الدارين.  

 )خير( أى فى نفسه وأشد خيرية من النعم الدنيوية،  
ولما كانت النعم الدنيوية، قد تصحب اإلنسدان طدول عمدره فتسدبب بدذلك إلدى البقداء 

نيويدددة   ألنددده البدددد مدددن نزعهدددا منددده بدددالموت، ولدددذلك قيدددد قدددال: )وأبقدددى( أى مدددن الد
 .  (2)ه على الباقى مع نفاسته  تساسخبالحياة، فالعاقل ال يؤثر الفانى مع 

)للذين آمنوا وعلدى ربهدم يتوكلدون( التعبيدر بدد )ربهدم( اإلضدافة تبدين أنده إحسدان فدى 
وحدده، بمدا ربداهم غاية المناسبة لحالهم، فهو ربهم الذى لم يروا إحسانا ق  إال منده 

مدددن اإلخدددالف لددده، وقددددم الجدددار والمجدددرور للقصدددر فهدددم يتوكلدددون علدددى ربهدددم دون 
ال، وفيده إشدارة إلدى قدوة اليقدين فدى هللا وإنده إيمدان الشرك عدنهم أصدغيره، وفيه نفى 

 تغلغل فى القلوب.  
ل مدوالتعبير بأداة االستعالء تمثيل لإلسناد والتفدويض إليده، بالحمدل عليده   ألن الح

بددين فددى الراحددة وأظهددر فددى البعددد عددن الهددم والمشددقة. وعبددر بالمضددارع )يتوكلددون( أ
 هم   ألنهم فى صحبة هللا دائما .  توكل منللدوام واالستمرار وتجديد ال

 

 من خصائص التعبير بين المتاعين :

 المقابلة بين الحياتين التى تحدد وتميز المعنى .  -1
عقيددب وسددرعة فندداء هددذا العطددف بالفدداء دون غيددره مددن حددروف العطددف للت -2

 المتاع فى الدنيا . 
 التعبير بأسلوب الشرل فى جانب متاع الدنيا للتنبيه والتأكيد .  -3

 

 .25/168التحرير والتنوير   (1)
 .17/307نظم الدرر  (2)
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

التعبيدددر باسدددم التفضددديل فدددى جاندددب نعددديم اآلخدددرة لتوضدددي  وتأكيدددد أفضدددلية  -4
 وخيرية اآلخرة على الدنيا )خير وأبقى( . 

 دنيا(. التعريف والتنكير فى قوله )من شل ، متاع( وقوله )الحياة ال -5
التعبيدر بلفددم الجاللدة )هللا( فددى نعديم اآلخددرة ، بينمدا عبددر بلفدم )ربهددم( فددى  -6

 الحديث عن المؤمنين وهو مطابق للمقام . 
 

 بين آيتين 

ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ قولدددددددده تعددددددددالى :  -1

 / القص . 60ژٿ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ    ڍ  ڌ  ڌ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇژ وقولدددده تعددددالى :  -2

 / الشورى . 36 ژڑ  

اخددتالف المقددام والسددياق ، فالمقددام فددى اآليددة األولددى خطدداب للكددافرين الددذين ال 
يسددتطيعون تددرك متددع الدددنيا بأتبدداع الرسدددول فجدداءت اآليددة معطوفددة علددى مددا قبلهدددا 
لتصددح  لهددم زعمهددم ولددذلك انفددردت اآليددة بلفددم )زينتهددا( . ليوضدد  لهددم أن الحيدداة 

 الدنيا ذائلة فانية . 

بينمددا كددان المقددام فددى اآليددة الثانيددة خطدداب لقددوم بسدد  هللا لهددم الددرزق ، فلمددا -
أصدابتهم مصدديبة دعددوا هللا ، فلمددا كشددف عددنهم ، انشددغلوا مددرة أخددرى بالحيدداة الدددنيا، 

 فكانت هناك سرعة فى األحداث ولذلك عطف اآلية بالفاء . 

اإلنكدار والتعجدب ، فهدو مناسدب  ختم آية القص  باستفهام ، والغرض منده  -
 للمقام . 

بينمددا خدددتم آيددة الشدددورى بالبشدددرى للمددؤمنين فقدددال ) للدددذين آمنددوا وعلدددى ربهدددم  -
 يتوكلون( فهو مطابق لحالهم . 
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 أوجه  االتفاق :

المقابلة البديعية بين متاع الددنيا ونعديم اآلخدرة التدى تمثلدت فدى إيجداز بليدن  -
 ياشف عن بالغة النظم . 

سددلوب الشددرل للتأكيددد ولفددت انتبدداه المخاطددب والتفكيددر فددى أيهمددا التعبيددر بأ -
 أفضل وأحسن . 

 التعبير بلفم الجاللة )هللا( للجالل والهيبة .  -
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 المبحث الثانى: فى مقام )الجهاد( 

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ژ قددال تعددالى:  -1

ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ             ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 ٧٧النساء:  ژھ      ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
 مناسبة اآلية وحركة المعنى داخل السورة: 

 –وردت اآليدددة ضددددمن سدددورة النسدددداء التددددى دارت حدددول معددددان كثيدددرة منهددددا )التقددددوى 
المعددددانى باإليمددددان وإتبدددداع حدددددود هللا بطاعددددة هللا العدددددل( وتتحقددددق هددددذه  –الرحمددددة 

ورسددوله، وعدددم االبتعدداد عددن حدددود هللا ومددن خددالف ذلددك فعليدده بالتوبددة فقددال تعددالى 
  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ فى أول السورة:  

ڭ  ژ بها يتحقدق العددل. وقدال فدى نهايدة المقطدع: و ثم ذكرت السورة أحاام المواريث 

 . ١٣النساء:  ژٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 ثم ذكرت السورة أيضا الشهادة على الالت  يأتين الفاحشة لتحقيق العدل.  

ھ  ے  ے  ژ وتحدددثت أيضددا عددن تحقيددق العدددل ومراعدداة حقددوق النسدداء فقددال تعددالى 

  ١٩النساء:  ژڭ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
النسددداء:  ژڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پژ وقدددال 
٢٠ 

ات من النساء وإتباع التقدوى والعددل، وتحددثت عدن معاملدة مثم ذكرت السورة المحر 
ڇ  ژ وقددال  ژڻ  ڻ   ڤ  ٹ  ژ الزوجددة الناشددز بددالتقوى والعدددم وعدددم الظلددم، فقددال: 

  35 ، ٣٤النساء:  ژڇ  ڇ   ڇ    
إلدددددى الوالددددددين وذى القربدددددى واليتدددددامى  وتحددددددثت عدددددن ابدددددادة هللا وحدددددده واإلحسدددددان

 والمساكين والجار ذى القربى... 
 وتحدثت السورة عن البخل والظلم واإلنفاق رئاء الناس.  

 ونهت المؤمنين عن القرب من الصالة وهم ساارى، وهذا لتحقق التقوى والعدل.  
 ثم ذكرت السورة مصير الفريق المؤمن ومصير الفريق الكافر.  

 ٥٦النساء:  ژژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ژ قال تعالى:  
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 ٥٧النساء:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ژ وقال تعالى:  
ثددددم يددددأمر هللا الندددداس أن يددددؤدوا األمانددددات إلددددى أهلهددددا وأن يحامددددوا بالعدددددل وتحدددددثت 

 السورة عن المنافقين فهم لم يحاموا بما أنزل هللا تعالى.  
ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ى  ې  ژ ثددم تحدددثت السددورة عددن الجهدداد فقددال تعددالى: 

 ٧٤النساء:  ژ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی 
 والذى يخالف ذلك هو المنافق 

ثدددددم ذكدددددرت السدددددورة حادددددم القتدددددل الخطدددددأ والعمدددددد، وعددددددم المسددددداواة بدددددين المجاهددددددين 
 .  95والقاعدين انظر أية /  

لصددالة وصددالة الخددوف، وتحدددثت السددورة عددن الهجددرة فددى سددبيل هللا، والقصددر فددى ا
 فكانت الرحمة بالعباد.  

متد حركدة المعندى فدى السدورة وتتحددث عدن الحادم بدين النداس بدالحق واالسدتغفار وت
 هلل.  

 ثم ذكرت مصير الفئة المؤمنة، ومصير الفئة الكافرة.  
وعددن الراسددخين فددى العلددم  وتحدددثت عددن أهددل الكتدداب وجدددالهم مددع سدديدنا موسددى 

 وجزائهم العقيم.  
 

 اسبة اآلية بما قبلها:  من

اآليددة التددى بددين أيدددينا لهددا عالقددة وثيقددة بمددا قبلهددا فالمقددام والسددياق عددن الجهدداد فددى 
سبيل هللا للذين يشدترون الحيداة بداآلخرة فلهدم أجدر عظديم وهدؤالء هدم المؤمندون، أمدا 

فكانددت اآليددة واضددحة فددى بيددان أن  –الكددافرون الددذين يقدداتلون فددى سددبيل الطدداغوت 
 ا قليل واآلخرة خير لمن اتقى.  متاع الدني

فعندددما أحددس بمددا فددى قلددوبهم مددن تددردد فددى  –عدددها وثيددق كددذلك ارتبددال اآليددة بمددا ب
 .٧٨النساء:  ژۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې    ژ الجهاد قال تعالى  
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وهدددذا مدددن دمدددج المعدددانى المتنوعدددة والمختلفدددة يقدددول د. أبدددو موسدددى: )الوجددده الرابدددع: 
النى إلدددى بددداب مدددن أبدددواب صدددناعة الكدددالم... وذلدددك هدددو بددداب دمدددج نظددر فيددده البددداق

المعدانى المتنوعدة والمختلفدة، وإفراغهدا إفراغدا  واحددا حتدى يد رى الكدالم الدذى يتضدمن 
هدددذه المعدددانى المتنوعدددة والمختلفدددة، وهدددو كدددالم واحدددد أحادددم سدددباه، وأتقدددن تالحمددده، 

لددى حددد واحددد مددن ينتقددل بددك مددن معنددى إلددى معنددى، ويسددتأنف بابددا يعددد بدداب وهددو ع
خلدددوا تمامدددا مدددن أابددداء الخدددروج والتنقدددل، وال يظهدددر تاالسدددتواء والدددتالحم والتحددددر، و 
 عليه آثار التكلف والتعجل...  

بادر بعدد بيدان ذلدك: والقدرآن علدى اخدتالف  ثم يذكر قدول البداقالنى فيقدول )قدال أبدو
تلدددف مدددن الوجدددوه الكثيدددرة، والطدددرق المختلفدددة يجعدددل المخ مندددهفنونددده، ومدددا يتصدددرف 

د، وهددذا أمددر اكددالمؤتلف، والمتبدداين كالمتناسددب، والمتنددافر فددى األفددراد إلددى حددد اآلحدد
عجيب تبين بده الفصداحة، وتظهدر بده البالغدة، ويخدرج معده الكدالم عدن حدد العدادة 

 (1)ويتجاوز العرف(  
 : التحليل البالغى

  ژڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک      ژ 
مددن إحجددامهم عددن القتددال،  السددتفهام التعجبددى لرسددول هللا بدددأت اآليددة الكريمددة با

 . فهيه حث على الجهاد فى سبيل هللا.  (2)مع أنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه  
لإليددذان بددأن ذلددك بددأمر هللا  )قيددل( بندداء القددول للمفعددول مددع أن القائددل هددو النبددى 

ا هدو كمدال رغبدتهم سبحانه وتعالى، وألن المقصود بالذات والمعتبر فى التعجب إنم
. وألن الغددرض البالغدددى ال (3)فددى القتددال وكدددونهم بحيددث احتددداجوا إلددى النهددى عنددده 

 يتوقف على معرفة الفاعل، بل يتحقق بصدور القول نفسه.  

 

وينظددددر إعجدددداز القددددرآن  209 ،208ى دراسددددة تحليليدددة لتددددراث أهددددل العلدددم / اإلعجددداز البالغدددد  (1)
 .191 ،38للباقالنى ف 

 .1/551تفسير أبى السعود  (2)
 .1/551ينظر تفسير أبى السعود  (3)
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الصددلة، لتحقيقدده وتصددويره فهددو  زيددديام( وجدداء األمددر باددف األيدددى فددى ح)كفددوا أيدد
م )أيدددديام( مجددداز مرسدددل كنايدددة عدددن عددددم إباحدددة الجهددداد فدددى هدددذا الوقدددت، وفدددى لفددد

 لعالقة الجزئية.  
 )وأهيموا الصالة وآتوا الزكاة(  

دلدددت اآليدددة علدددى أن إيجددداب الصدددالة والزكددداة، كدددان مقددددما  علدددى إيجددداب الجهددداد، »
وهذا الترتيدب هدو المطدابق لمدا فدى العقدول، ألن الصدالة ابدارة عدن: التعظديم ألمدر 

 «الشك أنهما متقددمان علدى الجهداد هللا، والزكاة ابارة عن الشفقة على خلق هللا، و 
(1)  

العبادات تربيدة للدنفس علدى المصدابرة والمجاهددة والتعلدق بداهلل تعدالى،   وألن فى هذه
ويدؤدى هدذا إلدى حدب الجهداد فدى سدبيل هللا   فكدان تقدديمها علدى الجهداد. وألن مددن 

 ال يتأتى منه جهاد.  ال يتأتى منه هذه العبادات  
مدن يقديم الصدالة ويدؤتى الزكداة ابتغداء وجده هللا ياتدب لده  ونتامل شيئا  آخر وهو أنه

 النصر من هللا.  
)فلمدا كتدب علدديهم القتدال إذا فريدق مددنهم يخشدون النداس كخشددية هللا أو أشدد خشددية( 
معطددوف علددى قيددل لهددم، وعليدده يدددور أمددر التعجددب كأندده قيددل: )ألددم تددر إلددى الددذين 

 . (2)عضهم(  كانوا حراصا  على القتال فلما كتب عليهم كرهه ب
مدددن غيدددر الفجائيدددة لبيدددان مسدددارعتهم إلدددى الخشدددية  «إذا »)إذا فريدددق( التصدددوير بدددد 

وا الكفدار أن يقتلدوهم، ولعدل توجيده التعجدب إلدى شدتردد، أى فاجأ فريدق مدنهم أن يخ
الكل، مع صدور الخشية عن بعضهم، لإليذان بأنه مدا كدان ينبغدى أن يصددر عدن 

 .  (3)افى حالتهم األولى  ني  أحدهم ما
 ( ڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻڻ  ) 

 

 .10/185وتفسير الرازى   ،3/297ينظر تفسير أبى حيان   (1)
 .1/551أبو السعود  (2)
 .نفس المرجع السابق (3)
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وا هللا وحددده، شددفيدده تعددريض، فددانظر إلددى بالغددة األسددلوب، فكددان أحددرى بهددم أن يخ
رغبددوا تددأخير العمددل بددأمر الجهدداد، ألنده أحددق بهددذه الخشددية، وهددو تددوبي  لهددم، حيددث 

)تشدددبيه معندددوى المشدددبه هدددو خشدددية النددداس بإضدددافة  خدددوفهم مدددن بدددأس المشدددركين، ل
لدددى مفعولددده والمشدددبه بددده هدددو خشدددية هللا ، أى خشدددية المدددؤمن هللا ووجددده المصددددر إ

 . (1)  تفخيم شأن المشبه( 
 فالتشبيه جاء على طريقة المبالغة.  

)أو( للتنويدع علددى معندى أن خشددية بعضدهم كخشددية هللا وخشدية بعضددهم أشدد منهددا، 
 . (2)وإما لإلبهام على السامع  

تدال فدى ذلدك الوقدت وتمنديهم لتدأخيره ويجوز أن ياون ذلك كنايدة عدن كدراهتهم الق  »
 (3) «إلى وقت ما  

 وفى اآلية إيهاب وتهييج للجهاد فى سبيل هللا.  
 )وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال(  

وقدددالوا جزعدددا مدددن المدددوت أو المتاعدددب إن كدددانوا مدددؤمنين، أو اعتراضدددا  إن كدددانوا  »
   (4) «منافقين  

التكليددددف ال علددددى وجددددده  واالسددددتفهام هنددددا محمددددول علددددى التمنددددى لتخهيددددف
لحددال قددائلين مددن أصددحاب  رحام.أو اسددتعطاف واسددت(5)اإلنكددار إليجدداب هللا تعددالى 

هم مددن كراهيددة للقتددال ونتأمددل جمددال الوصددل بددالواو ليصددور مددا فددى نفوسدد الرسددول 
 ة هنا للفرض أو الوجوب.  باواستعار الكت

 

 . 1/261بالغى لالستفهام  التفسير ال (1)
 .1/551أبو السعود  (2)
 .5/331نظم الدرر  (3)
 .5/331نظم الدرر  (4)
 .10/185ينظر تفسير الرازى   (5)
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فددرض علدديهم فقدد  وقدددم الجددار والمجددرور )علينددا( إلفددادة القصددر، وكددأن القتددال قددد 
 دون غيرهم، فلماذا.  

 وتتابع األساليب اإلنشائية يؤكد خوفهم من القتال، وحبا للحياة.  
يقول الرازى فيما سبق: )واعلدم أن هدؤالء القدائلين، إن كدانوا مدؤمنين، فهدم إنمدا قدالوا 
ذلدك ال اعتراضدا  علدى هللا، لكددن جزعدا مدن المدوت وحبددا للحيداة، وإن كدانوا منددافقين، 

 (1)  وم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى كاتبا  القتال عليهم...( فمعل
ونتأمدددل لفدددم )ربندددا( فهدددو تأكيدددد للتمندددى بتخهيدددف التكليدددف، واسدددتعطاف هللا تعددددالى 
بالنددداء بلفددم رب وأضددافته إلددى ضددمير المتكلمددين )نددا( زيددادة فددى االسددتعطاف فهددو 

 المربى لهم والمسئول عنهم.  
ريب( ونتأمل الجملة القرآنية نجدها تؤكد عددم اعتدرافهم علدى )لوال أخرتنا إلى أجل ق

القتددال، ولكددن يريدددون اسددتزادة فددى مدددة الكددف، واسددتمهال إلددى وقددت آخددر خوفددا  مددن 
فوهددوا بدده تالمدوت، ويجددوز أن يادون هددذا ممددا نطقدت بدده ألسدنة حددالهم مددن غيدر أن ي

 . (2)صريحا   
 )قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير لمن اتقى(  

أمددل الجملددة القرآنيددة، ففيهددا: تزهيدددا  عددن متدداع الدددنيا الفددانى وتثبيتددا  علددى التقددوى. ونت
 وتأكيدا  بأن نعيم اآلخرة هو الباقى.  

 وانظر إلى جمال الفصل لشبه كمال االتصال فهو جواب سريع لما سألوه من قبل.  
يدددل ر كلمتدددى )قليدددل، خيدددر( فددداألولى للتحقيدددر والتعلونتأمدددل بالغدددة الدددنظم فدددى تنكيددد

 والثانية للتعظيم والكثرة.  

 

 .10/186تفسير الفخر الرازى   (1)
 .1/552ينظر تفسير أبى السعود  (2)
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وتعريف )الدنيا واآلخرة( للعهدد بهمدا وألنهمدا حقيقتدان ال يمادن إنكارهمدا ونقدف عندد 
وبدين اآلخدرة خيدر لمدن اتقدى » «متداع الددنيا قليدل  »جمال النظم وهو يقابدل  بدين 

 ليبين بقاء ونعيم اآلخرة وفناء الدنيا التى تعلقوا بها.    «
 (1)واآلخرة خير لوجوه:  

 أن نعم الدنيا قليلة، ونعم اآلخرة كثيرة.   -1
 أن نعم الدنيا منقطعة، ونعم اآلخرة مؤبدة.   -2
نعدم الددنيا مشدوبة بددالهموم، والغمدوم والمادارة، ونعددم اآلخدر صدافية عددن  أن -3

 الكدورات.  
يمدددا، ال يعدددرف أنددده كيدددف عأن نعدددم الددددنيا مشددداوكة، فدددإن أعظدددم النددداس تن -4

نعم اآلخرة يقينيه، وكل هدذه الوجدوه توجدب ياون عاقبته فى اليوم الثانى، و 
 ان اآلخرة على الدنيا.  حرج

إال أن هدذه الخيريدة، إنمدا تحصدل للمدؤمنين المتقددين، فلهدذا المعندى ذكدر تعدالى هددذا 
 الشرل وهو قوله )لمن اتقى(.  

األيدد  وإقدام الصدالة وإيتداء الزكداة  كدف وذكر التقوى مناسبة ألول اآلية حيث ذكر
هللا تعدددالى، فدددإذا التدددزم اإلنسددان بهدددذه الواجبدددات حصدددل علدددى التقدددوى. وإتبدداع أوامدددر 

 )الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر(.  وهذا هو المراد من قول الرسول  
)وال تظلمددون فتدديال( فدداهلل تعددالى حادديم ال يضددع شدديئا  فددى غيددر موضددعه، وال يفعددل 

 شيئا إال على قانون الحامة.  
نق  أرزاقكدددددم ندددددالكم بسدددددبب قتدددددالكم، وال اكم بانقضددددداء أجددددديدددددنفدددددال تظلمدددددون فدددددى د

باشتغالكم، وال فى أخرتكم بأن يضيع ش ء مدن ثدوابام علدى مدا تنالونده مدن المشدقة 
(2) . 

 

  .10/189ينظر تفسير الرازى   (1)
 .5/333ينظر نظم الدرر  (2)
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وهنا يظهدر السدر فدى اختيدار الدنظم لدد )فتديال ( دون )شديئا ( حيدث أنده كندى عدن نفدى 
 أدنى حاالت الظلم وتقرير لعدل هللا سبحانه وتعالى.  

 -ن الحياتين :من خصائص التعبير بي

التعبيدر باألسدلوب اإلنشدائى فدى متداع الددنيا بقولده ) قدل متداع الددينا( فددأمر  -
هللا رسدوله أن يقدول لهددم : إن متداع الدددنيا قليدل فدال ينبغددى الحدرف عليهددا، 

 أما اآلخرة فهى النعيم المقيم . 
بينمددا عبددر عددن اآلخددرة باألسددلوب الخبددرى الخددالى مددن التأكيددد فالمخاطددب  -

 .  خالى الذهن
 التعريف فى )الدنيا واآلخرة( والتنكير فى )قليل وخير( .  -
 المقابلة بين الحياتين لتوضي  وتأكيد خيرية اآلخرة على الدينا.  -

⊥⊥⊥ 
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ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  قال تعالى:   -2

 ٣٨التوبة:  ژڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
 ورة:بين يدى الس

سددورة التوبددة مددن السددور المدنيددة وتدددور حددول )قتددال المشددركين والدددعوة إلددى الجهدداد 
 فى سبيل هللا( 

بددأت السدورة بدإعالن البددراءة مدن هللا ورسدوله إلدى الددذين عاهددتم مدن المشدركين، ثددم 
 ژ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ژ األمدددر بقتدددال المشدددركين فقدددال تعدددالى: 

 ٥التوبة:  
ركددة المعنددى فددى السددورة، وتبددين معايددب هددؤالء الكددافرين وفضددائحهم، وذكددر وتمتددد ح

أقدددوالهم المنكدددرة، وأعمدددالهم القبيحدددة فدددى الددددين والددددنيا، وعندددد هدددذا ال يبقدددى لإلنسدددان 
مدددانع مدددن قتدددالهم،إال مجدددرد أن يخددداف القتدددل، ويحدددب الحيددداة، فبدددين أن هدددذا المدددانع 

خدددرة كدددالقطرة فددى البحدددر، وتدددرك خسدديس، ألن سدددعادة الدددنيا بالنسدددبة إلدددى سددعادة اآل
 .  (1)الخير الكثير ألجل الشر القليل جهل وسفه  

 ١٤التوبة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ فقال تعالى  
 ٢٩التوبة:  ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ژ فقال تعالى  

 لكل مقام مقال:  

ليدده الصددالة والسددالم لمددا اآليدة التددى بددين أيدددينا، نزلدت فددى غددزوة تبوك،وذلددك ألنده ع
رجدع مدن الطدائف أقدام بالمديندة، وأمدر بجهداد الدروم، وكدان: ذلدك الوقدت زمدان شددة 

، فنزلددت هددذه هت، واسددتعظموا غددزو الددروم وهددابو نعدديأالحددر، وطابددت ثمددار المدينددة و 
اآلية واآلية شديدة االرتبال بما بعدها، فقد ذكر الوعيد والتهديد لمدا تدرك النفيدر مدع 

فقددال تعددالى )أال تنفددروا يعددذبام عددذابا أليمددا...( وإن تتركددوا نصددره فدداهلل   رسدول هللا
 متكفل به، فقد نصره فى مواطن القلة فقال تعالى: )إال تنصروه فقد نصره هللا(.  

 

 .16/59تفسير الرازى   (1)
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والعالقة وثيقة بين خاتمة السورة وبدايتها وهذه اآليدة الكريمدة فقدد أمدر هللا المدؤمنين 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ژ عدالى ، وقدال ت123بالقتال فى آيدة / 

ائ ائ   ى     ېى   ې   ۉ      ېې   ۉ          ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  

 . فكانت المناسبة.  ١٢٩ – ١٢٨التوبة:  ژەئ    ەئ   
 التحليل البالغى :

)يدا أيهددا الددذين آمنددوا( نددداء موجدده إلددى المددؤمنين بحددثهم وتجريددد عددزائمهم علددى قتددال 
 . (1)فرة أثر بيان طرف من هبائحهم الموجبة لذلك الك

)مدددالكم( ترقيدددق فدددى الخطددداب السدددتمالة قلدددوب المخددداطبين ، ودعدددوة إلدددى سدددبيل هللا 
بالحامدددة ، والمعندددى : يددددا مدددن أسدددعدكم هللا بنعمددددة اإليمدددان ال ندددرى لكددددم عدددذرا  فددددى 

 . (2) تباطؤكم عن القتال والعدو يترب  بام الدوائر "
 نداء للبعيد لإلشارة ألمر مهم وخطير.  واستعمل هنا حرف ال

وتقريددر الكددالم أندده تعددالى ذكددر فددى اآليددات السددابقة أسددبابا  كثيددرة موجبددة لقتددالهم،  »
هم كقولدددده: )يعدددددذبهم هللا بأيددددديام ويخدددددزهم توذكددددر مندددددافع كثيددددرة تحصدددددل مددددن مقددددداتل

 (3) «وينصركم عليهم( وذكر أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة فى الدين والدنيا  
)مددالكم( اسددتفهام المددراد مندده اإلنكددار والتددوبي ، أى مددا ينبغددى أن ياددون مددنكم ذلددك. 

الة قلددوب م. وفيدده ترقيددق فددى الخطدداب السددت(4)وأجمددع المفسددرون علددى هددذا المعنددى 
 المخاطبين ودعوة إلى سبيل هللا بالحامة. 

  ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ 

تددال فددى سددبيل هللا، وتعديددة النفددر بددد )فددى( إلددى الق )انفددروا( )النفددر كنايددة عددن الخددروج
بدل )إلى( إشارة إلى أن سبيل هللا يبدأ بالخروج من أول خطوة من بيدت الندافر فهدم 

 

 .2/407تفسير أبى السعود  (1)
 . 16، 2/15التفسير البالغى لالستفهام   (2)
 .16/59تفسير الرازى   (3)
والبحددددر  2/404البيضددداوى  ،10/94رود المعدددانى  ،4/65أبدددو السددددعود  ،2/189الكشددداف  (4)

  .10/196التحرير والتنوير   ،5/41   يالمح 
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فددى كددالءة هللا ورعايتدده حتددى يستهشددد أو يعددود، ولددو قيددل )إلددى( لددم ياددن النفددر فددى 
 . (1)سبيل هللا إال بعد الوصول إلى ميدان القتال(  

بددين أدوات الشددرل للداللددة علددى أن مضددمون الشددرل متحقددق  )والتعبيددر بددد )إذا( مددن
 الوقوع مقطدوع بحصدوله فدالتبلين بدالقول قدد كدان ، واإلعدراض عنده قدد كدان أيضدا  ( 

(2) . 
كأندددده قيددددل  لفظددددا مضددددارع معنددددى،  ماضددددى والفعددددل )أثدددداقلتم(  --والقائددددل الرسددددول 

 ثاقلون.  تت
 لتم( أى )تباطأتم(.  والمراد من االستفهام اإلنكار والتوبي . وأصله )تثاق

قددال صدداحب الكشدداف: )وضددمن معنددى الميددل واإلخددالد فعدددى بددإلى والمعنددى، ملددتم 
 . (3)وكرهتم مساق السفر ومتاابه    –إلى الدنيا وشهواتها  

 (4)وذكر صاحب زاد المسير فى معنى )إلى األرض( ثالثة أقوال:  
 أحدها: تثاقلتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت األرض ثمرها.  

 ثانى: اطمأننتم إلى الدنيا.  ال
 الثالث: تثاقلتم إلى اإلقامة بأرضام.  

)واثدداقلتم إلددى األرض( تمثيددل لحددال الكددارهين للغددزو المتطلبددين للعددذر عددن الجهددداد 
كسدددددال  وجبندددددا   بحدددددال مدددددن يطلدددددب منددددده النهدددددوض والخدددددروج، فيقابدددددل ذلدددددك الطلدددددب 

 . (5)عن السير  بااللتصاق باألرض والتمان من القعود، فيأبى النهوض فضال 
 ونلم  الكناية عن القعود للجهاد، والميل إلى متاع الحياة الدنيا.  

 ٣٨التوبة:  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ژ 

 

 .2/17التفسير البالغى لالستفهام   (1)
 . 166ن روائع البيان /م (2)
 .16/59تفسير الرازى   (3)
 .3/437زاد المسير  (4)
 .10/95،96التحرير والتنوير   (5)
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)ودخدددول )مدددن( فدددى قولددده مدددن )مدددن اآلخدددرة( إشدددارة إلدددى معندددى )البدليدددة( أى: بددددل 
يتم بالحيددددداة الددددددنيا اآلخددددرة ، وفدددددى )مدددددن( إلمددددداد إلدددددى الحرمدددددان كأنددددده قيدددددل : أرضددددد

 . (1)  والحرمان من اآلخرة ؟ توبيخا  وتأنيبا  ( 
 واالستفهام فى )أراضيتم( لإلنكار والتوبي .  

لذات الدنيا خسيسة فى أنفسها ومشدوبة باآلفدات، والبليدات ومنقطعدة عدن قريدب ال و 
محالة، ومنافع اآلخرة شريفة عالية خالصة عن كل اآلفات، ودائمة أبديدة سدرمدية، 

لددك يوجددب القطددع بددأن متدداع الدددنيا قليددل حقيددر خسدديس وواضدد  أسددلوب القصددر وذ
  (2) بد)ما وإال( لتأكيد زوال متاع الحياة الدنيا وبقاء اآلخرة

)وأظهددددر الحيدددداة الدددددنيا( فددددى مقددددام اإلضددددمار لزيددددادة التقريددددر، أى فمددددا التمتددددع بهددددا 
 وبلذائذها فى جنب اآلخرة إال مستحقر. 

ؤذن بنفاسددتها ويسددتدعى الرغبددة فيهددا. وتجريددد اآلخددرة عددن والترشددي  للحيدداة الدددنيا يدد
 (3)  مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتها، وعظم شأن اآلخرة وعلوها. 

ين القليددل الزائددل عويؤكددد ذلددك الطبدداق الددذى اقتضدداه المقددام، وهددو الموازنددة بددين المتددا
 والكثير الدائم. 

مبالغدة فدى اإلنكدار، ألن فعدل )رضدى  واختير فعل )رضديتم( دون أثدرتم أو فضدلتم، 
باذا( يدل على انشراد النفس، )فدى اآلخدرة( ودل علدى معندى المقايسدة، وقدد جعلدوا 

 . وبين )األرض، أرضيتم(  (4)المقايسة من معانى )فى( كما فى التسهيل والمغنى 
وهدو فدى اللفدم واختالفهمدا فدى المعندى  هجناس وهو من البديع اللفظى لتشابه طرفي

وهددذا الجندداس ممددا طلبدده المعنددى واسددتدعاه وسدداق نحددوه يقددول ، (5)ه االشددتقاق يشددبي
 

 . 2/16التفسير البالغى لالستفهام   (1)
 .16/60ينظر تفسير الفخر الرازى   (2)
 .2/407تفسير أبى السعود  (3)
 .10/96التحرير   (4)
وهو مددا يشددبه االشددتقاق ولدديس بدده / بغيددة اإليضدداد وهو ملحق بالجناس وجمعهما المشابهة   (5)

4/73 . 
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ا  مقبدوال  وال سدجا  حسدنا  حتددى سدداإلمدام عبدد القداهر )وعلددى الجملدة فإندك ال تجدد تجني
ياون المعنى هو الذى طلبده واسدتدعاه وسداق نحدوه، وحتدى تجدده ال تبتغدى لده بددال 

 . (1)وال تجد عنه حوال...(  
فى حديث مسلم )ما الدنيا فى اآلخرة إال كمثدل مدا يجعدل أحددكم    وقال رسول هللا

 أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع(  
 : (2)  على  ونتأمل اآلية الكريمة فهى تدل

وجوب الجهاد فى كل حال، ألنه تعالى ن  على أن تثداقلهم عدن الجهداد  -1
 ، ولو لم يان الجهاد واجبا، لما كان هذا التثاقل منكرا .  أمر منكر

الجهدددداد واجددددب علددددى الكفايددددة فددددإذا قددددام بدددده الددددبعض سددددق  عددددن البدددداقين.  -2
والخطدداب هنددا لكددل المددؤمنين، وهددذا يدددل علددى أن كددل المددؤمنين متثدداقلين 
فددى ذلددك التكليددف، وذلددك التثاقدددل معصددية والجددواب أن خطدداب الكددل هندددا 

 إلرادة البعض على سبيل المجاز المرسل. 
 آلخرة فى هذه اآلية:خصائص التعبير بين متاع الدنيا ونعيم ا

انفردت آيات الجهاد بوصف متاع الددنيا بأنده )قليدل( وهدذا مطدابق للمقدام،  -1
 فهم يخافون اإلهبال على الجهاد خوفا  من الموت . 

التكدددرار فدددى لفدددم )الحيددداة الددددنيا والحيددداة اآلخدددرة( لتأكيدددد فنددداء الحيددداة الددددنيا  -2
 وأنها متاع قليل واآلخرة أبقى . 

شدددائية فدددى اآليدددة بالندددداء واالسدددتفهام واألمدددر فالمقدددام تعدددانق األسددداليب اإلن -3
 يتطلب الحث على الجهاد واإلنكار والتوبي  على تباطؤهم فى القتال . 

فددى نهايددة اآليددة تضددافر أسددلوب القصددر مددع الطبدداق الددذى اقتضدداه المقددام  -4
 وهو الموازنة بين القليل الزائل والكثير الدائم . 

 

 

 .11أسرار البالغة / (1)
 .16/60تفسير الرازى   (2)
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 زق( المبحث الثالث: فى مقام: )الر

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ژ قددال تعددالى:  -1

 ٢٦الرعد:  ژ
 بين يدى السورة :

سدورة الرعدد مدنيدة، وقيدل مايدة إال قولده )ويقدول الدذين كفدروا لدوال أندزل عليده آيدة..( 
 /6  ،27  ،43 . 

از القدرآن، ولإلرشداد بدأت السورة الكريمة بذكر الحدروف المقطعدة للتنبيده علدى إعجد
علدددى أن هدددذا المعجدددز منظدددوم مدددن أمثدددال هدددذه الحدددروف الهجائيدددة، وللداللدددة علدددى 

 شرف الحروف الهجائية العربية التى منها حروف القرآن الكريم.  
 ومحور السورة يدور حول )قوة الحق وضعف الباطل(  

تعدالى  وهدى الحدق، ثدم تحددثت عدن قددرة هللا --ذكرت السورة تأييدد رسدالة محمدد 
 فى الكون.  

ثددددم تحدددددثت عددددن الفئددددة الكددددافرة ومصدددديرهم يددددوم القيامددددة، وذكددددرت صددددفات السددددعداء 
 وذكرت ما يترتب عليها من األحوال الشريفة العالية،  

 .  (1)وذكرت حال األشقياء، وذكر ما يترتب عليها من األحوال المخزية الماروهة
مؤمنددة ثدددم انتقلددت السدددورة إلدددى ثددم ذكدددرت السددورة مادددابرة الفئددة الكافرة،ورضدددا الفئدددة ال

 . تسلية الرسول  
 .  --وختمت السورة بتأكيد الوحدانية هلل تعالى، وإثبات الرسالة للرسول  

 داخل السورة:  ةنظرة فى نظم اآلية الكريم
اعلدم أندده تعددالى لمددا حادم علددى مددن نقددض عهددد هللا فدى قبددول التوحيددد والنبددوة، بددأنهم 

ل: لددو كددانوا أعددداء هللا، لمددا فددت  قيددآلخددرة فكأندده ملعونددون فددى الدددنيا، ومعددذبون فددى ا

 

 .5/388ينظر البحر المحي    (1)
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أنه يبس  الرزق على الدبعض ويضديقه علدى الدبعض،  »هللا عليهم بهذه اآلية وهو 
 وال تعلق بالكفر واإليمان. 

فقدددد يوجدددد الكددددافر موسدددعا عليدددده دون المدددؤمن، ويوجدددد المددددؤمن مضددديقا عليدددده دون 
 . (1)الكافر، فالدنيا دار امتحان 

الددرزق للفددريقين )المددؤمن والكددافر( لالبددتالء ولكوندده آيددة فددى األرض، ولمددا بسدد  هللا 
 تبين موقف الكافرين من هذه اآلية، وموقف المؤمنين من هذه اآلية فقال تعالى:  

جئ   جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  ژ  

 ٢٧الرعد:  ژجئ  
 ٢٨الرعد:  ژجئ  جئ  جئ  جئ      جئ  جئ  جئ   جئ  جئ      جئجئ  جئ  جئ  ژ  وقال  

 فكانت المناسبة.  
 التحليل البالغى :

 )هللا يبس  الرزق لمن يشاء ويقدر(  
الجملدة مسدتأنفة اسددتئنافا  بيانيدا جوابددا عدن سدؤال فددى نفدوس السددامعين مدن المددؤمنين 
والكافرين من سماع قولده )أولئدك لهدم اللعندة ولهدم سدوء الددار، المفيدد أنده مغضدوب 

ا المؤمنددون فيقولددون: كيددف بسدد  هللا الددرزق لهددم فددى الدددنيا فددازدادوا بدده علدديهم، فأمدد
 طغيانا وكفرا ، وهال عذبهم فى الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم فى اآلخرة. 

بعض ابددداده ونقصددده لدددبعض آخدددر، لدددفأجيدددب الفريقدددان بدددأن هللا يشددداء بسددد  الدددرزق 
 لحامة متصلة بأسباب العيش فى الدنيا.  

 ام فددى قولدده )لمددن يشدداء( ومشدديئته تعددالى وأسددبابها ال يطلددع عليهدديولددذلك جدداء التعمدد
  (2)أحد(  

ونتأمددل جمددال الطبدداق بددين )يبسدد  ويقدددر( وبددين الحيدداة الدددنيا واآلخددرة فهيدده إيضدداد 
وتمييز للمعانى، وتصوير لقدرة هللا الواسعة فهو يجمع بدين المتضدادين وقددم الدنظم 

 

 .19/47ينظر تفسير الفخر الرازى   (1)
 . 12/179ينظر التحرير والتنوير   (2)



 
 

 

 { 771  } 

 باإلسكندرية  –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من   الرابعد المجل

 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

إلفدددادة القصدددر وهدددو سدددند الفعلدددى )يبسددد ( لفدددم الجاللدددة )هللا( المسدددند إليددده علدددى الم
كثددددرة لل هة التعبيددددر بقولدددده )يبسدددد ( فقددددد اسددددتعار دقدددد، ونتأمددددل روعددددة و قصددددر حقيقددددى 
قدر( كنايدة عدن القلدة. )وفرحدوا بالحيداة الددنيا( راجدع إلدى مدن بسد  يوالدوام، وقوله ) 
 هللا له رزقه.  

ن يفهمددوا هددذه وعبدر بضددمير الغيبددة فددى جانددب الكددافرين، إشددارة إلددى أنهددم أقددل مددن أ
الدقائق لعنجهية نفوسهم، فهم فرحدوا لمدا لهدم فدى الحيداة الددنيا، وغفلدوا عدن اآلخدرة، 
فالفرد المذكور فرد بطر وطغيان كما قال تعالى فى شأن قدارون )إذ قدال لده قومده 

 (1)ال تفرد إن هللا ال يحب الفرحين(  
 )فى اآلخرة إال متاع(  

ا، ومعندى )فدى( الظرفيدة المجازيدة بمعندى رف مسدتقر حدال مدن الحيداة الددنيظد  )فى( 
، أى إذا هددديس أحدددوال الحيددداة بدددأحوال اآلخدددرة، ظهدددر أن أحدددوال الدددددنيا (2)المقايسدددة 

أى الموازنددة بددين متدداع الددنيا )مفضددول سددابق( ، ونعدديم اآلخددرة )فاضددل  متداع قليددل. 
   الحق( . 

ر عددن متدداع كيددر هنددا، للتقليددل واإلهانددة، والمتدداع: مددا يتمتددع بدده وينقضددى. وعبددنوالت
 الدنيا بأسلوب القصر لتأكيد أن متاع الدنيا قليل وزائل ونعيم اآلخرة كثير ودائم.  

 خصائص التعبير بين الحياتين :

 التعبير بالمضارع فى )يبس  ،ويقدر( للداللة على التجدد واالستمرار .  -1
التعبيدددر بلفدددم الجاللدددة )هللا( دون غيدددره مدددن األسدددماء فالمقدددام مقدددام ابدددتالء  -2

 بار بتوسيع الرزق وتضيقه على من يشاء . واعت

 

 .12/179وينظر التحرير والتنوير   ،76القص  /  :اآلية من سورة (1)
وهدددى الداخلدددة بدددين  ،يقدددول صددداحب البرهدددان فدددى علدددوم القدددرآن مدددن معدددانى )فدددى( )للمقايسدددة (2)

ل الحدددق كقولددده تعدددالى )فمددا متددداع الحيددداة الددددنيا فدددى اآلخدددرة إال قليدددل( ضددد مفضددول سدددابق وفا 
 .4/303للزركشى البرهان  
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اشتملت اآلية الكريمة على أسلوبين للقصر مدرة بطريدق التقدديم )هللا يبسد   -3
ويقددددر( لتأكيدددد أن بسددد  الدددرزق وتضددديقه ال يشددداركه فيددده أحدددد فهدددو قصدددر 
حقيقدددى تحقيقدددى ، ومدددرة بطريدددق النفدددى واالسدددتثناء )ومدددا الحيددداة الددددنيا فدددى 

فناء الحياة الدنيا وبقاء اآلخرة فداهلل يريدد أن ينبده اآلخرى إال متاع ( لتأكيد 
لمددن بسدد  لدده رزقدده أال يغتددر بالدددنيا ، وأيضددا  لمددن ضدديق عليدده أال يحددزن 

 فاآلخرة أبقى ، وهذا لحامة بالغة .  هللا أعلم . 
⊥⊥⊥ 
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 المبحث الرابع: فى مقام )نقض العهود واأليمان(

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ژ  قال تعالى:   -1

 ٩٦ – ٩٥النحل:  ژڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 بين يدى السورة: 

نزيدده هللا عددن الشددرك، فإندده واقددع ال محالددة، قددال وتبدددأت السددورة بتأكيددد يددوم القيامددة 
  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  ژ تعالى  

وحدانيددة هللا تعددالى بالدددالئل العقليددة الواضددحة، فددذكرت وتحدددثت السددورة عددن إثبددات 
 نعام ثم تحدثت عن إفحام المنكرين والملحدين. بديع خلق اإلنسان واأل

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ وذكددرت السددورة الحددث علددى التددذكير بددالنعم الكثيددرة فقددال تعددالى 

   ژ ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

لق هددو الجهالددة والتكبددر وتحدددثت عددن وبينددت السددورة أن سددبب اإللحدداد وإنكددار الخددا
 فضل العالمين المتقين على الجاهلين المعاندين.  

 فذكرت السورة كمال اقتدار هللا سبحانه وتعالى )إنما قولنا لشل إذا أردناه(  
هج هللا تعدالى فدى األرض وتطبيقده، مدنثم بينت فضل العلماء، وتحدثت السورة عن 

 اإلحسان..(  فقال تعالى )إن هللا يأمر بالعدل و 
ت نداأليمدان بعدد توكيددها، ثدم بي ضقالوفاء بالعهد والنهى عن نوذكرت الحث على 

السددور حقددارة وتفاهددة المملوكددات الدنيويددة، وتحدددثت عددن جددزاء العمددل الصددال ، وإن 
 الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين وأن سلطانه على الكافرين. 

 نظم اآليتان داخل السورة: 

العهددود واأليمددان علدددى اإلطددالق ثددم أكدددد  ضيدددات السددابقة عددن نقدددلمددا حددذر فددى اآل
زلهدددا...( ولمدددا غوجدددوب الوفددداء وتحدددريم الدددنقض، فقدددال: )وال تكوندددوا كدددالتى نقضدددت 

نهدداهم تعددالى عددن نقددض مطلددق األيمددان نهدداهم عددن نقددض أيمددان مخصوصددة فقددال 
لدددنيا،  ثددم نهدداهم سددبحانه عددن الميددل إلددى عددرض ا   94)وال تتخددذوا أيمددانكم دخددال بيددنكم(  

 . 95والرجوع عن العهد ألجله فقال )وال تشتروا بعهد هللا ثمنا  قليال...( /  
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ثدددم أتدددى بالددددليل القددداطع علدددى حقدددارة الحيددداة الددددنيا وزوالهدددا وخيريدددة الحيددداة اآلخددددرة 
 ونعيمها الدائم فقال:  

 وما عند هللا باق(   د)وما عندكم ينف
الدددذين صدددبروا فدددى األعمددددال  ثدددم رغدددب تعدددالى المدددؤمنين بطريدددق المقابلددددة المعنويدددة

الصددالحة، وهددو اإلتيددان باددل مددا كددان مددن شددرائع اإلسددالم، ففددى األسددلوب توضددي  
 وتأكيد للمعنى. 

فقددددال: )مددددن عمددددل صددددالحا مددددن ذكددددر أو أنثددددى وهددددو مددددؤمن فلنحييندددده حيدددداة طيبددددة 
 . (1) 97جزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون /  نول

 التحليل البالغى :

 ثمندددا  قلددديال ( نهدددى صدددري  لتأكيدددد هدددذا التحدددذير والداللدددة علدددى )وال تشدددتروا بعهدددد هللا
 عظيم هذا النقض.  

ن بمدثم انظدر إلدى جمدال االسدتعارة حيدث شدبه اسدتبدال عهدد اإلسدالم بالحيداة الددنيا 
 يشترى سلعة رخيصة بأموال كثيرة.  

 وهذا دليل قاطع على حقارة وتفاهة الحياة الدنيا.  
به دون غيره مدن أسدماء هللا تعدالى لتربيدة المهابدة فدى وإظهار لفم الجاللة والتعبير  

 النفس. 
وا عدن اإلسدالم مدن مدال وهنداء عد)الثمن القليدل( هدو مدا يعددهم بده المشدركون إن رج

 . (2)وايش  
 )والثمن( العوض الذى يأخذه المعارض

عهدددد هللا هدددو عدددوض قليدددل ولدددو كدددان  ض)قلددديال ( أى أن كدددل عدددوض يؤخدددذ عدددن نقددد
 . (3)أعظم الماتسبات  

 

 .20/110وتفسير الرازى   ،3/190ينظر فت  القدير للشوكانى   (1)
 .13/217ر والتنوير  تفسير التحري (2)
 .13/217التحرير والتنوير   (3)
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وال ) علدددى آيدددة /النحدددل ، و 91 وعطفدددت هدددذه اآليدددة علدددى آيدددة )وال تنقضدددوا األيمدددان( 
 للتوس  بين الكمالين.    /النحل ، 94  تتخذوا أيمانكم( 

 )إنما عند هللا هو خير لكم إن كنتم تعلمون( 
 ونتأمل بالغة أسلوب القصر بد )إنما( وضمير الفصل لتأكيد  

ه، وفيددده حدددث لهدددم علدددى التأمدددل إن مدددا عندددد هللا خيدددر مدددن كدددل ثمدددن وإن عظدددم قددددر 
والعلددم، وتسددتخدم إنمددا فددى األمددور الواضددحة. يقددول اإلمددام عبددد القدداهر: )... علددى 
أن )إنمددا( للخبددر ال يجهلدده المخاطددب... وإنددا لنراهددا فددى كثيددر مددن الكددالم، والقصددد 

 . (1)بالخبر أبعدها أن تعلم السامع أمر قد غل  فيه بالحقيقة، واحتاج إلى معرفته( 
 كناية عن متاع الدنيا وعن نعيم اآلخرة . ما عند هللا باق(  و   ددكم ينف)ما عن

تأكيددد لمدددا سدددبق ودليدددل قددداطع علدددى أن مددا عندددد هللا خيدددر ممدددا يجدونددده مدددن طيبدددات 
 الدنيا.  

 (2)وفيه بحثان:  
الحددددس شدددداهد بددددأن خيددددرات الدددددنيا منقطعددددة، والعقددددل دل علددددى أن خيددددرات  -1

بددت بهددذا أن قولدده )مددا عندددكم اآلخددرة باهيددة، والبدداقى خيددر مددن المنقطددع فث
 ...( برهان قاطع على أن خيرات اآلخرة أفضل من خيرات الدنيا.  دينف

 أن قوله )وما عند هللا باق( يدل على أن نعيم أهل الجنة باق ال ينقطع.   -2
وهذا الكالم جارى مجرى التدذييل لمدا قبلده، ولدذلك كدان ضدمير )عنددكم( عائددا إلدى 

 . (3)والمثل، وقرينة المقابلة )بما عند هللا(  بقرينة التذييل    سجميع النا
 ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون( 

 

 .351دالئل اإلعجاز / (1)
 .20/111تفسير الرازى   (2)
 .13/219تفسير التحرير والتنوير   (3)
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، وفيده  فى قوله )ماعندكم( إلى التكلم فدى قولده )ولنجدزين(  فيه التفات من الخطاب
ترغيب للمؤمنين الذين صبروا علدى قضداء الشدرائع اإلسدالمية، فالصدبر هدو أحسدن 

 .  (1)يع التكاليف إليه فالصبر هو رأسها  األعمال الحتياج جم
ة للمبالغدة فدى الحسدن، أى بسدبب )بأحسن( الباء للسببية، وصيغة التفضيل مستعمل

 عملهم البالن فى الحسن وهو عمل الدوام على اإلسالم. 
 والم القسم ونون التوكيد لتأكيد الجزاء والوعد. 

لدى الثبدات علدى مدا هدم وأضديف إليده األحسدن لإلشدعار بامدال حسدنه، وفيده حدث ع
 . (2)عليه من األعمال الحسنة المخصوصة، والترغيب فى تحصيل ثمراتها  

 

 خصائص التعبير بين الحياتين :

تندددوع الصدددور البيانيدددة بدددين االسدددتعارة والكنايدددة للمبالغدددة وتأكيدددد فنددداء الددددنيا  -1
 وبقاء اآلخرة . 

 االلتفات لجذب انتباه المخاطبين وإصغائهم .  -2
مددا عندددكم ينفددذ( و)ومددا عنددد هللا بدداق( لتوضددي  الموازنددة بددين المقابلدة بددين )  -3

 المتاعيين . 
التعبير بأسلوب القصر فى بيان نعديم اآلخدرة )إنمدا عندد هللا هدو خيدر لكدم(  -4

 لتأكيد خيرية وبقاء نعيم اآلخرة وهو مطابق للمقام . 
 

 

 .5/533ينظر البحر المحي    (1)
 .291 ،3/290تفسير أبى السعود  (2)
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 الخاتمة 

 -حقيقة تفاهة وتقليل الحياة الدنيا : -1

وال مجال للشك فيها   ألن عمر    ، ن الكريم وتحدث عنها  حقيقة أتى بها القرآ 
اإلنسان مهما طال ، له نهاية ال ريب فيها ، وهو عمر قصير محدود ، وليس هو  

ظفر به المرء فى هذه  يعابرة وليس ما  فترة قصيرة  فى اآلخرة سوى    دبالنسبة للخلو 
محدود   الفترة ضئيل  قدر  سوى  متعة  من  العابرة  هيس  القصيرة  إذا  النعيم    ،  بهذا 

 الخالد والسعادة الدائمة فى جنة الخلد . 
 -لكل مقام مقال : -2

فال نستطيع أن نستبدل آية    ، كل آية من هذه اآليات جاءت فى موضعها  
 فنالحم : وال لفظة ماان لفظة ، وقد ظهر هذا من خالل الدراسة   ماان أخرى ، 

 وجوه االنفراد :  فمن
 به آيتى آل عمران . " التفصيل بعد اإلجمال " انفردت  -
 انفردت آية العنكبوت بوصف اآلخرة بد)الحيوان(.  -

 وصف الحياة الدنيا باللعب واللهو فى آيتى العنكبوت واألنعام .  -

 انفردت آية غافر بوصف اآلخرة بد )دار القرار( .  -

خلت آية النساء فى مقام الجهاد من التأكيد ، وأكده فى آية التوبة بطريق   -
 القصر . 

 بوصف متاع الدنيا بقوله )قليل( . وانفردتا  -

 
 ومن وجوه التشابه : 

فى كثير من المواضع وصف الحياة الدنيا بقوله )متاع( ووصف الحياة   -
 اآلخرة بقوله )خير(. 

التوكيد   - أساليب  إلى  باإلضافة  مواضع  ستة  فى  القصر  بأسلوب  التأكيد 
 األخرى . 

ا - حقارة  توض   التى  المواضع  جميع  فى  البديعية  الدنيا  المقابلة  لحياة 
 وفنائها وتعظيم الحياة اآلخرة وبقائها .  

اإليجاز البلين فى جميع المواضع عدا آيتى آل عمران فقد أطنب الحديث   -
 ووض  كل متع الدنيا ونعيم اآلخرة . 
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 -كاملية والتالحم فى اآليات :تال -3

إذا نظرت فى هذه اآليات مجتمعة تجد أنها كونت لك صورة كلية متالحمة  
نعيم  قفة فى زوال وحقارة وتمؤتل اآلخرة  ، وأن  متاع زائل  ، وأنها  الدنيا  ليل الحياة 

 دائم . 
 -األسلوبية : -4

فى   اآليات  أغلب  أن  كما   ، والخبرية  اإلنشائية  األساليب  بين  اآليات  تنوع 
والوعيد ، ومعظمها مؤكد بطريق  الموازنة وردت ضمن السور الماية فى مقام الوعد  

لمالقص مطابقا   الدنيا وأعرض  ر  بالحياة  تعلق  لمن  ورد  فالخطاب   ، الحال  قتضى 
 عن اآلخرة . 

 -حركة المعنى : -5

التى   السور  فى  ثم تظهر  قليال   تمتد وتظهر وتختفى  المعنى  أن حركة  تجد 
وردت فيها اآليات محل البحث وهذا من اإلعجاز البالغى وقد بينت هذا من خالل  

 . الدراسة 
الكمال ، وإنما القبول ونعمت   وال أدعى  هى خطوة على الطريق، إن القت 

 بى أننى اجتهدت . سح ففذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ، وإن كانت األخرى  
    

   الباحثة      
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 المصادر والمراجع 

محمددد تحقيددق  –للحددافم جددالل الدددين السدديوطى  –اإلتقددان فددى علددوم القددرآن  -1
 الماتبة العصرية .  –الفضل إبراهيم أبو 

ماتبددة  –ريتددر  -تحقيددق هددد  –اإلمددام عبدددالقاهر الجرجددانى  –بالغددة أسددرار ال -2
 .  2المتنبى ل  

 دار صادر .  –أساس البالغة للزمخشرى  -3

 دراسدددة تحليليدددة لتدددراث أهدددل العلدددم د/ محمدددد أبدددو موسدددى  –اإلعجددداز البالغدددى  -4
 ماتبة وهبة .  1ل 

صقر  تحقيق السيد أحمد –إعجاز القرآن للباقالنى أبى بار محمد بن الطيب  -5
 دار إحياء التراث العربى .  –

 1دراسة فى أسدرار البيدان )غدافر وفصدلت( د. محمدد أبدو موسدى ل –آل حم   -6
 ماتبة وهبة . 

 اإليضاد للخطيب القزوينى .  -7

 تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم .  –للزركشى  –البرهان فى علوم القرآن  -8

م 1997 -د ه1417ماتبة اآلداب  –بغية اإليضاد أ. عبدالمتعال الصعيدى  -9
 . 

ماتبدددة  1البالغدددة القرآنيدددة فدددى تفسدددير الزمخشدددرى د. محمدددد أبدددو موسدددى ل -10
 وهبة. 

 دار الفكر .  –تفسير أبى السعود  -11

بيدروت  –دار إحيداء التدراث العربدى  –ألبى حيان   –تفسير البحر المحي    -12
 لبنان .  –

 د. عبدالعظيم المطعنى .  –التفسير البالغى لالستفهام فى القرآن الكريم  -13

 دار صادر بيروت .  –ير البيضاوى تفس -14

 تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .  -15

 الشعب .  –الجامع ألحاام القرآن  –تفسير القرطبى  -16

عبددددالرحمن بدددن ناصدددر  –تفسدددير القدددرآن الدددرحمن فدددى تفسدددير كدددالم المندددان  -17
 المؤسسة السعودية بالرياض .  –السعدى 

 طهران .  –ب العلمية درا الكت –للفخر الرازى  –التفسير الكبير  -18
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 دار المعرفة .  –تفسير الكشاف للزمخشرى  -19

 الحسن بن قاسم المرادى دار األفاق.  –الجنى الدانى فى حروف المعانى  -20

د. عبدددددالعظيم المطعنددددى  –خصددددائ  التعبيددددر القرآنددددى وسددددماته البالغيددددة  -21
 م / م وهبة . 1992 -هد 1413

قيددق / د. عبدددالمنعم تح –لإلمددام عبدددالقاهر الجرجددانى  –دالئددل اإلعجدداز  -22
 الفجالة .  –خفاجى ، ل أولى 

زاد المسدددير فدددى علدددم التفسدددير لإلمدددام أبدددى الفدددرج جمدددال الددددين بدددن محمدددد  -23
 الجوزى . 

للشدوكانى:  –فت  القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية مدن علدم التفسدير  -24
 عالم الكتب . 

 لسيد قطب .  –فى ظالل القرآن  -25

 صادر . دار  –لسان العرب البن منظور  -26

 محمدددددد إسدددددماعيل إبدددددراهيم  –تدددددأليف  –معجدددددم األلفددددداظ واألعدددددالم القرآنيدددددة  -27
 ل: دار الفكر العربى . 

 الماتبة األزهرية للتراث .  –المطول لسعد الدين التفتازانى  -28

 دار المعرفة .  –للراغب األصفهانى  –مفردات القرآن  -29

 . ماتبة وهبة  2من أسرار التعبير القرآنى د. محمد أبو موسى ن ل -30

 نهضة مصر .  –من بالغة القرآن د. أحمد بدوى  -31

 د. إبددددددراهيم الجعلددددددى –مددددددن روائددددددع البيددددددان فددددددى ضددددددوء البالغددددددة العربيددددددة  -32
 ل. أولى .  

للبقدداع  ، ل : دائددرة المعدددارف  –نظددم الدددرر فدددى تناسددب اآليددات والسدددور  -33
 العثمانية بحيدر آباد . 
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 فهرس البحث 

 الصفحة  الموضــــــــــــــوع 

  . .......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....... .....    ........ 697-699 

.....   ... ..... .....المبحث األول فى مقام )الوعيـد والوعيـد(

.. ..... 

700-753 

آل  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   الموضع األول والثـانى قولـه تعـالى 

 ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... 15-14عمران  

700-712 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ   الموضع الثالث قولـه تعـالى 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 32األنعام /

713-718 

اإلسراء  ٱ  ٻ       ٻ  ٻ    قوله تعالى    الرابعالموضع  

/18:21 ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 

719-727 

لكهـف: ا ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    قولـه تعـالى    الخـامسالموضع  

٤٦ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

728-731 

 ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ قولــه تعــالى  الســادسالموضــع 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   ١٣١طـــــه:   ژ ڻ    

..... 

732-735 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   قوله تعـالى   السابعالموضع  

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ٦١ –  ٦٠القصص:  

736-740 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ   قوله تعالى    لثامناالموضع  

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ٦٤العنكبوت:  

741-744 

غـافر:  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    قولـه تعـالى    التاسـعالموضع  

٣٩  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... 
745-749 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ    قوله تعالى    العاشرالموضع  

   :٣٦الشورى  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

750-753 
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 " من البالغة القرآنية ىف آايت اجلمع " بني متاع الدنيا ونعيم اآلخرة 

..... ..... ..... .....    ... ..... .....المبحث الثاني فى مقام )الجهاد(

  ....... 

754-  768 

 الصفحة  ـــــــوع الموضـــــــ

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک             قولـه تعـالى   األولالموضع  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....    ٧٧النساء:    ک    

..... ..... 

754-762 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    قوله تعالى    الثانيالموضع  

    :٣٨التوبة .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

763-768 

..... ..... .. .....   ... ..... .....المبحث الثالث فى مقـام )الـرزق(

.. ..... 

769-  772 

 772-769 ..........٢٦الرعد:  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې   قوله تعالى 

... .....  مـان(المبحث الرابع فى مقام )نقض العهـود واألي

..... ..... 

773-776 

 776-773 ٩٦ – ٩٥النحل:  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ    قوله تعالى

.....    ........ ..... ..... ..... ..  .....  .....  .....  .....  .....   .....  لـخــاتمةا

.... 

777-778 

.... .....  ..... ..... .  ....  .... .....  ..... ....المصادر والمراجـع   

  ..... ..... 

779-780 

..... ..... .....   ..... ..... .....  .    .....   .....   .....  محتويات البحث

..... 

781-782 

 

⊥⊥⊥ 

 
 

 


