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                                                      قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة

  عبد القادر تواتي: األستاذ
   آن الكريمالقرمادة علوم 

  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 
  04: المحاضرة

  مكونات النص القرآني
  السورة: اآلية: العبارة: اللفظة -1

  
  
من الناحية يتكون القرآن نص لغوي وجنس أدبي قائم بذاته، وهو كغيره من النصوص : مكونات القرآن: هيدتم

 ،والقصيدة من أبيات وبحر قصائد،من  متكونافإذا كان الشعر . ماهيته شكّلتحقيقته و مثّلت من أجزاء الشكلية
من آيات، ، والسور القرآن يتكون من سور ، فإنوقافية وروي والبحر من تفعيالت ،واليت من صدر وعجز 

وكما أن الشعر له أغراض وموضوعات كذلك . وأصوات واآليات من جمل وكلمات، والكلمات من حروف
  .اإليمان واألخالق والعبادات والمعامالت والقصص: القرآن له موضوعات ومحاور أبرزها

الشكلية درسوا سوره وآياته وكلماته وحروفه  فمن الناحية :شكال ومضمونان بقرآنهم ولقد اهتم المسلمو
كأسلوب  ساليبهأتراكيبه و وا معفوقو لغته درسواو ذلك من حيث عددها وترتيبها وخصائصها وأسرارها وغير

، ومن حيث محتواه وموضوعاته وه إعجازهووج بالغتهتوسعوا في إثبات و القصة والمثل والقسم وغيرها،
ونود ، وقيمه األخالقية اجتهدوا في تفسيره وتأسيس علومه واستخراج حكمه واستنباط أحكامه العقدية والفقهيةف

أسرارها ومظاهر اهتمام الباحثين بهانات وشيئا من هنا أن نبين بعض هذه المكو   .  
ومن مظاهر ذلك إضافة اهتم المسلمون منذ القرون األولى بأصوات القرآن وحروفه، : حروفصوات والاأل -1

بعث الحجاج «: قال الزركشيقاموا بإحصائها  إلى ترتيلها وإعطائها حقها ومستحقها في التالوة والتجويد، أنهم 
اء البصرة فجمعهم واختار منهم الحسن البصرى وأبا العالية ونصر بن عاصم إلى قر )هـ95ت(بن يوسف

فبقوا أربعة أشهر يعدون  .وا حروف القرآنعد :وعاصما الجحدرى ومالك بن دينار رحمة اهللا عليهم وقال
وأجمعوا  .سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثالثون كلمة 77439فأجمعوا على أن كلماته  ،بالشعير

وفي هذه   1».ثالثمائة ألف وثالثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا انتهى 323015 على أن عدد حروفه
أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ورسم واعتبار كل منها جائز «كما قال الزركشي وسبب االختالف «األرقام اختالف 

إلى أثر القرآن وصنيعه في القلوب  عن حديثهم عندأشار بعض القدماء و  2».وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز
من الصحابة  واستدلوا عليه بإسالم كثيروعدوا ذلك وجها من وجوه اإلعجاز  ز القرآن في أصواته وحروفه،تمي
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وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس وهو صنيعه في القلوب « :الخطابيقال  بمجرد االستماع إليه
سمع كالما غير القرآن منظوما وال منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من وتأثيره في النفوس فإنك ال ت

لو أنزلنا هذا القرآن ﴿: اللذة والحالوة في حال ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليه قال تعالى
ابها مثاني تقشعر منه اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متش﴿ :﴾ وقال.على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا

 النغم الموسيقي في القرآنلفظ موسيقى ومصطلح وقد استخدم بعض المحدثين  3»﴾.جلود الذين يخشون ربهم
وأشهر من اعتبر هذا الوجه من اإلعجاز اللغوي في القرآن مصطفى صادق الرافعي  ،وإعجاز النظم الموسيقي

ي القرآن هي التي يعزى إليها ذلك التأثير العظيم الذي إلى أن الخاصية الموسيقية ف األولفذهب . وسيد قطب
كان يحدثه القرآن في بلغاء العرب والذي كان سببا في إسالم بعضهم ومعاودة أشد أعدائه االستماع إليه، وهي 
الخاصية التي فعلت فعلتها في مسيلمة ومن حاول معارضة القرآن حتى ظنوها كل شيء وحاولوا محاكاتها فيما 

وال حرج في هذا االصطالح رغم أن لفظ موسيقى قد ارتبط باللهو والمالهي والخمور والمجون،  4.هجاؤوا ب
ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنبي «: وذلك أن النبي عليه السالم نفسه قد ذكر ما يقربه في أحاديث كثيرة منها قوله

قد أوتيت مزمارا من مزامير آل ل«: وقوله ألبي موسى. متفق عليه ».حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به
وقد ورد من اآليات واألحاديث ما يدل على أن القرآن الكريم كان يؤثر بنغمه المتميز . متفق عليه ».داود

وأن القرآن قد حث على أن يسمعه غير . وموسيقاه الفريدة ولحنه العجيب في كل من يسمعه من العامة والخاصة
وأن سادة قريش قرروا . 6كين استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهللا﴾التوبة﴿وإن أحد من المشر: المسلمين فقال

﴿وقال الذين : منع االستماع إلى القرآن ومنع المسلمين من الجهر به لما كان له من أثر في سامعيه قال تعالى
م الموسيقي ويفهم من كالم العلماء أن النغ. 26كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾فصلت

  :الفريد في القرآن الكريم متأت من تضافر عدة عناصر هي

بتميزه عن جميع األلحان األخرى، فال تعرف العرب للحنه مثيال، وال تجد كالما آخر : غرابة اللحن القرآني - أ
وهي  إن من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية«: يمكن أن يتلى بما يشبه تالوة القرآن قال الزرقاني

مرسلة على وجه السذاجة في الهواء مجردة من هيكل الحروف والكلمات كأن يكون السامع بعيدا عن 
يشعر من نفسه ولو كان أعجميا ال يعرف العربية بأنه أمام لحن غريب وتوقيع عجيب يفوق في حسنه ...القارئ

رابة أثرها الواضح في سامعي وقد كان لهذه الغ 5».وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر
  .القرآن، واألمثلة على ذلك كثيرة قديما وحديثا

وذلك بمراعاة االعتدال في نظم الحروف في الكلمة القرآنية، فال هي بعيدة المخارج : التالؤم بين الحروف -ب 
 6.ل المعنى في النفسوفي ذلك فائدة تتمثل في حسن الكالم في السمع وسهولته في اللفظ وتقب. وال هي بالمتقاربة

                                                
  -92، صص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج - 3
  .212الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص - 4
  .223، ص2قاني، مناهل العرفان، جالزر -5
. 3ومحمد زغلول سالم، ط خلف اهللاأحمد محمد : ز القرآن، تحضمن ثالث رسائل في إعجا: الرماني، النكت في إعجاز القرآن -6

  .113-75دار المعارف، ص: دت، : القاهرة
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الئتالفها - ويرى الرافعي أن حروف القرآن تتراءى في كلماته، وكلماته في جمله، ألحانا لغوية رائعة كأن 
والذين يدركون أسرار الموسيقى وفلسفتها النفسية ال يرون في الفن . قطعة واحدة قراءتها هي توقيعها - وتناسبها

وحسبك بهذا ...الذي هو طبيعي في كلمات القرآن وأصوات حروفهاالعربي بجملته شيئا يعدل هذا التناسب 
لترتيب حروفه باعتبار أصواتها ومخارجها ومناسبة بعض ذلك ...اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن

لبعض مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق، والتفشي والتكرير وغير 
لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم  معه حرف آخر لكان ذلك خلال بينا أو ضعفا ظاهرا في نسق و...ذلك

  7 .الوزن وجرس النغمة، وفي حسن السمع وذوق اللسان، وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف
ن الحركات والسكنات وبين المدات هو التوزيع العادل المتناسب بي: النسق الصوتي بين الحركات والسكنات - ج

ولهذا النسق تأثير عجيب يكسب القرآن لحنه الغريب المميز عن سائر . والغنّات ومواضع الوصل والوقف
لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع «: قال الرافعي. األلحان

هي له من أمر الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض ويساند بعضها بعضا،  والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما
   8».ولن تجدها إال مؤتلفة مع أصوات الحروف ومساوقة لها في النظم الموسيقي

يتشابه اللفظان في وهو أن : وما ينتج عنه من ائتالف الكالم وانسجامه في النغم التجانس بين الكلمات -د
 وهو يكسب الكالم ائتالفا وانسجاما في النغم، ويعطيه. جناس تام وناقص: وعانفي المعنى وهو ن النطق ويختلفا

﴿فمن : في قوله تعالى) اعتدى، واعتدوا(ومثّل له الرماني بالمزاوجة في كلمة  .وقعا موسيقيا مؤثرا في األسماع
: في قوله) لوبتتقلب، والق(والمناسبة في . 194اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾البقرة

﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ :ومثّل له ابن أبي اإلصبع بقوله تعالى. 37﴿يخافون يوما تتقلب فيه القلوب﴾النور
فالسيئة الثانية ليست بسيئة وإنما هي مجازاة عن األولى كتسميه سبحانه جزاء االعتداء اعتداء . 40الشورى

  .ليكون في نظم الكالم مزاوجة
وتختلف عن السجع من . لمة آخر اآلية كالقافية بالنسبة للشعر والقرينة بالنسبة للسجعهي ك: الفواصل -هـ

ومن فوائدها إكساب الكالم ائتالفا وانسجاما في النغم، وتجعل . أال تكون على حساب المعنى بخالفه: وجوه منها
إنهم إذا ترنموا يلحقون «: سيبويهقال . له وقعا موسيقيا رتيبا في األسماع، وتأثيرا في النفوس، وتزيده حسن بيان

وقال  9 ».األلف والياء والنون ألنهم أرادوا مد الصوت، وجاء ذلك في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع
وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إال صور تامة لألبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، «: الرافعي

ار الصوت اتفاقا عجيبا يالئم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه وهي متفقة مع آياتها في قر
وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد . في العجب مذهب

ة باالنتقال من جو ويرى سيد قطب أن نظام الفواصل يتنوع في السورة الواحد 10».وهو كذلك طبيعي في القرآن

                                                
  .- 212الرافعي، إعجاز القرآن، ص - 7
  .- 212الرافعي، إعجاز القرآن، ص - 8
  .384، ص1يه، الكتاب، جسيبو - 9

  .- 212الرافعي، إعجاز القرآن، ص - 10
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إلى جو، كاالنتقال من جو العرض إلى جور الحكم، أو من جو التقرير إلى جو الجدل، أو من جو التذكير إلى 
وأنها من حيث الطول والقصر تختلف أيضا باختالف الجو؛ ففاصلة التخويف والزجر سريعة . جو الدعاء

وهي في جو الدعاء . لموجة متوسطة الطولقصيرة قوية، وفاصلة السرد القصصي وانية الحركة رخية ا
﴿أفرآيتم : وأن مراعاة الوزن والقافية مقصود في مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى. متموجة طويلة خاشعة

ومناة األخرى أو مناة الثالثة، النكسر الوزن وتعطل : لو قال. 19الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى﴾ النجم
  11.ضرورية للوزن) إذن(فكلمة . 22كم الذكر وله األنثى تلك إذن قسمة ضيزى﴾ النجم﴿أل: ومثله. اإليقاع

  
   :وخصائصها ألفاظ القرآن وكلماته ومفرداته -2
الكلمة هي لفظ مفرد له . اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية أفاد أم لم يفد: تعريف - 1. 2

  . وهي ما ال يدل جزؤه على جزء معناه .المفردة عكس التركيب والمركب. معنى بالوضع
 ما أول أن وذكرت« :قال الراغب األصفهاني في مقدمة معجمه مفردات ألفاظ القرآن: أهمية علم األلفاظ - 2. 2

 معاني فتحصيل المفردة، لفاظاأل تحقيق اللفظية العلوم ومن .اللفظية العلوم القرآن علوم من به يشتغل أن يحتاج
 أول من كونه في اللبن كتحصيل معانيه، يدرك أن يريد لمن المعاون أوائل من كونه في آنالقر ألفاظ مفردات
 علوم من علم كل في نافع هو بل فقط القرآن علم في نافعا ذلك وليس .يبنيه أن يريد ما بناء في المعاون
ق ولم يكتفوا بذلك وإنما وفد اهتم العلماء بالكلمة القرآنية اهتماما بالغا فقاموا بإحصائها كما سي 12».الشرع

  :غاصوا في خصائصها الصرفية والنحووية والبالغية، ويمكن بيان بعض ذلك في اآلتي
نزل القرآن بلسان العرب في  وقد كلمات القرآن من جنس كلمات العرب: الكلمة القرآنيةخصائص  -3. 2

هود العرب في لغتهم العربية من ن القرآن لم يخرج عن معإ«: قال الزرقانيأصواته وحروفه وكلماته وجمله 
 :بل جاء كتابا عربيا جاريا على مألوف العرب من هذه الناحية ،حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة

وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين  ،ومن كلماتهم تألفت تراكيبه ،فمن حروفهم تألفت كلماته
كالترادف ة الموجودة في كالم العرب ولما كان القرآن عربيا لم يخل من الظواهر اللغوي 13».التراكيب جاء تأليفه

ائص التي اختصت بها وكانت بعض الخصللكلمة القرآنية  لك فإن العلماء ذهبوا إلىع ذوم، االشتراكالتضاد وو
  :في األمور اآلتيةبعضها يمكن بيان  إعجازه وجها من وجوه و بالغته فصاحته و مظهرا من مظاهر

 العرب كالم لب هي القرآن فألفاظ«: قال الراغب: وأفصح كلمات العربية كلمات القرآن هي لب كالم العرب - أ
 الشعراء حذاق مفزع وإليها ، وحكمهم أحكامهم في والحكماء الفقهاء اعتماد وعليها وكرائمه، وواسطته ،وزبدته
 كالقشور إليها باإلضافة هو منها والمشتقات عنها المتفرعات األلفاظ وعدا عداها وما. ونثرهم نظمهم في والبلغاء
اعلم «: قال الخطابيو 14 ».الحنطة لبوب إلى ضافةباإل والتبن وكالحثالة ، الثمرة أطايب إلى باإلضافة والنوى

                                                
  .-101سيد قطب، التصوير الفني، ص - 11
  .ظ القرآنصفهاني، مفردات ألفاالراغب األ - 12
 .الزرقاني، مناهل العرفان، ج، ص -13
  166الواضح في علوم القرآن، صالبغا و ميستو،  - 14
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ويرى  15».وم التأليف متضمنا أصح المعانيأن القرآن إنما صار معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظ
الباقالني أن الكلمة القرآنية إذا ما وضعت وسط كالم آخر فإنها تبرز فيه بحسنها وتغمر ما تقرن به وتبدو 

  16 .ترى في سلك من خرز وكالياقوتة في واسط العقد وسطه كالدرة التي
لحظ العلماء المختصون في الدراسات القرآنية أمورا غريبة عجيبة تتعلق : اإلحصاء وإعجاز الكلمة القرآنية -ب

  17:بالكلمة القرآنية من حيث عدد مرات ورودها منها
الدنيا /  لكل منهما مرة 167الحات السيئاتالص/ : مثل: الكلمات المتضادة والمتقابلةكثير من التساوي بين  -

مرات 8كفرا إيمانا / 17الكفر واإليمان// مرة 88 المالئكة الشياطينو/ 145 الموت والحياةو/ مرة 150 واآلخرة
  ...30واأليام/ 365 يوموال/ 12تكرر الشهر/ 323قالوا وقل/ 8الرغبة والرهبة

  .12العسرو 36اليسر. 16والجهر 32والسر. 3الفجارو 6األبرارك: ض الكلمات المتضادةالتناصف بين بع -
   .منها ربانية هذا القرآنفهل هذا محض مصادفة أم له دالالت  -
ذهب عبد الفتاح الشين إلى أن كلمات القرآن جلها ثالثية مجردة ومزيدة، بل : االعتدال في الكلمة القرآنية - ج

بعثر، (أما األفعال الرباعية مجردة ومزيدة فجاء منها فعل واحد في موضعين هو . تكاد تكون كل ألفاظه هكذا
أما األسماء الرباعية المجردة ). وسوس وعسعسزلزل و(مضعف مثل الرباعي الوبعض أفعال من ). وبعثرت

الرباعي المزيد بحرفين غير أما  ..)برزخ وسرمد وزخرف وسندس وسلسلة وشرذمة: (فجاء منها فيه ستة هي
إال ما  لم يقع منه شيءفالخماسي المجرد أما  ).العنكبوت وزمهرير وقمطرير( :هي وقع منه ثالثة ألفاظفالمشتق 

استعمال القرآن الكريم إن فوعليه . )زنجبيل وسلسبيل: (جاء منه لفظانفاسي المزيد بحرف الخمأما ، كان معربا
وذلك حتى تكون الكلمة طيبة  ؛جدا بالنسبة لما استعمله من األلفاظ الثالثية فاظ الزائدة على ثالثة أحرف قليللألل

وعلل الرافعي سر خلو القرآن  18.المجرى على اللسان خفيفة في الفم تقع على السمع أحسن موقع وأجمل مسمع
 ؛أما أن تكون اللفظة خماسية األصول فهذا لم يرد منه في القرآن شيء«: من الكلمات الخماسية المجردة فقال

ب كإبراهيم وإسماعيل وطالوت وجالوت ونحوها، وال ألنه مما ال وجه للعذوبة فيه، إال ما كان من اسم عر
ث والثالثي هو أعدل الكلمات حي 19 ».كما ترى فتخرج الكلمة وكأنها كلمتانيجيء مع ذلك إال أن يتخلله المد 

  .االبتداء والوقفحرفا كالواسطة بين لتقف عليه و آخررفا لتبتدئ به وجعلت العرب ح
عربي مبين وأكره  بلساننزل القرآن  :العرب وكثير من لغات العجم لهجات معظممن  كلماتتضمنه  -هـ

ومن اللغات كثيرة من لغات القبائل العربية األخرى، ل على كلمات ومع ذلك فإنه قد اشتم بلسان قريش،
 اإلرشاد في القراءات العشركتابه عن أبي بكر الواسطي في  السيوطينقل  ،المحيطة بالجزيرة العربية عجميةاأل

يس لغة قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير وق :خمسون لغة في القرآن من اللغات «: قوله

                                                
  .71- 21، صز القرآنضمن ثالث رسائل في إعجا: يان إعجاز القرآنالخطابي، ب -15
  .42الباقالني، إعجاز القرآن، ص - 16
  .ي، التعبير القرآنيفاضل صالح السامرائ: ينظر - 17
  .لفتاح الشين، صفاء الكلمةعبد ا - 18
  .- 220الرافعي، إعجاز القرآن، ص - 19
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وعيالن وجرهم واليمن وأزدشنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس 
والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبنو حنيفة وثعلبة وطيئ وعامر بن صعصعة 

الفرس والروم والنبط ومن غير العربية  .وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذرة وهوازن والنمر واليمامة
وقد ذكر في اإلتقان أيضا أكثر من مائة لفظة أعجمية  20»والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط 

وكثير من هذه األلفاظ لم تكن معروفة في  21.س واليمكأسفار، الرقيم، واألب، سرادق، ملكوت، ومشكاة، والفردو
، وصدق لوال الوحي ن، فكيف عرفها النبي عليه الصالة والسالموولم يعرفها كبار الصحابة واللغويالبيئة النبوية 

  22».ال نعلمه يحيط باللغة إال نبي«: الشافعي إذ قال
 عرفهاغريبة ال يكلمات  ه قد تضمنومع ذلك فإن ،بلسان القوم الذي نزل عليهمنزل القرآن : القرآن غريب -و

فهذا من تفسيرها كانوا يتهيبون من الصحابة واللغويين  اكثير إنالعرب، حتى إال بعض  أو ال يعرف معناها
ال : يقولوهو ترجمان القرآن ما األب؟ وكان ابن عباس واهللا ال أدري : يقولوهو العربي القح بن الخطاب عمر 

بسبب  اأكثره في اللفظ القرآنيغرابة الى أن وذهب الجرجاني إل. عرف حنانا وال غسلين وال الرقيم وال التفثأ
وأشربوا في ﴿، ﴾وخلصوا نجيا﴿. ﴾تحتك سريا﴿، ﴾ذات ألواح ودسر﴿، ﴾عجل لنا قطنا﴿: استعارة فيه مثل

﴾ ضيزى قسمة إذاً تلك﴿ تعالى هلوق كما في اللفظية الغرابة على المعتمد اإليحاءونشير هنا إلى . ﴾قلوبهم العجل
 هو وإنما فقط، جائراً ليس وهو حكم البنون، ولهم البنات تعالى هللا بأن المشركين لحكم وصفهذا  . 22: النجم

 تعني والتي)  ضيزى( استعملت لذلك، لنفسه اهيرض مااللربه  العبد ينسب فيه نأل والمنطق العقل في غريب
 لغرابة مةءمال األشياء أشد ظاللف غرابة فكانت« كلمتا جائرة وغريبة تستعمل ولم العادلة، غير أو الجائرة القسمة

  .منها غريب القرآن البن قتيبةفي هذا الموضوع كتبا وقد ألف العلماء  23»أنكرها التي القسمة هذه
 منر ثيك نآرقلان ضمت: في موضعها الدقيق األخص واألشكل بهاكلمة  الترادف والفروق واستعمال كل -ز

 آنقرالي ف لقمطالف ادترالد جوو وننفي غةاللبا اءلمع نأد بي، دفرامتالن م هاأنا رهاهظ هميوي لتا اظلفاأل
ن تيفظللا دىإح امخدستا منع منت يةلدالا وقفرا نهبين فإا هفادترة رجد نتكاا همم آنقرالت ماكلن أ لىإ ونهبيذو
اعلم أن عمود البالغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل «: قال الخطابي  ىخراألن كام فين تيدفرامتال

كل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه نوع من األلفاظ التي تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخص األش
وقال  24».إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكالم، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة

نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البالغة ما قد يشبه مفردات النظام الشمسي بحيث «: الرافعي
زيلت عن وجهها ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها لو نزعت كلمة منه أو أ

                                                
  .-390، ص1السيوطي، اإلتقان، ج - 20
  .-393، ص1السيوطي، اإلتقان، ج - 21
  394، ص1السيوطي، اإلتقان، ج/الشافعي، الرسالة، ع - 22
  .-103سيد قطب، التصوير الفني، ص - 23
  .-21، صز القرآنئل في إعجاضمن ثالث رسا: الخطابي، بيان إعجاز القرآن - 24
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وقد مثل الجاحظ لهذا  25».لم يتهيأ ذلك وال اتسعت له اللغة بكلمة واحدة وهو سر من إعجازه قد أحس به العرب
تعالى لم يذكر في القرآن  قد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها؛ أال ترى أن اهللا«: فقال

إال في موضع العقاب والفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس ال يذكرون السغب ويذكرون الجوع في ) الجوع(
ال تجد القرآن يلفظ به إال في موضع االنتقام واألمة وأكثر الخاصة ) المطر(وكذلك ذكر . حال القدرة  والسالمة

ولفظ القرآن إذا ذكر األبصار لم يقل األسماع، وإذا ذكر سبع . الغيث ال يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر
سموات لم يقل األرضين، والجاري على أفواه العامة غير ذلك، ال يتفقدون من األلفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى 

  .القول بالنسبة للزوجة والمرأة، والريح والرياح وغيرها مما يظن أنه من المترادفوكذلك  26».باالستعمال
مسمى عند اللغويين وهو ال: اتساع اللفظ الواحد لمعان كثيرة في الموضع الواحداالشتراك والتضاد و - ح

: في قوله تعالى) مكلّبين(مثل له الجاحظ بكلمة وفي القرآن الكريم  وردقد منه التضاد، وبالمشترك اللفظي، و
فهو لفظ يدل على كل صائد جارح من حيوان . 4﴿قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ المائدة

 :أما التضاد فمثل كلمة .نه أعمها وأنبههااو طير معلّم، وإنما اشتقه من الكلب دون الصقر والبازي وغيرها أل
   .طلق على الحيض والطهرء الذي يوالقر. عسعس التي تعني أقبل وأدبر

م دهعنيسمى هذا : استخدام اللفظ الواحد في المعاني الكثيرة باختالف موضعه وسياقهالوجوه والنظائر و - ط
حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى  وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن،«بالوجوه والنظائر 

التي استخدمت في ) الهدى(ه كلمة وومما ذكر 27».عشرين وجها أو أكثر أو أقل، وال يوجد ذلك في كالم البشر
  . كلمة أمةكذلك و .قرآنية سبعة عشر معنى، وقد استشهد لكل معنى منها بآية

﴾ وقوله في دكم من إمالقوال تقتلوا أول﴿: مثل قوله تعالى: ودالالته تعاور المفردات في المتشابه اللفظي - ي
فاألولى نهي عن قتل األوالد بسبب الفقر الحاصل، والثانية  ﴾وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ﴿: موضع آخر

 ﴾طهر بيتي للطائفين والعاكفين﴿: ومنه). خشية(و ) من(بسبب خشية الفقر المحتمل، وقد فرق بينهما باستعمال 
آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال ﴿: ﴾ وقولهفانبجست منه و﴿ ﴾نفجرت منهفا﴿: وقوله. ﴾و﴿للطائفين والقائمين

  ﴾وقضي بينهم بالقسط﴾ و﴿وقضي بينهم بالحق﴿ :، وقوله﴾.وآيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سويا ﴾ و﴿رمزا
  . و﴿وإن هم إال يخرصون﴾ وغيرها ﴾إن هم إال يظنون﴿: وقوله

 الغريب يقرن بأن بعضا بعضها يالئم األلفاظ تكون أن« السيوطي وهو عند: مع اللفظوتناسبه ائتالف اللفظ  - ك
 تكون حتى يوسف تذكر تفتأ تاهللا﴿ :تعالى كقوله....والمناسبة الجوار لحسن رعاية ؛بمثله والمتداول ،بمثله

 وتنصب األسماء ترفع التي األفعال صيغ بوبأغر، التاء وهيوأقلها استعماال  القسم ألفاظ بأغرب أتى ﴾.حرضا
 لفظة كل تجاوز أن النظم في الوضع حسن فاقتضى الحرض وهو الهالك ألفاظ وبأغرب وهي تفتأ، األخبار
 الوضع في األلفاظ ولتتعادل باأللفاظ المعاني ائتالف في ورغبة الجوار لحسن توخيا الغرابة في جنسها من بلفظة

                                                
  .- 220الرافعي، إعجاز القرآن، ص - 25
  26.، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 26
  409، ص1السيوطي، اإلتقان، ج - 27



8 
 

 غرابة ال متداولة األلفاظ بجميع فأتى ﴾أيمانهم جهد باهللا وأقسموا﴿ :قال ذلك غير ادأر ولما .النظم في وتتناسب
   28».فيها

 كانت فخما كان فإن :المراد للمعنى مالئمة الكالم ألفاظ تكون أن« وهو: نىمعالع مه سبناوت فظللا فتالائ -ل
 واالستعمال الغرابة بين متوسطا أو ،فمتداولة متداوال أو ،فغريبة غريبا أو ،فجزلة جزال أو ،فخمة ألفاظه
 عينًا زنْجبِيلًا مزاجها كَان كَْأسا فيها ويسقَون﴿: تعالى ولهقباللفظ الرقيق  المعنى الرقيق يؤدى ومن 29».فكذلك

 مرصادا كَانَتْ جهنَّم ِإن﴿: تعالى هلوق الجزل باللفظ يؤدى الجزل المعنىمن و. 18اإلنسان ﴾سلْسبِيلًا تُسمى فيها
ينِللطَّاغ َآبام  ينا لَابِثيها فقَابتعالى قال المستنكر، باللفظ يؤدى المستنكر والمعنى. 21النبأ ﴾َأح :﴿لْكةٌ ِإذًا تمسق 
  . وقد أشرنا إلى سر اختيارها عند الحديث عن الغريب 22 النجم ﴾ضيزى

ذهب بعض علماء اإلعجاز : تصوير اللفظ القرآني لمعناه بجرسه وتناسب صفات الصوت مع معنى الكلمة -م
كلمة  30 :منهاإلى وجود تناسب بين صفات األصوات التي تتكون منها الكلمة ومعناها، وضربوا لذلك أمثلة 

فنحن ال ندري ما شجر . 51﴿ثم إنكم أيها الضالون آلكلون من شجر من زقوم﴾ الواقعة: الزقوم في قوله تعالى
خشنا شائكا مدببا يمزق األيدي بله الحلوق وذلك مقابل السدر الزقوم؟ ولكن اللفظ نفسه يصور بجرسه ملمسا 

: األعراف ﴾جميعاً فيها اركوادا إذا حتى﴿:تعالى قولهفي ) اداركوا(ومنها كلمة . المخضود الذي ال شوك فيه
 إيحاء هذا ويشبه. نظام بغير متزاحمين النار في بتداعيهم يوحيهنا  والتشديد) تداركوا( الفعل أصلف .38

وإنك لتسمع من جرس اللفظ صوت دفعهم « 94الشعراء﴾ والغاوون هم فيها فكبكبوا﴿ :تعالى قوله في لتكرارا
وسقوطهم بال انتظام وصوت الدبدبة الناشئ من الكبكبة كما ينهار الجرف فتتبعه الحروف فهو لفظ مصور لمعناه 

 إلى أثاقلتم اهللا سبيل في انفروا لكم قيل إذا لكم ما آمنوا الذين أيها يا﴿: تعالى قوله أيضاً هذا ومن 31».بجرسه
 غير صالحاً نعمل أخرجنا ربنا فيها يصطرخون وهم﴿: تعالى قولهفي ) يصطرخون(وكلمة  .38التوبة﴾ األرض

 ارتفاع فكأن .الصفة وأ الحدث في بالمبالغة اإلحساس منفيها  التفخيم يوحيه ماو .37فاطر ﴾نعمل كنا الذي
 ،)يصرخون( المجرد بالفعل عنه يعبر أن يكفي ال منهم ذلك وتكرار فيه جميعاً كتهمومشار بالصراخ الصوت
 التفخيم إلى بالمجاورة فتتحول ،المطبقة الصاد تجاور أن لها وقصد المبالغة، على لتدل االفتعال تاء فجاءت

  . الفعل في مبالغة فضل تفخيمها في ليكون) طاء تصبح(
تنكير فتية وسكوته  :ولذلك أسرار تتبع العلماء بعضها منها: ي الكلمة القرآنيةالدقة في التعريف والتنكير ف - ن

ن الوصف هو ليدل على أ ﴾.إنهم فتية آمنوا بربهم﴿: في قوله عن اسمهم ومكانهم وزمانهم واكتفاؤه بوصفهم
قال : عريفهاتنكير حياة وت ومنها .المهم وأن الحادثة ال تختص بأشخاصهم والزمان والمكان الذي وجدوا فيه

ر الحياة التي يحرص عليها اليهود لتحقيرها فهم يحرصون ﴾ فنكّ.﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة: تعالى

                                                
  236، ص2السيوطي، اإلتقان، ج - 28
  236، ص2السيوطي، اإلتقان، ج - 29
  . 94-91سيد قطب، التصوير الفني، ص - 30
  . 94-91سيد قطب، التصوير الفني، ص - 31
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عليها مهما كانت صفتها فالمهم عندهم اإلضافة إلى حياتهم ولو كان المضاف أيام قالئل وفيها ذل، فدل على 
  .تكالبهم على الدنيا

إليها حرفا قد يحذف القرآن من الكلمة حرفا أو يزيد  :وأسراره البالغية الكلمة حروفمن والذكر الحذف  -س
القصدية في المفردة امتحدثا عن  قال فاضل السامرائي في بالغة الكلمة في التعبير القرآنيوذلك لغرض معنوي 

ن الحذف من المفردة أ، ووال شك أن كل مفردة وضعت وضعا فنيا مقصودا في مكانها المناسب« :القرآنية
المفردة أو إقرار  وكل تغيير في .وإن اإلبدال مقصود كما أن األصل مقصود ،كما أن الذكر مقصود ،مقصود

﴿فما اسطاعوا أن يظهروه : تعالى في قوله استطاعوا واسطاعوا :مثلوذلك  ».هعلى األصل مقصود له غرض
ألن الصعود على السد أسهل  ؛حذف من فعل الظهور دون فعل النقب: 97:وما استطاعوا له نقبا﴾ الكهف

 ﴾سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ﴿: قال تعالى: تسطعتستطع و :مثلهو .وأسرع من إحداث نقب فيه
لم يحذف في األولى ألن المقام مقام شرح وإيضاح وتبيين، وحذف  ﴾ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا﴿: وقال

   .في الثانية ألن المقام مقام مفارقة وهو يقتضي اإليجاز
جمعا  والرياحللعذاب مفردة الريح  فمن ذلك استعماله :من الكلمات الجمع وأاستعمال المفرد االختيار في  - ع

أن طريق الخير واحد أما على  لة للدال ﴾وجعل الظلمات والنور﴿لظلمات جمعا والنور مفرداااستعمال و .للرحمة
الشواهد أيضا استعمال األرض ومن . ﴾عن اليمين والشمائل سجدا﴿اليمين والشمائلومثله  .فكثيرة طرق الشر

وكذلك بالنسبة  قال ﴿ومن األرض مثلهن﴾األرض جمع ولما أراد ﴿السموات واألرض﴾ مفردة والسموات جمعا
  ﴾السمع واألبصار﴿

  
   32:ذكر الدارسون للجملة القرآنية عدة خصائص منهاي :وخصائصها الجملة القرآنية -3
. وتالحق حركاتها وسكناتها، بنظم بديع يستريح له السمع والصوت والنطق :التالؤم واالتساق بين كلماتها - أ

فَالْتَقَى الْماء على َأمرٍ وفَجرنَا الَْأرض عيوناً ) 11(فَفَتَحنا َأبواب السماء بِماء منْهمرٍ ﴿:واقرأ إن شئت قوله تعالى
القمر وتأمل تناسق الكلمات في كل جملة، وتأمل أيضا تآلف الحروف وتعاطف الحركات والسكنات ﴾َ قَد قُدر

  .والمدود، وانظر كيف أن كال منها كأنما صب في مقدار، وأنه قدر بعلم اللطيف الخبير
 :واقرأ في هذا قوله تعالى. مخّل أو ضعف في الداللة دون اختصار :الداللة بأقصر عبارة على أوسع معنى -ب

فكان اإلتيان بالضمير هنا يؤدي ] 77: الكهف  ﴾حتَّى ِإذا َأتَيا َأهَل قَرية استَطْعما َأهلَها﴿. :في سورة الكهف
نه جمع يفيد معنى أعم وأوسع؛ أل -وهو أهلها -استطعماهم، ولكن اإلتيان باالسم الظاهر: المعنى، كأن يقال

فإنه يحتمل أن  ﴾استطعماهم﴿مضاف يفيد العموم، فيدل على أنهما استطعما جميع أهل القرية، بخالف 
  .االستطعام كان لمن أتياهم، وهم سكان أول القرية

ثم بث الروح والحركة في هذا المظهر نفسه،  :إخراج المعنى المجرد في مظهر األمر المحس الملموس - ج
اع العقل وإمتاع العاطفة، بما يفي بحاجة النفس البشرية تفكيرا ووجدانا في تكافؤ واتزان، بحيث يجد القارئ إقن

                                                
  .-167الواضح في علوم القرآن، صمصطفى ديب البغا ومحي الدين ميستو، : ينظر - 32
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فال تطغى قوة التفكير على قوة الوجدان، وال قوة الوجدان على قوة التفكير، وهكذا تجد وأنت تقرأ القرآن أن 
على  -واقرأ. أو كتاب آخر العقل يفهم والخيال يتصور، وذلك خالف المألوف والمعروف لدى قراءة أي كالم

وجعلْنا من بينِ َأيديهِم سدا  .ِإنَّا جعلْنا في َأعناقهِم َأغْاللًا فَهِي ِإلَى الَْأذْقانِ فَهم مقْمحون﴿:قوله تعالى -سبيل المثال
ونرصبال ي مفَه مناها فََأغْشَيدس هِمخَلْف نمانظر كيف تضع في خيالك إنسانا يلتف حول عنقه و. 9 -8: يس﴾ و

ثم . غل عريض، مرتفع إلى ذقنه، جعل رأسه صاعدا إلى األعلى ال يتحرك، فتلك هي الصورة الساخرة للتكبر
الظالم على بصره، فهو ال يملك حراكا نحو أي اتجاه، وتلك هي  يمغلق، وقد غشانظر حاله وهو في مكان 

  .وظل في ضاللهصورة من لم ينفع معه هدي، 
  
   :القرآنية اآلية -4
آيات القرآن جمع آية واآلية تطلق في لسان اللغة  :معنى اآلية«: قال الزرقاني: لغة واصطالحا تعريف اآلية - أ

أي معجزة  211البقرة  2يل كم أتينهم من أية بينة ئسل بني إسر﴿ :أولها المعجزة ومنه قوله تعالى :بإطالقات
أي  248البقرة  2مة ومنه قوله تعالى إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ثانيها العال. واضحة

رابعها األمر . أي عبرة لمن يعتبر 248البقرة  2ثالثها العبرة ومنه قوله تعالى إن في ذلك ألية . عالمة ملكه
الجماعة ومنه قولهم خرج القوم خامسها . 50المؤمنون  23ومنه قوله تعالى وجعلنا أبن مريم وأمه أية  العجيب

سادسها البرهان والدليل نحو قوله جل ذكره ومن . بآيتهم أي بجماعتهم   والمعنى أنهم لم يدعوا وراءهم شيئا
والمعنى أن من براهين وجود اهللا واقتداره  22أيته خلق السموت واألرض وأختلف ألسنتكم وألونكم الروم 

ت واألرض واختالف األلسنة واأللوان تلك كلها إطالقات لغوية وقد يستلزم واتصافه بالكمال خلق عوالم السموا
    33».)طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن(بأنها  ثم خصت اآلية في االصطالح. بعضها بعضا

توقيف من ال سبيل إلى معرفة آيات القرآن إال ب«: قال الزرقاني: ة؟أم قياسي ةسماعي طريقة معرفة اآليات -ب
وبعض العلماء يذهب إلى أن معرفة ...ل فيها إنما هو محض تعليم وإرشادالشارع ألنه ليس للقياس والرأي مجا

اآليات منه ما هو سماعي توقيفي ومنها ما هو قياسي ومرجع ذلك إلى الفاصلة وهي الكلمة التي تكون آخر اآلية 
فما ثبت أن النبي وقف عليه دائما تحققنا أنه  :يقولونر ي النثر وقافية البيت في الشعنظيرها قرينة السجع ف

وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون  ،وما وصله دائما تحققنا أنه ليس فاصلة ،فاصلة
واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها  ،لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو لالستراحة

   34»...وفي هذا مجال للقياسلتقدم تعريفها 
وأما عدد آي القرآن فقد اتفق « :قال أبو عمرو الداني: وسبب االختالف في ذلك القرآن الكريم آياتعدد  - ج

ففي : إال أن هذا الكسر يختلف مبلغه باختالف أعدادهم ،وكسر )6200(العادون على أنه ستة آالف ومائتا آية
وفي عدد المدني األخير أربع عشرة عند شيبة وعشر عند أبي . نافععدد المدني األول سبع عشرة وبه قال 

وفي عدد ، وفي عدد الكوفي ست وثالثون وهو مروي عن حمزة الزيات .وفي عدد المكي عشرون. جعفر
                                                

 - 234، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج  - 33
 - 234، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج  - 34
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البصري خمس وهو مروي عن عاصم الجحدري وفي رواية عنه أربع وبه قال أيوب بن المتوكل البصري وفي 
وفي عدد الشامي ست وعشرون وهو مروي  ،لوا تسع عشرة وروي ذلك عن قتادةهم قارواية عن البصريين أن

كان يقف على   يالنب«أن  اتيعد اآل يسبب اختالف العلماء فو 35 » ...ـا ه عن يحيى بن الحارث الذماري
لت مع وأيضا البسملة نز ،للتوقيف فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة يوس اآلؤر

   36».بعض األحرف السبعة فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها يالسورة ف
بترتيبه، فأما اآليات في  وأما ما يتعلق« :قال الزركشي : باإلجماع توقيفيفي سورها ترتيب آيات القرآن  -د

قال و 37 ».، ولهذا ال يجوز تعكيسهاخالف فيه كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بال شك، وال
ذلك، وأما اإلجماع فنقله  اإلجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب اآليات توقيفي ال شبهة في« :السيوطي

ترتيب اآليات في سورها : مناسباته، وعبارته غير واحد، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في
ترتيب  :وقال القاضي أبو بكر. من غير خالف في هذا بين المسلمين وسلم وأمرهواقع بتوقيفه صلى اهللا عليه 

فضائل  وجاء في كتاب .ضعوا آية كذا في موضع كذا: واجب وحكم الزم، فقد كان جبريل يقول اآليات أمر
  38».منكوس القلب ذلك: إن فالنا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: قيل البن مسعود: القرآن ألبي عبيد

ال فائدة من يزعم بعض الناس أنه «: قال الزرقانيفوائد عدة ن القرآلمعرفة آيات : وائد معرفة اآلياتف -هـ
     :وللرد عليهم نذكر لهذه المعرفة ثالث فوائد ال فائدة واحدة ،معرفة آيات القرآن

تي تعدل بطولها تلك الفائدة األولى العلم بأن كل ثالث آيات قصار معجزة للنبي وفي حكمها اآلية الطويلة ال -
 ...الثالث القصار

 ...الفائدة الثانية حسن الوقف على رؤوس اآلي عند من يرى أن الوقف على الفواصل سنة -

يترتب على معرفة اآلي وعددها « :اآليات في الصالة والخطبة قال السيوطي ما نصه الفائدة الثالثة اعتبار -
ومنها اعتبارها في ، جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آياتوفواصلها أحكام فقهية منها اعتبارها فيمن 

الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة وال يكفي شطرها إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما حققه 
نقل عن الهذلي في كامله ما و...ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصالة أو ما يقوم مقامها...الجمهور

صه اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد حتى قال الزعفراني إن العدد ليس بعلم وإنما اشتغل به ن
قال وليس كذلك ففيه من الفوائد معرفة الوقف وألن اإلجماع انعقد على أن الصالة ال ، بعضهم ليروج به سوقه

واإلعجاز ال ات وآخرون ال بد من سبع  ثالث آيبآية وآخرون ب ئتصح بنصف آية  وقال جمع من العلماء تجز
   39 ».فللعدد فائدة عظيمة في ذلك ا ه .يقع بدون آية

 

                                                
 237، ص1، ماهل العرفان، ج الزرقاني  - 35
 252، ص1لبرهان، جالزركشي، ا  - 36
 256، ص1، جالبرهانالزركشي،   - 37
 167، ص1، جاإلتقان السيوطي،  - 38
 - 238، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج  - 39
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  :السورة 5
 منزلة ألنها معروفة القرآن ومن المنزلة: والسورة«: القاموس صاحبقال : الحالغة واصط تعريف السورة - أ

  40».الحائط عروق من وعرق ،المةوالع .وحسن البناء من طال وما .الشرفمقطوعة عن األخرى، و منزلة بعد
فما : فإن قيل السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثالث آيات، حد« :قال الجعبري -

لكل آية حد ومطلع، حتى تكون  هي الحكمة في تقطيع السور معدودات،: الحكمة في تقطيع القرآن سورا؟ قلت
إنما سميت «: في شرح منهوكة أبي نواس قال ابن جني 41».عتبراكل سورة بل كل آية فنا مستقال وقرآنا م
وفيها معرفة الحالل والحرام، ومنه رجل سوار أي معربد، ألنه يعلو  سورة الرتفاع قدرها، ألنها كالم اهللا تعالى،

  42 ».رة وهي الوثبةوأصلها من الس: ويقال ،بفعله ويشتطّ
أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع واعلم  «: قال الزركشي: عدد سور القرآن -ب

وثالث عشرة بجعل  :وقال مجاهد .أولها الفاتحة وآخرها الناس العثمانيالمصحف  في هيعشرة سورة كما 
 .صلى اهللا عليه وسلم كال منهما ياألنفال والتوبة سورة واحدة الشتباه الطرفين وعدم البسملة ويرده تسمية النب

 ست عشرة وفى مصحف أبى...يكن فيها المعوذتان لشبهة الرقيةمصحف ابن مسعود اثنا عشر لم  يكان فو
    43».آخره كالسورتين وال دليل فيه لموافقتهم وهو دعاء كتب بعد الختمة يوكان دعاء االستفتاح والقنوت ف

م خصوا كال منها باسم معين وهي قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسا«: قال الزرقاني :أقسام السور - ج
    :الطوال والمئين والمثاني والمفصل

البقرة وآل عمران والنساء والمائدة واألنعام واألعراف   فهذه ستة واختلفوا في السابعة أهي  :فالطوال سبع سور
 األنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة أم هي سورة يونس   

 تزيد آياتها على مائة أو تقاربها    والمئون هي السور التي

وقال الفراء هي السور التي آيها أقل من مائة آية ألنها تثنى أي  .تي تلي المئين في عدد اآلياتوالمثاني هي ال
 تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون   

يل غير ذلك وصحح والمفصل هو أواخر القرآن واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قوال فقيل أوله ق وق
وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة وقيل لقلة المنسوخ منه ولهذا يسمى ، النووي أن أوله الحجرات

    .المحكم أيضا كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم

وأوساطه من سورة . حجرات إلى سورة البروجفطواله من أول ال :طوال وأوساط وقصار :والمفصل ثالثة أقسام
القرآن هي  وأطول سورة في  44 ».وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. الطارق إلى سورة لم يكن

  .والضحى وأقصر سورة هي الكوثر، وأطول آية هي آية الدين، وأقصر آية هي ،البقرة

                                                
  .الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مادة سور  - 40
  264.، ص1، جالبرهان الزركشي،  - 41
   .264، ص1الزركشي، البرهان، ج - 42
 251-249، ص1رهان، جب، الالزركشي  - 43
 243، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج  - 44
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جميع أسماء السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار وقد ثبت « :قال السيوطي :تسمية سور القرآن توقيف -د
ولوال خشية اإلطالة لبينت ذلك ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال كان المشركون يقولون 

سم واحد اقد يكون للسورة ﴾ و...إنا كفيناك المستهزئين﴿سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون بها فنزل 
كون لها اسمان فأكثر من ذلك الفاتحة وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسما وذلك يدل على وقد ي ،وهو كثير

وكما سميت السورة الواحدة بأسماء سميت سور باسم واحد ... شرفها فإن كثرة األسماء دالة على شرف المسمى
  45 ».للبقرة وآل عمرا" وانالزهرا"قلت وك. كالسور المسماة ب ألم أو الر على القول بأن فواتح السور أسماء لها

ينبغي البحث عن تعداد األسامي هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات فإن كان الثاني فلم « :قال الزركشيو
  46 »...يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها وهو بعيد

وينبغي «: قال الزركشيوهو لها كالعنوان للنص  بمضمونهاذو صلة رة اسم السو :أسرار أسماء السور -هـ
وال شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخد أسمائها من ، ر في اختصاص كل سورة بما سميت بهظالن

نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي 
لى ذلك جرت أسماء سور القرآن وع ،ويسمون الجملة من الكالم أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها ،للمسمى

وسميت سورة النساء  ،كتسمية سورة البقرة بهذا االسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها
وتسمية سورة األنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها وإن  ،بهذا االسم لما تردد فيها شيء كثير من أحكام النساء

ي غيرها إال أن التفصيل الوارد في قوله تعالى ومن األنعام حمولة وفرشا إلى قوله أم كان قد ورد لفظ األنعام ف
كما ورد ذكر النساء في سور إال أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير  ،كنتم شهداء لم يرد في غيرها

وفي عجائب الكرماني إنما ...وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها ،سورة النساء
سميت السور السبع حم على االشتراك في االسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به وهو أن كل واحدة منها 

  47 ».استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكالم في النظام

فما الحكمة في تقطيع : قيل فإن « :الزركشيقال لتسوير القرآن حكم وفوائد كثيرة  : حكمة تسوير القرآن -و
لكل آية حد ومطلع، حتى تكون كل سورة بل  معدودات،آيات هي الحكمة في تقطيع السور : القرآن سورا؟ قلت

وفى تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات اهللا  .كل آية فنا مستقال وقرآنا معتبرا
وساطا تنبيها على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز فهذه سورة الكوثر رت السور طواال وقصارا وأوسو .تعالى

التعليم وتدريج األطفال من السور  يثم ظهرت لذلك حكمة ف .سورة البقرةثالث آيات وهى معجزة إعجاز 
القصار إلى ما فوقها يسيرا يسيرا تيسيرا من اهللا على عباده لحفظ كتابه فترى الطفل يفرح بإتمام السورة فرح 

التالوة يرتاح عند ختم كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل  يحصل على حد معتبر وكذلك المطيل فمن 
المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى إلى أن كل سورة نمط مستقل فسورة يوسف تترجم عن قصته وسورة براءة 

                                                
 148، ص1السيوطي، اإلتقان، ج  - 45
 270، ص1، جالبرهان الزركشي،  - 46
  .270، ص1، جالبرهان الزركشي،  - 47
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لفوائد في تفصيل القرآن ا«: الزمخشري وقال 48».تترجم عن أحوال المنافقين وكامن أسرارهم وغير ذلك
واإلنجيل والزبور، وما أوحاه إلى أنبيائه سورة، وبوب المصنفون  وتقطيعه سورا كثيرة، وكذلك أنزل اهللا التوراة

من  موشحة الصدور بالتراجم، منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخر في كتبهم أبوابا
آخر، كان أنشط له، وأبعث  لقارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ فيأن يكون بابا واحدا، ومنها أن ا

  49».على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله
 :في المصاحف العلماء في ترتيب السور على ما هو عليه اختلف: ترتيب سور القرآن توقيفي أم اجتهادي؟ -ز

  50:لى ثالثة أقوالعابة الصح اجتهادأو من  ونقل عن النبي هو توقيف هل
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ومنهم مالك  ،من الصحابة لما جمعوا القرآن ترتيب السور اجتهاد: القول األول

جمع «:قال ابن فارس .النبي صلى اهللا عليه وسلم فوض األمر إلى أمته إن: والقاضي أبو بكر بن الطيب، وقالوا
وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة،  السور كتقديم السبع الطوال تأليف :أحدهما: القرآن على ضربين

  ».ربه كما أخبر به جبريل عن أمر السور، فهو توقيفي تواله النبي  وأما الجمع اآلخر وهو جمع اآليات في
ثم فرقه  ،سماء الدنياأنزل اهللا القرآن كله إلى «: قال أبو بكر بن األنباري: قيفيتو ترتيب السور :القول الثاني

قدم سورة أو أخرها فقد  ، فمنوعشرين، فأنساق السور كأنساق اآليات والحروف، كله عن النبي  في بضع
  » .أفسد نظم القرآن

والحواميم  فبعض القرآن علم ترتيب سوره في حياته صلى اهللا عليه وسلم كالسبع الطوال: التفصيل: القول الثالث
   .فيه إلى األمة بعده والبعض اآلخر فوض األمر

وسواء أكان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاديا فإنه ينبغي احترامه «: قال الزرقاني: احترام ترتيب المصحف -
وألن خالفه يجر إلى الفتنة ودرء الفتنة  عن إجماع الصحابة واإلجماع حجة ألنه ؛خصوصا في كتابة المصاحف

  .ج فيهفال حريا أو موضوعاتيا بغرض التفسير أما االهتمام بترتيب سوره زمن 51».وسد ذرائع الفساد واجب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ر والمراجعأهم المصاد

  .في علوم القرآن للسيوطياإلتقان و .للزركشي في علوم القرآن البرهان .1

  .سيد قطبل يالتصوير الفنّو .مصطفى صادق الرافعيل إعجاز القرآن والبالغة النبوية .2

  .جماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف .3

 . السامرائيصالح فاضل وهما ل ، والتعبير القرآنيبالغة الكلمة في التعبير القرآني .4

 .، عبد الفتاح الشينالتعبير القرآنيمن أسرار  صفاء الكلمة .5

  .عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنيل خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية .6

                                                
  .265، 264، ص1، جالبرهان الزركشي،  - 48
  265، ص1، جالبرهان الزركشي،  - 49
  270، ص1، جالبرهان الزركشي،  - 50
 243، ص1لزرقاني، مناهل العرفان، جا  - 51
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 م2021 – 01 -28

                                                      قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة

  عبد القادر تواتي: األستاذ
   آن الكريمالقرمادة علوم 

  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 
  05: المحاضرة

  مكونات النص القرآني
 .خصائصها وأهدافها: لقصة القرآنيةا -2

  
ة -الأوالقصة األدبية الفنّية الحر:  

وذكر الفرق بين القَصص بالفتح ي في الصحاح على معاني مادة قصص وقف الجوهر: القصة لغةتعريف  -1
 فارتَد﴿: تعالى اهللا قال. تتبعه أي أثره، صق«: والقصص بالكسر، وبين القصة بكسر القاف وفتحها وضمها فقال

 اقْتَصصتُ وقد. والحديث األمر: والقصةُ. أثره وتَقَصص أثره، اقْتَص وكذلك .64لكهف﴾اقَصصاً هماآثارِ على
 المصدر موضع وضع بالفتح، القَصص أيضاً واالسم. قَصصاً الخبر عليه قَص وقد. وجهه على رويته: الحديث

 وقد. حجازيةٌ لغةٌ الجِص،: والقَصةُ. تُكْتَب التي القصة جمع: القاف بكسر والقصص،. عليه أغلب صار حتَّى
صقَص ،هها أي دارصصةُ. جبالضم والقُص :روبهذا يظهر أن لمادة قصص في العربية عدة   1».الناصية شَع

جمع القصة قصص بكسر وأن  .الحكي ، والقطع، والشأنو ،الخبرومعان أهمها تتبع األثر ورواية الحديث 
   . من باب تسمية المفعول بالمصدر كالقرآن تسمية للمقروءفاسم للخبر المقصوص،  أما القَصص بالفتحلقاف، وا

عرفت القصة باعتبارها جنسا أدبيا وفنا من فنونه النثرية المحدثة بعدة : تعريف القصة األدبية الحديثة -2
ويلة تستمد من الخيال أو الواقع، أو منهما معا، والقصة حكاية نثرية ط« : تعريفات منها تعريف المعجم الوسيط

حكاية «: ومنها ما ذهب إليه محمد أحمد العزب حيث عرفها بأنها 2(».وتبنى على قواعد معينة من الفن الكتابي
تعتمد على السرد والوصف وصراع الشخصيات، بما ينطوي عليه ذلك من تخلل عناصر الحوار والجدل 

  . 3 »حداثالدائرين بين األشخاص واأل
فذهب أكثرهم  :وافداختلف الباحثون في نشأة القصة عند العرب أهي فن عربي أم : القصة في األدب العربي -3

لألديب المصري محمد حسين  )رواية زينب(إلى أنها من الفنون الوافدة اقتبست حديثا عن الغرب ابتداء من 
فلم تكن القصة ذات شأن في أنماطه القديمة، حتى أما في األدب العربي «: يقول محمد أحمد العزب 4.هيكل

                                                
  ))ق ص صق ص ص((، مادة ، مادة أحمد عبد الغفور عطارأحمد عبد الغفور عطار: : عربية، تحعربية، تحري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح الري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح الإسماعيل بن حماد الجوهإسماعيل بن حماد الجوه  --11
  ..746746، ص، ص22، المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ج ، المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ج الؤهالؤهإبراهيم مصطفى وزمإبراهيم مصطفى وزم  --22
  ..177177محمد أحمد العزب،  اللغة واألدب والنقد، صمحمد أحمد العزب،  اللغة واألدب والنقد، ص  --  33
فالح مصري، ثم وضع اسمه عليها في طبعة فالح مصري، ثم وضع اسمه عليها في طبعة / / مناظر وأخالق ريفية، بقلممناظر وأخالق ريفية، بقلم: : م، باسم مستعارم، باسم مستعار19141914نشرت أول مرة عام نشرت أول مرة عام   --44

  ..322322::م، بتصرف نقال عن تطور الرواية العربية الحديثة في مصرم، بتصرف نقال عن تطور الرواية العربية الحديثة في مصر19291929::سنةسنة



2 
 

اللون الساذج الذي ظهر منها فيه لم ينهض برسالة اجتماعية أو إنسانية، وظل محصورا في مفهوم خاص، 
وكانت أشيع في التاريخ والسير والوصايا، منها في األدب الخالص، ونستطيع أن نركز على األنماط التي تعد 

ية، كألف ليلة وليلة، والمقامات، ورسالة التوابع والزوابع، ورسالة الغفران، وحي بن بشكل أو بآخر قصص حقيق
لقصة في أدبهم وقرآنهم فإنهم لم يؤصلوا لهذا الفن أدبيا واكتفى أكثرهم باورغم  معرفة العرب  5."يقظان

من انتبهوا لعملية  لكن المشكل هنا أن قليال من الدارسين هم«: باالقتباس عن الغرب يقول أحمد صالح غازي
التأصيل لهذا الفن، ومحاولة استخراج جذوره من تراثنا، فلقد تأثر النقاد بالوافد تأثرا جعلهم بمنأى عن أن 

أما أن يفيدوا من التجربة ...يحاولوا الكشف عن أصول الفنون الوافدة في التراث ومحاولة ربطها بالجذور
، وتقنيات السرد القرآني، فهذا أبعد مناال عنهم، والعجيب أن هذا القرآنية في فن البناء السردي، والموضوعات

األمر سار حتى على أولئك الكتاب الذين عملوا على كتابة القصة والرواية اإلسالمية، وكذا عن كثير من النقاد 
    6».المختصين في األدب اإلسالمي

: فقالأنكر القصة في أغراضه عن األدب العربي ورد على من من دافع الدارسين من  بيد أن هناك
ولعل منكري القصة على األدب العربي يقيمون حجتهم األولى على أن القصة عبارة عن خلق فني يتناول «

األشخاص والحوادث، ومعظم القصص العربي يتناول أشخاصا معروفين وحوادث جرت على التعيين، وأن 
ف يختلف اتساعا وضيقا باختالف مزاجه تصرف الكاتب في وصف أولئك األشخاص وتتبع الحوادث تصر

ولكنها حجة واهية فالخلق الفنّي موجود سواء أكان األشخاص حقيقيين أم خياليين، . والغرض الذي يرمي إليه
وسواء أكانت الحوادث التي قاموا بها قد وقعت أم لم تقع؛ ألن الخلق الفني ليس معناه حتما إيجاد األشياء من 

وهنالك حجة أخرى عزيزة على ...تأليف بين أشياء موجودة وسوقها نحو غرض معينالعدم، بل هو غالبا ال
منكري القصة على األدب العربي، هي أنها لم تكتب لنفسها، أي أنها لم تكن يوما غاية، بل كانت دائما وسيلة، 

رسة أما كجنس ومهما يكن األمر فإن العرب قد عرفوا القصة كمما 7».وهنا أيضا يقع الجماعة في الخطأ نفسه
  .أدبي له خصائصه وأسسه النظرية فقد اقتبسوها حديثا عن اآلداب العالمية

  
  : خصائصها، أهدافهاموضوعاتها، تعريفها، : القصة القرآنية -ثانيا

ولكن بعض المحدثين يختار مدلوال  .مدلول القصة في اللغة واضح وواسعإن : تعريف القصة القرآنية -1
الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها، فليس ما في «فيعرفها ابن عاشور بأنها  بعض القيود فيهالقرآنية للقصة 

مناع وقال  8 ».القرآن من ذكر األحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم
الواقعة، وقد اشتمل  أخباره عن أحوال األمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث: قصص القرآن«: القطان

القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ األمم، وذكر البالد والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم 

                                                
  ..180180محمد أحمد العزب، اللغة واألدب والنقد، صمحمد أحمد العزب، اللغة واألدب والنقد، ص    --  55
  .-26أحمد صالح غازي، مفهوم القصة في القرآن الكريم، ، ص ––66
  ..113113، ، 112112، دار الكتاب اللبناني، ص، دار الكتاب اللبناني، ص))تت..دد: (: (، بيروت، بيروت11توفيق يوسف عواد، فرسان الكالم، ، طتوفيق يوسف عواد، فرسان الكالم، ، ط  --77
  ..- 64، ص1محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج --88
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نظرا لما في ر، قد تتفاوت فيه وجهات النظفمفهوم القصة في القرآن الكريم و 9».صورة ناطقة لما كانوا عليه
   .في الموضوع واألسلوب واألغراض القصة القرآنية من خصائص تميزها عن غيرها

  10:نوعان موضوعات القصص القرآني :موضوعات القصص القرآني -2
  .نبيا منهم النبي محمد 25قصص األنبياء مع أقوامهم وعددهم المذكور في القرآن الكريم: األول -
ف، وذي القرنين، وهي قصص ماضية كقصة آدم، وقارون، ولقمان،  وأهل الكه: قصص غير األنبياء: الثاني -

وقصص مستقبلية كقصص أهل النار وأهل الجنة، . وأصحاب الجنة، وصاحب الجنتين، وأصحاب األخدود
  .وغلبت الروم على أيدي الفرس

  
خصائص رآنية للقصة الق :القصة األدبية الحديثةوبين  اوالفرق بينه اومميزاته القصة القرآنيةخصائص  -3

   :كثيرة تشترك في بعضها مع القصة األدبية، وتنفرد ببعضها، نوضحها في العناصر اآلتية
إن خضوع القصة القرآنية  :والقصة األدبية الحرة الخصائص الفنّية المشتركة بين القصة القرآنية -1 .3

وتحسب هذه الخصائص في . ، لم يمنع من بروز الخصائص الفنية في عرضهاوهو الهداية للغرض الديني
ظواهر بها  مع القصة األدبية الحرة في أربع الرصيد الفني للقصة في عالم الفنون الطليق، وتلتقي القصة القرآنية

  11:ي للقصة عن طريق الجمال الفني هييتحقق الغرض الدين
ويتم ذلك  ،التنويع في االستهالل بالقصة ووضع المدخل إليهاوهو  :تنوع طريقة العرض: األولىالظاهرة  -

  : بخمس طرائق هي
  . الكهفكما في قصة أهل  ثم عرض التفاصيلعنها، بملخص القصة بدء  -أ

قصة موسى ما في أحداث القصة كسرد ثم  األسباب والنتائج، االستهالل بذكرو البدء بذكر العاقبة والعبرة - ب
  . في سورة القصص

  . ذكر القصة بطريقة مباشرة مفاجئة دون مقدمات وال تلخيص كقصة مريم وعيسى -ج
  . إحالة القصة تمثيلية كقصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيتالعرض التمثيلي و - د

: حيث افتتحت بهذا المشهد) طه(موسى عليه السالم في سورة قصة ك .البدء بأغرب مشهد يلفت النظر -هـ 
 ِإذْ رأى ناراً فَقاَل ِلَأهله امكُثُوا ِإنِّي آنَستُ ناراً لَعلِّي آتيكُم منْها بِقَبسٍ َأو َأجِد علَى النَّارِ َأتاك حديثُ موسىوهْل ﴿

دىجوانب القصة ومشاهدهاثم تعود السورة الستكمال باقي . 10 -9: طه﴾ ه. 

المفاجأة أحداث تدخل على خط سير القصة فتغير المجرى من اتجاه : تنوع طريقة المفاجأة: الثانيةالظاهرة  -
  : طرائق ، ويتم ذلك بأربعإلى اتجاه

 . كتم سر المفاجأة عن البطل والنظارة كقصة موسى والعبد الصالح -أ

  . قصة أصحاب الجنةكشف السر للنظارة دون أبطال القصة ك - ب
                                                

  .316، مكتبة المعارف، ص2000. 3منّاع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط --99
  .-36لكريم، صأحمد صالح أحمد غازي، مفهوم القصة في القرآن ا ––1100
  .بتصرف -180، و171، دار الشروق، ص2010: رة، القاه20ط سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، ––1111
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، وإخفاؤه عن النظارة وعن البطل في موضع نظارة، وإخفاؤه عن البطل في موضعيكشف بعض السر لل -ج
  . آخر كقصة سليمان وبلقيس ومجيء عرشها

ال يكون هناك سر بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد ويعلمان سرها في وقت واحد كقصة  - د
 . مريم

تترك القصة القرآنية بين كل : الفجوات الفنية في عرض القصة بين المشهد والمشهد: ثالثةالالظاهرة  -
حلقتين أو مشهدين فجوة يمألها الخيال؛ ليقيم القنطرة بين السابق والالحق، ويقابل ذلك في المسرح والسنما 

﴾ ...﴿وكذلك أعثرنا عليهم.وذلك مثل فجوة مصير أهل الكهف بعد أن عثر عليهم قومهم. الحديثين إنزال الستار
 .الكهف

، هو أبرز الخصائص الفنية في القصة): العرض التصويري(التصوير الفني في القصة: الرابعة الظاهرة -
 ،التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضهاو

  :  ألوان شتى العرضو. صة تروى وال حادثا قد مضىا يجري ال قع ومشهدفتستحيل القصة حادثا يق
هو الذي يطبعها ويغلب فيها ، ووهو اللون والسمة البارزة في مشاهد القصة جميعا: قوة العرض واإلحياء - أ

ومشهد نوح وابنه في  ،ومشهد إبراهيم وإسماعيل أمام الكعبة ،وذلك كقصة أصحاب الجنة: على األلوان األخرى
وكيف يتعاملون مع قومهم فان، وقصة أهل الكهف وتشاورهم عن الخطوة الموالية بعد هداية اهللا لهم الطو

لعمل بعد استيقاظهم من ثم تصوير مشهد رقدتهم مع كلبهم وحركة الشمس، ثم مشهد تشاورهم عن ا الكافرين،
  . يحس ويرىوكلها أمثلة لقوة العرض واإلحياء حتى ليظن القارئ أن المشهد حاضر . رقدتهم

كقصة صاحب الجنتين وصاحبه الذي يحاوره، وقصة موسى مع :  تصوير العواطف واالنفعاالت وإبرازها -ب
فكلها تصور العواطف المختلفة وتبرزها بجانب رسم الشخصيات . الرجل الصالح، وقصة مريم عند ميالد عيسى

  .وإحياء المشاهد
وصاحبه وصاحب الجنتين ومحاوره وسليمان وبلقيس،  في كل من قصة موسى: رسم الشخصيات وإبرازها - ج

يرسم القرآن للشخصيات في قصصه نماذج فموسى نموذج للقائد العصبي . نموذج بارز لرسم الشخصيات
فيقتله ويجر أخاه من رأسه ولحيته، وتقابله شخصية إبراهيم نموذجا للهدوء ندفع يبطش بالعدو ويكز رجال منه الم

لم﴿إن إبراهيم لحليم أواه منيب﴾ ولعل تحطيمه األصنام خفية هو عمله الوحيد الذي فيه والتسامح والرشد والح
وأيوب نموذج للرجل . ويوسف نموذج للرجل الواعي الحصيف العفيف. عنف ودافعه إليه رغبته في إيمان قومه

إبليس فنموذج  أما. وآدم نموذج لإلنسان بما جبل عليه من ضعف أمام الرغبة في الملك والخلود. الصابر
  .لشخصية الشيطان وكفى

يتميز القَصص القرآني عن غيره «: الخصائص التي تنفرد بها القصة القرآنية عن القصة األدبية الحرة -2 .3
 ،ويعظم بها أهمية وتأثيرا ،ويزداد بها بالغة وإعجازا، من سائر القصص بخصائص يعلو بها جاللةً وقداسةً
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 ﴾نحن نقص عليك أحسن القصص﴿ :ن يوسم بأحسن القصص في قوله تعالىوبهذه الخصائص استحق أ
   :وأشهر هذه الخصائص  12».3:يوسف

  ¨﴿8 7فهي من اهللا عز وجل، وليست من جبريل أو النبي وال هي قصة أدبية بشرية، : انيةالرب - أ
©  ª  «  ¬   ¯®  °  ± ²  ³  ´  µ  ¶  ¸   ¹  º  »  

¼  ½  ¾L تلك 8 7 ٤٤: آل عمران  f  g  h  i  kj  l  m n  o  
p  q   r  s  ut  wv  x     y  zL 8 7  ٤٩: هود﴿ É  Ê  Ë  Ì     

Í    ییÐ  Ñ Ò Ó Ô  Õ  Ö  × L وما  ﴿ 8 7 ١٠٢: يوسف"  #     
  54   3  2  1  0  / . -  ,  +  *  األمر  ) '  قضينا %  $

  CBA  D  E  @  ?  <   عليهم  >  ;  أهل  9  8  7 6
F  G  H  I  رحمة  L  لتنذر N    O  P  Q  R     S  T  U  

WVL 46-44: القصص.  
ترجع فائدة القصة : )تحقيق الغرض الديني عن طريق الجمال الفني(الفنّيةوالدينية  الجمع بين الفائدتين -ب

فة التسجيلية التأريخية، تحقيق المتعة، تحقيق الفائدة، إضافة إلى الوظي: األدبية عموما إلى ثالثة أمور هي
تختلف النظريات األدبية في تحديد الفائدة المرجوة من األدب بين االقتصار على تحقيق المتعة، واالنطالق «و

فمنهم من ذهب إلى كونها ترسيخ مبادئ : إلى تحقيق الفائدة، وجمعت بعضها بينهما، واختلف في المراد بالفائدة
نهم من طلب الفائدة المعرفية، ومنهم من عنى غرس مبادئ التحرر واإلنسانية وقيم أخالقية دينية اجتماعية، وم

فما زال الناس يتوقعون من العمل القصصي المتعة، إلى جانب الخبرة «: قال عز الدين إسماعيل 13».وغير ذلك
ن كالم ويفهم م 14».على حد سواء، وقل أن يظفر عمل قصصي منهم بالتقدير إذا لم يؤد هذه المهمة المزدوجة

والقصة لذلك أقرب إلى «: شوقي ضيف أن للقصة وظيفة تسجيلية، تقترب إلى ما يشبه التاريخ حيث يقول
الشعب؛ ألنها منه وإليه، وقد استطاعت منذ القرن الماضي أن تصور حياة الشعوب تصويرا دقيقا؛ لما تمتاز به 

مرآة مستوية كبيرة ال حدود لها، وهو تدور هنا  من قدرة واسعة على تمثيل اللقطات المختلفة لتلك الحياة، إنها
   15».وهناك لتلتقط وتسجل ال الحياة الظاهرة وحدها، بل أيضا الحياة الباطنة بكل منحنياتها ومكنوناتها

القصة القرآنية فهي تجمع إلى ذلك كله فوائد أخرى دينية تندرج تلك إذن هي فوائد القصة األدبية، أما 
القصة في القرآن ليست عمال فنيا مستقال في موضوعه «ه األساسي وهو الهداية، إن تحت مقصده األول وغرض

وطريقة عرضه وإدارة حوادثه، كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى أداء غرض فني طليق، 
 القصةكل شيء، وإنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية، والقرآن كتاب دعوة دينية قبل 

                                                
  www.iid-quran.com/ع. القصة في القرآن الكريم -مقدمة في علوم القرآن الكريم––  1122

  .49أحمد صالح غازي، مفهوم القصة في القرآن الكريم، ص  --1133
  ..207207عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لألدب، صعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي لألدب، ص  --  1144
  ..221221شوقي ضيف، في النقد األدبي، صشوقي ضيف، في النقد األدبي، ص  --1155
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وقد الحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرضين الديني ...إحدى وسائله لتبليغ هذه الدعوة وتثبيتها
والفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد، بل الحظنا أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، 

الفنية، والفن والدين صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس، وإدراك فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال 
الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير الديني حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع وحين تصفو النفس لتلقي 

ن أعمق إن الجمال الفنّي يسهل وصول الغرض الديني إلى النفس ويجعل وقعه على الوجدا...رسالة الجمال
وأغراض القرآن المندرجة تحت غرض الهداية كثيرة من الصعب استقصاؤها  16».ووروده إلى النفس أيسر

فإثبات الوحي والرسالة، وإثبات وحدانية اهللا، وتوحد األديان في أساسها، واإلنذار والتبشير، ومظاهر القدرة «
زع، والشكر والبطر، وكثير غيرها من األغراض اإللهية، وعاقبة الخير والشر، والعجلة والتريث، والصبر والج

  17»الدينية والمرامي الخلقية قد تناولته القصة، وكانت أداة له وسبيال إليه

فشخصيات القصص القرآني حقيقية،  :)ليست خياال(ةالتاريخيوالحقيقة الصدق المطلق، والمطابقة للواقع  - ج
وبالنظر إلى القصة القرآنية « حداثها التي هي من خيال القاصوأحداثها واقعية، خالفا لشخصيات القصة الفنية وأ

فإننا نجدها على العكس من ذلك، إذ تؤكد القصة القرآنية منذ بدايتها وفي كثير من المواضع على أن ما تحكيه 
وإنسا، هو الحق والواقع بعينه، دون زيادة أو نقص، إال أنها ألبسته ثوبا إبداعيا يعجز عن إدراكه المبدعون جنا 

وليس هذا فحسب، بل إنها أوردت ذلك الواقع بعينه مرارا وبصور مختلفة من القص، كل منها معجز، في ذاته، 
  À  Á  Â  ¿        ¾  ½﴿ 8 7  18 ».ومعبر عن حقيقة الواقع، ال عن خياله أو مماثله

ÄÃ  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í      وتفصيلÐ  Ñ  Ò  
Ó      Ô  Õ   L إله )  ' %  $  #  " ﴿إن :وقال أيضا 111: يوسف  *  ,+  
-  .  /    0      1  2  L 62: آل عمران. 

التكرار نوع من اإلطناب، وهو في ذاته ال يوصف ببالغة وال بضدها، إنما يحكم عليه من : التكرار الهادف -د
يطلق التكرار بمعنى «صوري وحقيقي : خالل االستعمال والسياق الذي يوظف فيه، وهو عند بعضهم نوعان

وأكثر ما يتحقق في ذلك المفهوم أن يعاد ذكر الشيء بلفظه أو مرادفه من غير أن . ذكر الشيء مرة بعد مرة
يكون هناك جديد في اإلفادة، وهذا المعنى ال يتحقق في القصص القرآني الكريم، بل ال يمكن أن يتحقق أو 

هو الواقع في القرآن الكريم، ألن ظَاهره التكرار، وحقيقةً  فاألول :صوري وحقيقي: فالتكرار نوعان...يكون
من خصائص القصة في ويرى سيد قطب أن  19».ليس فيه أي تكرار، والثاني يستحيل وقوعه في القرآن الكريم

فقد كان أول أثر لخضوع القصة القرآنية ، ال تذكر في الغالب بجميع مواقفها في موضع واحد هاالقرآن الكريم أن
للغرض الديني أن ترد القصة الواحدة مكررة في مواضع شتى، وهو تكرار ال يتناول القصة كلّها، إنما هو 

                                                
  ..143، ص سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم ––1166
  ..وقد ذكر سيد قطب عشرة أغراضوقد ذكر سيد قطب عشرة أغراض. . 155155--144، ص سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم --  1177
  .-49أحمد صالح غازي، مفهوم القصة في القرآن الكريم، ص ––1188
  ..www.iid-quran.com/ع. القصة في القرآن الكريم-مقدمة في علوم القرآن ––1199
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تكرار لبعض حلقاتها السيما موضع العبرة فيها، أما جسم القصة كله فال يكرر إال نادرا، وذلك كقصة موسى 
ألعراف ويونس وهود واإلسراء والكهف التي تكررت في حوالي ثالثين موضعا كما في سورة البقرة والمائدة وا

وبهذا يظهر أن التكرار الواقع في قصص القرآن ليس  20.وطه والشعراء والقصص وغافر النازعات والفجر
عيبا وال إسهابا أو إطنابا وتطويال، بل هو أسلوب بالغي هادف، يتالءم مع أهداف هذا القصص نفسها والمتعلقة 

بيان أسرار التكرار في القرآن في  تلقد ألَّف .ي يقتضي اإلطناب والتكريرأساسا بمجال الوعظ والخطابة الذ
ويمكن ذكر أهم فوائد التكرار في القصص  للكرماني، )أسرار التكرار في القرآن(  عدة مؤلفات منهاالكريم 

   :القرآني وأهدافه في النقاط اآلتية
بترسيخ العقيدة والمفاهيم الصحيحة في عقول  ،المعالجة الحكيمة للنفوسفترسيخها في األذهان بتكريرها،  -

ولقد قرر علم النفس الحديث أن الشيء يرسخ .. المدعوين عن طريق التكرار في قالب القصص الواقعي الجذاب
السيما إن كان جديداً تنفر منه طبائع .. في النفس بتكراره مرارا ماال يرسخ بعرضه مرة واحدة أو مرتين

 21.عادات الجاهلين المشركين، وتشذ عنه

منها اجتناب التطويل، : يذكر في بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بعضها اآلخر وذلك ألسباب -
واالقتصار على موضع العبرة، مراعاة حال المخاطبين في كل سورة فإنها تساق إلى المشركين تارة،  وإلى أهل 

د تساق إلى المؤمنين، كقصة بعث موسى التي بسطت في سورة طه والشعراء، ولكنها أوجزت الكتاب تارة، وق
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم ﴿: في آيتين فقط في سورة الفرقان

صة الواحدة فإنما هو لفائدة اشتمل القالقرآن إذا كرر ف 36.22، 35:الفرقان﴾الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
 20:سورة طه عصا موسى عليه السالم؛ ففي: ومن أمثلة ذلك 23،عليها كل موضع خلت منها المواضع األخرى

 ﴿ 10: سورة النمل وفي ﴾ثعبان مبين﴿:107 :وفي سورة األعراف ﴾حيةٌ تسعى﴿  وصفَها الحقُ سبحانه بأنها
خامتها، وثعبان من حيث الخفة والنشاط وسرعة الحركة، وهي كأنها جان فهي حية باعتبار ض" ﴾تهتز كأنها جان
ن القصة المكررة تكون متجهة إلى هدف غير الهدف الذي تتجه إليه القصة في مواضع إ 24.لكونها مرعبة

وذلك نظراً ألن القرآن الكريم  ..أو تتحدث من جهة غير الجهة التي تعرضت إليها في مواضع أخرى، أخرى
هداية وعبرة، وليس كتاب سرد تاريخي، وال متعة أدبية فارغة فتكون القصة وسيلة لتحقيق تلك األهداف  كتاب

  25.المتعددة، متجهة نحو الغرض الذي سيقت من أجله

                                                
  .بتصرف 155ص سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، ––2200
  .161الدعوة إلى اهللا، ص --2211
  ..-64، ص1محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج --2222
بحوث في قصص و. 241القصص القرآني في منطوقه ومفهومه صو .27- 25، ص3، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  ––2233

  .181القرآن ص
  120الدعوة إلى اهللا، ص  --  2244

  .181، 180بحوث في قصص القرآن، ص --2255
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ظهور البالغة في تلك « أما موضع اإلعجاز في التكرار الحاصل في القصص القرآني، فيكمن في
احدة منها بأساليب مختلفة، ومعلوم أن تكرير الكالم في الغرض الواحد مع القصص التي تختلف حكاية القصة الو

وتفنن في األلفاظ وتراكيبها بما تقتضيه . ت أو كنايةاتفنّن في المعاني باختالف طرق أدائها من مجاز أو استعار
وتفنن .50:فصلت﴾ولئن رجعت﴿. 36:ولئن رددت﴾الكهف﴿: الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المترادفات مثل

المحسنات البديعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك، كله من الحدود القصوى في البالغة ووجه من وجوه 
فما أوردته مرتين بعبارتين مختلفتين تؤديان إلى نفس الداللة بحسب ما «: قال أحمد صالح غازي 26».اإلعجاز

اص بالتعبير عنه بصورة ثالثة تؤدي نفس يقتضيه سياقها في الموضعين المختلفين، يستحيل أن يأتي كاتب أو ق
وما أتت به ثالث كرات استحال على المبدعين كتابة . الغرض والمستوى الداللي وبنفس المستوى اإلعجازي

بينما عبرت عنه القصة القرآنية بأكثر من صورة دون أي قصور في اإلعجاز أو . رابعتها على ذلك النحو
سواها بهذا المستوى العالي من األداء اإلبالغي واإلعجاز البالغي، وتحققهما الداللة، وهو ما يعني تفردها عن 

على هذا النحو ال يمكن إال أن يكون من قصه إال عليما خبيرا لطيفا قادرا، بحيث ال يعجزه األداء بأي صورة 
القرآنية عن من صور اللفظ عن أي صورة من صور الداللة، وفي الذروة من البالغة، مما يؤكد خروج القصة 

إن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى « :وفي هذا المعنى يقول اإلمام الباقالني 27 ».قدرات البشر
مواضع  يولهذا أعيدت كثير من القصص ف ؛البالغةُ قوىمن األمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحةُ وت...واحدا

   28».على عجزهم عن اإلتيان بمثله مبتدأ به ومكررا كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة تنبيها بذلك
كان من آثار خضوع  :االقتصار على موضع العبرة وعرضها بالقدر الذي يكفي ألداء الغرض الديني -هـ

: القصة في القرآن للغرض الديني أن تعرض بالقدر الذي يكفي ألداء هذا الغرض ومن الحلقة التي تتفق معه
ها ومرة من وسطها ومرة من آخرها  وتارة تعرض كاملة وتارة يكتفى ببعض فمرة تعرض القصة من أول

حلقاتها وتارة تتوسط بين هذا وذاك ألن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن األساسية كالهدف 
ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف «: وفي هذا المعنى يقول العالمة ابن عاشور 29.القصصي سواء

من أجل ذلك كله لم تأت . يعها، ويعرض عما عداه؛ ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بهامواض
القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة على 

وقد رأيت من ...وموعظة مقامات تناسبها؛ ألن معظم الفوائد الحاصلة منها لها عالقة بذلك التوزيع، هو ذكر
أسلوب القرآن في هذا الغرض أنه ال يتعرض إال إلى حال أصحاب القصة في رسوخ اإليمان وضعفه وفيما 

وفي هذا األسلوب ال تجد في ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسابهم أو . لذلك من أثر عناية إلهية أو خذالن
وكذلك مواضع العبرة في قدرة اهللا تعالى في قصة أهل . يمانهمبلدانهم؛ إذ العبرة فيما وراء ذلك من ضاللهم أو إ

نحن نقص عليك ﴿: ، إلى قوله9الكهف ﴾أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا﴿الكهف 

                                                
  ..-64، ص1محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج --2266
  .-49أحمد صالح غازي، مفهوم القصة في القرآن الكريم، ص ––2277
  . 61، و37الباقالني، إعجاز القرآن، ص --  2288

  .بتصرف 162، صسيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، ص ––2299
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فلم يذكر أنهم من أي قوم وفي أي .. 13الكهف. اآليات ﴾نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
فلم يذكر أية مدينة هي ألن . 19الكهف ﴾فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة﴿: قوله فيهاوكذلك . عصر

 ﴾وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق﴿:موضع العبرة هو انبعاثهم ووصول رسولهم إلى مدينة إلى قوله
  30».21الكهف

وكان من أثر خضوع : جيهات الدينيةلها بالتويمزج الموضوعات الدينية بسياق القصة وأحداثها وتخل -و
والذي يتتبع ...القصة للغرض الديني أن تمزج التوجيهات الدينية بسياق القصة قبلها وبعدها وفي ثناياها كذلك

القصص القرآني يجد في بداية كل قصة أو في ثناياها أو في عقبها تعقيبا دينيا يناسب العبرة فيها، وذلك مثل 
ولكن أكثر الناس ال ...لكما مما علّمني ربي إنّي تركت ملّة قوم ال يؤمنون باهللا﴿ ذ: فقوله تعالى في سورة يوس

﴿وال تقولن لشيء إنّي فاعل ذلك غدا : وفي خالل قصة الكهف يقول تعالى لنبيه. 38، 37يشكرون﴾ يوسف
  23.31﴾ الكهف.إال أن يشاء اهللا

ومعنى الغرض هو «: حمد الجوهري عبد الجوادقال أ 32:مقاصدهاوأغراضها وأهداف القصة القرآنية  -4
القصد الذي نزلت من أجله القصة القرآنية وهو الذي من أجله بنيت على صورة خاصة وعرض بأسلوب 

القصة في القرآن بأنها قصة هادفة، والغرض الرئيس منها هو الغرض الديني المتمثل في تتميز و  33».خاص
ائل تحقيق هذا الغرض، ولذلك كان ما ورد فيها من خصائص فنية الهداية، وما القصة سوى وسيلة من وس

القصة في القرآن ليست عمال فنيا «اشتركت فيها مع القصة األدبية أداة مقصودة للتأثير الوجداني في المتلقي 
مستقال في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه، كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى أداء 
غرض فني طليق، إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية، والقرآن كتاب دعوة دينية قبل 

وقد الحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين ...كل شيء، والقرآن إحدى وسائله لتبليغ هذه الدعوة وتثبيتها
ل الحظنا أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة الغرضين الديني والفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد، ب

للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية، والفن والدين صنوان في أعماق النفس 
وقرارة الحس، وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير الديني حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع 

إن الجمال الفنّي يسهل وصول الغرض الديني إلى النفس ويجعل وقعه ...و النفس لتلقي رسالة الجمالوحين تصف
  34».على الوجدان أعمق ووروده إلى النفس أيسر

 :الغرض األساسي من القصص القرآني هو غرض القرآن نفسه وهو الهداية إلى اهللا عز وجّلإن : الهداية - أ
إن الهدف األول من القصص القرآني ال  :أهداف القَصص القرآني« :مطريقال محمد بن علي  بن جميل ال

                                                
  .-64، ص1محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج --  3300
  .بتصرف 168صسيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم،  ––3311
ومحمد أحمد خلف اهللا، الفن القصصي في القرآن الكريم . -144، صسيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، ص: ينظر --3322

  .-225، سينا للنشر االنتشار العربي، ص 1999: لندن بيروت. 4د الكريم، طيليه عرض وتحليل بقلم خليل عب
  ..12أحمد الجوهري عبد الجواد، القصة في القرآن، ص ––3333
  ..143، صسيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم ––3344
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أال وهو كونه هداية للناس أجمعين فالقصة القرآنية تمثل جزءاً ، يتجاوز المحور األعظم ألهداف القرآن الكريم
: بن عاشورقال العالّمة او 35».وهي تتحد مع ما سواها مصدرا وموضوعا وغايةً, كبيراً من القرآن الكريم 

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من ﴿: بقوله امتن اهللا على رسوله «
أن القصص القرآنية لم تسق مساق اإلحماض وتجديد  ﴾أحسن﴿فعلمنا من قوله . 3يوسف﴾قبله لمن الغافلين

ن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا، النشاط، وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ أل
صادقة فما كان جديرا بالتفضيل على كل جنس لولو كان من هذا لساوى كثيرا من قصص األخبار الحسنة ا

القصص بثت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان االتّعاظ بها مع المحافظة على الغرض األصلي الذي ...القصص
  36».وتفريع جاء به القرآن من تشريع

  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ :قال تعالى: الرسالةو وةالوحي والنب ثباتإ -ب
ª  «  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  L قال محمد بن علي  بن جميل   ٣: يوسف
بأخبار األمم السابقة والقرون الساحقة مما ال يعلمه أحد من كتاب العرب فضال  حيث ينبئ النبي «: المطري

همثل عن أمي، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنتَ ﴿:شار إليه الحق سبحانه وتعالى حين قالوهذا ما أ
وما كُنتَ بِجانبِ الْغَربِي ِإذْ قَضينَا ِإلَى  ﴿:وأيضاً حين قال سبحانه وتعالى  ﴾تعلمها أنت وال قومك من قبِل هذا

يندالشَّاه نا كُنتَ ممو رى الَْأموسنَّ .ملَكتَتْلُو و نيدِل مي َأها كُنتَ ثَاوِياً فمو رمالْع هِملَيَل عوناً فَتَطَاوا َأنشَْأنَا قُر
ينلسرنَّا كُنَّا ملَكنَا واتآي هِملَيع. ماً مقَو رِلتُنذ كبن رةً ممحن رلَكنَا ويبِ الطُّورِ ِإذْ نَادانا كُنتَ بِجمن وم ما َأتَاه
ونتَذَكَّري ملَّهلَع كلن قَبيرٍ م37».45، 44: ﴾ القصصنَّذ  

    @  ?﴿ 8 7 :المؤمنين وتخفيف الضغط عليهم وبث الطمأنينة في نفوس تثبيت النبي  - ج
A  B  C  D  E  F  G  IH  وجاءك في  L الحق  N  O  PL هود :
ففي أخبار المرسلين وتكذيب أقوامهم تسلية وتصبير لقلب النبي « :رييطقال محمد بن علي  بن جميل الم ١٢٠
 نُك ﴿: كما قال تعالى ،وللمؤمنين والدعاة من بعده على ما يلقاه من أذى المشركين وتكذيبهمزحقد نعلم إنه لي

ذبوا وُأوذوا حتى أتاهم ولقد كُذبتْ رسٌل من قبلك فصبروا على ما كُ﴿إلى آخر اآلية  .33﴾األنعام..الذي يقولون
  38».34 33: األنعام ﴾نصرنا وال مبدَل لكلمات اِهللا ولقد جاءك من نبِأ المرسلين

﴿يا قوم : فكان كل نبي يكرر على قومه عبارة :إثبات أن منهج األنبياء واحدبيان وحدة الوحي اإللهي و -د
ففي ذلك دليل على أن الغاية من الوحي وبعثة . 85، 73، 65، 59اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره﴾ األعراف

  39.الرسل واحدة وهي توحيد اهللا اعتقادا وقوال وعمال

                                                
  www.iid-quran.com/ع. القصة في القرآن الكريم-مقدمة في علوم القرآن --  3355

  ..-64، ص1عاشور، التحرير والتنوير، المقدمة السابعة، جمحمد الطاهر بن  --  3366
  www.iid-quran.com/ع. القصة في القرآن الكريم-مقدمة في علوم القرآن --  3377

  www.iid-quran.com/ع. القصة في القرآن الكريم-مقدمة في علوم القرآن --  3388

  .155-144صسيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم،  ––3399
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  À  Á  Â  ÄÃ  Å  Æ   Ç  ¿  ¾  ½﴿ 8 7 :العبرة والموعظة -هـ
È  É  Ê  Ë  Ì  Í  وتفصيل كل  Ð  Ñ  Ò  Ó  ÔL يوسف :

فالعاقبة دائما  ،ة اهللا النافذة في هذا الكونمن خالل النظر في سن« :قال محمد بن علي  بن جميل المطري ١١١
وما أكثر اآليات التي تأمرنا بالسير في األرض للنظر واإلعتبار  ،والبوار والخزي دائماً على الظالمين ،للمتقين

عتبار بأن نقيس أنفسنا على السابقين ممن تعاظ واالهو التأمل واال: ومعنى العبرة...من عواقب وآثار الماضين
 سنة اهللا ماضية فينا كما خلت في الذين من قبلنا، اهللا علينا نبأهم بالحققص أن وإن شراً  ،إن خيراً فخير ،فنعلم
  40».فشر

وذلك بتقديم نماذج من الشخصيات تعد مثاال في الكمال البشري بغرض االقتداء بها  :تقديم القدوة الحسنة -و
 8 7ؤهم ومواقفهم وحواراتهم وأفعالهم في القصص القرآني كاألنبياء والمرسلين والصالحين المبثوثة أسما

  4   3  2  1  0     /  .   ,-  +  * يرجو )   ' حسنة  %  $  # لقد كان﴿
5  L 8 7 ٦: الممتحنة ﴿ ¾  ¿  À  ÂÁ  Ã  ÅÄL ٩٠:األنعام  

واإليمان بالبعث  ،وحده اإليمان باهللا: ومحورها أمران «: تصحيح العقائد الفاسدة وتثبيت العقائد الصحيحة -ز
  41».وهذا ظاهر من خالل دعوات الرسل واألنبياء جميعاً ألقوامهم، بعد الموت

كما تهدف القصة القرآنية إلى تصحيح العقائد فإنها تحرص على  :تقويم الخلق والسلوك الفردي والجماعي - ح
ضدها في قصتي يوسف ولوط عليهما  تهذيب األخالق، ومن أمثلة ذلك ما نجده من الحث على العفة والتنفير من

  .السالم، والدعوة إلى مكارم األخالق في قصة لقمان وهو يعظ ابنه
وللقصة القرآنية أهداف أخرى ال تنحصر، وإن كانت جميعها راجعة إلى المقصد : أهداف أخرى ال تنحصر - ط

األغراض الدينية التفصيلية أما . األول من القرآن الكريم، وهو هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور
سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما أسلفنا، «فقد  كثيرة يصعب حصرها،للقصة القرآنية ف

وقد تناولت من هذه األغراض عددا وفيرا من الصعب استقصاؤه؛ ألنه يكاد يتسرب إلى جميع األغراض 
وحدانية اهللا وتوحد األديان في أساسها، واإلنذار والتبشير، ومظاهر  فإثبات الوحي والرسالة، وإثبات: القرآنية

القدرة اإللهية، وعاقبة الخير والشر، والعجلة والتريث والصبر والجزع والشكر والبطر وكثير غيرها من 
إذ يقول  وصدق اهللا العظيم  42».األغراض الدينية والمرامي الخلقية قد تناولته القصة وكانت أداة له وسبيال إليه

كان في قَصصهم عبرةٌ ألولي األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن  ﴿لقد: مبيناً تلك األهداف العظيمة من القصص
جاء لفظ  كيف وانظر. 111:يوسف يديه وتفصيَل كلِّ شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ تصديقَ الذي بين

 شيء من قصصهم عبرة رة عن كل شيء، وفي كلليفيد الشمول والعموم، ففي قصصهم عب ؛منكرا ﴾عبرةٌ﴿
  .ولكن يختص بها أولو األلباب دون غيرهم

                                                
  www.iid-quran.com/ع. القصة في القرآن الكريم-علوم القرآن مقدمة في --  4400

  نفسه --  4411

  .155-144صسيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم،  ––4422
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  ــــــــــــــــــــ
  
  :أهم مصادر ومراجع القصة القرآنية -

  فصل القصة القرآنية، سيد قطب–التصوير الفني في القرآن الكريم.  
 القصة في القرآن مقاصد الدين وقيم الفن، محمد قطب.  
  حسين المحاميالقرآن والقصة الحديثة، محمد كامل.  
 الفن القصصي في القرآن، محمد أحمد خلف اهللا.  
 السرد القصصي في القرآن الكريم، ثروت أباظة.  
 دكتوراه ،محمد مشرف خضر ،ن الكريمآبالغة السرد القصصي في القر.  
  دبور دكتوراه جامعة عبد اهللا عبده محمد دراسة أدبية ونقدية، أسس بناء القصة من القرآن الكريم

  راألزه
 قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح، أحمد موسى سالم.  
 القصة العربية في العصر الجاهلي، علي عبد الحليم محمود.  
 القصة العربية القديمة، محمد مفيد الشوباشي.  
 األدب القصصي عند العرب، موسى سليمان.  
 دراسات في القصة والمسرح، محمود تيمور.  
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