
إعجاز القرآنحماضرات يف وحدة 

األستاذ الدكتور أنس وكاك

أستاذ التعليم العايل مؤهل بكلية اللغة العربية ـ مراكش

إعداد وتقديم



:احملاضرة العاشرة
راألمثال والقصص يف القرآن، مع بيان اإلعجاز يف فواتح السو



( :مَثل:)املعاني اللغوية الرئيسة للفظ
:املثل مبعنى القول السائر -أ❖

.بهالناسمتثلوكثراأللسن،وتناقلتهاشتهر،قولكلعىلعلمًااللغةيفمَثللفظيطلق

.اإلنشاد:أيالتمثل،منمأخوذوهو،()بمورده()مرضبهيشبَّهالذيهوالسائروالقول

ه أحدمهاليبنيةمشاهببينهمآخر،يشءيفقولاًيشبهيشءيفقولعنعبارةواملثل»:األصفهاينالراغبقالكموحدُّ

ًالصيف:قوهلمنحوويصوره،اآلخر .«اللبنضيَّعت 

:أقسامإىلالتشبيهعىلاشتمهلاباعتبارالساريةاألمثالوتنقسم

.عامرأمكمجري:قوهلمنحوالتشبيه،أسلوبهوكانبمورده،مرضبهشبهما-

هوإنمباملوردملرضباوتشبيهاللبنضيعتالصيف:قوهلمنحوتشبيها،ليساألسلوبلكنبمورده،مرضبهشبهما-

.التمثيليةالستعارةبابمن

كم- يكثر،القليلبالقليلإن:قوهلمنحوتشبيهيا،أسلوباوليستمورد،هلاليسالتيواألقوالالكلموجوامعاحل 

.املكارمالــكرامقدرعىلوتأيت***العزائمتأيتالعزمأهلقدرعىل:الشاعربقولومتثلهم



واملؤلفاتمنها،عربوالالفوائدواستخالصودراستـها،الساريةاألمثالبتدوينوحديثاقديموالعلمءاألدباءاعتنىوقد

.تزيدأواملائةتقاربالبابهذايف

أواآلياتبعضذلكومنمثال،يصبحبهمتثلهموكثرالناس،بنيسارإذااحلكيماملوجزالقولأنيفشكمنوما

ومتثللسناألعىلسارتأنبعدأمثالاعتربتولكنهانزوهلا،أولعنداألمثالمنُتعدً وملالناس،تداوهلاالتيأجزاؤها

ً)(سبيلمناملحسننيعىلما):تعاىلبقولهمتثلهممنهاكثرية،ذلكوأمثلةهبا، َسانً َجَزاءًَُهل  ح  ًاإل   َسانًُإ لَّ ح  اآلن)﴾اإل  

.مثلعمئةسبنحومنهاالدارسنيبعضمجعوقد(َنُعدً َتُعوُدواَوإ ن)(شيئاااحلقمنيغنيلالظنإن)،(احلقحصحص

:املثل مبعنى وصف الشيء-ب❖
ث لوَمَثلمعنىبيانهسياقيف-األصفهاينالراغبقال .«اليشءوصفعنهبميعربوقد»:-م 

وعدهاالتيجلنةاصفة:ذكرهتعاىليقول»:﴾املتقونوعدالتياجلنة﴿مثل:تعاىلقولهتفسرييفجريرابنوقال

.«املتقون

ث لوَمَثللفظأنهوبديعا،معنىاملعارصينالباحثنيبعضقرروقد تفسريمهااألقربإنفالتشبيه،بكافاقرتناإذام 

﴾نارااستوقدالذي﴿كمثلتراب﴾عليهصفوانكمثل﴿مثله:تعاىلقولهذلكونظري.وصف:بمعنى

عىلرقيقترابيفزرعهيزرعمنوصفيشبهاآلخر،واليومباهلليؤمنولالناسرئاءمالهينفقالذيووصف:أي

...نارااستوقدالذييشبهالنفاق،عىلمردواالذيناملنافقنيووصف..أملسصلدحجر



:النظريمبعنىاملثل-ج
ث ل،َثل،مًَ:ويقالالنظري،وهوامل ث ل،العربكالميفاملثلأصل:واللغةالتفسريوكتباملعاجمبعضيفورد ومثيل،وم 

ب ه،كَشبه،
.وشبيهوش 

.املشاهبة:أياملمثلة،منمأخوذوهو

أكثرلوجودأوهمـا،بينتـمـاثلأوتشابهعنرصلوجودبيشء؛يشءتشبيهعىلقائماألمثـالمنالنوعهذايفواألصل

.التامةاملمـاثلةعنبهيعربوقدتشابه،عنرصمن

ب ــهنـحوامل ث ل،بمعنى:أحدمها:وجهنيعىليقالوالـمَثل»:الراغبقال
املشاهبةعنةعبار:والثاين.......وَشَبهش 

.«املعاينمنمعنىيفلغريه

:بعضهمقولالعرب،لغةيفالنوعهذاشواهدومن

ـــــٍم؟ًً ح  ث ــــُلًذاتًر 
ث ـُلًمنًخييـــــُبً***ًًأعاقٌرًم  أوًغـــانٌمًم 

.ًهلًاملرأةًالعاقرًتشبهًاملرأةًالولود؟ًومرادهًأهنمًلًتستويان:ًأي

:بيه،ًكقولًحسانوأكثرًماًتأيتًأمثالًهذاًالنوعًعنًطريقًأسلوبًالتشبيه،ًدونًأنًيردًفيهاًلفظًمثل،ًلكنًبأدواتًالتش

كخطًالوحيًيفًالورقًالقشيب***ًعرفتًديــارًزينبًبالكثيب

كونًبلفظًمثل،ًوقدًوردًهذاًالنوعًمنًاألمثالًكثرياًيفًالقرآن،ًورصفهاًاهللًللناسًبمختلفًتصاريفًالقول،ًفمنهاًماًي

ً:ً)وبدونًأداةًالتشبيه،ًنحوًقوله يَقني   َفر  ًَمَثُلًال  َمى  َع  َيانً َكاأل  َتو  ًَيس  ًَهل  يع 
م  ًَوالسَّ ري 

َبص  ًَوال  ََصمِّ (َواأل 



:املثالمبعنىاملثل-د
.متعددةأفرادذيمنالنموذجبمعنىاملثلكلمةإطالق:بقولهبعضهمعنهوعربذ-

.«..قائم،:أيولا،مثيديهبنيوَمُثلمنتصــباا،قام:مثولاًيمثلاليشءوَمُثل»:اللسانويفوالنتصاب،املثولمنمأخوذوهو-ر

.«أمثلةوثالثةاملُُثل،:واجلمععليه،حيذىمقدارا:أيمثالا،جعلماوامل ث ُلً»:أيضاوقال-ز

هوأما-س «يفعلفيمهبليحتذىمايشءوضعأونظريه،هوبيشءيشءمقابلةواملثال»:بقولهاألصفهاينالراغببينهفقدحد 

،«ُيفعلفيمبهذىلُيحتيشءوضعأو»:وقولهسابـقا،املذكورالثالثاملعنىبهيقصد،«نظريههوبيشءيشءمقابلة»:الراغبفقول

.هباويعتربعليهاليقيسالسامععقلأمامتنصبالتياحلججأوالشواهدأوالنمذج:أياألمثال،بهيقصد

تكونوقدبه،تدىُيقوأنموذجاًامثالاًُجعلملنواملحاكاةالقتداءوهوالعتبار،نتائجمنفرداهناذكر،«ُيفعلفيمبهلُيحتذى»:وقوله

.ذلكونحواليسءاألنموذجمنالنفورأوالشاهدأوللحجةالقبولهيالعتبارنتيجة

:أمههامناللغة،يفواسعةاستخداماتاألمثالمنالنوعوهلذا

مثلك:قيللوكذلمثالبه،ُيقتدىمثالماشخصقصةأوسريةجتعلأنذلكومن،وصفاتهالشيءحلقائقاجلامعاألمنوذج

.البتالءعىلالصربيفمَثلالسالمعليهأيوب:قيلأوعمر،احلزميف

تعاليمهطلوبمألنه؛«العدليفاملثلهواإلسالم»:يقالكأنوحقائقه،صفاتهاستجمعباعتبارهليشءمثاليشءجعلإذاذلكومن

.فيهايكونماهووأعظمهالسوءأنواعكلألن؛«السوءمثلالنار»:يقالوكأنوأحكامه،

لكذامثلكذا:قالفيعليها،دالأنموذجاأصبحباعتبارهمتجانسة،معينةوأحوالوصفاتحلقائقجامعاكانماعىلمثللفظفيطلق

أوأمريفئالقارأوالسامعمنهالينتفعحيلة؛أوجتربةأوحكمةإيصـالمنهايرادالتيالقصصذكرالنوعهذاومنالعتبار،هبذا

.عليهايكونحالأوموقف



:هلاواالستشهادالفكرةأوالقضيةإليضاحاملثلضرب-
ثلاملفيد،اللفظهوالكالم:كقولنااللغوية،الشواهدذلكومن- اهلل،سولرحممد:ذلكَمَثلأواهلل،رسولحممد:م 

ثالأو .اهللرسولحممد:ذلكم 

:ُيقالأنكاملخالف،قولبطالنأوالدعوىصدقعىلأدلةلتكونوترضبتقامالتياحلججأوالشواهدذلكومن-

....واألرض،السمواتوخلقوالنهار،الليلاختالف:مثلكثرية،اهللربوبيةإثباتأدلة

يفلوظيفيةااملالئمةمنيشاهدماُُضب:يقالكأنأخرى،بطريقةمثللفظباستخدامواحلجةالدليليربزوقد-

.سبحانهاخلالقحكمةعىلَمَثالًابينهاوالتكاملاملخلوقاتأعضاء

بأنهواملراد- لصانعاوجودعىليدلممااخللقيفاحلكمةثبوتعىلوحجةشاهدا:أيَمَثالا،وُجع لللعقولُنص 

.احلكيم

بهاملرادهنااملثلف﴾تفسرياوأحسنباحلقجئناكإلبمثليأتونك﴿ول:تعاىلقالالقرآن،يفالستخدامهذاوردوقد

دهاباعتباروهيالدعوى،صحةعىللتدلللعقولتنصبالتيواحلجةالشاهد احلالواقعيفأماوحجة،شاهدمور 

.شبهةتكونوقدصحيحة،حجةتكونفقداألمروحقيقة

احلقواهدشرسولهعىلينزلاهللفإنيقولون،ماصحةعىلوحجةشاهداجيعلونهبقولجاؤواكلمأهنم:اآليةفمعنى

.بهجاؤواماتدفعالتيالبينةالواضحة



:بيان أهمية أمثال القرآن 
وتقريبهااملعايناحإيضيفبأثرهاواإلشادةعليهاالثناءمنوأكثرواوالتشبيه،باألمثالوالبالغيونواألدباءالعلمءعني

األمثاليفأقواهلمجلأناملالحظأنإلوالعتبار،التفكرعىلويعنيالفهم،رسعةإىليؤديمماالسامع،ذهنمن

غريهايفجتتمعلعةأرباألمثاليفجيتمع»:قالاملعتزيل،النظامعنرويماعليهاالثناءيفقيلماأمجعمنولعلالسائرة،

.«الكنايةوجودةالتشبيه،وحسناملعنى،وإصابةاللفظ،إجياز:الكالممن

فيهميلزمفالاللفظ،إجيازناءباستثالنظام،ذكرهاالتياملميزاتهذهيف(والتشبيهيةالتمثيلية)القياسيةاألمثالوتشرتك

.كاملةقصةعنعبارةيكونقدالذياألنموذجياملثلمناإلجيازإىلأقربالتشبيهياملثلكانوإن

يفموقعكالمالمنولألمثال»:()والـدينالدنياأدبيفاملاوردياحلسنأبويقولالقرآنأمثالأمهيةبيانسياقويف

هباوالشواهدلئحة،اهباملعاينألنتأثريها؛يؤثرولمبلغـــها،يبلغاملرسلالكالميكادلالقلوب،يفوتأثرياألسمع،

وجعلهاالعزيز،بهكتايفاألمثالاهللُضبفلذلكموافقة،هلاوالعقولواثقة،هباوالقلوب،وامقةهباوالنفوسواضحة،

.«مقبولةالقلوبويفمعقولة،العقوليفألهناخلقه؛عىلاحلجةهباوأوضحرسله،دلئلمن

كمـايكونماهامنالناسأمثـالفـإن،واألنمـوذجيةالتشبيهيةفيهابمـاالقرآنأمثالعىلينطبقالوصفهذاكانوإذا

.عللأوكلليعرتيهماومنهاقال،



إىلحيتاجالذيالتفصيلمنهوجهيفملاغريه،منأبلغالتمثيلتشبيه»:بعضهمقولالتشبيهياملثالأمهيةبيانيفوردومما

مدحاكانفإن،هلاالنفوسحتريكيفقواهاويضاعفقدرها،يرفعاملعاين،يفأثراأعظموهونظر،وتدقيقفكر،إمعان

.«فهمهيفالذهنكدإىلحيتاجثمومنأسطع،كانبرهاناأوأوجع،كانذماأوأوقع،كان

نظرإىلحتتاجفهي،واألنموذجيةالتشبيهيةالقياسيةاألمثالخصائصمنهذا،«فهمهيفالذهنكدإىلحيتاج»:وقوله

.(العاملونإليعقلهاوما﴿:تعاىلقالعلمي،واستنباط

يفالزركيشينالدبدرقالالبيان،عىليشءأعونهيإذيتفكرون﴾؛لعلهمللناس﴿نرضهبا:قولهمنيستفادما:ومنها

والشاهديل،باجلاخلفيتشبيهاملثلمنالغرضإذخيفى؛لمااملقصودتقريرمناألمثالُضبويف»:()الربهان

.«األمثالمنكتبهسائرويفالقرآنيفتعاىلأكثروقد....بالغائب،

ُلَها﴿َوَما:قولهمنيستفادما:ومنها ق  ًَيع  َعامل ُونًَإ لَّ هاوقدا،قدرهعلوعىليدلبتعقلهاالعلمأهلفتخصيص﴾،ال  عد 

ًاألمثال،منفيهُضبمامعرفةثم»:قالالقرآن،علوممنمعرفتهاملجتهدعىلجيبمماالشافعي طاعته،ىلعالدوال 

.«الفضلنوافلمنوالزدياداحلفظ،عنالغفلةوتركمعصيته،لجتناباملثبتة

فاألمثالُضبتأجلهامنالتيالعلةبينتفقديتفكرون﴾،﴿لعلهم:قولهمنيستفادما:ومنها رجاءوهيت،ورص 

.()والعتبارالتذكروالتفكرعىلوتعينهماملراد،املعنىفهمعليهمتسهلفهيهبا،والنتفاعهلاوتعقلهمالناستفكر



:بيان أغراض األمثال القرآنية
ماوحقيقةينه،دحلقيقةوالبالغاهلل،ملرادالبيانهوأساس،غرضحولتدوركلهاسامية،ألغراضُضبتالقرآنيةاألمثال

عىلوالتعرفرة،واآلخالدنيايفاهللكرامةمنبهالقيامعىليرتتبومااهلل،حقعىلللتعرفالناسحيتاجهماوكليضاده،

.مثل﴾كلمنللناسالقرآنهذايفرصفنا﴿ولقد:تعاىلقالاهلل،غضبمنسلكهمنعىليرتتبوماضده

بعبادهاهللرمحةمنواألمثالمنه،والتنفريالباطلمنوالرتهيباعتناقه،عىلواحلثاحلقيفالرتغيبهوالبيانذلكوغاية

.مدكر﴾منفهلللذكرالقرآنيرسنا﴿ولقد:تعاىلقالكموالتذكر،للتدبركالمهالقولُضوبمنوبغريهاهبايرسحيث

يستفادقرآناليفاألمثالوُضب»:قال،()الربهانيفالزركيشاإلمامالقرآنأمثالألجلهاترضبالتياألغراضمجعوقد

صورةيفهوتصويرللعقل،املرادوترتيبوالتقريروالعتبار،والزجـر،واحلث،والوعظ،التذكري،:كثريةأمورمنه

.....املحسوس

حتقريه،أواألمريمتفخوعىلوالعقاب،الثوابوعىلوالذم،املدحوعىلاألجر،تفاوتبيانعىلمشتملةالقرآنأمثالوتأيت

.«وائدالفهذهتضمنتملابذلكعلينافامتناألمثال﴾،لكم﴿وُضبنا:تعاىلقالأمر،إبطالأوأمرحتقيقوعىل

:ييلفيماألغراضهذهحرصويمكن

.للمخاطبتقريبهواملرادإليضاحاملثلُضب-



.الربهانواحلجةإقامة-

.والذمواملدحقبحه،وبيانالباطلمنوالرتهيبوحتسينه،احلقيفبالرتغيباإلقناع-

.العلميةوالفوائداحلكممنكثريعىلالدللة-

الرؤياتعبريلعلموقواعدأصولكوهنا-

.ضدهامنوالتنفريهبا،القتداءعىلواحلثاحلسنة،القدوةبإبرازالرتبية-



:وجه اإلعجاز يف األمثال القرآنية
،بيانهُضوبمنكوهناإىلراجعفيهااإلعجازووجهفيه؛اإلعجازوجوهمنوجههيالقرآنيفواألمثال

احلقائق،وكشفوالتقريبوالتشخيصالتصويروسائلمنكوهناإىلراجعبيانهُضوبمنكوهناووجه

وغريبالنظري،النظريوقياسباملحسوس،واملعقولباحلاُضالغائبوتشبيهوالذم،واملدحوالتنفري،والرتغيب

ًُنورًُاهللَُّ:تعاىلقولهإىلترىألذكره،تقدممماذلك َمَوات  ضً السَّ َر  هً َمَثُلًۚ  َواأل  َكاةًٍُنور  ش  َباٌحًمً ف يَهاَكم  ص 

َباُحً ص 
ًامل   َجاَجةًُُزَجاَجةًٍيف  َاالزُّ َكٌبًَكَأهنَّ ًَكو  ي  نً ُيوَقدًُُدرِّ

ُتوَنةًٍُمَباَرَكةًٍَشَجَرةًٍم  يَّةًٍَلًَزي 
ق  ب يَّةًٍَوَلًََش  ُتَهاَكادًُيًََغر  َزي 

ءًُ هًُمَل ًَوَلوً ُيِض  يُنورًٍَعىَلً ُنورًٌَنارًٌمَت َسس  هً اهللَََُّي د  ُبًَيَشاءًَُمنً ل نُور  َثاَلًاهللََُّوَيرض   َم  ًهللََُّواۚ  ل لنَّاسً األ  ًب ُكلِّ
ٍ
ء .َعل يمًٌيَش 

البالغةغايةيفوهواملحسوسـة،بالصورةالذهنياملعنىوتصويرالبعيد،لتقريبمثالاهللُضبهكيف

.واإلعجاز



القصص القرآني 
الثابتةالعقيدةمنسأسعىلاحلياةطريقيفالسريإىلاإلنسانيدفعمماواألساليب؛والطرقالفصولمنسيلالقرآنيف

وتارةوالعتبار،احلكمةمسلكتسلكوطوراواجلدل،احلوارمساقالفصولهذهتساقفتارةاحلميدة،واألخالق

وهوساليب،األمنغريهعىليطغىيكادآخرأسلوباالقرآنيفنجدهذاجانبوإىلواإلنذار،التخويفمسلـكتسلـك

.القصـصأسلوب

بحياةالتصاقاأكثرهوألناملختلفة،األدبيةالفنونبنياألوىلاملرتبةيفألنهمفضال؛القرآنيفاألسلوبهذاكانوقد

.نفسهخلجاتعنتعبرياوأوضحالجتمعي،لواقعهتصويراوأدقاإلنسان،

املَثلعناحلديثقسيايفوذلكالقـرآن،يفاألمثالُضوبمنُضباالقرآنيفالقصصكونإىلسبقفيمأَشتوقد

يفواألمثالصفالقصالعرب،منهاويستخلصواليتأملوها،للناسُُضبتواعتبار،قياسأصولوأهنااملثال،بمعنى

.وخصوصعمومبينهمالقرآن



:  معنى القـصـص 
َتدًَّ:ًً)ًتتبعته،ًوالقصصًمصدر،ًقالًتعاىل:ًقصصتًأثره،ًأي:ًالقصًهوًتتبعًاألثر،ًيقال اًَفار  اًَقَصصا َ

مه  (اًَعىَلًآَثار 

ً):موسىأملسانعىلوقالبه،جاءاالذياألثريقصانرجعا:أي َوَقاَلت 
ت هً  ُخ  يهً أل  .(ُقصِّ

.يأخذهمنتنظريحتىأثرهتتبعي:أي

َقَصُصًهَلُوًََهَذا﴿إ نًَّ:تعاىلقالاملتتبعة،األخباركذلكوالقصص ًال  َقُّ نً َوَمااحل 
اهللًَََّوإ نًَّاهللَُّإ لإ َلهًٍم 

يزًُهَلُوًَ َعز  َك يمًُال  .﴾احل 

قدوالواقعة،واحلوادثالســابقةوالنبواتاملاضيةاألممأحوالعنأخبارهالقرآنوقصص

قوم،كلآثاربعوتـتوالديار،البالدوذكراألمم،وتاريخاملايضوقائعمنكثريعىلسورهاشتـملت

.عليهكانواملاناطقةصورةعنهموحكت



:موضوعاتها
وبنيبينهالعالقةبيعةوطاإلنسان،نفسيفاإليمنطبيعةيعرضكمهلا،البرشيةواستجابةاهللإىلالدعوةقصةالقرآنيفالقصصعرض

.خالقه

القديمالتاريخعربداملمتوالنوراإليمنطريقعىلاألضواءمسلطةعرص،كلويفالعرص،هذايفاإلنسانحكايةحتكيالقرآنيففالقصة

وتباينتصوهلافتعددتوإنواحدموضوعذاتقصةوهيوسلم،عليهاهللصىلبالرسولواملنتهيالسالم،عليهبآدماملبتدئوالبعيد

املالئكةعريفبتمنهااألولالفصليبدأحيثاألرضهذهعىلاإلنسانحكايةفهيواألمكنة،العصورخمتلفواستغرقتشخصياهتا

لتبنيوهابيلقابيلصةقتأيتثمالكائنات،منبغريهوعالقتهاألرض،هذهعىلدورهوإبرازالسالم،عليهآدميفاملتمثلةاألوىلبالشخصية

والنور،هلدايةاموكبعنلتتحدثالغابرةواألمماألنبياءعربالفصولتتواىلهذاوبعداألرض،هذهيفلإلنساناألساسيةاخلطيئة

دورجاءهؤلءدوبعوصالح،وهودنوحقصةيفوالقبليةالجتمعيةواملشاكلالنفسيةالنزعاتخمتلفواجهتكيفلناولتشخص

العبوديةتثبيتيفواحلكمةالتضحيةطريقةالعزمألويلورسماإليمن،ألهلالبالغةاحلجةوأقاماألصنامحطمالذيالسالمعليهإبراهيم

قصةيفكموصايالشكوعىلإبراهيم،قصصبعضيفكموأبيهالنبيبنيحوارشكلعىلالقصصمنآخرلونانصادفذلكوخاللهلل،

.ابنهمعلقمن

يوسفبعدومنالعفة،واألمانةويفالقربى،ذويظلمعىلالصربيفجديدةدروسالنالترشحيوسفقصةجاءتإبراهيمبعدومن

قصصاءتجثماإلنسان،انحرافأسبابوبيانوعاقبتهم،الفراعنةطغيانيفأخرىدروسالتضيفوعيسىموسىقصصجاءت

قريشمعدعوتهيفقطعهاالتياملراحلولتشخصاملتكامل،البناءذلكمنسبقمالتتمموسلمعليهاهللصىلالرسولحياةعنأخرى

.التنزيلعهديفوغريهم



:موضوعاتها
.نبيكلهبابعثالتيالرشائعأصولوبيان،اهللإىلالدعوةأسسإيضاح-1

.احلقةبنرصاملومننيثقةوتقويةاهللدينعىلاملحمديةاألمةوقلوبوسلمعليهاهللصىلالرسولقلبتثبيت-2

.آثارهموختليدذكراهموإحياءالسابقنياألنبياءتصديق-3

.واألجيالالقرونعرباملاضنيأحوالعنبهأخرببمدعوتهيفهحممدصدقإظهار-4

:تعاىلكقولهبديل،والتالتحريفقبلكتبهميفكانبمهلموحتديهواهلدى،البيناتمنكتموهفيمباحلجةالكتابأهلمقارعة-5

(ً اًلًَكانًَلطََّعامً ٱكلُّ ىً ح 
َبن  يَلًلِّ

 
ء   َ رس 

ًإ  مًََماإ لَّ يُلًَحرَّ
 
ء   َ رس 

َعىَلً إ 
هً  س  نۦَنف  َلًَأنَقب لً م  ةًُٱُتنَزَّ َري  ًلتَّو  ًَفأ ُتواً ُقل  ةً ٱب  َري  ُكنُتمً إ نُلوَهآتً ٱَفًلتَّو 

ق نيًَ د  .(َص 

.النفسيفالعربةترسيخ-6

واإلجيازوالتأخري،مالتقدييفخمتلفةصوريفوتعرضالقرآن،يفتتكررالواحدةفالقصةالتكرار،القرآينالقصصمميزاتومن

كمومنذلك،وغريواإلطناب، :ييلماالتكرارهذاح 

يفترداملتكررةصةالقألنذلكخمتلفة،صوريفالواحداملعنىإبرازالبالغةخصائصمنإذمراتبها؛أعىليفالقرآنبالغةبيان-1

نفسهيفتجددتبلتكرارها،منذلكمعاإلنسانيملولاألول،القالبغريقالبيفوتصاغاآلخر،عنيتميزبأسلوبموضعكل

.األخرىاملواضعيفبقراءهتالهحتصللمعان



:موضوعاتها
.التحدييفأبلغمنهابصورةاإلتيانعنالعربعجزمعمتعددةصوريفالواحداملعنىفإيراداإلعجاز،قوة-2

معموسىقصصيفاحلالهوكمالهتمم،وأماراتالتأكيدطرقمنالتكرارفإنالنفس،يفعربهالتمكنيالقصةبشأنالهتمم-3

.رارهاتككثرمهمالواحدةالسورةيفتتكررلالقصةأنمعمتثيل،أتموالباطلاحلقبنيالرصاعمتثلألهنافرعون؛

املقاماتسائريفأخرىمعاينوتربزمقام،يفبالغرضالوافيةمعانيهابعضفتذكرالقصة،أجلهامنتساقالتيالغايةاختالف-4

.األحوالمقتضياتاختالفحسب

يفقالبيانيا،اإلعجازوالقصصبنيالوثقىالصلةبيانيفجوابوهوالقصص،تكريرفائدةيفماتعرائعجوابالسخاويوللعلم

واألنباء؟فيهالقصصتكريريففائدةفأي:قيلفإن»:()القراءمجالاملاتعكتابه

وأحسنه،ولالقأفصحعىلوأوردهتارسدهَتاوقدموسى،قصةمثالأعارضكيف:واجلاحداملعانديقولأنمنها:فوائدلذلك:قيل

ًفومباٍن،أنحاءعىلالعزيزالقرآنيفجاءتقدهيها:لهفُيقال.املعارضةإىلطريٌقًيليبقفلمذلك،إىلوُسبقُتً عىلولوأنتهباأت 

.واحدبناء

.لقلوهبمأزكىوذلكوالقصة،والنظماملعنىيفمماثلةبسورأتاهممثله؛بسورةاإلتيانعنعجزواملاأهنمومنها

ومنحفظها،هذهأطاقفمنالبرش،قوىقدرعىلالقصصهذهفيهاالسورهذهفجاءتسورة،كلعىليقدرلواحدكلأنومنها

.القوينالماالضعيفلينالاألخرى؛حفظيطقمل



:موضوعاتها
فكانتاملعجزة،يفوأعظمالفصاحة،يفأبلغالنظم،حسنيفالتمثلمعاملختلفة،األنحاءعىلاملتحدة،القصصهذهإعادةأنومنها

األخرىرأيتإذافهذه،بل:قلَتًاألخرىرأيتفإذاهذه،:قلَتًالواحدةرأيتإذارائقة،خمتلفةمالبسيفجُت ىلكعرائساملعاينتلك

.«أبداذلكعىلالفصاحةيفناقدولبليغًٌيقدرولأخرى،عىلواحدةتفضللحتىهذه،بلل،:قلَتً

كمالفوائدهذهومن الستدللطرقيفونالباحثيتناولهالتياجلدلبفنصلةلهالقرآينالقصصبأنلنايتضحذكرناهاالتيواحل 

اللغوياإلعجازبابيفاملذكورةالبالغةبفنونصلةولهالقرآن،يفالغيبياإلعجازبابيفاملذكورةالغيببأخبارصلةولهالقرآين،

والتمثيلالتصويربفنةصلولهاإلصالحية،القرآنسياسةبابيفاملذكورالنفوسيفالتأثريوقوةبالتشويقصلةولهالقرآن،يف

.القرآنيةاألمثالبابيفاملذكور

فيه،اإلعجازوجوهتعددتوبذلكوالرتبوية،والعلميةالبيانيةاخلصائصمنغريهيفتفرقمامجعقدالعتبارهبذاالقرآينفالقصص

.والتقريراخلطابةفنعنفضالاألمثالُضبوفناجلدلفنوفاق

وجهعىلوالرتبيةيمالتعلميدانيففائدةوأكثرنفعاأجدىالقصيصاألسلوبأصبحالقصص،فنيفاملتعددةاخلصائصوهبذه

احلكمة،جانبأوالعلمي،اجلانبمنهاسواءجوانب،عدةمنمهمتهيفالنجاحعىلاملريبتساعدخصبةتربةالقرآنويفاخلصوص،

.ذلكغريأواإلحسان،جانبأوالصرب،جانبأو



:  أقسام القرآن
وتفتحللهدى،تستجيببالرجسافطرهتتتدنسملالتيالصافيةفالنفسلنوره،وانقيادهللحقتقبلهيفالفردعندالنفيسالستعدادخيتلف

َيتزفالالباطل،ظلمةوغشيتهااجلهل،سحابةعليهارانتالتيالنفسأماواإلشارة،اللمحةإليهالنصياعيفويكفيهاإلشعاعه،قلبها

املفحم،الربهانلهايتخلالتيالتأكيدأساليبمناخلطابيفوالقسمنكريها،يتزعزعحتىالتأكيد،وصيغالزجر،بمطارقإلقلبها

.جيحدبمالعرتافإىلباخلصموالستدراج

.فيهاملفضلةاألساليبمنأهناعىليدلمماوتتنوع،كثرياالقرآنيفالقسمظاهرةوتتكرر

باملقسميؤتىثمبه،سماملقإىلبالباءمتعديا«حلف»أو«أقسم»بفعلُيؤتىأنللقسماألصليةوالصيغةواليمني،احللفبمعنىوالَقَسم

َسُموا):تعاىلكقولهالقسم؛بجواباملسمىوهوعليه، دًَب اهللَّ َوَأق   مً َجه 
َمهن  .(َيُموُتًَمناهللََُّيب َعُثًَلًَأي 

.عليهواملقسمبه،واملقسمواملقسم،مقامه،يقومماأوالفعلوهوالقسم،:أربعةالقسموأركان

ضثمبالباء،وُيكتفىحُيذفالقسمفعلفصاراخُترصالكالم،يفيكثرالقسمكانوملا :تعاىلكقولهالظاهرة؛سمءاأليفبالواوالباءعنُعوِّ

ناَمُكمً أَلَك يَدنًَّ﴿َوَتاهللَّ .﴾﴿والفجر.﴾جتىلاذاوالنهاريغشىاذا﴿والليل دًََأص  واَأنً َبع  ينًَُتَولُّ ب ر  .﴾ُمد 

وللمخاَطبألغراض،ابتنوعاألساليبواختالفالتعبـريبدقةمتتـازالعربيةاللغةكونإىلراجعةفهي،القرآنيفالقسمفائدةوأما

منالذهنخايلخاَطبامليكونفقد.(واإلنكاريوالطلبي،البتدائي،):الثالثةاخلرببأُضباملعاينعلميفاملسمةهيخمتلفةحالت

احلكمتقويةيحسنفوعدمه،احلكمثبوتيفمرتددايكونوقد.ابتدائياالرضبهذاويسمىالتأكيد،منغفالالكالمإليهفُيلقىاحلكم،

ويسمىعفا،وضقوةإنكارهبقدرالكالملهيؤكدأنفيجبللحكم،منكرايكونوقد.طلبياالرضبهذاويسمىتردده،ليزيلبمؤكدله

.إنكارياالرضبهذا



:  أقسام القرآن
هلمجيوزفالالعباد،قسمخالفبوهذايفعل،عميسأللألنهخملوقاته؛وببعضبنفسهيقسمتعاىلاهللكونالقرآنيفبهباملقسميتصلومما

بغرياحللفبأنحرصآخرحديثويف،«ليصمتأوباهللفليحلفحالفاكانمن»:قالوسلمعليهاهللصىلالرسولألنباهلل؛إلالقسم

.مـحظوريفيقعلحتىُيعلَّمأنينبغيواجلاهلوحده،هللإلترصفلوالعبادةعبادة،احللفألنالرشك؛منُضباهلل

بالقسماملرادألنض؛واألروالسمءوالقمروالشمسوالنهاركالليلمجيعاالناسيعرفهاالتياجلليةالظاهرةخملوقاتهببعضاهللأقسموقد

.عليهايقسمولهبايقسمالظاهرةاملخلوقاتهذهفمثلاخلطاب،وفصلاحلجةوكملالتأكيدهو

اهللأنالقرآنيفاألقساماستقراءبثبتوقدواخلفية،الغائبةكاألمـوروحتقيقهتوكيدهحيسنمماكونهالقرآنيفعليهباملقسميتصلومما

أنعىلوتارةحق،القرآنأنعىليقسموتارةالتوحيد،عىليقسمفتارةمعرفتها،اخللقعىلجيبالتياإليمنأصولعىليقسمتعاىل

أنرسولهمرأاهللأنأيضاوثبتومصريه،اإلنسانحالعىلوتارةوالوعيد،والوعدوالبعثاجلزاءحتققعىلوتارةحق،الرسول

.آياتثالثيفواملعاداجلزاءعىليقسم

ً:تعاىلقولهالتوحيد،عىلاهللقسمومثال افَّات  ً*َصًفا﴿َوالصَّ َرات  اج  اَفالزَّ را ً*َزج  اَفالتَّال َيات  را ك 
.﴾ذ 

مًُ﴿َفال:تعاىلقولهحق،القرآنأنعىلاهللقسمومثال َلُمونًََلوً َلَقَسمًٌَوإ نَّهًُالنُُّجومً ب َمَواق عً ُأق س  .﴾َعظ يمًٌَتع 

آنً (1)يس﴿:تعاىلقولهحق،الرسولأنعىلاهللقسمومثال ُقر  َك يمً َوال  َسل نيًَملَ نًَإ نََّكً(2)احل  .﴾امل ُر 

ً:تعاىلقولهوالوعيد،والوعداجلزاءعىلالقسمومثال َيات  ار  ا﴿َوالذَّ وا ً(1)َذر  اَلت  َام  اَفاحل  را ق 
ً(2)و  َيات  َار  اَفاجل  ا ً(3)ُيرس  َمت  َفامل َُقسِّ

ا را ينًََوإ نًَّ(5)َلَصاد ٌقًُتوَعُدونًَإ نََّمً(4)َأم  ً(6)َلَواق عًٌالدِّ
 
َمء ًَوالسَّ ًَذات  ُُبك  .﴾(7)احل 



:  أقسام القرآن
ن َسانًَإ نًَّ(1)﴿َوال َعرص  ً:تعاىلقولهاإلنسان،مصريعىلالقسمومثال ياإل   ًٍَلف  ً(2)ُخرس  ينًَإ لَّ ذ  ُلواآَمنُواالَّ ًَوَعم  َات  احل  االصَّ ًَوَتَواَصو  َقِّ ب احل 

ا ً َوَتَواَصو  رب  .﴾(3)ب الصَّ

وحتقيقهادهاتوكيحسنولذلكاإليمن،أصولمنوأهناواخلفية،الغائبةاألشياءمنأهنااملذكورةاألنواعكليفمعنىلحظتوقد

.بالقسم

.ومضمرظاهر،:نوعانوالقسم

.مرتوقدالقسم،أحرفأحدسبقهمافالظاهر

ً﴿َلُتب َلُونًَّ:تعاىلقولهيفكماملؤكدة؛الالمعليهدلتنوع:نوعانواملضمر ُكمً يف 
َوال  ُكمً َأم 

.﴾َوَأنُفس 

.واردهاإلمنكموإنواهلل:أيواهلل،:تقديرهواردها﴾،إلمنكم﴿وإن:نحواملعنى،عليهدلونوع

التأكيدحيثومنوالذكر،احلذفحيثمنالبيانبفنونمباَشةصلةذوأنهالقرآينللقسمالوجيزالوصفهذامنلنااتضحوقد

أنعىليدلنااموهذااملكنون،للغيبتضمنهحيثومنجيحد،بمالعرتافنحواخلصماستدراجحيثومنبأكثر،أوواحدبمؤكد

القرآنيفالقولونفنمنغريهوإىلإليهنظرناوإذاوحده،إليهنظرناإذاونفيسوعلميوغيبيبياينالقرآنيةاألقساميفاإلعجازوجه

منتهاه،إىلاإلعجازيصلثحيالتصويريفاألساسيةوالقصصاملثالووظيفةالتأكيد،يفاألساسيةوظيفتهبنيتاماتكاماللحظنا

.ألحدفيهمطمعلحيثإىلوالروعة
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بطلًدعوىًاملسـلمنيً،ًوذلكًيوكهيعصأملً:ًزعمًبعضًمنًيطعنًيفًالقرآنًأنًالسورًاملكيةًاشتملتًعىلًلغوًمنًالكالمًيفًكثريًمنًفواحتها،ًمثل

.ًأنًالقرآنًبيانًللناسًوهدىًورمحة،ًوأنهًكالمًاهلل

هـدىًيـانًللنـاسًووقدًأبطلًعلمءًاملسلمنيًهذهًالشبهةًبردود،ًمنهاًأنًاشتملًالقرآنًعىلًكلمتًغريًظاهرةًاملعنىًلًينايفًوصفًالقرآنًبأنـهًب

أنًكلًلفـظًفيـه،ًولًريـبًورمحة،ًفإنًهذهًاألوصافًيكفيًيفًحتققهاًثبوهتاًللقرآنًباعتبارًمجلتهًوجمموعه،ًلًباعتبارًتفصيلهًوعمومهًالشاملًل

.ًآلخرةالدنياًواالكثرةًالغامرةًيفًالقرآنًكلهاًبيانًللتعاليمًاإلهلية،ًوهدايةًللخلقًإىلًاحلق،ًورمحةًللعاملًمنًوراءًتقريرًأصولًالسعادةًيف

مـنًاألرسارًالتـيًوهذاًاجلوابًمبنيًعىلًأحدًرأينيًللعلمءًيفًفواتحًتلكًالسور،ًوهوًأنًاملعنىًاملقصودًغريًمعلومًلنا،ًبـلًهـو»:ًقالًالزرقاين

بيثًادهًحتىًيميزًاخلاستأثرًاهللًبعلمها،ًوملًيطلعًعليهاًأحداًمنًخلقه،ًوذلكًحلكمةًمنًحكمهًتعاىلًالسامية،ًوهيًابتالؤهًسبحانهًومتحيصهًلعب

،ًلًتعتربًوسورًكثريةمنًالطيب،ًوصادقًاإليمنًمنًاملنافق،ًبعدًأنًأقامًهلمًأعالمًبيانه،ًودلئلًهدايته،ًيفًغريًتلكًالفواتحًمنًكتابه،ًبنيًآيات

.ًتلكًالفواتحًيفًجانبهاًإلًقطرةًمنًبحر،ًأوًغيضاًمنًفيض
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لـدنًفأماًالذينًآمنوا؛ًفيعلمونًأنًهذهًالفواتحًحقًمنًعندًرهبم،ًولوًملًيفهمواًمعناها،ًوملًيدركواًمغزاها،ًثقـةًمـنهمًبأهنـاًصـادرةًمـن

تًحكمتهًماًخفيًوماًظهرًمنًمعاينًكتابه،ًووسعًعلمهًكلًيشء،ًعرفهًاخللقًأوًملًيعرفوهًمنًأرسارًتنزيله .ً......ًحكيمًعليم،ًعم 
يل هً  ت َغاَءًَتأ و  ًَواب 

ت نَة  ف  ت َغاَءًال  ن ُهًاب 
ٌغًَفَيتَّب ُعوَنًَماًَتَشاَبَهًم  ًَزي  ًُقُلوهب  م 

يَنًيف  ذ  اًالَّ ًًوًَ﴿َفَأمَّ اس  ًاهللًََُّوالرَّ يَلُهًإ لَّ
َلُمًَتأ و  ًَماًَيع  ًُكـل  ه  ًَيُقوُلوَنًآَمنَّاًبـ  ل م  ع  ًال  ُخوَنًيف 

ًربنا ن د  ًع  ن 
﴾.ًم 

ايـة،ًواهلدايـةًلًألنًالقـرآنًكتـابًهد:ًإنًهلاًمعنىًمقصوداًمعلوما،ًقالوا:ًالرأيًالثاينًيفًفواتحًالسور»:ًوهلذاًنظائرًيفًحياةًالناس،ًقال

.ً«تتحققًإلًبفهمًاملعنى

ورةًالتـيًافتتحـتًهبـا،ًوقدًتشعبتًأقوالًهؤلءًيفًبيانًهذاًاملعنىًاملقصودًبفواتحًالسور،ًفذهبًبعضهمًإىلًأنًفاحتةًكلًسورةًاسمًللس

رضتهًمنًجنسًوذهبًبعضهمًإىلًأهناًأسمءًللحروفًاهلجائيةًالتيًوضعتًبإزائهاًتنبيهاًللمخاطبنيًبأنًهذاًالقرآنًالذيًعجزواًعنًمعا

مًهبـاًهذهًاحلروف،ًومنهمًمنًقالًإنًاملقصودًمنهاًهوًالدللةًعىلًانتهاءًسورةًوالرشوعًيفًأخرى،ًومنهمًمنًقالًإنًاملقصودًمنهـاًالقسـ

اميًاحلروفًمـعًإلظهارًَشفهاًوفضلها؛ًإذًهيًمبنىًكتبهًاملنزلة،ًومنهمًمنًقالًإنًاملقصودًمنهاًبيانًنبوةًمـحمدًهًمنًناحيةًأنهًينطقًبأس

لنطقًهبا،ًومنهمًوحده،ًلًسبيلًلألميًإىلًمعرفتهاًولًاالقارىءأنهًأميًملًيقرأًوملًيكتب،ًواملعروفًأنًالنطقًبأساميًالـحروفًمنًشأنً

.ًمنًقالًإهناًرموز
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مـنًقتطعـاتمأنًتكونًهـذهًاحلـروفً:ًالطريقة األوىل»:ًثالثًطرائقًفيمًترمزًإليهًهذهًاحلروف،ًقال)ً(ًوقدًذكرًالزرقاينًيفًاملناهل

الـرمحن،ً،ًوحم،ًوًنًجمموعهاألراأللفًآلءًاهلل،ًوالالمًلطفه،ًوامليمًملكه،ًورويًعنهًأيضاًأنً:ًأسمءًاهلل،ًكمًرويًعنًابنًعباسًأنهًقال

.ً.ً.ً.ً.ًورويًعنهًأيضاًأنًأملًمعناهًأناًاهللًأعلم

حـروفًالنفـوس،ًألًتـرىًأنترضـاهأنًهذهًاحلروفًمنًأعجبًاملعجزاتًوالدللتًعىلًصدقًالنبيًهً،ًوهذاًمماً:ًالطريقة الثانية

ًحرفـاًمنهـا،ًاهلجاءًلًينطقًهباًإلًمنًتعلمًالقراءة،ًوهذاًالنبيًاألميًصىلًاهللًعليهًوسلمًقدًنطقًهبا،ًوالذيًيفًأولًالسـورًأربعـةًعرشـ

ًاأللفًحرفاًبرأسه،ًفاألربعةًعرشًنصـفها،ًوقـدًجـاءتًيفًتسـعًوعرشـينًسـورة، وهـيًعـددًوهيًكلهاًثمنيةًوعرشونًحرفاًإنًملًتعدَّ

تًفيهاًاأللف .ً«احلروفًاهلجائيةًإذاًعدَّ

ة،ًح،ًومنهـاًالرخـوالفواتحًنصفها،ًومنهاًاملجهورة،ًوعددهاًثمنيةًعرش،ًونصفهاًيفًالفواتح،ًومنهاًالشديدة،ًوعددهاًثمنيـةًونصـفهاًيفًالفـوات

ونصـفهاًيفًوعددهاًعرشونًونصفهاًيفًالفواتح،ًومنهاًاملطبقة،ًوعددهاًأربعةًونصفهاًيفًالفواتح،ًومنهـاًاملنفتحـة،ًوعـددهاًأربعـةًوعرشـون

عـددًاحلـروفًوفيهـاًفانظرًكيفًأتىًيفًهذهًالفواتحًبنصفًاحلروفًاهلجائيةًإنًملًتعدًاأللف،ًوجعلهاًيفًتسعًوعرشينًسـورة»:ًالفواتح،ًقال

.ً.ً.ً.ً.ً!!.ً.األلف،ًوكيفًأتىًبنصفًاملهموسةًونصفًاملجهورةًونصفًالشديدةًونصفًالرخوةًونصفًاملطبقةًونصفًاملنفتحة؟
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إلبداعه،ًدلًذلكًعىلًأنـهًمـنًأنًاهللًتعاىلًخلقًالعاملًمنظمًحمكمًمتناسقاًمتناسبا،ًوالكتابًالسمويًإذاًجاءًمطابقاًلنظامه،ًموافقا:ًالطريقة الثالثة

اً:ًعنده،ًوإذاًجاءًخمالفاًلنهجهًدلًذلكًعىلًأنهًمصطنعًمكذوب ريا
اًَكث  ت اَلفا ًاخ  َلَوَجُدواًف يه  ًاهللًَّ  ًَغري  

ند  ًع  ن 
ًَكاَنًم  ًاهللًلوجدواًولوًكانًمنًعندًغري...ً)ًَوَلو 

(.فيهًاختالفاًكثريا

خرزاتًالعمـودً-3خرزاتًعمودًظهرًاإلنسان،ًمنهاًأربعًعرشةًيفًأسفلًالصلب،ًوأربعًعرشةًيفًأعاله،ً-2مفاصلًاليدين،ًيفًكلًيدًأربعةًعرش،ً-

لصـلبًوأربـعًًمـؤخرةًاالتيًيفًأصالبًاحليواناتًالتامةًاخللقةًكالبقرًواجلملًواحلمريًوالسباعًوسائرًاحليواناتًالتيًتلدًأولدها،ًمنهاًأربعًعرشـةًيف

عددًاخلرزاتًالتـيًيفً-5عددًالريشاتًالتيًيفًأجنحةًالطريًاملعتمدةًعليهاًيفًالطريانًأربعًعرشةًريشةًظاهرةًيفًكلًجناح-4.ًعرشةًيفًمؤخرةًالبدن

عـددًاحلـروفًالتـيًيفًلغـةً-7عمودًصلبًاحليواناتًالطويلةًاخللقةًكالسمكًواحلياتًوبعضًاحلرشـات،ً-6.ً.ًأذنابًاحليواناتًالطويلةًاألذناب

.ً«.ً.ً.ًمنازلًالقمرًثمنًوعرشونًمنزلة-8.ً.ً.ًالعربًالتيًهيًأتمًاللغات،ًثمنًوعرشونًحرفا

.ًوهبذاًيتبنيًأنًوجهًاإلعجازًيفًفواتحًالسورًواضحًيفًكلًتفسريًوًبكلًاعتبار

ه؛ًألنهًيرىًأنًآينًأكثرًمنًغريومماًيتصلًبموضوعًفواتحًالسورًيفًهذاًالسياقًماًأثارهًاإلمامًالسهييلًيفًنظراتهًوتأمالتهًيفًبابًاحلكمةًيفًاخلطابًالقر

)ً(.ًً«اًمنًحكمةوحاشاًهللًأنًيكونًحرٌفًمنًالتنزيلًخالي»:ًكلًحرٍفًمنًالتنزيلًفيهًحكمةًُتستفاد،ًقالًيفًسياقًتفسريهًلألنفالًوآيةًالفيء

ًلينزلًيفًالكتابًماًلًوهلذهًاحلروفًيفًأوائلًالسورًمعانًمجة،ًوفوائدًلطيفة،ًوماًكانًاهللًتعاىل»:ًويفًتأويلًمعاينًاحلروفًاملقطعةًيفًأوائلًالسور،ًقال

ًملاًيفًالصدور .ًفائدةًفيه،ًولًليخاطبًنبيهًوذويًاأللبابًبمًلًيفهمون،ًوقدًأنزلهًبياناًللناس،ًوشفاءا




