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   : إهداءإهداءإهداءإهداء
  

على وجه هذا الكون أهدي هذا البحث المتواضع إلى أغلى إنسان إلي 
ما كنت دتي العزيزة التي لوالها ـ بعد فضل اهللا وكرمه إلى وال ...الفسيح

صغيرا ، وحثتني على ربتني ألصل ربع هذا المقام وال عشره ، سهرت على ت
العلم والتحصيل كبيرا ، وكانت دائمة الدعاء لي بالتوفيق والنجاح ، وتحملت 

من أجلنا الصعاب والمحن ، فجزاك اله كل خير، وحفظك من كل سوء 
  .ومكروه 

  
كما أهدي هذا العمل إلى والدي ـ رحمه اهللا رحمة واسعة ـ الذي سهر على 
تعليمي الكلمات صغيرا وتحفيظي القرآن ، فها هي ثمرة حرصك وتربيتك قد 

أينعت ، فأسأل اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدك برحمته ويسكنك 
ين ، إنه ولي داء والصالحآلشهفسيح جناته ويجعلك مع النبيين والصديقين و

    .ذلك والقادر عليه  
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  :شكر وعرفان 
علمني  هو موالي وخالقي جل وعال الذي أحق من أبدأ بشكره وأولى من ألهج بحمده

ووفقني للنجاح وبلوغ هذا المقام ، فاللهم لك الحمد    ورباني وفتح لي أبواب الخير 
ربي المزيد من فضلك وكرمك علي وعلى العظيم والشكر الكثير الكبير ، وأسألك اللهم 

  .جميع إخواني المسلمين يا رب العالمين 
كما أنه لزاما علي أن أسجل هاهنا وافر شكري وعظيم تقديري وصادق دعواتي 

الذي أحاطني بنصائحه وتوجيهاته السديدة وإرشاداته لفضيلة شيخنا األستاذ الدكتور 
ود ، فأسأل اهللا عز وجل أن يبارك في دينه العديدة حتى خرج هذا الكتاب إلى حيز الوج
  .وبدنه وأهله وولده وأن يجزيه خير الجزاء 

كما أخص بالذكر هاهنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سمينة الذي فجعنا بوفاته عليه 
رحمة اهللا وكان ابتالء ومصيبة عظيمة فنسأل اهللا أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح 

  .جناته
 فضيلة األستاذ الدكتور عزيز عدمان الذي تتلمذت على يناس بشكرثم إن من أحق ال

، لمرغب والدافع لي للتخصص في فنهاخذت عنه حالوة البالغة وحسها ، فكان ايديه وأ
  .ثم إنه مبدع هذا العنوان ومقترحه علي ، ففضله مذكور وسعيه مشكور 

در هني واألستاذ رضا القاواألستاذ عبد محمد األمين بلغيث كما أذكر فضل األساتذة 
الذين لم يبخلوا علي بنصائحهم وإرشاداتهم واقتراح بعض المباحث فلهم مني دغبار 

  .عظيم الشكر واإلمتنان 
شايخي وأساتذتي الذين من أفادني من مكما اليفوتني في هذا المقام أن أقدم شكري لكل 

ألستاذ آكرور ا: والمعرفي ، وأذكر منهم أثر بارز في مشواري العلمي كان لهم 
 ،والهادي الحسني ويعيش وموسى اسماعيل ودراجي وعبد رب النبي وبوحمزة وصديق

  .وكذا أساتذتي قسوم ومادن وعبيب وجبار وبوسكين 
 :كما أشكر جميع زمالئي الذين أعانوني كل بحسب قدرته واستطاعته وأذكر منهم  

كريم : والطلب والزمالء األخ محمود الذي كان دافعا لي للتحصيل و أخي عبد اهللا
وبوجمعة ورضا ومحمد وسيدعلي وسفيان ونور الدين ونذير وعمر وحميد وجمال 

وجمع من أعانني ولو بكلمة  طيبة فلهم  وناصر وسعيد ومصطفى وسهيل ورمضان
  .مني جزيل الشكر والعرفان وأسأل اهللا أن يجازيهم على إحسانهم ويثيبهم على إكرامهم
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� Z  
، وتهون في  مرغوبفس بطاعته كّل،  وتنال النّئن بذكره القلوب الذي تطمالحمد هللا

عاب والخطوب، والصالة والسالم على العدنان المحبوب،  و من سبيل مرضاته الص
 ومن تبعهم إلى ،المطلوبالمندوب، والصراط الهدي سار من األصحاب واألتباع على 

  : أما بعد المكتوب ، الحشريوم 
- ا احثون في مجال اللغة العربية وعلومها ينهلون من معين القرآن فال يزال الب

  منها ويوردون من حياضه في مختلف النواحي واالختصاصات اللغوية،لكريم
  . وما إلى ذلك من األبواب المعروفة في علم العربية ،والبالغية والمعجمية

ا فقد أردت أن أدلو وولعي الكبير بعظمتها وجالله، غفي بالبالغة العربية ديد شو لش
وأن أبحث جانبا من جوانب البالغة وصنف من ، بدلوي الضعيف في هذا المجال 

وجمالياته في كتاب  أال وهو باب التشبيه التمثيلي ،أصناف البيان في كتاب اهللا العظيم
   .. المولى جل وعال

  :دوافع اختيار البحث  �
قسيمها إلى دوافع علمية  آثرت ت،ة عددوافعو يرجع اختياري لهذا البحث إلى 

  : ودوافع شخصية ذاتية ،أكاديمية
  :الدوافع العلمية   - أ

 ،الكريم   غياب دراسة خاصة عن هذا الضرب من البالغة وجمالياته في القرآن  .1
 وكذا بعض كتب ،وإنما توجد إشارات عابرة في بعض كتب البالغة واإلعجاز

  .التفسير
 مما يحتم على طالب ،ها في تعيين مفهومهاختالف آراء العلماء في بيان حده وتضارب .2

، ذه األقوال ودفع وجوه اللبس عنها وبيان الراجح من ه،العلم تناول هذا الباب بالبحث
  .وإزالة الغموض الذي يكتنفها

   مما ،حضور صورة التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم بشكل ملحوظ وظاهر .3
  .يجعلها حرية بالدراسة والبيان 

 وموقعها ، الكريم عن األثر الجمالي الذي تحمله هذه الصورة في القرآنإرادة الكشف  .4
  .من خارطة إعجازه البياني 



 
- 6 -

 :الدوافع الذاتية   -  ب

الرغبة في أن يكون القرآن العظيم محور الدراسة والبحث، وذلك لزيادة  .1
  .االستفادة من علومه، ولحالوة العيش في كنفه وعظيم األجر في تدارسه 

 عند أالقيهانذ الصغر بالتشبيهات التمثيلية التي كنت إعجابي الشديد م .2
 ومالحظة أثرها البالغ في إيصال المعنى إلى ،سماعي أو قراءتي للقرآن العظيم
  .القلب في أحسن صورة من اللفظ 

  
  :أهمية البحث  �

تنبع أهمية البحث من كونه يتناول وجها بارزا من وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم 
 وهو هنا كالم ،جاز البياني، ومعلوم أن شرف العلم يتعلق بشرف المعلومأال وهو اإلع
  .اهللا عز وجل 

ه من إماطة فعة وعلوا من جهة ما يرجى من ورائثم إن قيمة هذا البحث تزداد ر
  . وهو التشبيه التمثيلي ،اللثام عن باب من أروع األبواب في البيان العربي

  
  :إشكالية البحث  �

 وكذا في ،عم النظر في كالم العلماء واألدباء في هذا الموضوعلقد الحظت وأنا أن
 بروز إشكاليتين رئيسيتين ،شروحهم للصور التشبيهية الواردة في كتاب اهللا تعالى

  :تطرحان نفسيهما بحدة، وأعني بهما ما يلي 
ما الفرق بين التشبيه التمثيلي وبين غيره من األساليب البالغية المبثوثة في  .1

  .ب كالتشبيه واالستعارة وغيرها ؟ كالم العر
ما هي القيمة الجمالية واألثر البالغي التي تجسده هذه الصورة في القرآن  .2

  .الكريم ؟ 
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  :الدراسات السابقة  �
  

 وكذا من خالل ،لم أعثر فيما وصلت إليه من فهارس المكتبات وأدلة الجامعات
حاصل ما وجدت مما له الشبكة العنكبوتية على مؤلف في هذا الموضوع بالذات، و

عالقة وصلة بالبحث بعض الكتب التي تناولت تشبيهات القرآن وأمثاله بالتتبع 
  :  و من ذلك على سبيل المثال ،والجمع

  
) هـ485ت(اهللا بن باقيا البغدادي ألبي القاسم عبد " الجمان في تشبيهات القرآن" -

ه يفسر المعنى القرآني في  وهو مطبوع، والمالحظ عليه أن،وقد حققه الدكتور الجويني
 مكتفيا بهذا ،اآلية ليتبعه بنظم الشعراء في هذه المعاني دون أن يتعرض للتحليل

 شأنه في ذلك شأن ابن المعتز من قبله، وما كان ذلك ،العرض على طريق الموازنة
منه إال لتأثره بالجو األدبي الذي كان مهيمنا على تلك الحقبة من أساليب الموازنة 

وكذا ما عند الباقالني من ، وأشهر ها ما كان بين البحتري وأبي تمام ، ارنة والمق
  .  1  القيس في أشعارهوازنة بين بالغة القرآن وبين امرئم

 أنه ينحو منحى المفسرين في  ،كما الحظت من خالل تتبعي لمنهج هذه الكتب
 عن الصحابة تفاسيرهم، فيفسر كل لفظة وردت في المثل القرآني مع ذكر الروايات

 ويكثر االستشهاد ،ويذكر الخالف في القراءات وأسباب النزول، والتابعين في اآلية 
  .بالشعر في كتابه 

 

ني المولى جل وعال لالطالع قوقد وف، ألبي عون " التشبيهات " كذلك كتاب  -
 وأما باقي ،عليه فوجدته لم يزد على نصف صفحة في ذكر بعض تشبيهات القرآن

   . 2 من الشعرالكتاب فكله
  

                                                 

ة طبع )  124 ص   \ 2ج  ( للسيوطي  " اإلتقان في علوم القرآن     "للباقالني  أسفل كتاب     " إعجاز القرآن   : "  يراجع   1
  .دار المعرفة بيروت لبنان ، د ت

 دار المركـز    طبعـة  ) 74ص  " ( ابن أبي عون وكتابه التـشبيهات       : " ة  محمود درابس :  كتاب الدكتور      راجع   2
  . م 1994 هـ ـ 1415الجامعي للنشر األردن الطبعة األولى سنة 
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  كما سيأتي بيانه في ـكما أن لكتب أمثال القرآن عالقة متداخلة مع هذا البحث 

 : من مؤلفات في هذا المجال فيه كتب وأهم ما ـموضعه 

ت (محمد بن علي الحكيم الترمذي : األمثال من الكتاب والسنة، تأليف : كتاب  -
 و ال يسترسل في الكالم ،وهو يذكر إشارات خفيفة بعد المثل)  هـ 320نحو 

  .على لطائفه
 ).هـ381ت (اإلسكافي   ألبي على محمد بن أحمد بن الجنيدأمثال القرآن، -

 .وهو مطبوع وجيد في بابه)  هـ 450ت (  للماوردي ،أمثال القرآن -

في كتاب مستقل، وهو  طبع، ) هـ 751ت ( أمثال القرآن البن قيم الجوزية  -
 . إعالم الموقعين جزء من كتاب

 .الميداني كةنب أدبه الرفيع، لعبد الرحمن حسن حأمثال القرآن وصور من  -

 .محمود بن الشريف أمثال القرآن، للدكتور -

  .لكريم، للدكتور محمد جابر الفياض األمثال في القرآن ا -

 .الصغير الصورة الفنية في المثل القرآني، للدكتور محمد حسين علي -

 .ن العبدلي الشريف أمثال القرآن، للدكتور منصور بن عو -

را من ي أنها وإن حوت كث،غير أن المالحظ على هذه التآليف بصورة عامة
  :   عليها أمران اثنان همايالحظ إال أنه ،التشبيهات التمثيلية وتناولتها بالشرح والبيان

اقتصارها على المعنى اإلجمالي للمثل وغياب التفصيل الدقيق والشامل  : األول
  . البالغية المبثوثة بين جنبات هذه األمثلة للطائف واألسرار

التي وردت في كتاب المولى جل وعال، بل الخلط بين جميع أنواع التشبيه  : الثاني
  صورة بيانية أصال، وذلك راجع إلى الفرقوتجد فيها االستعارة والكناية بل ما ليس فيه

ي هذه الرسالة بعون اهللا لحاصل بين األمثال والتشبيهات التمثيلية كما سيأتي بيانه فا
   .1تعالى

  لعلي " فن التشبيه" كتاب ، تتصل بموضوعناكذلك من المؤلفات الحديثة التي
الجندي، وقد كنت أعلق عليه كبير أمل في اإلفادة منه وبذلت جهدا معتبرا للحصول 
عليه من المكاتب ودور النشر غير أنه ما إن اطلعت عليه حتى أدركت أني لن أعتمد 

                                                 
  .من هذه الرسالة  ) 60ص (  ينظر 1
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 والتركيز على الشعر ،لقلة استشهاده بآيات القرآن الكريمإال ذلك ما  و،ه إال نادراعلي
كمصدر لالستدالل واالستشهاد خاصة عند باب التمثيل، كما أنه لم ينهج منهج التنظير 

  .   للبحثجع مما قلل من أهميته كمر،و التقعيد
  

  :صعوبات البحث  �

ة هو غياب مؤلفات خاصة تتعلق أهم عقبة واجهتني خالل إنجازي هذه الرسال
بمبحث التشبيه التمثيلي، بل الكالم عليه منثور بين كتب التفسير واألدب والبالغة 

 ى المادة العلمية مما يتطلب جهدا معتبرا في الحصول عل،وعلوم القرآن والمجالت
  .ووضع كل معلومة تحت األبواب المناسبة لها 

  
 إن لم نقل             ـقلة  : أثناء البحث كذلك من بين الصعوبات التي القيتها 

تقل في كالم أهل العلم، مما   الكالم عن خصائص التمثيل وجمالياته كعنصر مسـندرة 
من صعوبة البحث وطول الوقت في التنقيب واستنباط اللطائف من صلب التمثيالت زاد 

  . القرآنية
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  :منهجية البحث  �
 التزمت به قدر اإلمكان ،ن منهج معينلقد كانت كتابتي في هذا الموضوع ضم

إيمانا مني بأن وضوح منهج البحث والتزامه مفتاح التوفيق والسداد بإذن اهللا، وكان 
  :هذا المسلك كاآلتي 

منهج البحث بصورة عامة كان معالجة الموضوع من الجانب النظري 
الدراسة  ثم الشروع في  ، وتناول جميع المسائل والفروع المتعلقة به،التأصيلي

لمكية، ثم تناول التطبيقية من خالل جمع التشبيهات التمثيلية المضمنة في السور ا
   .كل تشبيه على حدى

 ثم ، وقد كانت طريقتي في دراسة التمثيل القرآني بأن أذكر معنى التشبيه جملة
 مع محاولة الجمع أو الترجيح بين األقوال إن كانت متباينة   ،إيضاح وجه الشبه فيه

 ذلك على  كل معتمدا في،عرج على الجماليات واللطائف الواردة في هذا التشبيهفأ
  .الترتيب اللفظي في اآلية 

  :هذا وراعيت في كال الجانبين من الدراسة النقاط اآلتية 
 إذ أنها األصل ،االعتماد ما أمكن على مصادر هذا العلم وأمهات الكتب _

دون إهمال آراء المتأخرين وما بعده فرع عنه وثمرة من ثمراته، وهذا 
  .واختياراتهم

الحرص على التزام األمانة العلمية في عزو األقوال إلى قائليها، ونسبة  _
 مع بذل الجهد في الرجوع إلى أصل القول من ،اآلراء إلى أصحابها

  .مصدره على قدر المستطاع
      حاولت قدر المستطاع أن ال أكون حاطب ليل أو مجرد مصور _

من خالل المقارنة بين األقوال وجمع ما يمكن جمعه، وطرح وذلك ، نسخ
  .ما يلزم طرحه 

بذلت جهدي في أن يكون المعنى اإلجمالي للتشبيه المدروس من تعبيري  _
ذلك حوصلة ما كل  وإن كان مرجعي في ،الخاص وصياغتي الذاتية

  .تلك المواضع استفدته من كالم أهل العلم في 
 
 

 من    اظ وسالمة األسلوب، ودقة التعبيرالحرص على استقامة األلف _
 .جهة، و روح النقاش والنقد و اإلبداع من أخرى 
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 خاصة مع كونه ،التركيز على االستشهاد بالقرآن الكريم في البحث _
           محور الدراسة، معتمدا في ذلك رواية حفص عن عاصم

لقراءات  ولم أعتن بذكر الخالف في اـ رضي اهللا تعالى عنهما ـالكوفي 
من اختالف  ـ رضي اهللا عنهم ـإال ما كان بين روايتي حفص وورش 
 .  خاصة في مجتمعنا القراءتينفأتكلم عنها وعن توجيهها نظرا لشهرة 

 على ما ـوقد أحببت نقل النص القرآني على رسم المصحف الشريف  _
 عناية بكالم اهللا تعالى وحفظا له من ـفي ذلك من جهد وبذل وقت 

 كما هو مالحظ في كثير من الكتب والرسائل التي ، أو التغييرالتحريف
 . لم تتقيد بهذا الرسم العظيم 

 صالة اهللا وسالمه        ـاهتممت باالستشهاد بكالم المصطفى  كما  _
  أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم ، فديوان العرب ـعليه 

 سبق بعالمات  مع تمييز كل ما،وكذا أقوالهم المنثورة المشتهرة
 . التنصيص، واألقواس ونسبتها إلى مصادرها 

 وعزوتها إلى مواضعها في ،جعلت اآليات القرآنية الكريمة بين معكوفتين _
وقد استحسنت . المصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية

جعل اسم السورة ورقم اآلية بعد ذكر اآلية مباشرة في المتن، وذلك كي 
 يرجوا تعليقا أو تعب القارئ نفسه رفعا وخفضا و ال ي،واشي الحتثقلال 

 .فائدة 
 فإذا كان الحديث في ،خرجت األحاديث النبوية التي ذكرتها في البحث _

الصحيحين أو في أحدهما، فإني اكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما 
وإن كان في غيرهما فصلت الكالم في من . لتلقي األمة لهما بالقبول

 .رواه
 وتخريجها من ،كما اجتهدت في نسبة األبيات الشعرية إلى أصحابها _

دواوينهم الشعرية إن أمكن ذلك، وإال ذكرت من ذكرها من العلماء 
 .وموضعها في كتبهم

     األقوال المقتبسة بأن أجعلها بين عالمتيكانت منهجيتي في عزو  _
 وأذكر ،فحةتنصيص، وأذكر في الهامش المرجع المقتبس منه بالجزء والص
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لمعلومات النشر استغناء للبيانات التفصيلية للكتاب والمؤلف من غير سرد 
 .عن ذلك بإيرادها في آخر الكتاب

 أما المعاني المقتبسة فإني أكتفي بوضع رقم في آخر المعنى المقتبس، وأشير في 
وإن لم " راجع "أو " انظر"الهامش إلى المرجع المقتبس منه، مصدراً ذلك بلفظ 

  ".بتصرف "يكن التغيير مفرطا أذكر بعده لفظة 
 

ترجمت لألعالم الواردة أسماءهم في صلب الرسالة وذكرت أشهر  _
 .  مصادر ترجمتهم  بغضمؤلفاتهم مع اإلحالة إلى

 

 تصفح الرسالة وتسهل من قراءتها  ألحقت في آخر البحث فهارس تعين على-
  :جعلتها كاآلتي ف

 .تيبها في المصحف الشريف فهرس اآليات القرآنية حسب تر .1

  .فهرس األحاديث النبوية الشريفة مرتبة على أحرف الهجاء .2
  .فهرس األعالم المترجم لهم على الترتيب األلف بائي .3
قائمة بأسماء المصادر والمراجع مرتبة حسب حروف الهجاء، مبينا  .4

دار وسنة ورقم الطبعة  ،  واسم المؤلف والمحقق ـ إن وجد ـ، 
   .النشر ما أمكن

  .فهرس الموضوعات .5
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  :خطة البحث  �
 :اعتمدت في هذا البحث الحطة اآلتية 

  
!! . في بيان أهمية اللغة عموما و البالغة خصوصا في فهم القرآن الكريم: تمهيد 

1  
  .نبذة عن التشبيه : المبحث األول 

  
تعريف التشبيه وبيان الراجح من أقوال العلماء في : المطلب األول 

 !!. ماهيته

  . أركان التشبيه وأقسامه: طلب الثانيالم
  . فضل التشبيه وقيمته األدبية: المطلب الثالث
  .دواعي التشبيه وأغراضه : المطلب الرابع

           في الفرق بينه وبين االستعارة، وهل هو حقيقة أو  :المطلب الخامس
  . مجاز

  
  .فن التشبيه التمثيلي : المبحث الثاني 

  
يخ مصطلح التمثيل وتحرير الفرق بين التشبيه تار    :المطلب األول 

  . التمثيلي و االصطالحي 
  .فائدة التمثيل وقيمته البالغية : المطلب الثاني 
  .الفرق بين التشبيه التمثيلي واألمثال : المطلب الثالث 
الفرق بين التشبيه التمثيلي واالستعارة وعالقة التمثيل : المطلب الرابع 

  .بالمجاز 
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  .جماليات التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم وخصائصه الفنية: حث الثالث المب
  

مفهوم الجمال في األدب، أسسه وعوامل اختالف النقاد : المطلب األول 
  .في تذوقه 

  .نموذج عن النظرة الجمالية عند الجرجاني : المطلب الثاني 
   . أسس الجمال في  التمثيل القرآني ومنابعه: المطلب الثالث 
أصناف الجماليات في التشبيه التمثيلي الواردة في : المطلب الرابع 

  :القرآن الكريم، و فيها ثالثة أبواب 
  .الجماليات المتعلقة باألساليب 

  .الجماليات المتعلقة بالتصوير الفني البياني 
  .الجماليات المتعلقة بمقاصد التمثيل وأهدافه 

  4!!. كتاب اهللا تعالى سياقات التمثيل في : المطلب الخامس 
  

  5.!! شرح التشبيهات التمثيلية :الدراسة التطبيقية : المبحث الرابع 
  .المنهج في جمع التشبيهات التمثيلية ودراستها : المطلب األول 
  : شرح األمثلة القرآنية : المطلب الثاني 

  .مثل المنسلخ من آيات اهللا  �
  . ماء تمثيل الداعي غير اهللا بالباسط كفيه إلى ال �
 .تمثيل الصراع بين الحق والباطل بالزبد الرابي  �

  .تمثيل أعمال الكفار بالرماد  �
  مثل الكلمة الطيبة  �
  6!! . و مثل الكلمة الخبيثة  �
 .تمثيل المشرك باهللا بالخار من السماء  �

  .تمثيل اتخاذ المشركين أولياء باتخاذ العنكبوت بيتا  �
 .ة تمثيل المعرضين عن الحق بالحمر المستنفر �

  .تتضمن أهم النتائج والتوصيات . خاتمة 
  .فهرس اآليات القرآنية 
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  .فهرس األحاديث النبوية 
  .فهرس اآلبيات الشعرية 

  .فهرس األعالم 
 .فهرس المصادر والمراجع 

  .فهرس المواضيع 
  

هذا وأؤكد في ختام هذه الديباجة أني لم أكتب شيئاً إال بعد أن اعتقدت صحته 
ع بيان وجهة نظري في ذلك، ومع احترامي وتبجيلي للعلماء واطمأننت إليه، م

القائلين به ، واعترافي بفضلهم ، وتقديري لعلمهم ، وأني ضعيف الحول والزاد 
وإنما قلت ما استقر في ذهني أنه الصواب والحق ومستعد تمام االستعداد للرجوع 

  .عن أقوالي متى تبين لي بطالنها و وهائها
  

 نى قد أطلت في بعض المباحث، أو كررت بعض العبارات أ: وقد يؤخذ على
توفية البحث : ولكنى قصدت بهذا كله . أو أظهرت في محل إضمار، أو غير ذلك

  .حقه وإتمام الفائدة، وزيادة اإليضاح، وعدم وقوع الناظر في اللبس 
  

 على عونه وتوفيقه إلتمام هذا الكتاب - سبحانه وتعالى- وختاما أحمد اهللا 
هل لي صعبه، وذلل أمامي عقباته، ووفقني على ما أنا عليه من تقصير حيث س
  ...وقلة زاد

فما كان في الكتاب من صوابٍ وحق، فهو من اهللا عز وجلَّ وبتوفيقه، وما 
كان فيه من خطأ فمن نفسي، ومن الشيطان، واهللا بريء منه ورسوله، وهللا وحده 

  .الكمال والعزة والجالل 
ناً يخبر عنك، وال عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك، وال قدماً اللهم ال تعذب لسا

تمشى إلى خدمتك، وال يداً تكتب حديث رسولك، فبعزتك ال تدخلنا النار وال 
اللهم آمين، آمين والحمد هللا رب العالمين وصلَّى اُهللا وسلَّم على .. تحرمنا الجنة 

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين 
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  : تمهيد 
اتصال بكالم أهل  ومن له أدنى اطالع و،بصيرة وال يخفى على كل ذي لب
من عظم حضور ـ بشكل جلي ـ عال ما يظهر  والعلم في تفسير كالم اهللا جل

 حيث أنها مناط العلماء في تحديد األقوال ،جاللة قدرها في التفسير وهذه اللغة
 فهم في كل ذلك ، الرديئة الفاسدةطرح اآلراء و،بيان الوجوه المقبولة و،الراجحة

 فيما عدا الغيبيات أو ما أتى فيه الشرع ـ كالمهم ومحتكمون إلى لغة العرب
ما ردته فذلك الملفوظ ، وفما قبلته اللغة فهو الحق المحمود  ـباصطالح خاص 

  .المنبوذ 
 إذ أن القرآن إنما أنزله اهللا جل، و ليس ما ذكرته بالغريب عند العاقل اللبيب

çµ… { : المولى جل و عال كما قال ،عال بلسان عربي مبينو ‾ΡÎ)uρ ã≅ƒ Í”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# 

∩⊇⊄∪ tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î=Î/ <c’Î1t� tã 

&Î7 •Β ∩⊇∈∪  {] ى أيضا قال تعالو . ] 195 -192 الشعراء : }y7 Ï9≡ x‹x.uρ çµ≈oΨø9 t“Ρr& 

$ ºΡ#u ö�è% $ |‹ Î/t�tã $ oΨøù§�|À uρ Ïµ‹Ïù z ÏΒ Ï‰‹ Ïãuθ ø9 $# öΝßγ ‾=yès9 tβθ à)−Gtƒ ÷ρr& ß Ï̂‰øtä† öΝçλ m; # [� ø.ÏŒ ∩⊇⊇⊂∪  { ]طه 
  .مثل ذلك كثير في كتاب اهللا تعالى و ] 113

ي يوصون طالبهم بضرورة التمكن فو زال العلماء يتواصون بينهميوال 
استنباط  و،جل والتشبع من علومها قبل الولوج في تفسير كالم اهللا عز والعربية
من ما تيسر نقله في هذه العجالة ـ على سبيل المثال ال ، وحكمه و أحكامه

  :ما يلي  الحصر ـ من اآلثار التي وردت عن السلف في بيان أهمية اللغة
  ال يحل ألحد يؤمن : "  ـ رحمه اهللا ـ أنه قال 1ما روي عن مجاهد بن جبر 

  
  

                                                 

)  هـ   21( المكي، المقرئ، ولد سنة     . هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومى، مولى السائب بن أبى السائب            1
  . وهو ساجد، أحد األعالم األثبات وأئمة التفسير الراسخين )  هـ 104( انت وفاته بمكة سنة وك

عرضت المصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند             : روى ابن إسحاق عنه أنه قال       
ممن بقـى   :  ك به، وقال قتادة     إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب     : كل آية وأسأله عنها، وكان سفيان الثوري يقول         

الوفـاء ،المنـصورة    دار ) 17ص  / 57ج ( البن حبان " مشاهير علماء األمصار: "ترجمته في  . بالتفسير مجاهد   
) 92 ص \ 1ج (  الذهبي الدين شمس اهللا عبدألبي " تذكرة الحفاظ"  م ، و1991  هـ ،1411الطبعة األولى ، سنة ،

  . ت   ، دالعربي التراث إحياء دار،  الهندية عاليةال الحكومة معارف وزارة طبعة
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   .1" باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب اهللا إذا لم يكن عالما بلغات العرب 
  
ال أوتى برجل يفسر كتاب اهللا غير عالم بلغات : " 2قال اإلمام مالك بن أنسو

   .3"العرب إال جعلته نكاال 
م اهللا تعالى من  طالب العلم لفهم كالا يحتاج إليهمن أهم العلوم التيإن  وهذا

يستغرف الدرر من ، و الذي يجول بحثنا في رياضه،علوم العربية علم البالغة
  .حياضه

  " . والبديع، والبيان، المعاني ": و علوم البالغة على ثالثة أبواب 
ما  ويعرف به خواص تراكيب الكالم من جهة إفادتها المعنى :  فعلم المعاني

ما إلى ذلك  و،التأخير والتقديم واإلنشاء ولخبرمن أحوال ا يحترز به عن الخطأ
  .من األبواب 

يعرف به خواص التراكيب من حيث اختالفها بحسب وضوح   : وعلم البيان
 الكناية ومن فروعه االستعارة، و إذ به يحترز عن التعقيد المعنوي،الداللة وخفائها

  .تفريعاتها  والتشبيهو
تحسين الكالم بعد رعاية تطبيقه على هو ما يعرف به وجوه  :  وعلم البديع

   . 4ما شابه ذلك وجناس ومشاكلة ومن تورية، مقتضى الحال وفصاحته

                                                 

 الكتب حياءإ دار ) 292 ص   \ 1ج   ( الزركشي اهللا عبد بن محمد الدين لبدر" البرهان في علوم القرآن     : "  ينظر   1
   .م 1957 ، هـ 1376األولى  سنة  الطبعة،  العربية

عمرو بن الحارث األصبحي المدني، إمام دار الهجـرة         أبو عبد اهللا ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن              هو   2
 ) . م 795 هـ ـ 179 م، ت 712 هـ ـ 93و( وأحد األئمة األعالم 

طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا وجلس لالفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة وهو                   
  . اإلبلشاب طري، وقصده طلبة العلم من اآلفاق وضربت إليه أكباد

  ".إذا ذكر العلماء فمالك النجم:" وقال الشافعي وصدق وبر. مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه: قال ابن عيينة
) 55ص\8ج (للـذهبي  "  النـبالء سير أعالم " : ترجمته في . ورسالة إلى هارون الرشيد     " الموطأ  : " من تصانيفه   

 خلكان بن الدين شمسل" وفيات األعيان "  ، و  م1993 ـ ، ه1413 :، سنةمؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة التاسعة
   ) .135 ص \ 4ج ( 
 بـسيوني  الـسعيد  محمـد  : حقيقت )  425 ص   \ 2ج   ( 2287، رقم   " شعب اإليمان : "  رواه البيهقي في كتابه      3

  .1410سنة  األولى الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، زغلول
 ، الرابعـة  الطبعـة  بيروت،  العلوم إحياء دار ) 16ص ( للخطيب القزويني   " لوم البالغة   اإليضاح في ع  ": ينظر 4

  .م 1998سنة 
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ألنه ال بد له من مراعاة ما ،  وهذه العلوم الثالثة من أعظم أركان المفسر"
  .1"وذلك ال يدرك إال بهذه العلوم، يقتضيه اإلعجاز

  
  
  
  

منزلته  وقدره رفيع وفإن شأنه عظيم، اأجله و وعلم البيان أشرف هذه األبواب
كفى به فضال أنه يميط اللثام عن باب من أبواب اإلعجاز في ، وظاهرة بينة

وبواسطته تدرك معاني الصور ، وهو ما يعرف باإلعجاز البياني، القرآن الكريم
  .مراميها وتستنبط مقاصدها وتقرأ دالالتها والبيانية الواردة في القرآن

أكثر الصور ، وأشرفهاالبيان واب التشبيه من أهم أبواب  ال ريب أن بو
فنال ، أحبها وأرغبها للنفوس، وأحسنها وأقواها تأثيرا، وأوسعها واألدبية حضورا

الدرجة العلية بين أترابه من  وحصل المكانة الرفيعة، والريادة وبذلك السيادة
  .الفنون 

 التفريعات ، وتلكتعددةصيغه م وو التشبيه ـ كما هو معلوم ـ فنونه متنوعة
 ففصاحته، أهدافه وإلى مقاصده، من حال أركانه، نابعة من عوامل كثيرة متشعبة

  .ما شابه ذلك من النقاط الصعبة الحصر   وغرابتهو
 والذي هو و نحن إذ نحاول ـ بحول اهللا تعالى ـ بيان فن من فنون هذا الباب

 تشريح صوره، واته الفنيةجمالي وذكر خصائصه األدبيةو" التشبيه التمثيلي"
تقديم كالم متواضع بين يدي هذا ، ارتأيت لمساته اإلبداعية في السور القرآنيةو

ضع القارئ أأقسامه حتى  وأركانه وتناول فيه مبحث التشبيه بصفة عامة أالباب
إلماما  ونظمه في عقد هذا الفن فيزيد بذلك إحاطة، وأالكريم في صورة هذا الباب

  .بليغ التحصيل  وينال عظيم االستفادة،  ونواحيه   وعبجوانب الموضو
  .القادر عليه  والعون إنه ولي ذلك ونسأل اهللا التوفيق

                                                 

بشار عواد ، شعيب األرناؤوط و صالح مهدي عباس،  : تحقيق   ) 45 ص   \ 4ج  ( للذهبي  " مفسرون  التفسير وال "  1
  . هـ1404الرسالة،بيروت،الطبعة األولى: دار النشر 
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  يه ـبـشـتـ النـبـذة عن  :المبحث األول
  :تعريف التشبيه : المطلب األول 

  : لغة 
به وأش،  والجمع أشباه، المثل: الشبه والشبه والشبيه:"1قال جمال الدين ابن منظور

والمتشابِهاتُ ، هوشبهه ِإياه وشبهه به مثلّ، التمثيل : والتشبيه ،ماثله :الشيء الشيء
  .2" المتماثالتُ

 جمع ،المثل:بالكسر والتحريك وكأمير  بهالش ": بقوله 3و عرفه الفيروز آبادي
    أشبه كل منهما اآلخر حتى :وتشابها واشتبها،  ماثله:وشابهه وأشبهه. أشباه

  4". مثله :به تشبيها و وشبهه إياه،تبساال
 التشبيه في اللغة راجع إلى المماثلة ة نرى أن أصل لفظالل هذين التعريفين خمن 

  .بجميع صيغه وأحواله
   :اصطالحا 

                        التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد " :بقوله  5رفه الرمانيع

                                                 
اإلمام اللغوي  ) هـ711 ت   – 630و( م بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقى            و محمد بن مكر   ه 1

  . ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره.الحجة، أديب، لغوي، ناظم، ناثر
" لسان العـرب  " أشهر كتبه مختار األغاني في األخبار والتهاني، مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، و : من هذه اآلثار الكثيرة   

معجم "و) 1496ص\4ج(لشمس الدين الذهبي    " تذكرة الحفاظ   : " ترجمته في    .جمع فيه أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها جميعا        
   .د ت،  بيروت ، العربي التراث إحياء دار  )46 ص \ 12ج  ( لعمر رضا كحالة" المؤلفين

  . ، د ت األولى الطبعة، بيروت صادر دار ) 503 ص \ 13ج (  لسان العرب، مادة شبه 2
إمام عصره في   )  هـ   710ت  ( محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي، أبو الطاهر مجد الدين                هو   3

  .، ولد في سنة تسع وعشرين وسبعمائة معظماً عند الملوكسريع الحفظ واللغة، ألف فيها التواليف حسنة وكان 
 والبلغة في ترجمـة     بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز      تنوير المقباس على تفسير ابن عباس،       : يدة منها مصنفاته عد 

 صـالح  بن سليمان : تحقيق ) 312 ص   \ 1ج  ( لألدنروي  " طبقات المفسرين   : " ينظر  . أئمة النحاة واللغة وغيرها كثير      
ج  ( عمر رضا كحالة  ل" معجم المؤلفين   "و  1997  سنة ، األولى الطبعة ،   المنورة المدينة ،   والحكم العلوم مكتبة،  الخزي

   ) .118 ص \ 12
  . ، د ت األولى الطبعة، بيروت صادر دار ) 1247ص ( مادة الشبه " القاموس المحيط  " 4
حد أئمـة  أ)  هـ 384 أو382هـ ـ ت  296و( أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الرماني النحوي المتكلم  هو 5

 ،و صنف في التفسير والنحو، والكالم، وله نحو من          االعتزال المشاهير، جمع بين اإللمام بعلم الكالم والتبحر في فنون العربية          
والرماني هـي   " .المعلوم والمجهول " وكتاب  " األكوان  " ، وكتاب   "الجمل  " وكتاب  " الكتاب لسيبويه   " مئة مصنف، منها شرح     

ج " ( سير أعالم النـبالء     : "راجع ترجمته في    . عه، وقيل إلى قصر الرمان، وهو قصر معروف بواسط          نسبة إلى الرمان وبي   
  . لشمس الدين بن خلكان  )299 ص \ 3ج "  ( وفيات األعيان" ، و  )534 ص \ 16
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   .1"اآلخر في حس أو عقل 

  : فقال 2و عرفه أبو هالل العسكري
ناب ، الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه: التشبيه" 

  3" .وقد جاء في الشعر وسائر الكالم بغير أداة التشبيه، منابه أو لم ينب
  : بقوله 4و حده ابن رشيق القيرواني

واحدة أو جهات كثيرة ال ومن جهة ، صفة الشيء بما قاربه وشاكله: التشبيه" 
  5".ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه ، من جميع جهاته

                                                 

مد خلف اهللا مح: تحقيق جمع و "ل في اإلعجازثالث رسائ: " للرماني ضمن كتاب " النكت في إعجاز القرآن : "  كتاب  1
   .م1976: ، الطبعة الثالثة، سنة القاهرة بدار المعارف  ) 80ص  ( محمد زغلول سالم .ود، أحمد

)  هــ    400توفي في حـدود     (  أبو هالل    ،الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري              2
   . واألدبةله أثر ظاهر في شتى فنون البالغ، مفسر، شاعر، أديب لغوي

  جمهـرة  ،  المحاسن في تفسير القرآن في خمـس مجلـدات        ،  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر     : من تصانيفه الكثيرة  
  .وديوان شعر، معاني األدب ، األمثال
 التـراث  إحيـاء  جمعية  )16 ص   1ج  ( محمد بن يعقوب الفيروزأبادي     ل" البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة       " : انظر  

   ).240 ص 3ج ( لعمر رضا كحالة " المؤلفين  معجم"، و هـ 1407 ، سنة األولى : الطبعة ، ويتالك ، اإلسالمي
علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبـة   : تحقيق   )  239ص  " ( الصناعتين، الكتابة والشعر    " 3

  . م1986 هـ  1406العصرية بيروت، الطبعة األولى، سنة 
صاحب التـصانيف   ،  أحد األفاضل البلغاء  ،  ) هـ   463ت  ( حسن بن رشيق المعروف بالقيرواني      أبو علي ال  هو    4

  .المليحة 
  ".ثم ارتحل إلى القيروان ، بلغني أنه ولد بالمسيلة وتأدب بها قليالً: " قال ابن بسام 
وذج الزمان في وأنم، الشذوذ في اللغة ، قراضة الذهب في النقد، العمدة في صناعة الشعر ونقده: من كتبه 

                  الذخيرة في محاسن أهل "   :ترجمته في. وله ديوان شعر، والمساوي في السرقات الشعرية ، شعراء القيروان 

ـ  يبيال للكتاب العربية الدار ، عباس إحسانتحقيق   )597 ص \ 8ج  ( لعلي بن بسام الشنتريني" الجزيرة

   ) .85 ص \ 2ج  ( البن خلكان" وفيات األعيان" و  ،  م1979 الطبعة األولى سنة تونس
   ) .468 ص \ 1ج (  القيرواني البن رشيق" العمدة  "  5
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   : بقوله 1و عرفه شيخ البالغيين عبد القاهر الجرجاني
كإثباتك للرجل ، أو حكما من أحكامه، التشبيه أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك"

كما ، بين الحق والباطلفي أنك تفصل بها ، وللحجة حكم النُّور، شجاعة األسد
  2".يفصل بالنور بين األشياء 

  
   :3و عنه قال ضياء الدين ابن األثير

التشبيه هو اللفظ الدال على غير الوضع الحقيقي لجامع بين المشبه والمشبه " 
أال ترى أنا إذا قلنا زيد أسد كان ذلك لفظا داال على غير ، به وصفة من األوصاف

  4".ع بين زيد واألسد وذلك الوصف هو الشجاعةالوضع الحقيقي بوصف جام
  

     : بقوله  في اإليضاح5و عرفه الخطيب القزويني
  لم هاهنا ما آلخر في معنى والمراد بالتشبيه على مشاركة أمر الداللة: التشبيه" 

                                                 
أبو بكر الجرجاني النحوي ،  الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن ،هو شيخ البالغة وإمامها ومرسي دعائمها 1

 ، مع الدين المتين والورع والسكون،تاإلمام المشهور المقصود من جميع الجها، )  هـ 471ت ( الشافعي 
 وعبد القاهر ينظر ولم يقطع ، دخل عليه لص وهو في الصالة فأخذ ما وجد،كان ورعا قانعاذكر عنه أنه 

وشرح ، وكتاب المفتاح، وكتاب العمد في التصريف،  كتاب الجمل:صنف كتباً كثيرة من أشهرها. صالته 
" سير أعالم النبالء " ترجمته في .اإليضاح في نحو ثالثين مجلداً وكتاب المغني في شرح ، الفاتحة في مجلد

   ).133 ص \ 1ج ( لألدنروي " طبقات المفسرين" و ) 432ص  / 18ج ( لشمس الدين الذهبي 
  . الطبعة األولى د ت مكتبه الخانجى ، محمود محمد شاكر  : تعليقب ) 87ص " ( أسرار البالغة  " 2
المعروف بـابن األثيـر     ،  ضياء الدين ،  أبو الفتح ،  الجزري،  حمد بن عبد الكريم الشيباني    نصر اهللا بن محمد بن م      3

  . وإمام قدير في البالغة واألدب ،من العلماء الكتاب المترسلين، وزير) :  هـ 637 558و( الكاتب 
والوشي المرقوم في ، ديوان رسائل في عدة مجلدات    ،  كنز البالغة ،  المعاني المخترعة في صناعة اإلنشاء    : من آثاره   

لشمس الـدين الـذهبي     " تذكرة الحفاظ   "  :ترجمته في   . وكفاية الطالب في نقد كالم الشاعر والكاتب        ،  حل المنظوم 
  . ) 31 ص \ 8ج  (البن خلكان" وفيات األعيان" و  ) 98 ص \ 13ج(
 المكتبـة  ، عبدالحميـد  لدينا محيي محمد : تحقيق ) 221 ص \ 1ج " ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر    " 4

   .1995  بيروت ، العصرية
، المعـروف بخطيـب              جـالل الـدين القزوينـي الـشافعي    ، أبـو المعـالي  ، هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر    5

 سـمحا ،  أديبا بالعربية والتركية والفارسية   ،  كان حلو العبارة  ،  قاض من أدباء الفقهاء   ) هـ  739ت  ،  666و( دمشق  
 .لفضائل كثير ا

. واإليضاح في المعاني والبيـان    ،  وتلخيص مفتاح العلوم للسكاكي   ،  رجانيالشذر المرجاني من شعر األ    : انيفهمن تص 
  ).146ص\10ج( لعمر رضا كحالة   "معجم المؤلفين "و  ، )192 ص\6ج ( البن كثير   "البداية والنهاية  " :انظر 
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  2  ."1وال التجريد لتحقيقية وال االستعارة بالكناية ايكن على وجه االستعارة 

  
  :  التعريفات التعليق على هذه
 يالحظ بجالء غياب تعريف شامل ،تمعن في هذه التعاريف وإن الناظر بعمق

بين  واالختالط بينه ومانع لوقوع اللبس، وخواصه وجامع ألساسيات التشبيه
توضيح  و،تداخل مع هذا اللون البياني والصور البيانية المختلفة التي لها تشابه

  :ذلك كما يلي 
 أنهما يوهمان الرماني وأبي هالل العسكريعريفي الحظ على تي:  فمثال

وهذا رده كثير من أئمة البالغة كما ، المشبه به  وإمكانية المطابقة بين المشبه
   ..3غيره وسبق من كالم ابن رشيق

دعامة أساسية من  وأغفل الكالم عن ركن رئيسيكما أن الرماني في تعريفه 
  ..دعائم التشبيه وهي األداة 

رشيق فقد أضاف ميزة جديدة في خضم جهود أهل العلم في تحرير و أما ابن 
غير أن إضافته جاءت ، تعدد وجوه الشبهذكره الحتمال معنى التشبيه من خالل 

مع أن .. مبتورة نوعا ما من حيث أنه اقتصر على تشبيه المفرد بمفرد أو متعدد 
 ه كتب الشعرتشبيه متعدد بغيره سواء أكان مفردا أو غير ذلك مما اشتهرت ب

  ! .البالغة ؟و
  

                                                 
للمبالغة في كمال تلك الصفة ، وف بصفة أمر آخر مثله في تلك الصفةأن ينتزع من أمرٍ موص: في البالغة التجريد 1

لئن سألت فالن لتـسألن بـه       : ومنها نحو قوله    ،  لي من فالن صديق حميم    : نحو قولهم ،  في ذلك األمر المنتزع عنه    
   ) .338( للقزويني  "اإليضاح في علوم البالغة"و  ) 16ص (  للجرجاني  " التعريفات: "انظر. البحر

   ) .238ص ( عبد الرحمن البرقوقي .  بشرح أ ،للقزويني" التلخيص في علوم البالغة "  2
ال يخفى عليك أن التشبيه مـستدع طـرفين مـشبهاً           : " أجود ما رأيت في ذلك قول اإلمام السكاكي          و 3

 الـصفة أو     مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في       ،ومشبهاً به واشتراكاً بينهما من وجه وافتراقا من آخر        
  وإال فأنت خبير بأن ارتفاع االختالف من جميع الوجوه حتى التعـين يـأبى التعـدد فيبطـل                  ... بالعكس
 ألن تشبيه الشيء ال يكون إال وصفا له بمشاركته المشبه به في أمر والشيء ال يتصف بنفسه كما            ،التشبيه

لتشبيه بينهما لرجوعـه علـى طلـب      أن عدم االشتراك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة ا           
   ) .148ص  ( "مفتاح العلوم: "ينظر كتابه  . "الوصف حيث ال وصف 
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عمله  وأنه يبين وظيفة التشبيه" يف الشيخ عبد القاهر فمالحظ عليه رو أما تع
   .1" أكثر مما يدل على حقيقته وحده

  
اللفظ الدال على غير الوضع :" و أما كالم بن األثير فيستدرك عليه في قوله 

 ث ال نجد بين هذا الحد حي، مع باب االستعارةتداخال وافإن فيه لبس، "الحقيقي
معلوم أن الحدود يلزم فيها  و .2بين تعريف أجلة من العلماء لالستعارة كبير فرقو

  .الخلط بين الفنون  والبعد عن االلتباس والوضوح
ثم إن في كالمه هذا ـ عليه رحمة اهللا ـ اشتراط انتفاء الحقيقة في الوصف 

   ،إذ ليس ذلك من الزم التشبيه هو قيد مردود  والمشبه به والجامع بين المشبه
فقد يشترك المشبه مع المشبه به حقيقة في وجه الشبه كأن تقول األمير عبد القادر 

اللهم إال أن يكون قصده في ذلك . وأمثلة ذلك كثير .. في الشجاعة كصالح الدين 
  .نفي المطابقة فهو مقبول 

  
حترازه عن باقي الصور و في كتابه اإليضاح نرى أن اإلمام القزويني أجاد با

لكن ما يمكن أن يالحظ عليه ، وتقارب مع فن التشبيه والبيانية التي لها تداخل
كان األولى أن يذكر القيود التي  و،هاهنا هو أنه احترز عن هذه الصور بذكرها 

  ..بها يحترز عن الوقوع في مثل هذه األلوان 
  

                                                 

دار الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة  ) 220ص ( " البيان العربي : " في كتابه ، بدوي طبانة :  قاله الدكتور 1
  . م1958 هـ ـ 1377

  :  ـ رحمه اهللا ـ لالستعارة حيث يقولمن ذلك تعريف اإلمام أبي هالل العسكري 2
  .)268ص" (الصناعتين " انظر " . رض  نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغ: االستعارة" 

النكت فـي   " هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل             ": وحدها الرماني نفسه بقوله   
وانظر ما ذكره ابن حجـة الحمـوي فـي           ) . 85ص   (  "ثالث رسائل في اإلعجاز    " كتاب    ضمن ،إعجاز القرآن 

  .1987سنة  األولى الطبعة ، بيروت ، الهالل مكتبة ، شعيتو عصام : تحقيق ) 109 ص \ 1ج   ( "خزانة األدب"



 
- 26 -

 

  :التعريف المختار للتشبيه 
 فهات لنا تعريفا تكشف ،البيان وا سلمنا ما ذكرته من النقدإذ: لقائل أن يقول 

  :باهللا أستعين  وفأقول، ماهيته  ولنا به عن حد هذا الفن
التشبيه صفة مفرد أو متعدد بمشاركة شيء أو أشياء من جهة "

  " .فأكثر من غير مطابقة بأداة مظهرة أو مقدرة 
  

يحترز عن سائر  ولمتعددةأصنافه ا وفهذا التعريف يجمع مختلف صور التشبيه
  .تقارب مع هذا اللون البياني والصور البيانية األخرى التي لها تداخل

  
  :أقسامه  وأركان التشبيه: المطلب الثاني 

  :أركان التشبيه : أوال 
  :للتشبيه عند البالغيين أربعة أركان 

  .ويطلق عليهما طرفا التشبيه ،  ـ المشبه المشبه به2 ـ 1
  .ه  ـ أداة الشب3
  . ـ وجه الشبه 4 

هما ، وركيزته التي عليها يقوم وهما أساس التشبيه و:المشبه به  والمشبه  - أ 
  ..ن إما حسيان أو عقليا

 تسمعه آذانهم و، يراه الناس بأبصارهم،فالحسي ما كان أمرا محسوسا مشاهدا
  .تتلمسه أياديهم و

 من غير إمكان ،همأذهان ويدركونهم بأفهامهم وو أما العقلي فهو ما يعقله الناس
   .1لمسه أو مشاهدته 

األسود بالغراب في  و التشبيه حسيين تشبيه البياض باللبنمثال كون طرفيف
رائحة الدم بالمسك في ، وكثرة الصياح بنباح الكلب في المسموعات، والمبصرات
  . رطوبة اليد بالجوهر األملس في الملموسات، والمشمومات

                                                 
 الموسوم  ،سيوني عبد الفتاح   ب  : وهو في مؤلف الدكتور    ،رأيت تفصيال بديعا في هذا المقام فأبيت إال اإلحالة عليه          و 1
  ) .23ص  (  "علم البيان"  : ـب



 
- 27 -

  .نحو ذلك  والهدى بالحياة وتشبيه العلم بالنوركما في ف عقليين وأما كونهما
وهو ما ليس مدركا بشيء من الحواس " و قد ذكروا في العقلي ما كان وهميا، 

  . 1" الخمس الظاهرة، مع أنه لو أدرك لم يدرك إال بها 
   :2مثلوا له بقول امرئ القيسو

  3و مسنونة زرق كأنياب أغوال...       أيقتلني والمشرفي مضاجعي
  
 كتشبيه اآلخر حسيا و مختلفين بأن يكون أحدهما عقليا التشبيهقد يكون طرفاو 
المعقول هو  وكتشبيه العطر بالخلق الكريم، والمعقول هو المشبه، وبالسبعالمنية 

   .4المشبه به
  

  :أداة التشبيه  - ب 
  5".االشتراك  وكل لفظ يدل على المماثلة "  :و هي عند البالغيين

  :ثة أنواعو أدوات التشبيه على ثال
 و شكل و مضاه و ،شبه و مثل  و شبيه و مثيل و ضريب: أسماء وهي -1

و أخ و عدل و عديل و كفء و مشاكل و موازن و ، مساو و محاك 
 .مواز و مضارع و ند و صنو و ما كان بمعناها أو مشتقا منها 

  
  
  

                                                 
   ) .71ص  ( " اإليضاح في علوم البالغة " 1
  ) . ق هـ 80ت ،  ق هـ130و(  من بني آكل المرار ، هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي2

  .ايماني األصل وهو أشهر شعراء العرب على اإلطالق وأقواهم فصاحة وأغزرهم أسلوب
وكـان أبـوه ملـك أسـد        ،  فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عـدي      واختلف النسابون في اسمه     ،  ولد بنجد واشتهر بلقبه   

ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه فقام حتى ثأر ألبيه منهم وقال في       ،  وأمه أخت المهلهل الشاعر وعنه أخذ الشعر      ،وغطفان
وقد جمع بعض ما ينسب إليـه       ،  فوافاه أجله بأنقرة  ،  يريدهافرحل  ،  واله قيصر الروم إمرة فلسطين    ،  ذلك شعرا كثيرا  

، و   بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم       "ديوان امرئ القيس  " مقدمة  :  راجع في ترجمته     .من الشعر في ديوان صغير    
   ) .11 ص \ 2ج ( للزركلي " األعالم " 
  السهام الحادة: وأراد بالمسنونة الزرق،) 33ص (  البيت في ديوان امرئ القيس بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم     3

  .  )999 ص \ 2ج ( لمبرد إلمام ال" الكامل في اللغة واألدب "، ينظر 
  .)35ص\7ج(لشهاب الدين النويري نهاية األرب في فنون األدب ، و  )229ص ( بدوي طبانة ل " البيان العربي"  4
   ) . 237ص   ( " البيان العربي" 5
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 و يحسب  و يظن و يخال و يعلم و غير ذلك يماثل، يشبه:  أفعال مثل- 2
  .فعال المشتقة من األسماء السابقة من األ
  .  1 و ياء النسب و لعلكأن وهي الكاف و: حروف- 3

 فهو أداة من ل يدل على التشبيه أو ينبئ به و بصفة عامة كل اسم أو فع
   .2أدوات التشبيه

فإن كان الفعل لليقين ، ال يعتبر أداة وو قد يغني عن أداة التشبيه فعل يدل عليه
$ { :نحو قوله تعالى ، هةأفاد قرب المشاب £ϑn=sù çν÷ρr& u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅Î6 ø)tGó¡ •Β öΝÍκÉJtƒ ÏŠ ÷ρr& (#θ ä9$ s% 

#x‹≈yδ ÖÚÍ‘% tæ $tΡã� ÏÜ øÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ Λäù=yf ÷ètGó™$# Ïµ Î/ (  { ] رأيت : "نحو  و ]24األحقاف
  " .الدنيا سرابا غرارا 

sŒ# {: و إن كان الفعل للشك أفاد بعدها نحو  Î) öΝåκtJ÷ƒ r& u‘ öΝåκtJö6 Å¡ym # Zσä9 ÷σä9 # Y‘θ èVΖ̈Β ∩⊇∪ {
  . 3 ] 19اإلنسان [ 

خرج خروج القرح،  :نحو ،ثم إنه ربما استغني عن هذه األدوات بالمصدر
 وإنما ،وطلع طلوع النجم، ومرق مروق السهم، وليس هذا كثير في كالم اهللا تعالى

  .4بيهعامة تشبيهات القرآن مقرونة باألدوات المعروفة في التش
ليس كل أداة من هذه األدوات أو صيغة من هذه الصيغ تؤدي نفس  وهذا
جمالها بحسب السياق  و تختلف بالغتها،إذ بينهما تفاوت معتبر، الداللة والمعنى

عبد " قد وجدت كالما عزيزا في هذا المقام لشيخ البالغيين ، والذي وردت فيه
فتجد . يد كاألسد أو شبيه باألسد ز: إنك تقول : " حيث يقول " قاهر الجرجاني ال

  . غُفال ساذجا ذلك كله تشبيها
ِإال أنك ترى بينه وبين ،  فيكون تشبيها أيضا كأن زيدا األسد : تقول  ثم 

 وتجدك قد فخّمت المعنى وزدت ، ألنك ترى له صورة خاصة،األول بونا بعيدا
 ال يخامره الذعر وال ه قلب قلب وأن،نه من الشجاعة وشدة البطش أفيه بأن أفدت

  .  بعينه يدخله الروع بحيث يتوهم أنه األسد

                                                 

  ) .75ص ( لقادر حسين عبد ا. د : تأليف ،   "ن و الصورة البيانيةالقرآ" من كتاب  1
   ) .42ص ( عبده عبد العزيز قلقيله . ، د  "البالغة االصطالحية ": انظر 2
  . م 1999   األولى ، سنة الطبعةالعصرية ،  المكتبة ) 36ص ( للهاشمي " جواهر البالغة  " 3
 .بتصرف  ) 85ص ( اقيا البغدادي البن ن" الجمان في تشبيهات القرآن "  4
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أفاد هذه المبالغة ولكن في د ه ففتجد، د سلئن لقيته ليلقينّك منه األ: ل ثم تقو
يتوهم أنه األسد وتجعله " كأن " ه في ص وذلك أنك تجعل أخصورة أحسن وصفة

   .1" اليقينى حد التوهم ِإلى حديرى منه األسد على القطع فيخرج األمر علهاهنا 
  

  :وجه الشبه  - ج 
المغزى الذي من أجله  والغرض" التعريف الذي أراه مناسبا لوجه الشبه أنه 

  . "مثل به وقوبل المشبه به بالمشبه
في هذا التعريف إيماء دقيق إلى أنه ليس كل نقاط االتفاق بين الطرفين  و

  . غرضه  وبل يراعى قصد المشبه، تعتبر وجه شبه
  ،الرؤية والتنفس وفليس معنى ذلك أنه مثله في الحياة، زيد كاألسد: فإذا قلنا 

بل وجه الشبه ههنا محصور بما قصده ، ما شابه ذلك من األمور التي يتفقان فيهاو
  .القوة  واألنفة والمشبِه من الشجاعة

والمراد ... الوجه الذي يشترك فيه طرفا التشبيه قد يكون تحقيقا أو تخييال  و"
فالشجاعة هي المعنى المشترك أو الصفة ، بالتحقيق هنا أن يتقرر المعنى باألسد 

  ..هي على حقيقتها موجودة في اإلنسان  والجامعة بينهما
و المراد بوجه الشبه التخييلي أن ال يمكن وجوده في المشبه به إال على سبيل 

   .2"التخييل  والتأويل
البدعة و،األخالق الطيبة بالعنبر، ولسيرة بالمسكومثال التخييلي نحو تشبيههم ا

فهذه األمور ليست موجودة في المشبه به إال على سبيل ، السواد ووالشرك بالظالم
  .التخيل  والتوهم

و يستقيم التشبيه أكثر عندما يكون وجه الشبه أو بعبارة أخرى ذلك المعنى أو 
 أن يكون أعرف بجهة التشبيه ألن المشبه به حقه" تلك الصفة أشهر في المشبه به 

  .3"أقوى حاال معها ، وأخص بها، ومن المشبه

                                                 
   . م1995سنة  األولى الطبعة ، بيروت ، العربي الكتاب دار  )312 ص \ 1ج   ( " دالئل اإلعجاز" 1
   ) .82ص (  للدكتور عبد العزيز عتيق " علم البيان " 2
   . )345ص ( للسكاكي  " مفتاح العلوم " 3
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  :أقسام التشبيه 
  الذي درج عليه كثير من علماء البالغة هو تقسيم التشبيه بالنظر إلى أركانه

هذا الذي  و،باعتبار وجه الشبه  وباعتبار األداة وطرفي التشبيهفيقسمونه باعتبار 
أيضا  وبيان معالمه وخطواته واء على وضوح أطرافهارتأيت أن أسير عليه بن
  :أسسه فأقول متوكال على اهللا  والتفاق العلماء على مبادئه

  
  :أقسامه باعتبار طرفي التشبيه  - أ 

فظهرت لهم ) المشبه والمشبه به : ( نظر البيانيون إلى أحوال طرفي التشبيه
  :نذكر أشهرها وهي، 1أقسام كثيرة

   مثاله قول، والعكس وو أن يجعل المشبه مشبها بهه: التشبيه المقلوب   .1
  :الشاعر 

  2 عيسى حين يلفظ بالوعد تبلج          ...    لشربهاكأن سناها بالعشي 
قلب الشاعر التشبيه ليشعر انه يرى تبسم عيسى أكثر ضياء من برق السحابة 

 . الذي استمر يتالمع طوال الليل 

يسرد ، ور ذكر طرفي التشبيه صراحةهو أن يغيب الشاع: التشبيه الضمني   .2
 :ل الشاعر من ذلك قو، وكالما يفهم منه في جملته أنه تشبيه

  3ما لجرح بميت إيالم    ...    من يهن يسهل الهوان عليه
هو ذكر مشبهين متتاليين فأكثر ثم يؤتى بالمشبه به : التشبيه الملفوف   .3

 :مثاله قول امرئ القيس  و،لكل واحد منهما ثانيا 
والحشفُ البالي     ...     قُلُوب الطّير رطبا ويابسا كأن نّاب4لدى وكرِها الع   

  بعد للطير، ثم جاء اليابسة  والقلوب  الرطبة   القلوب  فجاء أوال بمشبهين هما
  

                                                 
  )199  ص \ 2ج  ( للميـداني   عربية ، أسسها وعلومهـا وفنونهـا           البالغة ال   ": انظر تفصيل هذه األقسام في       1
حسني عبد الجليـل    :   للدكتور  " التصوير البياني بين القدماء والمحدثين     " و ، )225ص  (  للهاشمي   "جواهر البالغة و

   ) .94ص (   للدكتور عبد العزيز عتيق  " علم البيان " و، )21ص(يوسف 
 1415: دار الجيل بيروت ، الطبعة األولى، سـنة        ) 377 ص   \ 1ج  ( فاخوري  حنا ال : بشرح  ،  ديوان البحتري    2

  . م1995هـ 
   .دار الجيل بيروت د ت  )164ص ( ديوان المتنبي  3
  .دار المعارف القاهرة ، الطبعة الرابعة دت )  45 ص( راجع ديوانه ،  البيت المرئ القيس4
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  :ذلك لكل منهما بمشبه يقابله منفصل عن اآلخر، وهما 

ه به القلوب وهو ثمر أحمر لشجرة تسمى العناب أيضا، وقد شب: العناب 
  .الرطبة 

مر الذي ذهب ماؤه وكل خير فيه، وقد شبه وهو يابس الت: و الحشف البالي 
  1.القلوب اليابسة من قلوب الطير 

  
صورته أن يذكر المتكلم المشبه مع المشبه به ثم يذكر : التشبيه المفروق   .4

  :بعده مشبها آخر ويذكر مشبهه وهكذا دواليك، ومثاله قول القائل 
   2وفاحت عنبرا ورنت غزاال   ...       را ومالت خوط بانبدت قم

  .أطراف األصابع بالورد األحمر  والوجوه بالدنانير الذهبية وشبه الشعر بالمسك
 

 :نحو قول القائل ، هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به: تشبيه التسوية   .5
  كالهما كالليالي      ...     حالي  وصدغ الحبيب  
  3و أدمعي كالآللي            ...    و ثغره في صفاء   

من ذلك قول ، وهو ذكر وجوه شبه متعددة لمشبه واحد: تشبيه الجمع   .6
  :امرئ القيس 

  نشر القطر وو ريح الخزامي  ...    صوب الغمام وكأن المدام  
  4.إذا طرب الطائر المستحر  ...      ابها يعل به برد أني  

رائحة العود الذي يتبخر  وديالمطر النافع الذي ال يؤ وشبه ريق صاحبته بالخمر
  .به 

                                                 
   ) .200 ص \ 2ج (  للميداني  "البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها  "   1
   ) .87 ص( نظر ديوانه ، االبيت للطيب المتنبي  2
   ) . 199 ص \ 2ج ( للميداني " البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها  "   كتاب منالبيت  3
         وصـوب الغمـام أي وقعـه حيـث         ، والمدام هي الحمر يدام على شربها      ، )157ص  ( امرؤ القيس في ديوانه      4

  .  والطائر المستحر هو المصوت بالسحر كالديك وغيره ،والخزامي نبت طيب الريح، وقع
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  : أقسام التشبيه باعتبار األداة
قول المولى جل نحو ، وجه الشبه وهو ما حذفت منه األداة و:التشبيه البليغ  .1

óΟs9{ : عال  r& È≅ yèøg wΥ uÚö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$ t7Ågø: $#uρ #YŠ$ s?÷ρr& ∩∠∪ { ]  7   ـ6النبأ[.  

öΝßγ{ : كقوله تعالى .اةوهو الذي ذكرت فيه األد: مرسل .2 è=sVtΒ È≅sVyϑx. “Ï%©!$# 

y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$tΡ  { ] 17البقرة. [   

�t“{ : كقوله تعالىوهو ما حذفت منه األداة : مؤكد .3 s?uρ tΑ$ t7Åg ø:$# $pκâ: |¡ øtrB 

Zοy‰ÏΒ% ỳ }‘Éδ uρ ”� ßϑs? §�tΒ É>$ ys    ] .88النمل [ }  9$#¡¡
  

  :أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه  - ب 
  .وهو ما ذكر فيه وجه الشبه: فصل م-1

  ".كالعسل في الحالوة: "كما يقال في وصف الشيء الحلو
  .وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه:  مجمل-2

  "محمد كالبدر": وفي الجمال". علي كاألسد: "كما يقال في التشبيه بالشجاعة
  

  :قسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى مفرد ومركبنكما ي
خالد : " هو ما كان وجه الشبه فيه ال يكون هيئة أو صورة مثل: المفرد-1

  ".أسد شجاعة
ومثاله قول اللّه ، هو الذي يكون وجه الشبه فيه صورة وهيئة:  المركب-2

}ã≅ sẄΒ tÏ%©!$# tβθ à)Ï-Ζãƒ óΟßγ s9≡ uθ øΒr& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅sVyϑx. >π¬6 ym ôM tFu;/Ρr& yìö7 y™ Ÿ≅Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ ä. 

7' s#ç7/Ψß™ èπsB($ ÏiΒ 7π¬6 ym 3 ª!$#uρ ß# Ïè≈ ŸÒãƒ  yϑÏ9 â !$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ∩⊄∉⊇∪ {  ] 261البقرة. [   
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  .قيمته األدبية وفضل التشبيه: المطلب الثالث
  

البالغة  والخصال التي جاءت في فنون األدب ولقد جمع التشبيه كافة الفضائل
قع من ذلك شيء كثير لما فيه من حسن حت أنه لو جمع مؤلف في ذكرها لو

 سهولة مع براعة اللفظ وإيصال المعنى إلى القلب بلطف وإيجاز الكالم والعبارة
   ..األلباب  وقوة التأثير بما يأخذ العقولو

ثم إنه لو لم يكن للتشبيه فضل غير أنه أكثر الصور البيانية الواردة في القرآن 
  . ن سرد باقي فضائلهكفاية ع والكريم لكان في ذلك غنية

مع ، وإن نزوع النفس إلى التشبيه هو إحدى فطرها الّتي فطرها اهللا عليها"
قصور التعبيرات ذوات الدالالت المباشرات عن أداء المعاني المرادة أحيانا 

  .كثيرة
 وفي كُّل لغات الناس فصيحها، لهذا نجد التشبيه موجودا لدى كُّل األمم والشعوب

   .1"وعاميها 

 التشبيه جار كثيرا في كالم العرب " : "الكامل" في كتابه 2ل اإلمام المبردقا
  .3" هو أكثر كالمهم لم يبعد: حتّى لو قال قائل

وهو باب كأنه ال آخر ، والتشبيه كثير "4"والتشبيه من أكثر كالم الناس: "ويقول
  .5"له

  

                                                 
   ) .165 ص \ 2ج ( للميداني "  البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها "   1
ت       ، م 826 -  هـ210و ( المعروف بالمبرد، أبو العباس،  الثمالى االزدياألكبرمحمد بن يزيد بن عبد      هو   2

ـ  ه286 ولـه  ، وكان إماما في النحـو واللغـة  ، نزل بغداد .واألخبار األدبوأحد أئمة ، إمام العربية:  ) م899 ـ 
   .التواليف النافعة في األدب

   .بفتح الراء: ثم غلب عليه، المثبت للحق: أي، دقم فأنت المبرِ: فقال له، إن المازني أعجبه جوابه: يقال
و غيرهـا   نسب عدنان وقحطـان      و   طبقات النحاة البصريين  و  شرح المية العرب    و  لمقتضب  او  الكامل  : من كتبه   

  .) 314ص  / 4ج  (" وفيات األعيان  " و،  )577ص  / 13ج  (" سير أعالم النبالء" : ترجمته في . كثير 
  .ت.دار الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ، د ) 999 ص \ 2ج (  البن المبرد " الكامل"  3
   ) .1037 ص \2ج  ( المرجعنفس  4
   ) .54 ص \ 2ج ( نفس المرجع  5
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  ":ثرالصناعتين في النظم والن"  هكتاب"بو هالل العسكري في أوقال 
ولهذا أطبق جميع المتكلّمين من ، ويكسبه تأكيدا، التشبيه يزيد المعنى وضوحا"

  2".1ولم يستغن أحد عنه، العرب والعجم عليه

                                                 
   ) .243ص   ( 1
  .من هذه الرسالة )  55 ص(  التمثيل فائدة:  وراجع المزيد من الفضائل في باب 2
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  .أغراضه  ودواعي التشبيه: المطلب الرابع
  

قد يختار في كالمه ، كاتبا أو متحدثا ، ن أو ناثراكااألديب البليغ شاعرا 
 أو أكثر  من طُرق الكالم وأساليبه ليحقق به غرضا يختارطريقة التشبيه ضمن ما

ويدخل فيه ، واء أكان ما اختاره تشبيها مفردا أو مركباش، من األغراض التالية
  :تشبيه التمثيل 

كون الصورة الّتي دّل عليها التشبيه أكثر بيانا وأوضح داللة :  الغرض األول
دون ، ى مباشرةغوي على المعنقّ أداء من الكلمات التي تدل بوضعها اللّوأد

  .استخدام التشبيه
إذا ، ي عن طريق التشبيههن المتلقه إلى ذتقريب صورة المشب: الغرض الثاني

كتشبيه ، أو كان مقداره أعظم، كان وجه الشّبه في المشبه به أكثر وضوحا وأظهر
  .القلوب القاسية بالحجارة

ففي ، ور جمالية يشتمل عليها التشبيهاِإلمتاع أو االستمتاع بص: الغرض الثالث
كثير من التشبيهات الدقيقة المحكمة صور جمالية ال تُوجد في غيرها من طُرق 

  .الكالم
وهذا اِإلقناع قد يصل إلى ، اِإلقناع بفكرة من األفكار:   الغرض الرابع

، يةوقد يقتصر على مستوى إقامة الحجة الخطاب، مستوى إقامة الحجة البرهانية
ومنه تشبيه ، وقد يقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة

  .من يدعو غير اهللا بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه
أو التنفير بكشف جوانب ، الترغيب بالتّزيين والتحسين:  الغرض الخامس

  .القبح
بما عن طريق تشبيهه ، فالترغيب يكون بتزيين المشبه وإبراز جوانب حسنه

  .هو محبوب للنفوس مرغوب لديها
   هو مكروه عن طريق تشبيه بما، والتنفير يكون بإبراز جوانب قُبحه

  .أو تنفر النفوس منه، للنفوس
وقد يكون كلٌّ من الترغيب والتنفير عمال إيهاميا معتمدا على صناعة كالمية 

  .مبالغ فيها
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أو محورِ الخوف ، ي النفسإثارة محور الطّمع والرغب ف: الغرض السادس
  .أو مخاوف تحذرها، إذا كان في المشبه مطامع تطمع فيها النفوس والحذر

كتصوير المنفق في سبيل اهللا بزارع الحب الّذي تُنبت كُلُّ حبة منه سبع سنابل 
  .في كّل سنبلة مئةُ حبة

   الريحبرماد اشتدت به، وكتصوير أعمال الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر
نبثّا، فسفتهوا، فجعلته هباء ما كسبفهم ال يقدرون على إمساك شيء مم.  

فلدى ِإثارة محورِ الطّمع والرغبِ في النفس يتّجه اِإلنسان بمحرض ذاتي إلى 
  .ما يراد توجيه له

ولدى إثارة محور الخوف والحذرِ في النفس يبتعد اِإلنسان بمحرض ذاتي عما 
عنهي هإبعاد راد.  

  .أو التعظيم أو التحقير، المدح أو الذّم: الغرض السابع
وتذم الديوث ، وتذُم الجبان بتشبيهه باألرنب، كأن تمدح الشجاع بتشبيهه باألسد

  .بتشبيه بالخنزير
وتحقّر خطبة بتشبيهها بنقيق ، وكأن تُعظِّم جود الجواد بتشبيهه بالبحر

  .الضفادع
أو استرضاء ، شحذُ ذهن المتلقِّي وتحريك طاقاته الفكرية: ثامنالغرض ال

حتّى يتأمل ويتفكّر ويصل إلى إدراك المراد عن طريق ، لتوجيه عنايته ذكائه
  .التفكر

الذي يجري سيال ، كتشبيه الصراع بين الحقّ والباطل بصورة الغيث الغزير
أما الزبد ، هي إليه كلٌّ منهماوما ينت، والزبد الذي يطفو على سطحه، يمأل الوادي
  .وأما ما ينفع الناس فيمكُثُ في األرض مفيدا نافعا، فيذهب جفاء

 وأهل التأملِ والنّظر والبحث العلمي، ومثل هذه التشبيهات يخاطب بها األذكياء
  .والمتفكّرون

 غير وهي مما يحتاج بيانُه عن، تقديم أفكار كثيرة جدا ودقيقة: الغرض التاسع
فيدلُّ ، طريق التشبيه كالما كثيرا يصُل إلى عشرات الصفحات وأكثر من ذلك

فالمشبه به قد يكون بمثابة نموذج مشهود من نماذج ، عليها التشبيه بأخصر عبارة
  .مثُل هذا: فيكفي في العبارة أن يقال، الوسائل التعليمية
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تأدبا في اللّفظ ، لتشبيهإيثار تغطية المقصود من العبارة با: الغرض العاشر
  .واستحياء

  .عن طريق التشبيه، بيان صفة للمشبه: الغرض الحادي عشر
إذ هي في المشبه به ظاهرة ال ،  فمنه بيان إمكان وجود الصفة في المشبه

  .ويرى المتلقِّي عدم إمكان وجودها في المشبه، نزاع في وجودها فيه
فيأتي ، لخفائها  أمرا غير معروف في المشبهإذا كانت  ومنه بيان حقيقة الصفة

  .التشبيه فيكشف حقيقة هذه الصفة المجهولة
تُها معروفة، لكن مقدارها إذا كانت حقيق،  ومنه بيان مقدار الصفة قوة وضعفا

  .إلى غير ذلك من أغراضمجهول، 
إذ ، استخدام األسلوب غير المباشر للتعبير عن المراد: الغرض الثاني عشر 

 وذلك في المجاالت األدبية، أشد تأثيرا في النفوس من األسلوب المباشر غالباهو 
  .وفي نحو ذلك، وفي كثير من صور اِإلقناع، وفي الموعظة

تُعطي ، وصور كثيرة، ما في التشبيه من طُرق متعددة: الغرض الثالث عشر 
أو ،  يوجه له الكالمالمعبر البليغ مجاال واسعا النتقاء ما يراه أكثر تأثيرا فيمن

وهذا أمر يشعر فيه المتكلّم بلذّة اِإلبداع واالبتكار وإيجاد ما لم يسبق ، أكثر إبداعا
  تنمو عند األذكياء ، وهي نزعة موجودة في طبائع الناس الفطرية، إليه

  .وتضمر عند غيرهم، والعباقرة
جمال يرضي ما في كثير من الصور التشبيهية من : الغرض الرابع عشر 

  :إذ يقدم لهم لوحات جمالية مختلفة، أذواق المتلقّين ويمتعهم
 فمنها ما تنتزعه الذاكرة اللّماحة من الطبيعة الجميلة في المدركات الحسية 

  .ويشبه به، فيقيس الفكر عليه كما هو
ويؤلّف الخيال بين هذه العناصر ،  ومنها ما يجمع الفكر عناصره من الطبيعة

  .ثم يقيس الفكر عليها ويشبه بها، تأليفا مبتكرا في صورة
 ومنها أشياء معنوية فكرية يصور لها الخياُل صورا ثم يقيس الفكر عليها 

  .1وربما يشبه الفكر بها دون أن يتدخّل الخيال في تصوير صور لها. ويشبه بها
                                                 

دار عالم   )89ص ( عبد القادر حسين : للدكتور "  القرآن و الصورة البيانية: " ھذا المبحث مستفاد من كل   1
 \2( للميداني " البFغة العربية ، أسسھا وعلومھا وفنونھا " و،   م1985ھـ 1405 ، الطبعة الثانية ، سنة الكتب

الفوائد الغياثية في علوم "و ،  م1996 هـ ـ 1416دار دمشق و الدار الشامية ، الطبعة األولى سنة   )165

  . م 1991: ، الطبعة األولى ، سنة عاشق حسين ، دار الكتاب اللبناني : تحقيق   )148ص  ("  البFغة
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 حقيقة وهل هو، االستعارة وفي الفرق بين التشبيه:المطلب الخامس

  .أو مجاز 
  

  : الفرق بين التشبيه واالستعارة: أوال 
 إذ حررت فيها المقاالت الطوال، األدب بهذه المسألة واشتهرت كتب البالغة

ما هذا إال للتداخل الكبير بين هذين اللونين من ، واألشعار وضربت لها األمثلةو
لنقول الواردة في سأحاول جاهدا تمحيص أهم ا، والتقارب الواضح بينهما والبيان

  :باهللا التوفيق  وبيان الفرق بينهما من كالم أهل العلم فأقول وهذا المجال
 قبل الخوض في المسألة ارتأيت أن أقدم تعريفا بسيطا لالستعارة لغة

  :اصطالحا و
على أن ، طلب شيء ما لالنتفاع به زمنا ما دون مقابل: االستعارة في اللّغة
ه المستعير إلى المدة الممنوحة لهيرير عند انتهاء المدأو عند الطلب، ع.  

 استعمال لفظ ما في غير ما وضع له في  ":االستعارة في اصطالح البيانيين
مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى ، لعالقة المشابهة، اصطالح به التخاطب

  1. "الموضوع له في اصطالح به التخاطب
و بسط مفاهيمها و   في هذه المسألةالقول فلم أر من حررو أما الفرق بينهما 

اإلمام ضياء الدين بن األثير رحمه اهللا في كتابه  فيها مثل اآلراء المتضاربةناقش 
 أحببت نقل كالمه مع بعض التصرف، ف" في أدب الكاتب و الشاعر المثل السائر" 
  ..طلبا لالختصار  واالختزال مناسبة للمقامو

التشبيه المضمر األداة قد خلطه قوم باالستعارة ولم  ":قال ابن األثير رحمه اهللا
وسأوضح وجه الخطأ فيه وأحقق القول في ، يفرقوا بينهما وذلك خطأ محض

 :الفرق بينهما تحقيقا جليا فأقول 
 أما التشبيه المظهر األداة فال حاجة بنا إلى ذكره ههنا ألنه معلوم ال خالف 

الذي وقع فيه الخالف فنقول إذا ذكر المنقول فيه لكن نذكر التشبيه المضمر األداة 
والمنقول إليه على أنه تشبيه مضمر األداة قيل فيه زيد أسد أي كاألسد فأداة 
التشبيه فيه مضمرة وإذا أظهرت حسن ظهورها ولم تقدح في الكالم الذي أظهرت 

                                                 
   ) .229 ص \ 2ج ( للميداني "   البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها "  1
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ن  وهذا بخالف ما إذا ذكر المنقول إليه دو ،فيه وال تزيل عنه فصاحة وال بالغة
المنقول فإنه ال يحسن فيه ظهور أداة التشبيه ومتى أظهرت أزالت عن ذلك الكالم 

  ...ما كان متصفا به من جنس فصاحة وبالغة وهذا هو االستعارة 
والفرق إذا أن التشبيه المضمر األداة بحسن إظهار أداة التشبيه فيه واالستعارة 

ون إال بحيث يطوى ذكر وعلى هذا فإن االستعارة ال تك، ال يحسن ذلك فيها 
  المستعار له الذي هو المنقول إليه ويكتفي بذكر المستعار الذي هو المنقول 

 فإن قيل ال نسلم أن الفرق بين التشبيه وبين االستعارة ما ذهبت إليه بل الفرق 
بينهما أن التشبيه إنما يكون بأداته كالكاف وكأن وما جرى مجراها فما لم يظهر 

  ...ه ال يكون تشبيها وإنما يكون استعارة فيه أداة التشبي
 قلت في الجواب عن ذلك إذا لم نجعل قولنا زيد أسد تشبيها مضمر األداة 
استحال المعنى ألن زيدا ليس أسدا وإنما هو كاألسد في شجاعته فأداة التشبيه تقدر 

  ...ههنا ضرورة كي ال يستحيل المعنى 
 إظهارها في موضع دون موضع وجملة األمر أنا نرى أداة التشبيه بحسن

فعلمنا أن الموضع الذي يحسن إظهارها فيه غير الموضع الذي ال يحسن إظهارها 
فيه فسمينا المواضع الذي يحسن إظهارها فيه تشبيها مضمر األداء والذي ال 

  ...يحسن إظهارها فيه استعارة
 أسد أي  فإن قيل إذا أجزت إضمار أداة التشبيه وقدرت إظهارها في قولك زيد

  ... كاألسد فنحن نضمر أيضا المستعار له ونقدر إظهاره 
 فالجواب عن ذلك أني أقول نحن في هذا المقام واقفون مع االستحسان ال مع 
الجواز ولو تأملت ما أوردته في أول كالمي بالعين الصحيحة لما أوردت علي 

ر أداء التشبيه هذا االعتراض ههنا فإني قلت التشبيه المضمر األداة يحسن إظها
فيه واالستعارة ال يحسن إظهار أداة التشبيه فيها ولو قلت يجوز أو ال يجوز لورد 
علي هذا االعتراض الذي ذكرته وقد علم وتحقق أن من الواجب في حكم 
الفصاحة والبالغة أال يظهر المستعار له وإذا أظهر ذهب ما على الكالم من 

  :نا هذا البيت الذي هو الحسن والرونق أال ترى أنا إذا أورد
   1وردا وعضت على العنّابِ بِالبرد   فأمطرت لُؤلُؤا من نرجِس وسقت  

                                                 
دار صادر بيروت ، الطبعة  ) 267ص ( ان سامي الدھ:  بتحقيق  البيت Qبي الوأواء الدمشقي، انظر ديوانه 1

  .  م1993ھـ 1414: الثانية سنة
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 وجد عليه من الحسن والرونق ما ال خفاء به وهو من باب االستعارة فإذا 
أظهرنا المستعار له صرنا إلى كالم غث وذاك أنا نقول فأمطرت دمعا كاللؤلؤ من 

لورد وعضت على أنامل مخضوبة كالعناب بأسنان عين كالنرجس وسقت خدا كا
فتأمل ما أشرت إليه وتدبره ... كالبرد وفرق بين هذين الكالمين للمتأمل واسع 

 كالمه رحمه اهـ". حتى تعلم أني ذكرت ما لم يذكره أحد غيري على هذا الوجه
   .1اهللا

ه أضاف فرقا آخر غير ما ذكرـ   ـ رحمه اهللا2غير أن ابن سنان الخفاجي
  :بقية العلماء فقال

ألن التشبيه ، وليس يقع الفرق عندي بين التشبيه واالستعارة بأداة التشبيه فقط" 
قد يرد بغير األلفاظ الموضوعة له ويكون حسنا مختارا وال يعده أحد في جملة 

  :3أبي القاسم الزاهياالستعارة لخلوه من آلة التشبيه ومن هذا قول 
  

  4ومسن غصونا والتفتن جاذرا         ...    سفرن بدورا وانتقبن أهلة

                                                 
   ) .347 ص \ 1ج ( ب الكاتب والشاعر في أدالمثل السائر   1

  .أديب شاعر)  هـ 466ت ، 423و( أبو محمد الخفاجي الحلبي ، هو ابن سنان عبد اهللا بن محمد بن سعيد  2
لمحمد " فوات الوفيات" راجع . الفصاحةوسر ، ديوان شعر: من آثاره  ..أخذ األدب عن أبي العالء المعري وغيره

 ، و 1974  الطبعة األولى ، سنة بيروت،  صادر دار عباس إحسان:  تحقيق ) 220ص  \ 2 ج( بن شاكر الكتبي 
  . م 1980سنة الخامسة الطبعة للماليين العلم دار ) 120 ص \ 6ج ( معجم المؤلفين 

، ت 308 و ( القاسم بن علي بن إسحاق بن خلف البغدادي المعروف بالزاهي الشاعر المشهور  هو أبو  3
قال ابن   ،هما وغير المهلبي والوزير الدولة سيف في مدائح وله اً محسناً كثير الملح والظرفان وصافك  )هـ352

جمع له ديوان شعر " ولم يقع إلي شعره مجموعا وإنما تطرفته من أفواه الرواة واستفدته من التعليقات :"أبي الدنيا
ص /4ج(  للزركلي  " األعالم" و ) 371ص  / 3ج  (البن خلكان " وفيات األعيان : " ينظر . في أربعة أجزاء 

  . م 1980سنة الخامسة الطبعة للماليين العلم  دار)263
 ،  المنصور حمد بن عبد اهللا  : تحقيق ) 289 ص   \ 1ج  (  قيس بن محمد بن اهللا عبدل" قرى الضيف   " انظر البيت في      4

  .1997سنة  األولى الطبعة ، الرياض ، السلف أضواء
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  :1الوأواء الدمشقيوقول 
  2وردا وعضت على العنّابِ بِالبرد   ...    فأمطرت لُؤلُؤا من نرجِس وسقت 

  
وإنما ،  لفظ من ألفاظ التشبيهحض وليس باستعارة وإن لم يكن فيهتشبيه مهو 

 بد لالستعارة من حقيقة هي الفرق بين االستعارة والتشبيه ما حكيناه أوال وال
فالمستعار لفظ االشتعال فيما . ومستعار له، ومستعار منه، وهي مستعار: أصلها

ولها تأثير في الفصاحة ظاهر . والشيب مستعار له، والنار مستعار منه، مثلنا به
  3. "وعلقة وكيدة

 حيث عقدكالم مطول في هذه المسألة شيخ البالغيين عبد القاهر الرجاني و ل
تناول القضية وأطال الكالم عن الفرق بينهما  والتشبيه وباب الفرق بين االستعارة

مناقشة األقوال  ومن عدة وجوه إلى حد اإلشباع مع االسترسال في ذكر األمثلة
المخالفة مما يحول دون إيراده ههنا إرادة لالختصار فمن كانت له رغبة استزادة 

   . 4غنيةو في الموضوع فليراجعه فإن فيه كفاية
  :هل التشبيه حقيقة أو مجاز :ثانيا 

  قال  ،والمحققون على أنه حقيقة:" رحمه اهللا 5قال اإلمام جالل الدين السيوطي
  
  
  

                                                 

شاعر مطبوع منـسجم     ،   )ـ  ه 385 نحوت    (ج محمد بن أحمد الغساني الدمشقي الملقب بالوأواء       الفرهو أبو    1    
 / 6ج( للذهبي  "تاريخ اإلسالم " ترجمته في   .له ديوان شعر    مثيل،  العبارة حسن جيد التشبيه ليس للشامين في وقته         

  بيـروت ،   صادر دار عباس إحسان:  تحقيق   )240ص   /3ج  ( البن شاكر الكتبي  "  فوات الوفيات "  ، و    )405ص  
 .1974الطبعة األولى ، سنة 

  .من هذه الرسالة )  40 ص( سبق تخريج البيت  2
  .  م1972 هـ 1402دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، سنة   )119ص ( بتصرف " سر الفصاحة "  3
جندي ـ رحمه اهللا ـ فقد أجاد وأفاد في وانظر في ذلك أيضا كالم الشيخ علي ال ) . 320ص ( " أسرار البالغة "  4

   ) .292 إلى ص 267 ص \ 2ج ( من " فن التشبيه  "  هذا الباب ضمن كتابه
) هـ  911 ت – 849و( ، جالل الدين    هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي             5

 .لم يكد يترك علما إال وألف فيه . إمام حافظ مؤرخ أديب

المزهر ،الدر المنثور في التفسير المأثور: أشهرها ، والرسالة الصغيرة، منها الكتاب الكبير،  مصنف600نحو من له 
انظـر  . اإلتقان في علوم القرآن     ،  حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     ،  الجامع الصغير في الحديث   ،  في اللغة 

   .  )128 ص \ 5ج  ( " م المؤلفين معج" و ) 301 ص\ 3ج( للزركلي " األعالم " : ترجمته في
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التشبيه ليس بمجاز ألنه معنى من المعاني وله ألفاظ تدل عليه :" 1الزنجاني 

وضعا فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه وإنما هو توطئة لمن سلك سبيل 
ستعارة والتمثيل ألنه كاألصل لهما وهما كالفرع له والذي يقع منه في حيز اال

   .2"المجاز عند البيانيين هو الذي يجيء على حد االستعارة 
والذي يقع منه ـ أي التشبيه ـ في حيز المجاز عند أهل : " 3و قال النويري

ر  بين  أن هذا الفن هو الذي يجئ على حد االستعارة كقولك لمن يتردد في األم
واألصل فيه أراك في ترددك " أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى : "  يفعله أو يتركه

  .4كمن يقدم رجال ويؤخر أخرى
فظهر من خالل هذه النقول أنه حقيقة ال مجاز، و أن المجاز إنما يكون في 

  .االستعارة ال غير 

                                                 
ـ 660ت  ( رجي الملقب بعز الدين     الخز  الزنجاني ،هو عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد الجرجاني         1   أديـب  ،) ه

والمغرب فـي   المعرب عما في الصحاح     : ن تصانيفه م .عالم بالنحو واللغة والتصريف والمعاني والبيان والعروض        
 \ 4ج  (  للزركلـي    "األعالم"، ترجمته في    فتح الفتاح في شرح المراح    ،  صريف وشرحه الهادي في النحو والت   ،  اللغة
  . ) 216 ص \ 6ج  ( لعمر رضا كحالة"  معجم المؤلفين"، و  )179ص 

مركز الدراسات القرآنية ، مجمع الملك فھد بالمدينة : تحقيق  )1530 ص \ 4ج ( " في علوم القرآن اWتقان "   2
   ) .415 ص \ 2ج ( للزركشي " البرھان " وانظر ،  ھـ Q1426ولى سنة رة ، الطبعة االمنو

النويري نـسبته  ، ) هـ 733 ت – 677و(  احمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب ابن عبادة البكري       هو  3
  .عالم بحاث غزير االطالع ) من قرى بني سويف بمصر ( إلى نويرة 
رسالة النفائس االبريزية واللؤلؤ السني في مدح الجنـاب         ،  دب في ثالثين مجلدا   نهاية األرب في فنون األ    : من كتبه   

ـ " األعالم  "  ) 306 ص   \ 1ج  ( " معجم المؤلفين   " . الحسني ورحلة إلى األصقاع السوسية وديوان شعر       ي للزركل
   ) .165 ص \ 1ج (
   ) .43 ص 7ج ( " في فنون األدب نهاية األرب  "  4
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  .فن التشبيه التمثيلي : المبحث الثاني 
  
تاريخ مصطلح التمثيل وتحرير الفرق بين التشبيه التمثيلي :  المطلب األول 

  .و االصطالحي 
  

  :تعريف التمثيل لغة : أوال 
  .2 "تصوير الشيء كأنّه تنظُر إليه: التّمثيل"  : 1قال الخليل بن أحمد الفراهيدي

  :و جاء في لسان العرب
والمثل  ،ه بمعنى تسوية يقال هذا مثله ومثله كما يقال شبهه وشبهثل كلمةم" 

   .3 "الشِّبه يقال مثل ومثل وشبه وشبه بمعنى واحد
   :وفي القاموس المحيط 

محركة  والمثُل،  أمثاٌل معجو ال لكسرِ والتحرِيك وكأمير الشِّبه ،با، المثُل"
مثُل الجنّة التي وعد " ومنه ..  وقد مثّل به تمثيال وامتثله وتمثّله، الحجةُ والحديثُ

ره له حتى كأنه ينظُر      صو:   ومثّله له تمثيال ،األمثل األفضل و ،"متقون ال
  4 ."وامتثله هو تصورهإليه 

  
  : التمثيلتاريخ مصطلح : ثانيا 

كان مفهوم التمثيل عاما عند القدماء من علماء البالغة فقد أطلقوه على كثير 
لم يجعلوه  و والتشبيه االصطالحيمن الصور البيانية كاالستعارة والمجاز والكناية

مبادئه التي  وأسسه، ومقوماته التي يرتكز عليها ونوعا خاصا بعينه له خصائصه
إذ انصرف ، البالغية في تلك الفترة وهذا شأن سائر الفنون األدبية و ،يتميز بها

                                                 
           وهـي بطـن مـن    ، نـسبة إلـى فراهيـد   خليل بن أحمد بن عمرو بن تمـيم الفراهيـدي ـ    أبو عبد الرحمن ال  1

في      اإلمام الجهبذ البحر ، ) هـ 170 ت100و(  ـ األزدي اليحمدي ولد األسد بلغة أزد شنوءة: والفرهود، األزد
  . النحو واالشتقاق والعروض وسائر علوم العربية 

البلغة في  : " ترجمته في   . والنغم،    والنقط والشكل   ،  وكتاب العروض   ،  ومعاني الحروف   ،  له كتاب العين في اللغة      
   ) 244 ص \ 2ج ( البن خلكان " األعيان  وفيات" للفيروز أبادي ، و " تراجم أئمة النحو واللغة 

دار الكتب العلميـة    عبد الحميد الهنداوي،    .د:  ترتيب و تحقيق       ) 118 ص   4ج  ( مادة الميم   ،  " العين  " كتاب    2
  .م 2003هـ  1422بيروت،الطبعة األولى، سنة 

   ) .610 ص \ 11ج ( مثل : مادة " لسان العرب  "  3
  .   )1056 ص (مثل : مادة " القاموس المحيط  "  4
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     ،  نسبة األشعار واألقوال إلى أصحابها والتدوين وأهل العلم آنذاك إلى الجمع
  ...ضبط الشوارد ووضع القواعد وتقنينها و لم يكن لهم كفاية وقت لتنظير الفنونو

  و كان أعرق ما رأيت من كالم عن التمثيل ما ذكره اإلمام الحكيم 
 :حيث قال" السنة  واألمثال من الكتاب" ـ عليه رحمة اهللا ـ في كتابه 1الترمذي

هد ليقف على ما يؤدي معنى والتمثيل أن تصف شيئا غاب عنك فتمثل له في الشا"
 فهو بهذا خصه بما تناول الغيبيات دون غيرها من األحوال كيفما كان 2"الغائب 

  .أسلوبه  وصفته
 حيث جعله تحت باب 3لقدامة بن جعفر" نقد الشعر " ثم يليه ما ورد في كتاب 

  : نعت ائتالف اللفظ مع المعنى فقال 
ى معنى فيضع كالما يدل على معنى هو أن يريد الشاعر إشارة إلالتمثيل و " 

  4". وذلك المعنى اآلخر والكالم منبئان عما أراد أن يشير إليه آخر

                                                 
  .، فقيهحافظ، محدث)  هـ 320نحو ت (  أبو عبد اهللا ،محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي هو 1

نوادر األصول في معرفة ، األمثال من الكتاب والسنة، الكسب، رياضة النفس، األكياس والمغترين: صانيفهمن ت
 5ج( البن حجر العسقالني " لسان الميزان " له ترجمة في . وعلل العبودية ، أخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم

" معجم المؤلفين " و  ،  م1986 هـ ، 1406 مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت،الطبعة الثالثة ، سنة ) 308ص \
   ) .315 ص \ 10ج ( لعمر رضا كحالة 

 الـسيد .د : تحقيق،    )74 ص 1ج  ( ، ألبي عبد اهللا محمد بن علي الحكيم الترمذي          " األمثال من الكتاب والسنة     "  2
   . م 1985سنة  ، األولى الطبعة بيروت،  زيدون إبن ار ، دالجميلي

من البلغاء الفصحاء المتقدمين في ، كاتب) :  هـ 337ت ( أبو الفرج   ،  بن قدامة بن زياد البغدادي    قدامة بن جعفر     3
  .علم األدب والمنطق والفلسفة

  .وجالس المبرد وثعلبا وغيرهما، ثم انتقل إلى بغداد، وسكن البصرة، كان نصرانيا فأسلم على يد المكتفي باهللا
  .وصناعة الجدل، زهر الربيع في اإلخبار، كتاب الخراج،  الشعرنقد، سر البالغة في الكتابة: من آثاره

   ) .128 ص \ 8ج ( لعمر رضا كحالة " معجم المؤلفين " ، و )191 ص \ 5ج ( للزركلي " األعالم "  :انظر
   ) .159ص ( " نقد الشعر : " مؤلفه ينظر  4
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  .  منه إلى باب التمثيل 1و هو بهذا التعريف أقرب إلى باب الكناية
األدبية  ووتكلم عنه أبو هالل العسكري فأورد له كثيرا من الشواهد القرآنية

لم يجعله بابا  وي والكناية والمجاز واالستعارةتحت أبواب التشبيه االصطالح
  ..بعينه

   :2فمن ذلك ما ذكره تحت قول يزيد بن الصعق
   وأكرهتُ نفسي على ابن الصعق  ...    تركتُ الركاب ألربابِها 
  3وبعض الفوارس ال تعتنق     ...    جعلت يدي وشاحا له 

  4"جعلت يدي وشاحا تمثيل: فقوله"قال أبو هالل 
  . أنها من باب االستعارةو ظاهر جدا

ومن : " وهو عند ابن رشيق القيرواني من ضروب االستعارة حيث قال 
وذلك أن تمثل شيئا بشيء ، وهو الممائلة عند بعضهم، ضروب االستعارة التمثيل

  :ولم يأت أملح منه ،  القيس وهو أول من ابتكرهنحو قول امرئ، فيه إشارة
   5 بسهميك في أعشار قلب مقتل     ...       وما ذرفت عيناك إال لتقدحي

معنى التمثيل اختصار قولك مثل كذا وكذا كذا : و قال أيضا في نفس الموضع
  6 ...وكذا

   .7كما مثل له بأمثلة أكثرها من قبيل الكناية والتشبيه االصطالحي 

                                                 

الكناية هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من : " للكناية إذ يقول " بن حجة الحموي"   وانظر مثال مطابقته لتعريف 1
المعاني فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليال 

 .1987سنة  األولى الطبعة، بيروت، الهالل مكتبة، شعيتو عصام: تحقيق ) 263 ص \ 2ج ( خزانة األدب . " عليه 
الكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا كـان أو معنـى   "ا تعريف عبد القاهر الجرجاني حيث قال    و كذ 

  .)240ص\1ج(التعريفات : ، راجع "بلفظ غير صريح من الداللة عليه لغرض من األغراض كاإلبهام على السامع
  .له شعر في األصمعيات . لفصحاء من الشعراء ا، فارس جاهلي: هو يزيد بن الصعق الكالبي التميمي    2

  ) .185 ص \ 8ج ( األعالم للزركلي ،  )55 ص \ 7ج ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :  انظر 

تحقيق و شرح عبد السالم هارون،مكتبة مصطفى الحلبي و  ) 425 \ 6ج ( للجاحظ " الحيوان "   انظر البيت في  3
  . .م1965 هـ ـ1384أوالده بمصر ، الطبعة الثانية ، سنة 

   ) . 356ص ( " ، الشعر والنثر الصناعتين  "  4
  ) .13ص ( ديوانه ، البيت المرئ القيس   5
   ) .451، 450 ص \ 1ج ( " العمدة في محاسن الشعر وآدابه   "  6
   ) .450 ص \ 1ج ( نفس المصدر    7
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 فأنت ترى أن التمثيل في كالم هؤالء العلماء لم يكن له ضابط معين يضبطه
  .سائر ألوان البيان يميزه عن و

 البالغي أول ما وقفت عليه من كالم أهل العلم في محاولة ضبط هذا اللون و
بين التشبيه االصطالحي هو كالم نفيس لإلمام الحكيم الترمذي لم  والتفريق بينهو

 ـ في سياق  وذلك فضله وكرمهوهللا الحمدـ من سبقني لنقله ـ و اهللا أعلم ـ أر 
كتاب اهللا حيث فرق بينهما بأن التمثيل ما كان الغرض منه بيان ذكره مثاال للتالي ل

  .شاهد أمامه  وتمثيلها للسامع من ما هو ماثل ومعاني الغيبيات
و قد ذكر ذلك بعد أن شبه التالي لكتاب اهللا بمن له حبيب حنين إلى قلبه ثم 

ا تمثيل فإن نفر نافر من هذا فقال أليس هذا تشبيه قيل له هذ:" قال على إثر ذلك
وليس بتشبيه قال والتمثيل أن تصف شيئا غاب عنك فتمثل له في الشاهد ليقف 

فالترمذي ـ كما هو ظاهر ـ خصه بالغيبيات ، 1"على ما يؤدي معنى الغائب 
  .دون غيرها من مقامات الكالم 

جف مدادها إلى أن جاء شيخ البالغيين عبد القاهر  وثم رفعت أقالم العلماء
مؤسس  وه اهللا ـ صاحب الفضل الكبير على هذا اللون البيانيالجرجاني ـ رحم

وفرق بينه وبين التشبيه االصطالحي وكشف .. مقيم أركانه فحدد مفهومه ودعائمه
  ..النقاب عن بالغته 

 ثم تبعه السكاكي في كتابه مفتاح العلوم فنحا نحوه في بيان أصول هذا الفن
اإليضاح في علوم " سفره الجامع ليلحق بركبهم الخطيب القزويني في تقنينهو

  ...ألحق ووثق وفعلق" البالغة 
 فهؤالء الفرسان الثالثة كانت لهم أياد بيضاء على هذا الفن البياني الجميل فقد 
عنوا بدراسته وإظهار محاسنه والكشف عن لطائفه وأسراره ووضع الحواجز 

  ..م من العلماء مما لم يحصل من غيره، الحصينة بينه وبين التشبيه االصطالحي
و قد رأيت أن أستعرض أقوال هؤالء الجهابذة في التفريق بين التشبيه 

االفتراق بين  والتشبيه التمثيلي مرتبة منسقة ثم ألخص وجوه االتفاق واالصطالحي
وهو م ما ، يوافق الحق وهؤالء األعالم فبيان القول الذي تطمئن إليه النفس

  .و اهللا الموفق المطلب اآلتي بإذن اهللا سيتضمنه 
  

                                                 
   ) .74 ص \ 1 ج (للحكيم ، أبي عبد اهللا الترمذي " األمثال من الكتاب والسنة "  1
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  :الفرق بين التشبيهين التمثيلي و االصطالحي : ثالثا 
  

  :رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني : أوال 
و تشبيه  تشبيه عادي: قسم الشيخ التشبيه من حيث وجه الشبه إلى قسمين

  .تمثيلي
  

 هو ما كان وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه ال يحتاج فيه إلى :التشبيه العادي 
تأول وصرف عن الظاهر ألن المشبه مشرك للمشبه به في نفس وجه الشبه 

  .وحقيقة جنسه ال في مقتضاه والزمه
  :وذلك يتحقق في أمرين اثنين

 أن يكون وجه الشبه حسيا أي مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة :األول
  .سواء أكان الوجه مفردا أم مركبا

فالغرائز والطباع ) عقليا حقيقيا ( يا  أن يكون وجه الشبه غرزيا طبع:الثاني
وإن كانت عقلية ألنها ال تدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة فقد ألحقها عبد 
القاهر بالحسيات ألنها حقائق متقررة ثابتة تعلمها في المشبه به كما تعلمها في 
 المشبه فالشجاعة والجبن والكرم والبخل والذكاء والغباء والقوة والضعف والصبر

والجزع وما إلى ذلك من الكيفيات النفسية حينما يكون واحد منها وجه شبه 
فالتشبيه المعقود عليه يكون كالتشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه حسيا سواء 

  .بسواء
فهو ما ال يكون وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه بل  : التشبيه التمثيليأما 

 ألن المشبه غير مشارك للمشبه يحتاج في تحصيله إلى تأول وصرف عن الظاهر
  .به في حقيقة وجه الشبه الظاهري وجنسه بل في مقتضاه والزمه

فإن  الحالوة وجه شبه ظاهري ) ألفاظ فالن كالعسل في الحالوة ( فإذا قلت 
فقط ألن المشبه به وهو العسل يوصف بالحالوة على سبيل الحقيقة بخالف المشبه 

الحالوة على سبيل الحقيقة ولذا يحتاج إلى التأول فإنه ال يوصف ب" األلفاظ "وهو 
وال كذلك ، بإرادة ما تستلزمه الحالوة من قبول النفس للشيء وحسن وقعه فيها
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فالذي يشبه األدهم بالغراب في السواد يرى السواد في المشبه كما يراه ، الحسي
  .1في المشبه به دون أن يحتاج إلى تأول بصرف اللفظ عن ظاهره

 أن التشبيه التمثيلي عند عبد القاهر محصور في كل تشبيه كان والخالصة
وأن التشبيه غير ، وجه الشبه فيه عقليا غير غرزي سواء أكان مفردا أم مركبا

التمثيلي محصور في كل تشبيه كان وجه الشبه فيه حسيا أو غرزيا سواء أكان 
  .2مفردا أم مركبا

  
   :3 رأي السكاكي: ثانيا 

 عنده ما كان وجه الشبه فيه مركبا عقليا غير لتشبيه التمثيليفاو أما السكاكي 
  .حقيقي 

واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان : "حيث يقول 
  :منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل كالذي في قوله

  د فإن صبرك قاتله    ...    اصبر على مضض الحسو 
   4د ما تأكله إن لم تج    ...      فالنار تأكل نفسها 

فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته بالنار التي ال تمد بالحطب فيسرع فيها 
 ليس إال في أمر متوهم له وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولة مع ،الفناء

 مصدور من قيامه إذ ذاك مقام ،علمك بتطلبه إياها عسى أن يتوصل بها على نفثه
  . وأنه كما ترى منتزع من عدة أمور ،رع فيه الهالكأن تمنعه ما يمد حياته ليس

  

                                                 
  .وما بعدها بتصرف )  92ص " ( أسرار البالغة : " انظر كتاب   1
 من مجلة الجامعة  اإلسالمية        45لمحمود سيد شيخون  العدد " نظرات في التمثيل البالغي : "   يراجع مقال 2
 هـ 1377طبعة الثانية ، سنة دار الرسالة بيروت ، ال ) 244ص ( لبدوي طبانة " البيان العربي " و )  273ص ( 
  . م 1958ـ 

             سـراج الـدين   ،  يوسف بن أبي بكر بن محمد بـن علـي الـسكاكي الخـوارزمي الحنفـي أبـو يعقـوب                   هو    3
 والعـروض  والبيـان  والتصريف النحو في متبحراً كانواألدب و عالم بالعربية   :  )ـ   ه 626 - 555 و (السكاكي  

 .والشعر
و  )222ص  / 8ج(للزركلي  " األعالم  " انظر  . رسالة في علم المناظرة    و لعلوم، ومصحف الزهرة  مفتاح ا  : من آثاره 

  .)282ص  / 13ج (" معجم المؤلفين " 

 دار الجيل بيروت ، الطبعة     )579ص ( يوسف شكري فرحات :  البيت البن المعتز، انظر ديوانه بشرح الدكتور    4
   . م1995 هـ 1415األولى ، سنة 
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وهذا صادق ،  ما كان وجه الشبه فيه على خالف ذلك:والتشبيه غير التمثيلي
وكذلك العقلي غير ، والشأن فيه أن يكون مفردا) الغرزي ( بالعقلي الحقيقي 

  .1"وكذا جميع الحسيات مفردة كانت أم مركبة، الحقيقي إذا كان مفردا
  :اثنين أمرين السكاكي اشترط في التشبيه التمثيلي  إلى أن نخلصف

  ..فخرج من ذلك ما كان مفردا، أن يكون مركبا  - أ 
  ..أن يكون عقليا فخرج منه الحسي الملموس   -  ب 

 

 :رأى الخطيب القزويني 
التشبيه التمثيلي عند صاحب اإليضاح هو ما انتزع فيه وجه الشبه من متعدد 

  ه بالعقليأمرين فأكثر من غير أن يضبط
  :في هذا يقول اإلمام القزويني  و
  .2" التمثيل ماكان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد أمرين أو أمور " 
  

وهذا يتحقق في كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد سواء 
  .أكان ذلك الوجه حسيا أم عقليا
  :والتشبيه غير التمثيلي عنده

  . 3" ه بخالف ذلكما كان وجه الشب" 

                                                 
  .)  347ص ( " مفتاح العلوم  "  1
  . ) 234ص (" اإليضاح في علوم البالغة  "  2
   ) .235ص ( المرجع نفس  3
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  :الموازنة بين هذه األقوال 
 فإنه قد إن هذه اآلراء مع وجاهتها ورسوخ أقدام أصحابها في البالغة العربية

  .. شيء من القصور يالحظ فيها
فعبد القاهر يقصر تشبيه التمثيل على ما كان الوجه فيه عقليا غير غرزي 

ثل هذا الوجه يحتاج في تحصيله وحجته في ذلك أن م، سواء أكان مفردا أم مركبا
إلطاف روية وينفي التمثيل عما كان الوجه فيه حسيا مركبا مع  وإلى إعمال فكر

أن هذا الوجه وإن كان مدركا بالحواس إال أن انتزاعه من الطرفين ونظمه في 
هيئة مركبة يحتاج إلى إعمال الفكر وإلطاف الروية كالوجه العقلي فينبغي أن 

المعقود عليه من قبيل التمثيل لكن عبد القاهر لم ينظمه في سلك يكون التشبيه 
  .التمثيل وهذا قد يعد شبه تقصير منه

ألن هذا المركب ، والسكاكي يخص التمثيل بما كان وجه الشبه فيه مركبا عقليا
وأهمل المركب الحسي ، يحتاج في الوصول إليه إلى إعمال الفكر وإرهاف الحس

مع أنه مشارك للمركب العقلي في احتياجه إلى بذل الجهد كما أهمله عبد القاهر 
  . والمشقة حتى يمكن تحصيله والعثور عليه

والخطيب القزويني أطلق اسم التمثيل على ما كان الوجه فيه مركبا سواء أكان 
وأهمل ما كان الوجه فيه مفردا عقليا غير غرزي مع أن هذا ، حسيا أم عقليا

ألنه ، صول إليه إال بعد كد الذهن وإرهاف الحسالوجه ال يمكن تحصيله والو
يستلزم صرف اللفظ عن ظاهره وإرادة مقتضاه والزمه كما أشرنا إلى ذلك فيما 

  .سبق
وإذا تأملنا حديث هؤالء الفرسان عن التمثيل والتشبيه فإننا نراهم يعتمدون في 

 احتياجه إلى إيضاح الفرق بينهِما على احتياج الوجه إلى بذل الجهد والمشقة وعدم
فإذا كان الطريق إليه سهال ميسورا لوضوحه وقربه سموا التشبيه المعقود .. ذلك

 وإذا كان الطريق إليه وعرا لدقته وبعده سموا التشبيه " تشبيها غير تمثيلي  "عليه 
   ." تشبيها تمثيليا "المعقود عليه 
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إن كانت  وجالءغير أن هذه العلة التي دارت عليها تعريفات هؤالء العلماء األ
االصطالحات  وماثلة للعيان فقد تباينت حولها الحدود وواضحة في األذهان

   .1التوجهات ووتفرقت فيها اآلراء
 يحوم حول حماها بحيث  ولدا لزم علينا إيجاد تعريف يدور عند هذه العلة و

   تناولناه في وكد الذهن إال وال يبقى تشبيه فيه حاجة إلى إعمال الفكر
  ..الحاالصط
أدليت بدلوي الضعيف في هذه المسألة مستعينا  ولذلك فإني توكلت على اهللا و

مالحظات األدباء المتأخرين  وبما انفتح عليه ذهني من أقوال العلماء السابقين
  :أشكاله هو كاآلتي  وفرأيت أن حد التشبيه التمثيلي الذي يجمع كل صوره

  
ه فيه إال بعد إعمال وجه الشب التشبيه التمثيلي ما ال يدرك"  

الفكر وبذل الجهد حسيا كان وجه الشبه أو عقليا، مفردا أو 
  " .متعددا

  :وهذا يتحقق في
 .ما كان وجه الشبه فيه مفردا عقليا

  .ما كان وجه الشبه مفردا حسيا 
  .ما كان وجه الشبه فيه مركبا عقليا
  .ما كان وجه الشبه فيه مركبا حسيا

  م التفريق القول بعد: المذهب الثاني 
من علماء البالغة الراسخين في هذا الفن الملمين بقواعده وأحكامه من يرى 
أنه ال فرق بين الصورتين، وما هما إال وجهان لعملة واحدة، وقد بنو قولهم هذا 
على أساس اتفاق المعنى اللغوي بين اللفظين في أصل الوضع، فالتشبيه لغة هو 

  .التمثيل وقل عكس ذلك 
 

  

                                                 
              مـن مجلـة الجامعـة      45لمحمـود سـيد شـيخون  العـدد            "نظرات فـي التمثيـل البالغـي      " انظر بحث     1

  .  ) 274ص ( اإلسالمية 
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  : ا السياق يقول اإلمام ضياء الدين ابن األثير و في هذ
وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل وجعلوا لهذا بابا مفردا "

ولهذا بابا مفردا وهما شيء واحد ال فرق بينهما في أصل الوضع يقال شبهت هذا 
العلماء الشيء بهذا الشيء كما يقال مثلته به وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك 

  1" . مع ظهوره ووضوحه
 إذ يعتبر كل تشبيه تمثيال 2هذا القول أيضا اإلمام الزمخشرينسب إليه و ممن 

   .3فال فرق بينهما البتة 
و التعقيب على هذا الرأي ـ على حسب ما بدا لي ـ أنه وإن كان اللفظان 

ما لهما معنى واحد في أصل الوضع فإن ذلك ال يمنع أن يكون لكل واحد منه
مفهوما خاصا به في االصطالح وهذا مشهور منثور في كتب اللغة والفقه   

  .أيضا، فالعبرة بما اصطلح عليه أهل العلم ال بأصل اللفظ ومرجعه 
والحق أني حاولت الوصول إلى هذا القول لإلمام الزمخشري غير أني لم 

ما لبعض أعثر له على أثر ال في تفسيره وال في غيرها من الكتب ثم وجدت كال
المعاصرين يذكر فيه أنه في معرض دراسته عن اإلعجاز لدى الزمخشري لم 
يجد ما يثبت هذا الرأي عنه اللهم إال إطالقه لفظ التشبيه على صور تمثيلية و 

    4العكس
  
  

                                                 
   ) .373 ص \ 1ج (  " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر "  1
 لتفـسير با العلـم  أئمة من: القاسم أبو اهللا، جار الزمخشري، الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمودهو     2

  )م 1144  ـه 538  ت-  م1075 هـ ـ 467 و . (واآلداب واللغة
   ، المـذهب  تزلـي مع وكـان  .اهللا بجار فلقب زمنا بها فجاور مكة إلى وسافر) خوارزم قرى من (زمخشر في ولد

 األبـرار  ربيـع :  كتبـه  أشـهر  وغيره الكشاف في عليهم التشنيع من أكثر المتصوفة، على اإلنكار شديد مجاهرا
 وديـوان  التنزيل، حقائق عن الكشاف ،األعراب صنعة في المفصل الحديث، غريب في الفائق األخبار و  ونصوص

 ص / 12 ج (لعمـر رضـا كحالـة     "  المؤلفين معجم"  و،  )178 ص / 7 ج(البن خلكان    " وفيات األعيان " .شعر
186(.    

مذهب :"ل الشيخ علي الجندي رحمه اهللا        وفي ذلك يقو   ، ) 220ص   ( بدوي أبو طبانة  ل"  البيان العربي   : "انظر   3
 "فـن التـشبيه   " راجع  " الزمخشري هو أنه مرادف للتشبيه، فكل تشبيه عنده تمثيل حتى ولو كان وجه الشبه مفردا                

   ) . 12 ص \2ج(
البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها فـي الدراسـات             " :  يراجع مؤلف الدكتور محمد حسين أبو موسى      4

  . دار الفكر العربي ، د ط ) 407ص  (  " القرآنية
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  :في الفرق بين التشبيه المتعدد والمركب : فائدة 
  

      وبين التشبيهنبه الجرجاني على الفرق بين التشبيه التمثيلي المركب
وقد  . 1 وهو تشبيه شيئين بشيئين ألن أحدهما ال يداخل اآلخر في الشبه،المتعدد 

استحسنت نقل هذا النص حتى ال يقع الخلط بين الصيغتين، إذ ظاهرهما التوافق 
  ..والتشابه بيد أنهما غير ذلك 

وبين فصل في التشبيه المتعدد والفرق بينه : " فقد بوب ـرحمه اهللا ـ 
  "المركّب 
ما يذكر مع الذي عرفتك أنه مركّب ويقرن إليه في الكُتب، وهو على :  قال 

ره في الوصف الذي الحقيقة ال يستحق صفة التركيب، وال يشارك الذي مضى ذك
 على تشبيه شيئين بشيئين ، وذلك أن يكون الكالم معقوداله كان تشبيها مركّبا

 يداخل اآلخر في الشّبه، ومثاله في قول امرئ ، إالّ أن أحدهما الضربة واحدة
  :القيس

  2لدى وكرِها العنّاب والحشفُ البالي     ...   كأن قُلُوب الطّير رطبا ويابسا
  

وإنما أراد اجتماعا ،  إلى أن يجعل بين الشيئين اتصاالوذلك أنه لم يقصد
 يقصد يئةامة الرطب من القلوب اليابس ه فقط، كيف وال يكون لمضفي مكان

ذكرها أو يعنى بأمرها، كما يكون ذلك لتباشيرِ الصبح في أثناء الظلماء، وكون 
الشّقيقة على قامتها الخضراء، فيودي ذلك الشبه الحاصل من مداخلة أحد 

المذكورين اآلخر واتّصاله به، اجتماع الحشف البالي والعنّاب، كيف وال فائدة 
 اليابسة ف، أكثر من كونهما في مكان واحد، ولو أنألن ترى العنّاب مع الحش
 ناحية، والرطبة كذلك في ناحية أخرى، لكان من القُلوب كانت مجموعة

  3...التشبيه بحاله
  
  

                                                 

   . )192ص  ( " أسرار البالغة "  1
  .   ) 30  ص( سبق تخريجه    2
   ) .138ص ( لجرجاني ل" أسرار البالغة "    3
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  .قيمته البالغية  وفائدة التمثيل: المطلب الثاني 
  

  : رحمة اهللا عليه 1يقول العالمة بديع الزمان النورسي
كذلك يلقي إلى ،  المعنى ثم يقنع العقل بواسطة الدليلاعلم أن المتكلم كما يفيد" 

  . الوجدان حسيات بواسطة صور التمثيل فيحرك في القلب الميل أو النفرة ويهيُئه للقبول
فالكالم البليغ ما استفاد منه العقل والوجدان معا، فكما يتداخل إلى العقل يتقطر إلى 

إذ هو يتضمن قياسا وينعكس به في ، تمثيُلوالمتكفل لهذين الوجهين ال. الوجدان أيضا
كما تقول في رئيس . فكأنه دعوى مدلّل. مرآة الممثل القانون المندمج في الممثل به

الجبل العالي يتحمل مشاقّ الثلج والبرد، وتخضر من تحته : " يكابد الباليا لراحة رعيته
  " .األودية 

يه تحريك حس النفرة أو الرغبة أو ومن شأن التشب. ثم إن أساس التمثيل هو التشبيه
فقد يكون للتعظيم أو التحقير أو الترغيب أو ، الميالن أو الكراهية أو الحيرة أو الهيبة

فبصورة األسلوب يوقظ الوجدان ... التنفير أو التشويه أو التزيين أو التلطيف إلى آخره
  .وينبه الحس بميل أو نفرة

ق المعنى ودقته ليتظاهر بالتمثيل، أو تفرق المقصد ثم إن مما يحوج إلى التمثيل عم
إذ هي عند أهل التحقيق نوع ، ومن األول متشابهات القرآن الكريم. وانتشاره ليرتبط به

وألن العوام ال يتلقون  من التمثيالت العالية وأساليب لحقائق محضة ومعقوالت صرفة
صرفة إال بأساليب تمثيلية لم يكن الحقائق في األغلب إال بصورة متخيلة، وال يفهمون ال

  .2" بد من المتشابهات 
   :و يقول ـ رحمه اهللا ـ

ألن في التمثيل سرا ، لقد أكثر القرآن الكريم من التمثيالت إلى إن بلغت األلف" 
إذ به يصير الوهم مغلوبا للعقل، والخيال مجبورا لالنقياد للفكر  ، لطيفا وحكمة عالية

                                                 

ـ  1294و( فـي تركيـا     ) نُورس  (  هو سعيد بديع الزمان النورسي من قرية         1  ـ   هـ ـ هــ   1379 ، ت  م  1877 ـ   ـ
  .بتركيا  ) أورفه( ودفن في مدينة ) م1960
درتـه  وق،  ودقّة مالحظته ،  وذكائه،  وبداهته،  وتتلمذ على أيدي المشايخ والعلماء فبهرهم بقوة ذاكرته        ) الكُتَّاب( دخل  

الكلمـات  : هي،  كتب النورسي ونشر عدة كتب ورسائل جمعت في ثمانية مجلدات ضخام           .على االستيعاب والحفظ    
  .وقد ترجمت إلى ثمان لغات . صيقل اإلسالم،  إشارات اإلعجاز في مضان اإليجاز ، اللمعات الشعاعات،المكتوبات

 "مجلـة الجامعـة اإلسـالمية     "و،  ) 8ص  (  "إليجاز   في مظان ا   إشارات اإلعجاز " مقدمة تحقيق كتابه     :ترجمته في 
   .46عدد المنورة بالمدينة 

 الـصالحي  قاسـم  إحسان : ترجمة  )121ص   ( لبديع الزمان النورسي  "  في مظان اإليجاز     إشارات اإلعجاز "   2
  .  1989 ـ هـ 1410 . العراق . األولى الطبعة



 
- 57 -

ا، والمعقول محسوسا، والمعنى مجسما، وبه يجعل المتفرق وبه يتحول الغائب حاضر
" مجموعا، والمختلط ممتزجا، والمختلف متحدا، والمنقطع    متصال، واألعزل مسلّحا 

.1  
والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير : "..  في تفسيره2و يقول العالمة أبو السعود

 وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي الوهم للعقل، واستنزاله من مقام االستعصاء عليه، وأقوى
وقمع سورة الجامح األبي، كيف ال ؟ وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقوالت الخفية، 
وإبراز لها في معرض المحسوسات الجلية، وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهار 

  .3"للوحشي في هيئة المألوف
 ، يزيد المنطق تفخيما"و يقول اإلمام أبو هالل العسكري في تعداد فوائده أنه 

 ويدعو القلوب إلى ، ويجعل له قدرا في النفوس وحالوة في الصدور،ويكسبه قبوال
 ويأخذها باستعداده ألوقات المذاكرة واالستظهار به أوان ،وعيه ويبعثها على حفظه

 وإنما هو في الكالم ، في ميادين المجادلة والمصاولة في حلبات المقاولة،المجاولة
 فينبغي أن يستكثر من ، والتنوير في الروض والتسهيم في البرد،في العقدكالتفصيل 

  .4" ألن اإلقالل منها كاسمه إقالل والتقصير في التماسه قصور،أنواعه
 إيصال المعنى إلى القلب كالم و من أجمع ما قيل في شرف التمثيل ومكانته في

  :إذ يقول " أسرار بالغته" عبد القاهر الجرجاني في الشيخ
واعلم أن مما اتفق العقالء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت 

صورته كساها ُأبهة وكسبها ونُقلت عن صورها األصلية إلى هي باختصار في معرِضه 
منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قُواها في تحريك النُّفوس لها، 

ر لها من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا، وقسر الطِّباع على أن ودعا القُلوب إليها، واستثا
  ..تُعطيها محبة وشغفا

                                                 
   ) .116ص ( نفس المرجع   1
مـن  ،  مفسر شـاعر  )  هـ   982ت  ،  898و: ( المولى أبو السعود    ،   مصطفى العمادي  هو محمد بن محمد بن      2

  .كان حاضر الذهن سريع البديهة . علماء الترك المستعربين
ورسالة في  ،  تحفة الطالب في المناظرة   ،  " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم       " تفسيره المسمى   : من آثاره   

"          األعـالم   "و   ، )399 ص   \ 1ج  ( األدنروي  "  طبقات المفسرين    " راجع   . من الكتب     وغيرها ،المسح على الخفين  
   ) .59 ص \ 7ج ( للزركلي 

 – العربـي  التـراث  إحياء دار)  50ص   / 1ج  (" إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم        " انظر تفسيره      3
  .  ، د تبيروت

 المجيـد  عبد و إبراهيم الفضل أبو محمد : تحقيق  )4 ص \ 1ج ( بي ھFل العسكري Q" جمھرة اQمثال " : كتاب    4
   .1988سنة  الثانية الطبعةدمشق ،  ، الفكر دار ، قطامش
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كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف وأسرع :  فإن كان مدحا 
لإللف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة        للمادح، وأقضى له 

ير على األلسن وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر، وإن بغُر المواهب المنائح، وأس
 ه أحده    أشده، وحده ألذع، ووقعيسمأوجع، وم ها، كان مسكان ذم..  

كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر، وإن كان افتخارا : وإن كان حجاجا 
ولسانه ألد ،وشرفه أجد ،ه أمدكان شأو..  

اعتذارا، كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسّل، ولغرب وإن كان 
  ..الغضب أفّل، وفي عقد العقود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعث

وإن كان وعظا، كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر 
  .... ويشفي الغليلوأجدر بأن يجلِّي الغياية، ويبصر الغاية، ويبرئ العليل،

وبيانِ جهته    ومأتاه، وما ، فأما القوُل في العلّة والسبب، ِلم كان للتمثيل هذا التأثير
فأوُل ذلك وأظهره أن ُأنس النفوس موقوفٌ على أن تُخرجها ... الذي أوجبه واقتضاه 

ا إياه إلى من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكنى، وأن تردها في الشيء تُعلِّمه
شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتُها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقُلها عن العقل إلى 
اإلحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم باالضطرار والطبع، ألن العلم المستفاد من 
طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة، يفضُل المستفاد 

: ر والفكر في القوة  واالستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قالوامن جهة النّظ
ليس الخبر كالمعاينة، وال الظن كاليقين، فلهذا يحصل بها العلم هذا اُألنس أعني اُألنس 

  .1" من جهة االستحكام والقوة، وضرب آخر من اُألنس، وهو ما يوجبه تقدم اإللف 
لتمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني وإدناء المتوهم من ا: "ويقول الزمخشري

المشاهد، فإن كان الممثل له عظيما كان المتمثل به مثله، وإن كان صغيرا كان المتمثل 
  .2"به كذلك

تشبيه التمثيل : "  ومما ورد في فضله خاصة دون غيره من صيغ التشبيه األخرى 
ي يحتاج إلى إمعان فكر، وتدقيق نظر أبلغ من غيره، لما في وجهه من التفصيل الذ

وهو أعظم أثرا في المعاني، يرفع قدرها، ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها، فِإن 
كان مدحا كان أوقع، أو ذما كان أوجع، أو برهانا كان أسطع، ومن ثم يحتاج إلى كد 

  3"الذهن في فهمه

                                                 
  .فما بعدها  ) 115ص ( من " أسرار البالغة "  1
  . م 1987 هـ 1407دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثالثة ، سنة  ) 111 ص \ 1ج" ( الكشاف  " 2
  .  م1999   األولى ، سنة الطبعةالعصرية ،  المكتبة ) 265ص  (  حمد الهاشمي، أل" جواهر البالغة" 3
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   :الفرق بين التشبيه التمثيلي واألمثال: المطلب الثالث 
  

من منطلق تجربتي الشخصية فإن أكثر ما كان يؤرقني ويدور في خلدي 
ما العالقة بين هذين المصطلحين  "   :عندما اخترت هذا الموضوع للدراسة هو

  " .وهل بينهما اتصال وتداخل، أم تغاير وتنافر 
ولذلك فإنه من واجب طالب العلم قبل الولوج في مسألة من المسائل أن يدرك 

 أو إفراط  ، على الحقيقة من غير تفريط في بعض من جوانبها وجزئياتهاماهيتها
 جمع بينهما اتفاق في اللفظ أو تشابه في ،بلبسها مع فنون أخرى دخيلة عليها

التعريف واالصطالح، وهذا الوصف ينطبق على الموضوع الذي نحن بصدد 
  ..تناوله بالدراسة والبيان 

لتمثيل واألمثال ال يظهر له أي تباين أو و الناظر ألول وهلة إلى مصطلحي ا
  .. اللهم إال من باب التصريف اللفظي والتفنن في الكالم ،اختالف بينهما

 ويمعن التفتيش في أقوال العلماء في بيان هذين ،إال أن من يقلب النظر
المصطلحين والتمثيل لهما تنكشف له فروق دقيقة ترفع اللبس والخلط وتزيل الشك 

  :ذه الفروق نستعرضها كاآلتي والوهم، وه
 فكثير من األمثال ،التشبيهصورة أنه ال يلزم في األمثال ورود  •

المعروفة المشهورة ليس فيها أدنى حضور للتشبيه، فمن ذلك قول الحق سبحانه     
≈ö≅yδ â!#t“y_ Ç {: وتعالى  |¡ ômM}$# āω Î) ß≈|¡ ôm M}$#    ∩∉⊃∪ {  ] و قوله   ] 60الرحمن

Ÿωuρ ß,‹Ïts† ã�õ3yϑø9{ : تعالى $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î) 4Ï& Î#÷δ r' Î/  { ]  ومن ذلك قوله  ] . 43فاطر

  .1" ليس الخبر كالمعاينة : " �
  

                                                 
  الرسالة مؤسسة،  األرنؤوط شعيب: تحقيق  ) 341 ص \ 3ج  (،  1842في مسنده تحت رقم  رواه اإلمام أحمد   1

صـحيح علـى شـرط      : وقال )321ص  / 2 ج  ( "ركالمستد" والحاكم في    ،   م1999 ، هـ1420 الثانية : الطبعة
  .ووافقه الذهبي، الشيخين
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الصيف ضيعت "  وقولهم 1"يداك أوكتا وفوك نفخ : "و على هذا جاء قولهم 
  ..ال مركبا وه األمثال كما ترى ال تصلح أن تسمى تشبيها ال عاديا فهذ2" اللبن 

ن األمثال قد تأتي في شكل قصة طويلة أو حكاية معينة، مثال ذلك أ •
ñUÎ�ôÑ{ قول المولى جل في عاله  $#uρ Μçλ m; Wξ sW ¨Β È ÷n=ã_ §‘ $ uΖù=yèy_ $ yϑÏδ Ï‰tn L{ 

È ÷tF ¨Ζy_ ô ÏΒ 5=≈uΖôãr& % m„ à…≈ oΨø-x-ym uρ 9≅ ÷‚ uΖÎ/ $ uΖù=yèy_ uρ $ yϑåκs]÷�t/ % Yæö‘y— ∩⊂⊄∪ { 

ó>Î�ôÑ$#uρ Μçλm; ¸ξ" تعالى أيضا وقوله  ] 32الكهف[..اآلية sW ¨Β |=≈ptõ¾r& Ïπtƒ ö� s)ø9 $# øŒ Î) 

$ yδ u!% ỳ tβθ è=y™ö� ßϑø9 وهذا على خالف التمثيل الذي يكون تشبيه  ] 13يس "  [  #$
  .مفرد أو متعدد ال غير 

أن التشبيه التمثيلي ليس له مناسبات خاصة أو حاالت معينة يقال  •
المثل  والعالقة بين الحادثة والمناسبةفيها بخالف األمثال التي ترتبط ب

مضرب فال بد لها من حادثة سابقة  وذلك أن األمثال يلزمها مورد، والمذكور
على عكس التمثيل الذي ال .. تقاس عليها واقعة ما تربطهما عالقة بينهما

  .القصص بل يكون من إبداع الفكر ونسج الخيال  ويلتزم بالحوادث
 في الغالب مرة واحدة أما المثل فهو ما أن التشبيه التمثيلي يقال •

ثم إن التشبيه :" في ذلك يقول السكاكي  و.فشا استعماله  وتداوله الناس
  .3"التمثيلي متى فشا استعماله على سبيل االستعارة ال غير سمي مثال 

أما الوجه األول فهو تشبيه من التشبيهات، إال إنّه سار  : "4وقال اليوسي
  .5" مثال سائرا ذاع في بابه فعدو

 

                                                 

  العلمية الكتب دار) 410ص  / 2ج (للزمخشري " المستقصى في أمثال العرب " : انظر أصل المثل وشرحه في      1
 ) .430ص  / 2ج (ألبي هالل العسكري " جمهرة األمثال " كتاب  م 1987سنة  ، الثانية الطبعة بيروت ،
 و عباس إحسان.د : تحقيق) 358ص   / 1ج   ( ألبي عبيد البكري    "فصل المقال في شرح كتاب األمثال     "  :انظر    2
 1ج (" العرب  المستقصى في أمثال" و م 1983سنة  ، الثالثة الطبعة بيروت - الرسالة مؤسسة، عابدين عبدالمجيد.د
  ) .329ص / 
   ) .349ص ( للسكاكي " مفتاح العلوم  "  3
من ، فقيه مالكي أديب) :  هـ 1102ت ، 1040و( نور الدين اليوسي ، و الحسن بن مسعود بن محمد أبو عليه   4

راجع ترجمته فـي    . والقول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل      ،  نيل األماني في شرح التهاني    : تصانيفه الكثيرة 
  . )294 ص \ 3ج ( " معجم المؤلفين " ، و  ) 223 ص \ 2ج ( للزركلي "  األعالم"
   ) .25 ص \ 1ج ( "  زهر األكم في األمثال والحكم   "  5



 
- 61 -

  
  
  
  

و ما أود تسجيله في ختام هذه المسألة أنه رغم االفتراق الحاصل بين 
الصورتين إال أن ذلك ال يعني التنافر والتضاد المطلق بينهما، فقد يكون 
التشبيه مثال والمثل تشبيها في نفس الوقت وقد يحصل خالف ذلك، فكثير من 

ستيفائها شروط التشبيه، ومثال ذلك قوله األمثال يصدق عليها وصف التشبيه ال
… {تعالى  ã&é#sVyϑsù È≅ sVyϑx. É=ù=x6 ø9 $# βÎ) ö≅ÏϑøtrB Ïµ ø‹n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ 

ã≅ sVtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# š Ï%©!$# (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ÄÈ ÝÁø%$$ sù }È |Ás)ø9 $# öΝßγ ‾=yès9 tβρã� ©3x-tF tƒ ∩⊇∠∉∪{  
، فهذه اآلية وإن كانت مثال فإنها قد استوفت شروط التشبيه  ]176اف األعر[

التمثيلي من األداة وووجه الشبه الذي ال يدرك إال بالتأمل والتدبر فصح أن 
  ..توصف بأنها تشبيه تمثيلي، وعلى هذا فقس 

 

يمكن ، مميزاته وله خصائصه، فالمقصود أن كال منهما علم قائم بذاته
  . ورة بيانية كما يمكن افتراقهما حصولهما معا في ص

  
  .كرمه  وو الحمد هللا على هدايته
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  :عالقته بالمجاز  واالستعارة والفرق بين التمثيل: المطلب الرابع 
  

  :بين االستعارة  والفرق بينه: أوال 
لم أر ـ في حدود ما اطلعت عليه من كتب البالغة ـ من تكلم في هذه 

        بكر عبد القاهر الجرجاني ـ عليه رحمة ن أبيخ البالغييالمسألة مثل شي
قد نقلت بعضا من كالمه ، وأفاد في هذا الباب بما ال مزيد عليه واهللا ـ فقد أجاد

  :إليك كالمه ـ رحمه اهللا ـ ، وحذف ما أمكن حذفه طلبا لالختصارمع 
ثم ينقل عن ذلك ، مضى في االستعارة أن حدها يكون للّفظ اللُّغوي أصٌل

 وهذا الحد ال يجيء في الذي تقدم في معنى ، 1األصل على الشرط المتقدم
وهو التشبيه المنتزع من مجموع ، من أنه األصل في كونه مثال وتمثيال، التمثيل
ألنك قد تجد األلفاظ في ، والذي ال يحصله لك إال جملةٌ من الكالم أو أكثر، أمور

  .ا وحقائقها في اللغةالجمل التي يعقد منها جارية على أصوله
بان أن االستعارة يجب أن تُقيد حكما زائدا على المراد ، وإذا كان األمر كذلك 

لوجب أن يصح إطالقُها ، إذ لو كان مرادنا باالستعارة هو المراد بالتمثيل، بالتمثيل
والقول فيها أنّها داللة على حكم يثبت ، في كل شيء يقال فيه إنه تمثيٌل ومثل

  ..وهو نقلُه عن األصل اللغوي وإجراؤه على ما لم يوضع له ، للّفظ
  

    ثم إن هذا النقل يكون في الغالب من أجل شبه بين ما نُقل إليه وما نُقل
تريد رجال شبيها به في ، "رأيت أسدا : " وبيان ذلك ما مضى من أنك تقول، عنه

 هو االستعارة ولكن فالتشبيه ليس، الشجاعة وظبية تريد امرأة شبيهة بالظبية
وكالعلّة والسبب في ، وهو كالغرض فيها، االستعارة كانت من أجل التشبيه

كذلك ال تكون التمثيل على ، فإذا ثبت أنها ليست التشبيه على الحقيقة... فعلها
وليس كلُّ تشبيه ، فكلُّ تمثيل تشبيه، ألن التمثيل تشبيه إال أنه تشبيه خاص، الحقيقة
 . تمثيال

فإذا كان الشبه بين المستعار منه والمستعار له من ، وإذا قد تقررت هذه الجملة
كان ، المحسوس والغرائزِ والطِّباع وما يجري مجراها من األوصاف المعروفة

وإذا كان ، وال يقال إن فيها تمثيال وضرب مثل، حقّها أن يقال إنها تتضمن التشبيه
                                                 

  ." أسرار البالغة " كتابه من  ) 30ص ( انظر  1
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كقولنا ، وأن يقال ضرِب االسم مثال لكذا، هاالشّبه عقليا جاز إطالق التمثيل في
  . والحياةُ مثال للعلم، ضرب النور مثال للقرآن

فقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله في 
ألجل األغراض التي ، ويجوز به مكانه األصلي إلى مكان آخر، اللغة إلى غيره

 والضارب للمثل ال يفعل ذلك وال ، غة واالختصارذكرنا من التشبيه والمبال
  ..ولكنه يقصد إلى تقرير الشّبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى، يقصده

 ثم إن وقع في أثناء ما يعقد به المثُل من الجملة والجملتين والثالث لفظةٌ 
  فذاك شيء لم يعتمده من جهة المثُل الذي هو، منقولةٌ عن أصلها في اللغة

ال يكون نقل اللفظ من شأنه وال من ، وهكذا كان متعاط لتشبيه صريح، ضاربه
  1.مقتضى غرضه

  : في التمثيل هل هو حقيقة أم مجاز : ثانيا 
هذه المسألة لها عالقة حميمة وطيدة بما ذكرناه سابقا من كون التشبيه حقيقة 

كل " نا ذلك أن أو مجازا فما ذكرناه من فروق في ذلك الباب يدخل اضطرارا هه
   2" وليس كل تشبيه تمثيال ، تمثيل تشبيه

  .دات المركب التمثيليغير أن اإلضافة التي قد نذكرها ها هنا هي حول أصل مفر
 نحا بعض أئمة البالغة إلى القول بأن أصل مفردات المركب التمثيلي أن فقد

 أي في إطالقه  وإنما المجاز في جملة المركب،تكون مستعملة في معانيها الحقيقية
   لم ير مانعا من اعتبار المجاز في 4ولكن السعد التفتازاني... 3على الهيئة المشبهة 

   .5بعض مفردات المركب التمثيلي إذا لم يكن فيه تكلف 
  

                                                 
   ) .238ص ( " أسرار البالغة  "  1
محمد خليل العيتاني ، دار المعرفـة ،        : تحقيق   ) 465ص  (هاني  للراغب ألصب " غريب القرآن   المفردات في    "  2

   .م1998 هـ ، 1418لى ، سنة الطبعة األو
الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنيـة للكتـاب         ) 244 ص   \ 1ج  ( للطاهر بن عاشور    " التحرير والتنوير    " 3

  .1984: بالجزائر، د ط، سنة
  .من أئمة العربية والبيان والمنطق ) :  هـ 793ت ، 712و( مسعود بن عمر بن عبد اهللا سعد الدين التفتازانى   4

، حاشية علي الكشاف للزمخشري فـي التفـسير       ،  شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان     : من تصانيفه المشتهرة    
معجـم  " و   ) 219 ص   \ 7ج  ( للزركلـي   " األعـالم " :ترجمته في   . المقاصد في علم الكالم   ،  التهذيب في المنطق  

   ).228 ص \ 12ج  ( "المؤلفين 
  ..هـ1411سنة   األولىالطبعة الفكر دار ) 225 ص \ 1ج (  التفتازاني لسعد الدين" مختصر المعاني "   5
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عوامل اختالف  وأسسه، مفهوم الجمال في األدب: المطلب األول 
  .النقاد في تذوقه 

  
  : ماهية الجمال: أوال 
حتى ضاع علماء البالغة و األدب  عند  في القرآندت تعريفات الجمالتعد

ألن الجمال ، فال يزداد القارئ إمعانا فيها إالّ ازداد بالجمال جهال ، معها الجمال
يستعصي على الحصر والتحديد فهو إحساس داخلي ينبثق من داخل النفس 

خصوصا أكثر من اإلنسانية باستحسان أسلوب ما أو صورة معينة أو محسنا م
  .كونه هيئة محسوسة 

إن الجمالية في القرآن هي علم الجمال القرآني و فنيته الذي يعنى بالكشف عن 
أسراره و أساليبه من خالل الماضيع القرآنية المتعددة، و يشمل ذلك المفردة 
المنتقاة الصافية، و التركيب الجزل، و الصورة البارعة و الحكمة البليغة و المثل 

ائر، و القصة  الواعظة و الحوار الفني و التشريع السامي و التصور   الس
   .1الكامل، و التهذيب المربي

    مشابهه وتتخيل وتقيس من ،  الجمال جماٌل بما تولّد النفوس من معانيهف
       وإنما هو جمال، ال بما يلقاها به من حدود وزخرف، من دالئله وإشاراته

ويحبو من حرية وخصب فهل تبقى ، ويطلق من أصداء، ةبما يثير فيها من بهج
لمعتها  وخصب وانطفاء وتأثيره دائما على تغير القسمات والمالمح ، معانيه حية
  .البهيجة ؟

ولذلك ال ،  والسر في كل جمال االعتدال كما أن علة القبح هي االضطراب
ن صحة الوزن  القائم بي- أي االنسجام -يتحقق جمال الشعر إال باالعتدال 

فإذا نقص ، فإذا تم له ذلك كان قبول الفهم له كامال، وصحة المعنى وعذوبة اللفظ
  .2من اعتداله شيء أنكر الفهم منه بقدر ذلك النقصان

                                                 

دار المنـايرة بجـدة،      ) 431ص  ( نذير حمدان     : تأليف    "الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم    : "  ينظر كتاب     1
  . م1991 هـ ـ 1413الطبعة األولى،سنة 

 الطبعة ، لبنان ، بيروت ، الثقافة دار ) 429 ص \ 1ج (   إلحسان عباس"تاريخ النقد األدبي عند العرب   " : انظر   2
   ) .20 ص \ 1ج( للميداني " البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها " وم  1983الرابعة ، سنة : 



 
- 67 -

  .هو يقع على الصور والمعاني ف الحسن والبهاء  الجمالكما أن من معاني
لى آخر باختالف لكنّها تختلف من متلق إ، وقد يكون للجمال مواصفات شكلية

ذلك ناشئ عن عديد عوامل بعضها راجع  و األذواق مختلفة إذ أنالثقافة والخبرة
  ..بعضها إلى عوامل محيطة به خارجة عن نطاقه وإلى أصل الكالم

  
  :عوامل اختالف نظرات الناس إلى الجمال : ثانيا 

إلى لدى تحليل العوامل التي تجعل النّاس يختلفون في نظراتهم الجمالية 
وقد يستقبحه ، حتى إن القول الواحد قد يستحسنه فريق، األشياء اختالفا كبيرا

والمستحسنون له قد يتفاوتون في ، ويجعله فاترا واقفا على الحياد فريق ثالث، آخر
لدى تحليل هذه . والمستقبحون له قد يتفاوتون في درجة استقباحه درجة استحسانه

  :ليةالمواقف تتمخض لنا العوامل التا
فكثير من النّاس إذا اعتادوا لونا من ألوان ، حكم العادة واِإللف : العامل األول

وربما لم يكن كذلك ، وحكموا بأنّه أحسن وأجمل، الجمال آثروه تلقائيا على غيره
  .في حقيقة األمر

   فقد تتواضع بيئة على استحسان لون ، مؤثِّرات البيئة : العامل الثاني
  كان عاديا جدا وربما ، جمالي

      مدى القدرة على تصيد نقاط الجمال واإلغضاء عما: العامل الثالث
  .وجعله أرضية ال تثير االنتباه، سواها

  .1تدخُّل أهواء أو مصالح شخصية مرافقة: العامل الرابع
  
  
  

                                                 
  ) .25 ص \ 1ج (  للميداني  "البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها"  1
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  .نموذج عن النظرة الجمالية عند الجرجاني : المطلب الثاني 
  

حث إال التعريج على نموذج تطبيقي حول تذوق   هذا المبسياقأبيت في 
عبد القاهر الجرجاني العلماء للجمال األدبي و ذلك من خالل اإلمام الجليل الشيخ 

 من الزاوية الجمالية للنصوص األدبيةالتحليل  على اعتبار أن ـ رحمه اهللا ـ
اب فهو أدق كت" أسرار البالغة"خير مثال على ذلك كتابه و هميزة متفردة عند

وفيه من التفسيرات الجمالية ما يدل ، باللغة العربية في الحديث عن ضروب البيان
وربما كان عيب الكتب التي اعتمدت عليه في البالغة من ، على ذوق نقدي أصيل

ليس ، وجعلت قواعده أحكاما صارمة، بعد أنها جردته من تلك المسحة الجمالية
  .ليل الذوقي أو الكريوال قوة التع، فيها إحساس الناقد األصيل

و من تلك المسحات الجمالية ما نلمسه عند دراسة الشيخ عبد القاهر لفنون 
يقوم على " معنى المعنى " فهو يلمح دائما أن ، التشبيه والتمثيل واالستعارة

بنظرة عميقة شاملة تدل على عمق ، مستويات متفاوتة في الداللة والتأثير معا
وحسبنا أمثلة منه ذات صلة ، فذ للجمال األدبي األخاذنفسي فكري في آن وتذوق نا

  .وثيقة بالمنهج النقدي
كساها أبهة "  أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني - مثال -يقرر عبد القاهر 

فإن كان مدحا ،  وزادها قوة في التأثير النفسي، وشب من نارها،ورفع من أقدارها
جا كان إن كان حجا، وأوجع وميسه ألذعوإن كان ذما كان مسه ، كان أبهى وأفخم

   .1 " برهانه أنور وسلطانه أقهر
ثم يتساءل عن السر في ذلك فيجد العلة فيه أن النفوس تأنس إذا هي خرجت 

 ألنها حينئذ تنتهي إلى حال تكون بها أكثر ، ومكني إلى صريح،من خفي إلى جلي
الفكر إلى ما هو معلوم ومما يعلم ب، كأنما تنتقل من العقل إلى اإلحساس وثوقا

  ...الشك  ووهذا التمثيل قد يكون إزالة للريبة، بالطبع
  
  
  

                                                 
   ) .115ص ( " أسرار البالغة "  1
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و من األمثلة كذلك للرؤيا الجمالية عند شيخ البالغيين حينما يقرر أن البحتري 
 ألنه يكد في سبيلها ويضع المعاني الدقيقة في ،هو فارس حلبة التعمية الجميلة

عرا يعطيك في المعاني الدقيقة من التسهيل وإنك ال تكاد تجد شا: " مقربةصور 
 ما يعطي البحتري ويبلغ في ،والتقريب ورد البعيد الغريب إلى المألوف القريب

 حتى يعنق تحتك ،هذا الباب مبلغه فإنه ليروض لك المهر األرن رياضة الماهر
وينزع من شماس الصعب الجامح حتى يلين لك لين المنقاد ، أعناق القارح المذلل

  ".1طيعمال
  

و نصوص عبد القاهر في هذا الباب متميزة تميزا واضحا بالسخاء والوفرة 
  .2بما ال تجده في غيره من تآليف اآلدباء والبالغيين

  
  

                                                 
   ) .146ص ( " ر البالغة أسرا"  1
دراسة تحليلية  ،  التصوير البياني "  ) 430 ص   \ 1ج  ( ، إلحسان عباس    " تاريخ النقد األدبي عند العرب      " :  راجع   2

         الظـاهرة الجماليـة فـي القـرآن        : " كتـاب   و   ،)138ص  ( محمد محمد أبو موسـى      : للدكتور  " لمسائل البيان   
  . ) 18و ص ،  13ص ( دان  نذير حم: تأليف،  " الكريم
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  :منابعه  وأسس الجمال في التمثيل القرآني: المطلب الثالث 
  

ووجدنا ، إذا نظرنا إلى التمثيل في القرآن وجدنا أسلوبا فوق طاقة البشر
وتسجد له البالغة في ، يرا فنيا عجيبا يعجز عن إدراك شأوه أساطين البيانتصو

وإنما كان التمثيل بهذه المثابة وتلك المنزلة الشتماله على أسس ، أسمى معانيها
ال توجد في  ومنابع إبداعية انفرد بها أسلوب التمثيل في القرآن العظيم وفنية

   .1غيره
مفردة ألنها شاملة عامة لجميع أقسام هذه األسس آثرت تخصيصها بالذكر و

  :بيانها كما يلي ، وأصناف اإلبداع في تمثيالت الكتاب العزيز والجمال
  

بحيث لو تماسك الصور التمثيلية في القرآن تماسكا شديدا : األساس األول 
من ، ووانتثرت معالم الجمال فيها، حاولنا فصل أحد األجزاء ال نفرط عقد الصورة

ة البيانية متمثلة في إعطاء الفكرة عن طريق الصورة التمثيلية مركبة هنا نرى القو
ولكننا نراه يجيء عقب ، والعجيب في ذلك أن التمثيل نفسه لم يأت عبثا األجزاء

هذا لما نعلمه من أن الحجة ال ، وتمكينها في ذهن السامع، فكرة يراد توضيحها
تماسك الصورة بعضها إلى فزاد على ، تقام إال بعد طرح الدعوى وبسط الفكرة

فارتباطها ارتباط وثيق ، ما بعدها في القرآن الكريم وبعض تماسكها مع ما قبلها
  ..عميق ال تتخلله فرجة أو تخصه لبنة 

≅ã{: تأمل قوله تعالى sVtΒ tÏ% ©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘ öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθè=Ïϑøts† È≅sVyϑx. Í‘$ yϑÅs ø9 $# 

ã≅Ïϑøts† #I‘$ x-ó™r& 4 }§ø♥Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘ öθs)ø9 $# t Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# 4 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏΗÍ>≈ ©à9   ] .25 الجمعة [}  ∪∋∩ #$
مثلهم كمثل الحمار : فقد يتوهم أن المعنى يفهم لو اقتصر في التشبيه على قوله

   .الذي ال يعقل

                                                 
       مـن  اإلسـالمية    من مجلـة الجامعـة    45لمحمود سيد شيخون ، العدد "  نظرات في التمثيل البالغي "  :يراجع   1
   . )273ص ( 
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 بقية أجزائها إليها من حمل ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا حين يقرن
واعتقاد أنها كبقية األحمال التي تثقل الكاهل وتجهد ، وعدم الفقه بما فيها األسفار
وذلك في جميع أبعاده يطابق حال اليهود وقد منحوا التوراة لتكون لهم نبعا ، القوي

ولكنهم يحملونها بإثقال سواعدهم بها دون أن ، يستقون منه الحكمة والهداية
    1.. األقفال كأن على قلوبهم، بروهايتد

وإلصاق كل تلك القيود ، فتمام الصورة ال يحصل إال بتجميع كل هذه األجزاء
  .ومن هنا تبرز الصورة قوية التعبير صادقة األداء

öΝßγ {: في تصوير نفرة الكفار من الدعوة اإلسالمية: وتأمل قوله تعالى  ‾Ρr( x. 

Ö� ßϑãm ×οt� Ï-ΖtFó¡ •Β ∩∈⊃∪ ôN§� sù ÏΒ ¥οu‘uθ ó¡s% ∩∈⊇∪  {] تت تنمنم تنمم  ] . 51 ـ 50 المدثر
  كنا تت

فقد يظن أيضا قصير النظر أنه كان يمكن االكتفاء في تصوير حالتهم بوصفهم 
فالمشركون ال يريدون إعمال عقولهم في خلق ، ولكن المراد غير ذلك بالحمر

فسه ـ ال يستجيبون وهم ـ في الوقت ن، السماوات واألرض ليهتدوا إلى الخالق
وكأن في ، بل كلما عرض عليهم من دعوته ابتعدوا عنه مسرعين، إلى الداعي

  .أعماقهم شيئا يحثهم على الهرب منه واالبتعاد الخاطف من طريق دعوته
وإنما تقتضي كون هذه الحمر مستنفرة ، هذه الحالة ال تكفي لها حالة الحمر

   ..لعدو الجبانمدفوعة ـ من نفسها أو من غيرها ـ إلى ا

وتمكنا من النفس عندما يلحق بها جزئية الفرار ، ثم تزداد الصورة وضوحا 
فنجدها تتفرق في كل مكان هائمة  من أسد هصور يطلبها طعاما ألنيابه ومخالبه

فهذا أبلغ تصوير إلعراض .. والخوف الشديد يمأل صدورها، على وجهها
ث للنفس العاقلة على السخرية وهو في الوقت نفسه بع، الكافرين عن الدعوة

  .2منهم

  

                                                 
  .فما بعدها  ) 101ص ( من " أسرار البالغة " :  راجع 1
   . )  154ص (   للدكتور أحمد بدوي "نآقرالبالغه من "  انظر  2
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 1أن عناصر التمثيل في القرآن الكريم مستمدة من الطبيعة: الثاني األساس 
.  

  

والتمثيل عندما يستمد عناصره من الطبيعة التي تختلف من مكان إلى مكان 
وفي زمان عن زمان يهدف إلى أن يكون مؤثرا في كل وجدان مسيطرا على كل 

  ..تفكير 

الطبيعة التي ما زالت تشهد مرور األجيال البشرية وهي ثابتة على  تلك 
 بهذه الطبيعة التي - في أي جيل-ومن هنا نلحظ ارتباط اإلنسان، حالتها المتغيرة

تمثل الميدان الفسيح الذي يؤدي عليه الجنس اآلدمي دوره في الحياة وكلما 
       دت القرابة امتزجت عناصر هذا االختالط بين اإلنسان والطبيعة ازدا

ومن هنا ، وبرزت األلفة القائمة على معرفة اإلنسان بأدق مظاهر الطبيعة، بينهما
فإن التمثيل في القرآن مستمر استمرار الطبيعة نفسها وعام يدركه الناس جميعا 

أو يتأثر ، فنحن ال نكاد نجد في القرآن تمثيال واحدا يدرك جماله شخص دون آخر
ن فالتمثيل في القرآن يختلف عن التمثيل عند العرب في به إنسان دون إنسا

ألن هذا األخير مستمد من بيئة خاصة ال يدركه إال من عاش في ، الجاهلية مثال
  .هذه البيئة وعاشر أشياءها على اختالف طبقاتها من نبات وحيوان وجماد

لدائمين  فالطبيعة هي ميدان التمثيالت القرآنية منها استمدت حيويتها وتجددها ا
  ..دوام اإلنسان والطبيعة

%tÏ {فالقرآن عندما يوضح أعمال الكفار في هذه اآلية  ©!$#uρ (# ÿρã�x-Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& 

¥>#u�y£x. 7π yè‹É)Î/ çµ ç7|¡ øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9 $# ¹!$ tΒ # ¨Lym #sŒ Î) … çνu !$ y_ óΟ s9 çνô‰Ågs† $\↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©!$# … çνy‰ΖÏã 

çµ9©ùuθ sù … çµt/$ |¡ Ïm 3 ª!$#uρ ßìƒ Î�|� É>$ |¡Ïtø: $# ∩⊂∪  {] ندرك ألول وهلة أن  ] .. 39 النور

                                                 
من مجلة  45 العدد ،لمحمود سيد شيخون " نظرات في التمثيل البالغي " ، و  ) 155ص   ( "من بالغة القرآن "   1

  . )273ص ( الجامعة اإلسالمية 



 
- 73 -

أعمال الكفار ال قيمة لها وال غناء فيها مهما كلفت أصحابها من جهد ومشقة 
      فمثلها كمثل السراب وهو ظاهرة من ظواهر  ومهما بلغت من الخير

  ك جهدا حتى يصل يغري منظرها الظامئ فيسرع نحوها متكلفا في ذل، الطبيعة

  

  

فتصور هنا ، ثم ال يجد شيئا.. إلى مرمى البصر الهث األنفاس خائر القوى
   .وكذلك الكافر، كيف تكون نفسه بعد أن قطع مرحلة من المسير ولم يبل صداه

≈ρr& ;M÷{ثم انظر إلى اآلية الثانية  yϑè=Ýà x. ’Îû 9� øtr2 %cÅd√—9 çµ9t± øótƒ Ólöθ tΒ  ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ól öθ tΒ 

ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ò>$ ptxā 4 7M≈yϑè=àß $pκÝÕ÷èt/ s−öθ sù CÙ÷èt/ !#sŒ Î) yl t�÷zr& …çνy‰tƒ óΟs9 ô‰s3tƒ $ yγ1 t� tƒ 3  tΒuρ óΟ©9 

È≅ yèøg s† ª! $# …çµ s9 # Y‘θçΡ $ yϑsù … çµ s9 ÏΒ A‘θ œΡ ∩⊆⊃∪  { ] 40النور .. [  
 هناك كلما هالك تمثيل في موقف وانتقلت إلى غيره وجدت الموقف أشد هوال وهل

أشد رهبة وظلمة من أمواج بحر لجي بعضها فوق بعض يكتنفها سحاب مظلم؟ إن 
وأعمالهم ، موقف الكفار الذين لم يؤمنوا باللّه ورسوله رهيب أرهب من أي شيء

وليس أمامهم بصيص من النور يهتدون به إلى ، مظلمة بل أشد ظالما من الليل
  .سواء السبيل

 الكلمات ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من وهذا االنسجام في التنسيق بين
  ..ظلمات بعضها فوق بعض ،فوقه موج من فوقه سحاب

وتمثل ، ينتقل بك إلى خضم ال تكاد تدرك فيه نفسك فتغمرك الخشية من جانب
   هؤالء الضالين متخبطين في عالم أسود ال ينبلج له صبح وال تطلع فيه 

 المترابطة توحي بالنهاية المحتومة التي كما أن كلمات المشبه به المتسقة، الشمس
  .وال تلين للحق، وبقلوبهم الكالحة التي ال تنبض بالرحمة، تحيط بهؤالء

ã≅sW{  ثم تأمل هذه اآلية ¨Β šÏ% ©!$# (#ρã� x-x. óΟÎγ În/t� Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑôãr& >Š$tΒ t� x. ôN£‰tF ô©$# ÏµÎ/ ßw†Ìh�9$# 

’Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹%tæ ( āω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $ £ϑÏΒ (#θ ç7|¡ Ÿ2 4’ n? tã & ó x« 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈n=āÒ9 $# ß‰‹ Ïèt7 ø9 $# 

  ... ]18إبراهيم [ }  ∪∇⊆∩
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إنها تمثل أعمال الكفار في ضياعها وذهابها إلى غير عودة بالرماد الهش الذي 
   .الرياح وتذهب به بددا إلى حيث ال يتجمع أبدا تذروه

الطبيعة مثال ألعمال إن القرآن يتخذ من الرماد وهو عنصر من عناصر 
، ثم يبلغ قمة التأثير حينما يضم إلى الرماد الريح الشديدة العاتية، الكفار الضائعة

إنه يتحلل ، إن الرماد ال يقوى على الصمود أمام قوى الرياح العاتية العارمة
ويصبح ال شيء في دنيا العدم وأعمال الكفار مهما جلت وكثرت ، وتتفتت ذراته

  .ذي انعدم وتالشى في جوف الريح الهادرةكهذا الرماد ال
  ..أرأيت أجمل من هذا التصوير الخالد وال أعجب من هذا التمثيل المعجز؟

إن في هذا التمثيل من قوة التأثير وجمال التعبير ما يعجز عن إدراكه أساطين 
  .البيان

Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 t { وتأمل هذه اآلية الكريمة  Ï%©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤-ä3ø9 $# 

â !$ uΗxqâ‘ öΝæηuΖ÷�t/ ( öΝßγ1t� s? $ Yè ©.â‘ # Y‰£∨ß™ tβθ äótGö6 tƒ Wξ ôÒsù z ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡ uθôÊ Í‘uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû 

ΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθ àf �¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝßγ è=sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àSè=sVtΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?í ö‘t“x. ylt� ÷zr& 

…çµ t↔ôÜ x© … çνu‘y—$t↔sù xán=øótGó™$$ sù 3“uθ tF ó™$$sù 4’ n?tã ÏµÏ%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤-ä3ø9 $# 3 
y‰tãuρ ª!$# t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# Νåκ÷]ÏΒ Zοt� Ï-øó̈Β # �� ô_ r&uρ $Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄∪{]29الفتح[  

 في ترقيهم - رضي اللّه عنهم- وأصحابه� إن اآلية الكريمة تمثل حال الرسول
في الزيادة إلى أن قووا واستحكموا بزرع أثمر وأينع ثم قوى وغلظ ثم استوى 

  . والعامة من الناظرينالزراعواستقام حتى أعجب الخاصة من 
بيعة فيصل إلى يستمد عناصره من الط، وتصوير فني بديع، إنه تمثيل عجيب

نهاية اإلبداع وقوة التأثير إنه يجعلك كأنك أمام مشهد يفيض بالحركة والحياة 
ويقرب المراد من العقل ويرفع ، يجعل الغائب مشاهدا والخفي واضحا جليا

  .ويعرض المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر األستار عن الحقائق

ي ال توجد في غيره يعد الخصائص الفنية الت ووالتمثيل القرآني بهذه األسس
فأسلوبه يعجز أساطين البيان عن ، مظهرا من مظاهر اإلعجاز في القرآن الكريم
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وتركيبه ال يقدر عليه إال خالق األرض ، ونظمه فوق طاقة البشر محاكاته
   .والسموات 

جودة انتقاء ألفاظ التمثيل في القرآن واختيارها اختيارا مناسبا : األساس الثالث 
معطيا كل ما يتطلبه المقام ومن هنا كان التمثيل في القرآن موحيا مشعا ال يكاد  1للمعنى

.                                                                                                                             ينقر حبات القلوب حتى يؤثر فيها بطريقة فنية ونفسية عجيبة
فانظر إلى القرآن العظيم حينما يستخدم أسلوب التمثيل في تصوير فناء هذا العالم ودمار 

  .تلك الحياة التي يظن أصحابها أنها باقية خالدة ال شيء بعدها
} $ yϑ‾ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο4θu‹ ys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# > !$ yϑx. çµ≈uΖø9 t“Ρr& z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$ sù ÏµÎ/ ßN$ t6 tΡ ÇÚö‘ F{ $# $£ϑÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ # ¨L ym !#sŒ Î) ÏNx‹ s{r& ÞÚö‘ F{$# $ yγ sùã� ÷zã— ôMoΨ−ƒ ¨— $#uρ �∅sß uρ !$ yγ è=÷δ r& öΝåκ̈Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% 

!$ pκö� n=tæ !$ yγ9 s?r& $tΡâ÷ö∆r& ¸ξ ø‹s9 ÷ρr& # Y‘$ pκtΞ $yγ≈ uΖù=yèyf sù # Y‰ŠÅÁ ym βr( x. öΝ©9 š∅øós? Ä§øΒ F{$$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ã≅ Å_Á x-çΡ 

ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβρã� ¤6 x-tGtƒ ∩⊄⊆∪  {]  24يونس . [  

}ó>Î�ôÑ $#uρ Μçλ m; Ÿ≅sV̈Β Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# > !$yϑx. çµ≈oΨø9 t“Ρr& z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$ sù Ïµ Î/ ÛV$t6 tΡ ÇÚö‘ F{$# 

yx t7ô¹r' sù $ Vϑ‹ Ï±yδ çνρâ‘ õ‹s? ßx≈tƒ Ìh�9 $# 3 tβ% x.uρ ª! $# 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« # �‘ Ï‰tGø)•Β ∩⊆∈∪ {  

#) { : لىوقوله تعا.  ] 45 الكھف [ þθ ßϑn=ôã$# $ yϑ‾Ρr& äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m; uρ ×π uΖƒ Î— uρ 

7� äz$x-s?uρ öΝä3oΨ÷�t/ Ö� èO%s3s?uρ ’Îû ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $#uρ ( È≅ sVyϑx. B]ø‹xî |= yf ôãr& u‘$¤-ä3ø9 $# … çµè?$ t7 tΡ §ΝèO 

ßk‹Íκu‰ çµ1 u�tIsù # v� x-óÁãΒ §ΝèO ãβθ ä3tƒ $ Vϑ≈ sÜ ãm ( ’Îû uρ Íοt�ÅzFψ$# Ò>#x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰x© ×οt� Ï-øótΒ uρ z ÏiΒ «! $# 

×β≡ uθ ôÊÍ‘uρ 4 $ tΒ uρ äο4θ u‹ys ø9 $# !$u‹ ÷Ρ‘$!$# āω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρã� äó ø9$# ∩⊄⊃∪  {] 20 الحديد . [  

فهذه آيات ثالث ترمي إلى هدف واحد، وهو عدم الثقة في الحياة الدنيا إلى حد 
 األسلوب تجده قد اختلف بعضه عن اعتبارها خالدة، وأنه ال حياة بعدها، ولكن

بعض في درجات متفاوتة ولكنها تمثل جميعا قمة التعبير األدبي عن هذا المعنى 
وانظر إلى القرآن العظيم حينما يتخذ أسلوب التمثيل وسيلة إلى التغلغل   .الخالد

في أعماق المنافقين فيكشف عن منازعهم ونوازعهم، ويبين خوالجهم ونبضاتهم 
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 في -لثام عن أدق حاالتهم وأحوالهم، ويلون سلوكهم ومشاربهم فها هو ذاويميط ال
   يحلل اتجاهاتهم، ويرسم بأسلوبه المشرق األخاذ -أول سوره الطوال سورة البقرة

صورة تنبض بما يجيش في أعماقهم، وتومئ إلى ما حاولوا الحفاظ عليه، 
  .اوتفضح ما خفي من نقائصهم ونقائضهم

} #sŒ Î)uρ (#θ à)s9 t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ ä9$s% $̈ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz 4’ n<Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈u‹ x© (# þθä9$ s% $ ‾ΡÎ) öΝä3yètΒ $ yϑ‾ΡÎ) 

ßøtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä— Ì“ öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒ uρ ’ Îû öΝÎγ ÏΨ≈ uŠøóèÛ tβθßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# 

(# ãρu�tIô© $# s' s#≈ n=āÒ9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ $ yϑsù Mpt¿2 u‘ öΝßγ è?t�≈ pgÏkB $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. š Ï‰tGôγ ãΒ ∩⊇∉∪ öΝßγè=sVtΒ È≅ sVyϑx. 

“Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$tΡ !$£ϑn=sù ôNu !$ |Ê r& $ tΒ …ã& s!öθ ym |= yδ sŒ ª!$# öΝÏδ Í‘θ ãΖÎ/ öΝßγ x.t� s?uρ ’ Îû ;M≈yϑè=àß āω 
tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγ sù Ÿω tβθ ãèÅ_ ö� tƒ ∩⊇∇∪ { ]  18 ـ 14البقرة [ .   

، وفالح    وشريعة فيها صالح ، هذا لون من المنافقين آتاهم اللّه دينا فيه هداية
، ولم ينتفعوا بما جاءهم، وألغوا تفكيرهم، وعطلوا عقولهم، فآمنوا إيمان ظاهريا

سهم منازع واتجاهات فابتكروا ألنف، وكانوا أمة وحدهم، ولم يقتفوا نهج من سلفهم
ولم يكتشفوا أنفسهم والهدي ، انحرفت بهم عن السنن الظاهر والحجة الواضحة

، والنور الغامر لمن حولهم من المؤمنين الخالصين، القائم بينهم والخير السائد فيهم
وجعلوا بينهم وبين ، وضربوا صفحات عن هدي اللّه فعموا عن ذلك كله وصموا

فعاشوا بمعزل عن الحق وبمنأى عن الضياء فعاشوا  ا صلباالنور حجابا منيعا وسد
يهيمون في ديجور من الضالل وفي متاهة ، بمعزل عن الحق وبمنأى عن الضياء

  .. لم ينعموا بما نعم له مخلصو المؤمنين من خير ونور وهدى، الباطل

ي مثل هؤالء الصم البكم العمي في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا لينتفع بها فف
سرعان ما أطفأها ، ليله الحالك فلما أضاءت النار ما حوله فرأى الضياء والسناء

فتحير وتخبط في الظلمات ، وبدد لهيبها، مطر شديد ذو ريح عاصف أخمد أوارها
  .ال يدري ما يتجنبه وال ما يتقيه

} ÷ρr& 5=ÍhŠ|Á x. z ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×− ö� t/uρ tβθ è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈|¹r& þ’ Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u zÏiΒ È, Ïã≡ uθ ¢Á9$# 

u‘x‹ tn Ï4Nöθ yϑø9 $# ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï-≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇∪ ßŠ% s3tƒ ä− ÷�y9 ø9 $# ß# sÜøƒs† ö(Νèδ t�≈ |Á ö/r& !$ yϑ‾=ä. u !$ |Êr& Νßγ s9 
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(# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù !#sŒ Î)uρ zΝn=øß r& öΝÍκö� n=tæ (4#θ ãΒ$ s% öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# |= yδ s%s! öΝÎγÏè ôϑ|¡ Î/ ö4ΝÏδ Ì�≈ |Á ö/r&uρ āχ Î) ©!$# 4’ n?tã 

Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄⊃∪  { ] 20 ـ 18البقرة . [   

وهذا صنف آخر من المنافقين كان فيهم بقية من رجاء ورمق من حياة أصاخوا 
ثم ساروا في .. بحواسهم ومشاعرهم إلى صوت اإليمان الحق، فاستجابوا له وآمنوا به

طريق اللّه، يقتبسون أحيانا من نور التعاليم اإللهية، وتضيء سبيلهم معالم الشريعة 
يقة، ويسيرون خطوات ثم تتهاوى أقدامهم وتتعثر خطاهم، وتغشى بصائرهم ونور الحق

وتزيغ أبصارهم وينتكسون عندما يحكمون      عقولهم، وتطغى عليهم تقاليد موروثة، 
وتعتلج في نفوسهم رواسب عفنة، فتهيج وتحيد بهم عن الجادة، وتنحرف بهم عن 

  .الصراط المستقيم
 انتكسلذي آمن ثم نكص، والذي انتفع آونة بإسالمه ثم يمثل القرآن حالة هذا الصنف ا

إلى ما كان عليه بحال قوم كانوا يسيرون في مهمة متسع، وفي فالة فسيحة، يلفهم فيها 
ثم نزل بهم مطر .. ظالم الليل الحالك، فوقفوا حيث يلتمسون النجاة وال سبيل إليها

وبين .. دوت الصواعقغزير فيه رعد وبرق وصواعق، وقصف الرعد ولمع البرق، و
دفقات الخوف، ودفعات الرجاء يمشون خطوات في ضوء البرق الخاطف، ثم يذهب 

البرق ويذهب معه الضوء ويطبق عليهم الظالم وتحيط بهم العتمة، فيقفون في مكانهم 
ويقيمون على حيرتهم ..ويقيمون على حيرتهم ومخاوفهم مجترين أوهامهم وضالالتهم

  ..مهم وضالالتهمومخاوفهم راكبين أوها
وبهذا التمثيل الرائع أظهر القرآن للمؤمنين أن المنافقين في كل عصر وآن متفاوتون 
ليسوا على شاكلة واحدة في الزيغ والمروق والخروج على المحجة والتعاليم منهم من 

.. استقى من منبع اإليمان الصافي، ثم ارتد إلى الوحل يعب من الماء الراكد اآلسن
ل هيمان صاديا يسدر في غوايته، ويهيم في ضالله بعد أن ازور عن ومنهم من ظ

  . المنهل العذب وهو منه جد قريب
ويبلغ القرآن قمة التأثير ونهاية اإلبداع حينما يصور حال المعوقين عن الجهاد وما 

!ô‰s% ÞΟn=÷ètƒ ª  {:والقلق واالضطراب فيقول يدور في قلوبهم من الفزع $# tÏ%Èhθ yè ßϑø9 $# óΟä3ΖÏΒ 

t, Î#Í←!$ s)ø9 $#uρ öΝÎγ ÏΡ≡ uθ ÷z\} §Νè=yδ ($ uΖøŠs9 Î) Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ }̈ ù' t7ø9 $# āω Î) ¸ξ‹Î=s% ∩⊇∇∪ ºπ −s Ï©r& (öΝä3ø‹ n=tæ #sŒ Î* sù u!% ỳ 

ß∃öθ sƒø: $# öΝßγ tG÷ƒ r& u‘ tβρã� ÝàΖtƒ y7 ø‹s9 Î) â‘ρß‰s? öΝßγ ãΨã‹ôãr& “É‹ ©9 $% x. 4 ý øóãƒ Ïµ ø‹n=tã zÏΒ (ÏNöθ yϑø9 $# #sŒ Î* sù |= yδ sŒ 
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ß∃öθ sƒø: $# Νà2θ à)n=y™ >π uΖÅ¡ ø9 r' Î/ >Š# y‰Ïn ºπ−s Ï© r& ’ n?tã 4Î�ö�sƒø: $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé& óΟ s9 (#θãΖÏΒ ÷σãƒ xÝt7 ôm r' sù ª!$# 4öΝßγ n=≈ uΗùår& 

tβ% x.uρ y7 Ï9≡ sŒ ’n? tã «! $# # Z��Å¡o„ ∩⊇∪  {] حزابQ18 ا . [  

فالصورة األولى في اآليات صورة المعوقين عن الجهاد الفزعين من المضي 
الذين ال يريدون أن يتحملوا نصيبا من أعبائه فهم ذو نفوس قلقة مضطربة ، إليه

أولهما هو الخوف الذي يسيطر عليهم من المآل الفظيع ، يتنازعها عامالن أساسيان
ومن هنا فهم يرتعدون في ، وبانت سرائرهم، المحدق بهم لو انكشف أمرهم

وثانيهما هو الوصول إلى غاية التثبيط عن واجب الجهاد وهو عامل .. حركاتهم
أقل شأنا في واقعهم من العامل األول ألنهم حينما ينادون حقيقة إلى الجهاد 

  ..تترجرج أحداقهم في محاجرها دليال على تقلصات نفوسهم من شدة الخوف

يتنازع نفسه المال ، نية هي صورة من يعالج سكرات الموتوالصورة الثا
دون أن تكون عنده القوة أو اإلرادة ، المظلم والخوف العميق من الجزاء المحتوم

أليست صورة المشبه به موحية كل اإليحاء بما كان . التي يعتمد عليها في موقفه
   .آلعليه أولئك المعوقون للجهاد من ضعف في اإلرادة وخيبة في الم

نظمت  والتأمل في الكلمات التي اختيرت للمشبه به و إلى النظرهنا دعوةو 
 هل في مقدورنا أو في مقدور أي بليغ مهما كان حظه من ،منها صورته 

مهما كان يحفظ من مفردات اللغة العربية أن يأتي بألفاظ تسد ، والفصاحة البيانية
ه ؟ إن أحدا من البشر لن مسد هذه األلفاظ التي نظمت منها صورة المشبه ب

 .ليس فيها ما يسد مسد هذه األلفاظواللغة العربية على اتساع مفرداتها ، يستطيع
  .1إنها الصياغة اإللهية يقف البشر أمامها عاجزين حيارى مذهولين 
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  :لتمثيل الواردة في القرآن الكريمأصناف جماليات ا: المطلب الرابع 

الخصائص الفنية الواردة في القرآن الكريم  وإن المتأمل للجماليات اإلبداعية
المقصد  ومن حيث الغرض، والمبدأ وتعددها من حيث األصل ويلحظ تنوعها

 فهي شاملة عامة لكل نواحي اإلبداع.. الطريقة  وفمن حيث األسلوب، منها
لفت  وال جزئية من جزئياته إال وفال تطلب بابا من أبواب اإلبداع، أقسامهو

مقامها الرفيع  والتشبيه التمثيلي المتضمنة في القرآن العظيماهتمامك صورة 
  .الظاهر بين أترابها من األلوان البيانية في ذلك الباب 

المزايا في أقسام متعددة  وتلك الخصائص وهذه الجمالياتو قد رأيت أن أنثر 
  :جعلتها على ثالثة أصناف ، وتستبين قسماتها وتتضح معالمها

  

  .لجماليات المتعلقة باألساليب ا:  الصنف األول  •
التنويع في أساليب التشبيهات واألمثال ضمن الكالم :  األولى الخاصية

  .والمتابعة على نمط واحد، واالبتعاد عن التزام الوتيرة الواحدة، المتتابع
ما ذلك إال اعتبار ، وفال يتقيد التشبيه القرآني بصيغة واحدة أو أسلوب معين

   .1جة القرابة بين طرفي التشبيه وقوة العالقة بينهمامراعاة لدر وللمقام
 مرة ببناء المشبه على المشبه به، و معلوم أن هذا التنويع في عرض األمثال

مرة  والدخول المباشر في التمثيل وومرة بالعرض المفاجئ، مرة أخرى بالعكسو
يقابل  و يطابقوأخرى بالتمثيل المتقابل الذي، أخرى بتذييل التمثيل في آخر الكالم
وأخرى بالتمثيل الذي ينتزع منه وجه الشبه ، كل جزء منه جزءا من الممثّل له

يجعله متجددا على  وكل ذلك مما يضفي حيوية على التمثيل. بنظرة كلية عامة
الملل كما قد سبقت اإلشارة  ويجنبها السآمة، وتركيزها والنفس يسترعي انتباهها

  .نا إليه بما يغني عن ذكره هه
 بداعة تنقالته من فن إلى فن  و هو "بالتفنن" وهذا ما يسميه بعض العلماء 

بطرائق االعتراض والتنظير والتذييل واإلتيان بالمترادفات عند التكرير تجنبا لثقل 
تكرير الكلم وكذلك اإلكثار من أسلوب االلتفات المعدود من أعظم أساليب التفنن 

آن كثير ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون عند بلغاء العربية فهو في القر
                                                 

   ) .171 ص \ 2ج ( للميداني "   البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها "  1
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öΝßγفي نشاط متجدد بسماعه وإقبالهم عليه ومن أبدع أمثلة ذلك قوله  è=sVtΒ È≅sVyϑx. 

“Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ !$£ϑn=sù ôNu !$ |Ê r& $tΒ …ã& s!öθ ym |= yδ sŒ ª!$# öΝÏδ Í‘θ ãΖÎ/ öΝßγ x.t� s?uρ ’Îû ;M≈yϑè=àß āω 
tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγ sù Ÿω tβθãè Å_ ö� tƒ ∩⊇∇∪ ÷ρr& 5=ÍhŠ|Á x. z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈uΚ è=àß 

Ó‰ôãu‘uρ ×− ö�t/uρ tβθ è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u z ÏiΒ È, Ïã≡ uθ ¢Á9$# u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ 

tÌ� Ï-≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇∪ ßŠ% s3tƒ ä−÷�y9 ø9 $# ß# sÜøƒs† öΝèδ t�≈|Á ö/r& ( !$ yϑ‾=ä. u !$ |Êr& Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù !#sŒ Î)uρ zΝn=øß r& 

öΝÍκö� n=tæ (#θ ãΒ$s% 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# |= yδ s%s! öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& uρ 4 āχÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« 

Ö�ƒÏ‰s%{ ]  20ـ  17البقرة[   
كان أكثر أساليب القرآن من األساليب البديعة العزيز مثلها في شعر العرب 

وفي هذا التفنن والتنقل . وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه األجوبة 
مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل إليه هي في منتهى الرقة والبداعة بحيث ال 

وذلك التفنن مما يعين على استماع . تقاله إال عند حصوله يشعر سامعه وقارئه بان
   1" .السامعين ويدفع سآمة اإلطالة عنهم 

                                                 
  . ) 116 ص \ 1ج  ( "التحرير والتنوير" هذا الكالم إلمام أهل المغرب، الطاهر بن عاشور في  1
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  : المقابلة بين وجوه الشبه في طرفي التمثيل : الثانية الخاصية

حيث يتدرج القرآن الكريم في ،  إن التقابل في التمثيل من مبتكرات القرآن
 واحدا واحدا فيشبه الصفة األولى مع صفة ما تعداد وجوه الشبه بين ركني التمثيل

هكذا تتقابل في  وصفة ثانية مع صفة أخرى غيرها في الممثل به وفي المشبه به
أذهاننا صور متعددة متجاورة كل على حدا تتلخص منها الوجه الحقيقي المراد من 

…………"التشبيه ومثال ذلك قوله تعالى  ãã ãã&&&& éé éé#### ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt rr rrBBBB ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô]]]] yy yyγγγγ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
çç ççµµµµ òò òò2222 çç çç���� øø øøIIII ss ss???? ]]]] yy yyγγγγ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ".. اآلية  

فهذا تشبيه تمثيل مركب منتزعة فيه الحالة المشبهة والحالة المشبه بها من " 
…{ متعدد ولما ذكر ã& é#sVyϑsù È≅ sVyϑx. É=ù=x6 ø9 $# βÎ) ö≅ÏϑøtrB Ïµ ø‹n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ { 

 وتتقابل ن تعين أن يكون لها مقابل في الحالة المشبهةفي شق الحالة المشبه بها
 ويشبه شقاؤه واضطراب أمره في مدة ،أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه الضال بالكلب

 تشبيه المعقول بالمحسوس ، بلهث الكلب في حالة تركه في دعة،البحث عن الدين
الة طرده ويشبه شقاؤه في إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في ح

  . وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس 
 فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة ،وقد أغفل هذا الذين فسروا هذه اآلية

 فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب ،بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة
 ولو كان هذا هو المراد لما كان ،إظهار خسة المشبه كما درج عليه في الكشاف

 بل يقتصر على انه ،كبير جدوى) إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ( ذكر ل
 وذلك تقصير في حق ،لتشويه الحالة المشبه بها لتكتسب الحالة المشبهة تشويها

  .1" التمثيل 
  

                                                 
 العلمية الكتب دار ) 13 ص   \ 1ج  ( البن القيم   " اجتماع الجيوش اإلسالمية    "  و ، )178 ص   \9ج   ( المصدر نفس   1
  . م1984هـ  1404سنة  األولى الطبعة ، بيروت، 
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االجترار للتشبيهات  وواالبتعاد عن التكرار،  االبتكار: الثالثة الخاصية 
فأكثر األمثلة القرآنية ـ إن لم نقل ، اء واألدباءالمستعملة كثيرا في أقوال الشعر

  . جميعها ـ إنما هي إبداع قرآني خالص 
و إنما ذكرت ذلك ألن تشبيهات عامة الشعراء ليست في غالبها إال إعادة 

 فهم يحاولون إبرازها في قالب جديد ينالون ،بقوا إليهاصياغة لصور س ورسكلة
  1.ر في كتب األدب مشهونوهذا كثير ، به براءة اإلبداع

  
  :معاني المتعارضة المقارنة بين ال: الخاصية الرابعة 

من خصائص أسلوب القرآن أنه يقرن المعاني المتعارضة في سياق واحد 
لتتميز الحقائق وتنكشف المبهمات، فمثال حين ذكر الجنان والنعيم يذكر النيران 

 يذكر الذين كفروا والجحيم، وعند وصف دخائل الذين آمنوا واطمأنت قلوبهم
وهذا باب جليل من أبواب بالغة القرآن يزيد في إقناع .. وتمزقت نفوسهم وهكذا 

  .2السامع ويسلط على المنكر برهانه الساطع وحجاجه الالمع 
  
  :الجماليات المتعلقة بالتصوير الفني البياني : الصنف الثاني  •

التصوير المتحرك ، ذّروةمما يرتقي بالتمثيل إلى مستوى ال: الخاصية األولى 
والذي تبرز فيه المشاعر النفسية ، ذو األبعاد المكانية والزمانية، الحي الناطق

 فتجسم لنا المعنويات والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة، والوجدانية
  . المجردة في حركة يرتفع بها نبض الحياة وتعلوا بها حرارتها

 القرآن تحيط بالتشبيه من سائر بجوانبه وأنحاءه ية فيإذ أن الصورة التمثيل
األبعاد النفسية الخفية التي ال نستطيع تحصيلها  وفتتناول الحال الظرفية للطرفين

 خفايا النفوس من الفرح والشعراء لجهلهم بسرائر القلوب وفي تشبيهات األدباء

                                                 
قد ألفت في و" هذا البيت مأخوذ من قول " و .. " وأصل هذا البيت قول القائل : " ولذلك اشتهر قول األدباء والنقاد  1

" سرقات البحتري من أبي تمـام  " ، البن السكيت" سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه  " من مثل   ،  ذلك المؤلفات الكثيرة  
  .وغيرها كثير ، البن رشيق القيرواني " المساوي في السرقات الشعرية " و، البن طيفور الخراساني

  21!! . )116ص ( محمد محمد أبو موسى : للدكتور " دراسة تحليلية لمسائل البيان ، التصوير البياني"  2
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ضلة في أسلوب فالتصوير هو األداة المف، إرادة الخير أو كيد الشر والحزنو
  .1القرآن، والقاعدة األولى فيه للبيان

  
، تصويره كأنه هو و البناء على المشبه به كأنّه عين المشبه:الخاصية الثانية 

بعد أن سيق ِإلحضار المقصود من المشبه عن ، إذ ينزُل المشبه به منزلة المشبه
على اعتبار أن ، ه عين الممثّل له على الممثل والحكم عليه كأنّطريقه وذلك بالبناء

وإذ ، المثل قد كان وسيلة ِإلحضار صورة الممثّل له في ذهن المخاطب ونفسه
، فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل، حضرت صورة الممثّل به ولو تقديرا

  .2تسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة ، وومتابعة الكالم عن الممثّل له
في القرآن الكريم في مطابقة الصورة المشبه بها لحال المشبه فقوة التشبيه 

السباق ما  وبحيث لو حاولت مرارا وتكرارا اإلتيان بتشبيه آخر في ذلك السياق
، وجدت صورة موافقة للحال المضروب له التشبيه من تلك التي جاء بها القرآن

التمثيل المراد تأثير ب ويحصل كل ذلك مع حضور مالحظ للعناصر التي لها تأثرو
  .ضربه 
التي تواضع عليها أهل  وهذا ليس مقتصر على األطراف المتعارف عليها و

كائنات أخرى من محيط الصورة لها  ويتجاوزها إلى أشياء وإنما يتعداها و،الفن
  .مقصوده  وتوجيه لمعنى التشبيه وفاعلية

هه به وهي صا، ثم كيف يستغرب صدق المشابهة بين المشبدرة من والمشب
متغايرات  ولطائفها والسماوات جل في عاله العالم بدقائق األمور وخالق األرض

جل الذي  وكما أن هذا التشبيه القرآني إنما هو كالم اهللا عز، متشابهاتها واألشياء
من أصدق من  ومن خلفه ومن أصدق من اهللا قيال وال يأتيه الباطل من بين يديه

  .اهللا حديثا 
  

                                                 
التصوير الفني في القرآن    " و ) 172 ص   \ 2ج  ( للميداني  "   البالغة العربية ، أسسها وعلومها وفنونها        " : راجع   1
  ..م 1993 هـ ، 1413 ، سنة 14دار الشروق ، الطبعة  ) 72ص ( لسيد قطب  "

  .  )172 ص \ 2ج ( للميداني "  مها وفنونها  البالغة العربية ، أسسها وعلو"  2 
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فتجد اللفظة ،  دقّةُ تصوير األلفاظ في محيطها الذي هي فيه:ة الخاصية الثالث
ما ذلك إال ، والتعابير العديدة المتنوعة وفي موقعها قد أغنت عن الجمل الطوال

  .حيزه الداللي  وحسن تموقعها في خارطة النص ولدقة تصويرها
هذه الدقة في التصوير نابعة من أصل الكلمة ومعناها حيث نجد التطابق  و

    البالغية من وأدق جزئياتها الصرفية والحاصل بين خصائص هذه المفردة
فحوى النص القرآني  وبين المعنى العام الذي جاءت في سياقه هذه اللفظة و،جهة

 أي العالقة التي تربط بين المفهوم الذي تؤديه هذه الكلمة ،الكريم من جهة أخرى
دقة الجمع  والتناسق وجد قوة الترابطفت، اإلطار الذي سيقت في ثناياه هذه اللفظةو

  .يقف عن منازعته الفصحاء  وبينهما بما يعجز عنه البلغاء
 الضآلة وفهذه الكلمة في أصلها تفيد الخفة" الرماد " و مثال ذلك كلمة 

مثيال لحال أعمال الكفار يوم  وجل شبها وفذكرها اهللا عز، الالفائدة والحقارةو
≅ã :"قال تعالى ، القيامة sW ¨Β šÏ%©!$# (#ρã�x-x. óΟÎγ În/t� Î/ ( óΟßγ è=≈ yϑôãr& >Š$ tΒ t�x. ôN£‰tF ô©$# ÏµÎ/ ßw†Ìh�9 $# 

’Îû BΘöθ tƒ 7# Ï¹%tæ ( āω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $£ϑÏΒ (#θ ç7|¡ Ÿ2 4’n? tã &ó x« 4  ] " من سورة 18اآلية
 فانظر الدقة الحاصلة في تصوير أعمال الكفار بهذا الرماد لحقارتها ]إبراهيم

زد على هذه الصورة حالة هذا الرماد في اليوم العاصف الشديدة و ،ضآلتهاو
إنه إعجاز القرآن ، كيف هي خاتمته والقوية ريحه كيف يصير حال هذا الرماد

  .عال  وعظمة كالم البارئ المصور جل والكريم
العناصر التي يمكن أن تُُدرك  و عدم التصريح باألحداث:الخاصية الرابعة 

 هذه من أبرز الخصائص في األساليب القرآنية على تنوعهاو. ذهنا من القرائن
فيحذف من المثل القرآني مقاطع معينة اعتمادا على ذكاء أهل ، اختالفهاو

 ويبقى في دالالت األلفاظ أو لوازم المعاني ما يدّل على المحذوف، االستنباط
  .1طلب اإليجاز  وذلك جريا على سنن العرب في كالمها من إرادة االختصارو
  

  
  

                                                 
من مجلة   45لمحمود سيد شيخون  العدد      "  نظرات في التمثيل البالغي   "   و  ،  )172 ص   \2ج  (  المرجع السابق     1

   . ) 273ص ( الجامعة اإلسالمية 
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  :أهدافه  وبمقاصد التمثيلالجماليات المتعلقة : القسم الثالث 
ذلك  و:إخراج ما ال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه : الخاصية األولى 

مميزاته فيصير هذا الشيء  وو يحلى بأوصافه، بأن يلبس المعنوي ثوب المحسوس
  .يبصرونه  والمعنوي المعقول كأنه مشاهد محسوس يراه الناس

%tÏ{ : و مثال ذلك قول اهللا عز وجل ©!$#uρ (# ÿρã� x-Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7π yè‹É)Î/ 

çµç7 |¡ øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9 $# ¹!$ tΒ #̈L ym #sŒ Î) … çνu !$ y_ óΟ s9 çνô‰Åg s† $ \↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9©ùuθ sù 

…çµ t/$ |¡Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊂∪  { ] من حال .  ] 39النور فأخرج ما ال يحس
يزول إذا ما قصده  وأعمال الكفار إلى ما يحس من حال السراب الذي يندثر

ولو ، والمعنى الذي يجمعهما بطالن المتوهم من شدة الحاجة وعظم الفاقة، طالبه
     ألن الظمآن أشد فاقة ، الظمآن: يحسبه الرائي ماء لم يقع موقع قوله: قال
  .م حرصا عليهوأعظ، إليه

çµ…" : عال  وومثال ذلك أيضا قول الباري جل s9 äοuθ ôãyŠ Èd, ptø: $# ( tÏ% ©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ  ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθ ç7‹Éf tGó¡o„ Οßγ s9 > óý Î/ āω Î) ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµ ø‹ ¤-x. ’n<Î) Ï !$ yϑø9 $# xiè=ö6 u‹ Ï9 çν$ sù $ tΒ uρ uθ èδ 

ÏµÉó Î=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â !% tæßŠ tÍ� Ï-≈ s3ø9 $# āωÎ) ’Îû 9≅≈n=|Ê ∩⊇⊆∪ ] " فهذا بيان قد أخرج ما ]. 14الرعد
ذلك أن حالة المشرك عندما يدعو آلهته فال ، وال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه

تستجيب له بشيء حالة ال تدركها حواس اإلنسان فلما أن شبهت بحالة الذي يبسط 
 ا ـ جعلها هذا التشبيههي صفة محسوسة ندركها بأبصارن وكفه لشرب الماء ـ

الحاجة إلى نيل " الجامع بين الصورتين ، وكأنها أمر محسوس مدرك باألبصارو
  1"الحسرة على فوات الطلبة  والمنفعة

&ã…" : وكذلك قوله عز وجل é#sVyϑsù È≅sVyϑx. É=ù=x6 ø9$# βÎ) ö≅ÏϑøtrB Ïµ ø‹n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& 

çµò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 ] "  أخرج ما ال تقع عليه الحاسة، ]ورة األعراف  من س176اآلية  
  
  

                                                 

   ) .83ص ( ثالث رسائل في اإلعجاز للرماني ، ضمن كتاب " النكت في إعجاز القرآن  " 1 
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والمعنى أن الكلب ال يطيعك في ترك اللهث .  إلى ما تقع عليه من لهث الكلب
  .وكذلك الكافر ال يجيبك إلى اإليمان في رفق وال عنف، على حال

  
ومعنى ، 1إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة: الخاصية الثانية 

  ثل حال األمر الشاذ النادر الحدوث بحال ما اعتاد الناس وقوعهذلك أن يم
yϑ${ : من ذلك قوله تعالى، وألفوهو ‾Ρ Î) ã≅ sWtΒ Íο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# >!$yϑ x. çµ≈ uΖ ø9 t“Ρr& zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$sù 

ÏµÎ/ ßN$t6tΡ ÇÚö‘ F{ $# $£ϑ ÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ # ¨Lym !# sŒ Î) ÏN x‹s{r& ÞÚö‘ F{ $# $yγsùã� ÷z ã— ôM oΨ −ƒ̈— $# uρ �∅sß uρ 

!$yγè= ÷δ r& öΝ åκ ¨Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$pκ ö� n= tæ !$yγ9 s? r& $tΡ â÷ ö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& # Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖ ù= yèyfsù #Y‰Š ÅÁym βr( x. öΝ©9 š∅øós? Ä§øΒ F{ $$Î/ 4 
y7 Ï9≡x‹x. ã≅ Å_Áx- çΡ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβρã� ¤6 x- tG tƒ ∩⊄⊆∪  {]  هو بيان ما جرت به العادة ،  ]24يونس

هذه  والخراب فكذلك حال الناس واالطمئنان ثم الهالك ومن حال الزينة والبهجة
  .والموعظة لمن تذكّر، وفيه العبرة لمن اعتبر، الحياة الدنيا

$!  {: "ومنه قوله تعالى ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ö‘r& öΝÍκö� n=tã $\t†Í‘ # Z�|À ÷�|À ’ Îû ÏΘ öθ tƒ <§øtwΥ 9h�ÏϑtGó¡ •Β ∩⊇∪ 

äí Í”∴s? }̈ $ ¨Ζ9 $# öΝåκ̈Ξr( x. ã—$ yfôãr& 9≅øƒwΥ 9� Ïès)Ψ•Β ∩⊄⊃∪ y" {  ] فشبه حال الناس  ]20 ـ 19القمر 
لم يعتادوه ـ بما اعتاد  وحين تنزعهم الريح العاتية ـ وهو أمر لم يألفه الناس

  .س من حال النخل المنقعرة أجزاؤهاعليه النا
بالبديهة إلى ما يعرفُ بها من  إخراج ما ال يعرف :الخاصية الثالثة 

البليد السفيه  وفيشبه هذا المعلوم المعقول عند الفطن النبيه، المدركات والمعقوالت
اآلخر، فمن ما يمكن إدراكه من البعض دون البعض  وبما قد ال تستوعبه عقولهم

≅ã {: هذا قوله عز وجل sVtΒ t Ï%©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1 u‘öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθè=Ïϑøts† È≅ sVyϑx. Í‘$ yϑÅs ø9 $# 

ã≅Ïϑøts† # I‘$ x-ó™r& 4 }§ø♥Î/ ã≅sW tΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏΗÍ>≈ ©à9  فمشهد الحمار يحمل أسفارا معلوم مفهوم لدى العام، ]25 الجمعة [}  ∪∋∩ #$
ملون التوراة والجامع بين األمرين الجهل الخاص فشبه به حال اليهود الذي يحو

   .عدم االنتفاع بما فيه وبالمحمول

                                                 
  ).241ص(ألبي هالل العسكري " الصناعتين "  و،  )85ص (  للرماني " النكت في إعجاز القرآن" : كتاب ينظر   1
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u�tIsù tΠ”  { :ومنه قوله تعالى öθ s)ø9 $# $ pκ�Ïù 4 tç÷�|À öΝåκ̈Ξr( x. ã—$yf ôãr& @≅ øƒwΥ 7πtƒ Íρ% s{ ∩∠∪    { ]
والفائدة الحثّ على ، والجامع بين األمرين خلو األجساد من األرواح،  ]7الحاقة 

  .1ر ما يؤول به الحالاحتقا
≅ã {: وهكذا قوله سبحانه sW tΒ š Ï%©!$# (#ρä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑx. 

ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# ôNx‹ sƒªB$# $ \F ÷�t/ ( { ] فمن هذا الذي ال يدري ضعف بيت ،  ]41العنكبوت
 فكذلك ضعف حال من أشرك مع اهللا، سخافة من يعتمد عليه ووهنه والعنكبوت

  .يحتمي بحماهم  وعال آلهة أخرى يعتمد عليهم وجل

كقوله ، إخراج ما ال قوة له في الصفة على ما له قوةٌ فيها: الخاصية الرابعة 

&ã" : عز وجّل s!uρ Í‘#uθ pgø: $# ßN$ t↔t±ΨçRùQ $# ’Îû Ì� ós t7ø9 $# ÄΝ≈ n=ôãF{ $% x. ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  " ] 24: الرحمن.[  

ال قوة له في الصفة إلى ما له القوة فهذا تشبيه قد أخرج ما : " قال الرماني
  .إال أن الجبال أعظم، وقد اجتمعا في العظم .فيها

وما ، وفى ذلك العبرة من جهة القدرة فيما سخر من الفلك الجارية مع عظمها
 وما يالزم ذلك من تسخير 2"في ذلك من االنتفاع بها وقطع األقطار البعيدة فيها 

   .3ناء عظيما من الفخر وتعداد النعم فتضمن الكالم ب،الرياح لإلنسان
≈šYn=y{ z { و من هذا الباب أيضا قوله تعالى أيضا |¡ΣM}$#  ÏΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ 

Í‘$ ¤‚x-ø9 $% x.  {] وقد اجتمعا في الرخاوة :"قال الرماني ] 14: سورة الرحمن 
   .4 "وإن كان أحدهما بالنار واآلخر بالرياح، والجفاف

وهي الغاية في ، شبيهات القرآن وعلى هذه األوجه تجري أكثر ت
  .5والنهاية في الحسن،الجودة

 

                                                 
   ) .241ص ( ألبي هالل العسكري " الصناعتين ، الشعر والنثر" كتاب   1
  ) .85ص ( ثالث رسائل في اإلعجاز  ضمن كتاب ،للرماني" النكت في إعجاز القرآن " : كتاب   2
   ) .1540 ص \ 4ج ( للسيوطي " اإلتقان في علوم القرآن   " 3
   ) .86ص ( "  النكت في إعجاز القرآن  " 4
   ) .242ص " ( الصناعتين ، الشعر والنثر" كتاب   5
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  :سياقات التمثيل في كتاب اهللا تعالى : المطلب الخامس 
  

 من جهة المقاصد والصيغ ومثلما تعددت تمثيالت القرآن من حيث األساليب
تشعبت السياقات التي وردت فيها هاته التشبيهات  واألهداف فكذلك تنوعتو

قد ، والمقام الذي ذكرت فيه وحسب الغرض الذي سيقت من أجله بنالتمثيلية
  : مقامات هي ستتحصل لي من هذه السياقات 

، ترغيبها للناس والثناء عليها وتبجيلها ومقام ذكر األعمال الصالحة .1
öΝs9{ : قد جاء من ذلك قول الباري جل في عالهو r& t� s? y# ø‹ x. z>u�ŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ 

Zπ yϑÎ=x. Zπ t6ÍhŠsÛ ;οt� yf t±x. Bπ t7Íh‹ sÛ $ yγ è=ô¹r& ×M Î/$ rO $ yγ ããö� sùuρ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ {               
  ].24إبراهيم[ 

≅ã{ و قال تعالى أيضا  sẄΒ tÏ% ©!$# tβθ à)Ï-Ζãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒr& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅sVyϑx. >π¬6 ym 

ôM tF u;/Ρr& yìö7y™ Ÿ≅Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ä. 7' s#ç7 /Ψß™ èπsB($ ÏiΒ 7π ¬6ym 3 {  ] 261البقرة[ .  
: جل  وجاء من ذلك قوله عز: التنفير منه  ومقام ذم العمل الخبيث .2

 }Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s? ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒ s)tΡ $ yγ s9 ÷“xî . ÏΒ Ï‰÷èt/ >ο§θè% $ ZW≈x6Ρr&  { ] قوله و ] 92النحل

≅ã{ : تعالى  sVtΒ uρ >π yϑÎ=x. 7πsW�Î7 yz >οt� yf t±x. >π sV�Î6 yz ôM ¨VçGô_ $#  ÏΒ É−öθ sù ÇÚö‘ F{$# $tΒ $ yγ s9 

ÏΒ 9‘#t� s% ∩⊄∉∪ {  ] 25إبراھيم [ .  
 مثاله قوله عز و:تقرير الحالة التي هو عليها  وبيان حقيقة المشبه .3

ã≅sW{ : جل و tΒ uρ tÏ%©!$# šχθà)Ï-Ψãƒ ãΝßγ s9≡ uθøΒ r& u !$ tó ÏGö/$# ÅV$|Ê ö� tΒ «! $# $ \G�Î7 ø[ s?uρ ô ÏiΒ 

öΝÎγ Å¡ à-Ρr& È≅sVyϑx. ¥π ¨Ψy_ >οuθ ö/t� Î/ $ yγ t/$|¹r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$ t↔sù $ yγ n=à2é& É÷x-÷è ÅÊ βÎ* sù öΝ©9 

$ pκö: ÅÁãƒ ×≅ Î/# uρ @≅ sÜsù 3 {  ] 265البقرة. [   

öΝßγ{ : و قوله أيضا  è=sVtΒ È≅ sVyϑx. “Ï% ©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ !$£ϑn=sù ôNu !$|Ê r& $ tΒ … ã& s!öθ ym 

|= yδ sŒ ª!$# öΝÏδ Í‘θãΖÎ/ öΝßγ x.t� s?uρ ’Îû ;M≈ yϑè=àß āω tβρç�ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪  { ] قال ، و ]17البقرة
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≅ã {: عز من قائل  sW tΒ šÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u !$ uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑx. 

ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# ôNx‹sƒªB$# $\F ÷�t/ ( { ] وقس عليه ] 41العنكبوت.  
أي بيان عظمته  : -1 وال يسم افتخارا –الجالل  ومقام العظمة .4
ª!$# â‘θ{ : ى وكمال ألوهيته قوله تعالىتعال çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ã≅ sWtΒ ÍνÍ‘θ çΡ 

;ο4θ s3ô± Ïϑx. $ pκ� Ïù îy$ t6 óÁÏΒ  { ] وقس عليه..  ] 35النور.  
قوله  وومثال ما جاء منه في: التهوين من شأنها  وتحقير الحياة الدنيا .5

$ {: تعالى  yϑ‾ΡÎ) ã≅sW tΒ Íο4θu‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# > !$ yϑx. çµ≈uΖø9 t“Ρr& zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$ sù 

ÏµÎ/ ßN$ t6 tΡ ÇÚ ö‘F{ $# $ £ϑÏΒ ã≅ä.ù' tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ # ¨Lym !#sŒ Î) ÏNx‹ s{r& ÞÚö‘ F{$# 

$ yγ sùã� ÷zã— ôM oΨ−ƒ ¨—$#uρ �∅sßuρ !$ yγ è=÷δ r& öΝåκ̈Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκö� n=tæ !$yγ9 s?r& $ tΡâ÷ö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& 

# Y‘$ pκtΞ $ yγ≈uΖù=yèyf sù # Y‰ŠÅÁ ym βr( x. öΝ©9 š∅øós? Ä§øΒF{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ã≅Å_Á x-çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

5Θ öθ s)Ï9 tβρã�¤6 x-tGtƒ ∩⊄⊆∪  {]  24يونس . [ 

قال المولى : الشرك  وبيان إحباط العمل الصالح باإليذاء والرياء .6
t{ : تعالى  وسبحانه Ï%©!$#uρ (# ÿρã� x-Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7π yè‹É)Î/ çµç7 |¡ øts† 

ãβ$ t↔ôϑ©à9$# ¹ !$ tΒ # ¨Lym #sŒ Î) …çνu !$ y_ óΟ s9 çνô‰Åg s† $ \↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©!$# … çνy‰ΖÏã çµ9©ùuθ sù 

…çµ t/$ |¡Ïm 3 ª!$#uρ ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊂∪ ÷ρr& ;M≈ yϑè=Ýà x. ’Îû 9� øtr2 %c Åd√—9 çµ9t± øótƒ Ól öθ tΒ 

ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ól öθ tΒ ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ò>$ ptxā 4 7M≈ yϑè=àß $ pκÝÕ÷èt/ s− öθ sù CÙ ÷èt/ !#sŒ Î) yl t�÷zr& 

…çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $ yγ1 t� tƒ 3  tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øgs† ª!$# …çµ s9 # Y‘θ çΡ $yϑsù …çµ s9 ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪    {
   ] .40 ـ 39النور [ 

≅ã{ : قوله الحق  ووقال sẄΒ š Ï%©!$# (#ρã� x-x. óΟ Îγ În/t� Î/ ( óΟ ßγè=≈ yϑôãr& >Š$ tΒt� x. ôN£‰tF ô© $# Ïµ Î/ 

ßw†Ìh�9$# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹%tæ ( āω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $ £ϑÏΒ (#θç7 |¡ Ÿ2 4’ n?tã & ó x« 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈n=āÒ9 $# 

ß‰‹ Ïèt7ø9   . ]18إبراهيم [ }  ∪∇⊆∩ #$

                                                 
   ) .115ص (  للنورسي "إشارات اإلعجاز"  1
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u{ : و من ذلك أيضا قوله جل من قائل  !$x-uΖãm ¬! u�ö� xî tÏ.Î�ô³ãΒ Ïµ Î/ 4 tΒ uρ õ8Î�ô³ç„ 

«!$$ Î/ $ yϑ‾Ρr( s3sù §� yz š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# çµ à-sÜ÷‚ tF sù ç�ö� ©Ü9$# ÷ρr& “Èθ ôγ s? ÏµÎ/ ßw†Ìh�9 $# ’Îû 5β% s3tΒ 9,‹Ås y™ 

   .1 ]31الحج [ }  ∪⊆⊃∩
  

                                                 
   . )115ص (  للنورسي "إشارات اإلعجاز"   1
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 C.���� ���	� C.���� ���	� C.���� ���	� C.���� ���	� : : : : %����2��� %I�?��� %����2��� %I�?��� %����2��� %I�?��� %����2��� %I�?��� : : : : U ������ d�e  U ������ d�e  U ������ d�e  U ������ d�e         

%�+�<)���%�+�<)���%�+�<)���%�+�<)���....        
    ���� 1+2	� ���� 1+2	� ���� 1+2	� ���� 1+2	�::::     %�+�<)��� U ������ CV � f�L	�  %�+�<)��� U ������ CV � f�L	�  %�+�<)��� U ������ CV � f�L	�  %�+�<)��� U ������ CV � f�L	� 
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• A�<�A�<�A�<�A�<�    ;����� ;����� ;����� ;�����         g& g& g& g&     c� c� c� c�         hI �� . hI �� . hI �� . hI �� .          ��N>  ��N>  ��N>  ��N>     bibibibi     4 	�  4 	�  4 	�  4 	�  . . . . 

•  ;.���� �.j� . Ak ���� lm� K. n��#�� A�<� ;.���� �.j� . Ak ���� lm� K. n��#�� A�<� ;.���� �.j� . Ak ���� lm� K. n��#�� A�<� ;.���� �.j� . Ak ���� lm� K. n��#�� A�<�....        

•  @ (�� . ? N0�� � )�- A�<� @ (�� . ? N0�� � )�- A�<� @ (�� . ? N0�� � )�- A�<� @ (�� . ? N0�� � )�- A�<�....        
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•  %<��F� %)+0�� A<( � %<��F� %)+0�� A<( � %<��F� %)+0�� A<( � %<��F� %)+0�� A<( �.... 

•  4 )=�� �( ? F . c . o�	� A�<� 4 )=�� �( ? F . c . o�	� A�<� 4 )=�� �( ? F . c . o�	� A�<� 4 )=�� �( ? F . c . o�	� A�<�....        

•   ��. U"�0L5�� ] p . 4 ���- K>�	� ] p� A�<�  ��. U"�0L5�� ] p . 4 ���- K>�	� ] p� A�<�  ��. U"�0L5�� ] p . 4 ���- K>�	� ] p� A�<�  ��. U"�0L5�� ] p . 4 ���- K>�	� ] p� A�<�.... 

•  ��NL�=	� �)m . lm� �� KD�5	� A�<� ��NL�=	� �)m . lm� �� KD�5	� A�<� ��NL�=	� �)m . lm� �� KD�5	� A�<� ��NL�=	� �)m . lm� �� KD�5	� A�<�.... 



 
- 93 -

 

  : ودراستها التشبيهات التمثيليةجمع  في نهجمال: المطلب األول 
 بديهي في شأن أي بحث فقد تركز جهدي في البداية على تتبع وكما هو مقرر

جمع التشبيهات الواردة في القرآن الكريم عن طريق البحث في كتاب اهللا من و
شروحها علني أقتنص البعض منها  وكذا الرجوع إلى كتب أمثال القرآن، وجهة

  .هنالك 
بعد الفراغ من جمع المادة القرآنية عكفت على انتقاء التشبيهات التمثيلية منها  

بمقابلتها على ما استخلصته من مباحث التشبيه التمثيلي السالفة الذكر وما ترجح 
  .ضوابط  وعندي فيها من حدود

أعقبت ذلك بالنظر في أقوال العلماء في  وثم رتبتها حسب سورها الكريمة
نظرا لحصول االختالف في ضوابط التفريق بين السور ، و منهاالمدني والمكي
طول الكالم في هذه المسألة بما ال يسعه المقام ههنا فقد رأيت  والمدنية والمكية

 حتى يكون القارئ الكريم على ،االقتصار على تقديم التعريف الذي ترجح عندي
  :باهللا التوفيق  وبينة من منهجيتي في االختيار فأقول

كالذي نزل ، لو كان خارج مكة وهو ما نزل قبل الهجرة: ي من السور المك
  .نحو ذلك  والحديبية وفي تبوك

حتى في مكة  وبل، لو كان خارج المدينة وو المدني منها ما نزل بعد الهجرة
  1. �بعدما فتحها رسول اهللا 

قد اعتمدت في تحديد مكية السورة من مدنيتها على مؤلفين عظيمين  وهذا
  :هما ، واألعمدة الرئيسة في علوم القرآن العظيم ون من الركائز األصيلةيعدا

 هـ 794ت (بي عبد اهللا بدر الدين الزركشي  أل، البرهان في علوم القرآن-
  .رحمه اهللا ) 

، ألبي الفضل جالل الدين السيوطي  اإلتقان في علوم القرآن-
  .عليه رحمة اهللا )هـ911ت(

                                                 

      محمـد عبـد العظـيم      ،  " مناهل العرفان في علـوم القـرآن      " : لمؤلفات اآلتية    لالستزادة في هذه المسألة تنظر ا      1 
               اإلتقان في علـوم    "  ، و   )187 ص   \ 1ج  ( للزركشي  " البرهان في علوم القرآن     " ،   )135 ص   \ 1ج  (  الزرقاني
  .رآن وغيرها من المؤلفات الكثيرة في علوم الق ) 43 ص \ 1ج ( للسيوطي " القرآن 
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واالستقصاء ي الجانب المكي لم يكن بصفة الحصر و جمع التمثيالت الواردة ف
  خاصة مع اإلفاضة في بيان المعاني،ألن ذلك مما ال تسعه المجلدات العديدة

 و قديما ،األسرار المبثوثة في ثنايا هذه التشبيهات القرآنية الكريمة وذكر اللطائفو
    . "قليل قر خير من كثير فر" : قيل 

تمثيالت القرآنية على حسب سورها في المصحف ثم أعقبت ذلك بترتيب هذه ال
ذكرت  و، فوضعته تحت عنوان يدل عليه، ثم تناولت كل تشبيه على حدا،الشريف

 عن عاصم  معتمدا في ذلك رواية حفص،معه اآليات التي ال يتم المعنى إال بها
  . اهللا ـ ماالكوفي ـ رحمه

  : اآلتيعلى النحو على التشبيه القرآني ثم فصلت الكالم 
الكالم على معنى التشبيه إجماال بأسلوب حاولت ـ قدر : أول ما بدأت به 

       جذابا في، واضحا في معانيه، المستطاع ـ أن يكون غنيا في ألفاظه
عن الكالم ـ وابتعدت فيه ـ قدر اإلمكان ، مسحاته ومشرقا في إيحاءاته، تعابيره

غوصه النافذ في  والجماليةالنظري التقعيدي حتى ال أنغص على القارئ متعته 
  .رحابه  ورياض هذا المثل القرآني

كما بذلت قصارى الجهد في أن يكون هذا المعنى اإلجمالي بين يدي اآلية من 
تشجيعا لنفسي على االجتهاد في صقل  ،المحضةصياغتي الذاتية  وتعبيري الخاص

 لثقة في أنفسهمخواني الباحثين لإعطاء دفع إلكذا ، وكسب الملكة األدبية واللغة
االبتعاد عن االقتباس ما أمكن إلى  واللغوية المكتسبة وتوظيف حصيلتهم األدبيةو

حسنا حين  والجمالية التي تزداد قيمة وخاصة من الناحية التعبيرية، ذلك سبيال
  .خلجاتها  وتنبع من أعماق النفوس

  الفوائدرأيت أن ألم شتات، و بعد بيان المغزى اإلجمالي للتمثيل النوراني
 أبدأها ،لطائف ونثرات الفرائد المذكورة تحت طيات هذا المثل القرآني في نكتو

 الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك بالحجة وبتفصيل الكالم عن وجه الشبه
إلعجازات القرآنية ل اللمسات البالغية وثم أنتقل إلى الجماليات البيانية، البرهانو

   تسهيال على القارئ الكريم إلدراك ،يبها في اآليةترت ومرتبا إياها حسب موقعها
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صاحب  ومحيال له في كل ذلك إلى مراجع تلك الفائدة، الوصول إلى مبتغاه ومناه
نسبة الفضل إلى  وبيانه للناس أداء لألمانة العلمية والفضل في الكشف عن ذلك

  .أهله وذويه 
  بتوفيق اهللا جل وعالفإنا أقوياء، العمل وأسأل اهللا السداد في القول وهذا

على كل  وووفقنا إنك باإلجابة جدير وفاللهم أعنا، قوتنا وضعفاء بحيلتنا عونهو
  .شيء قدير 
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  : شرح األمثلة القرآنية : المطلب الثاني 
  
  .بالكلب الالهثالمنسلخ من آيات اهللا تمثيل  �
 . تمثيل الداعي غير اهللا بالباسط كفيه إلى الماء  �

  .الباطل بالزبد الرابي  ولحقتمثيل الصراع بين ا �
  .تمثيل أعمال الكفار بالرماد  �
  .بالشجرة الطيبة الكلمة الطيبة تمثيل  �
 6!!  .  بالشجرة الخبيثةل الكلمة الخبيثةيمثتو  �

  .تمثيل المشرك باهللا بالخار من السماء  �
 .تمثيل اتخاذ المشركين أولياء باتخاذ العنكبوت بيتا  �

  .مر المستنفرة تمثيل المعرضين عن الحق بالح �
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   : بالكلب الالهثل المنسلخ من آيات اهللايمثت: التشبيه األول 
  

  :في محكم تنزيله العلي القدير قال 
  
 }ã≅ø?$#uρ öΝÎγøŠn=tæ r' t6 tΡ ü“Ï%©!$# çµ≈ oΨø‹ s?#u $ oΨÏF≈ tƒ#u y‡n=|¡Σ $$sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµyèt7 ø?r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ% s3sù zÏΒ 

šÍρ$ tó ø9 $# ∩⊇∠∈∪ öθ s9 uρ $ oΨø⁄Ï© çµ≈uΖ÷èsùt� s9 $ pκÍ5 ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$s#÷zr& †n<Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7̈?$#uρ çµ1uθ yδ 4 
…ã& é#sVyϑsù È≅ sVyϑx. É= ù=x6ø9 $# βÎ) ö≅ ÏϑøtrB Ïµ ø‹n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# 

šÏ% ©!$# (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈÝÁ ø%$$ sù }È |Á s)ø9 $# öΝßγ‾=yès9 tβρã� ©3x-tF tƒ ∩⊇∠∉∪ u!$ y™ ¸ξ sWtΒ ãΠ öθ s)ø9 $# 

zƒÏ% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ öΝåκ|¦à-Ρr& uρ (#θ çΡ% x. tβθãΚ Î=ôà tƒ ∩⊇∠∠∪  { ] 177 ـ 175األعراف. [   

  
علمه آياته  وحباه وشبه اهللا عز وجل في هذه اآليات الكريمات من أنعم عليه

تأكد أنها من لدن اهللا  وتقرر الحق في ذهنه و فعرفها وتبينها،ونفثها في روعه
 يستبدل العزة و، ثم هو يصرف وجهه عن هذا النور الرباني،العزيز الحكيم

شهواته  و متخذا هواه،الفساد والغي وآل بالخلود إلى الباطلالم والرفعة في الحالو
 وأفلت نور ، فكان أحسن جزاء له أن طمست بصيرته،قائده في ذلك ومرجعه

يأتي من أحكامه إال وال ،  فغدا ال ينطق باسم العلم إال ما يهواه، الهداية من قلبه 
  ..ما ارتضاه 

 مذلة كحالة الكلب في خساستهال والتقهقر وفهو في هذه الحالة من االنتكاس
حمل عليه بحجر أو  وسوء صفاته إذا ما أجلب عليه شخص ما ودناءة طبعهو

راح ينبح بغير ، وعصي أو نحو ذلك فإذا بذاك الكلب قد استنفر قواه وشراسته
دلع اللسان فزع النفس ، احمرت أوداجه وقد اضطربت عروقه، ال توقف وارعواء

  ..العياء  ومن شدة اللهث

  

 راحتهو ولى عنه فهل معنى ذلك هناؤه وفإذا كف عن ذاك الكلبِ الحامُل
  !.؟  وعنته ونهاية شقاءه، هدايته وسكون روعه، واستقامته واستتباب أمرهو
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لم يزل الهثا دلع اللسان ، صفته متفقة متماثلة، وكال بل حاله متقاربة متشابهة
أشباحا من شدة  وجنونالرائي كأنما يعارك يخيل ل، سائل اللعاب مروع النفس

  .روعه  وفزعه ويسرة وتقليبه النظر يمنة واضطرابه
  

أحسن مثال  وأبلغ وصف وو هذا الكلب الالهث المضطرب لهو أصدق صورة
أبصر ، وحقيقته وعرف التوحيد، لهذا المنتكس على أعقابه المنسلخ عن إهابه

واية لشدة حرصه الغ ونوره ثم رجع القهقرى بعيدا بعيدا نحو الضالل واإليمان
المنزلة المرموقة عندهم  ولهفه على الجاه بين الناس، وملذاتها وعلى نعيم الدنيا

الوساوس  وكثرة الهموم وذهاب السكينة وفزع القلب ومن سوء الحالفحصل له 
تحقيق  وإدراك مناه وحرصه على نيل مبتغاه ونظير ما حصل للكلب من شدة لهفه

   .1الفزع وطراباالض والعياء وهواه من اللهث
  

 لطائف ونكت واختصاره فوائد وو قد تضمن هذا التشبيه على وجازته
استلهمتها من وحي التنزيل القرآني ومن كالم أهل الذكر آثرت نثرها في شكل 

ما  وفأقول، مكنوناتها وترفع الغطاء عن غوامضها ولطائف ترسم لمحاتها وفوائد
  : توفيقي إال باهللا 

                                                 

تفسير : ع وحوصلة لما استفدته من الكتب اآلتية فما هو إال جمهذا الشرح  اإلجمالي وإن كان من صياغتي الذاتية  1
 تفسير ابن كثير ، األمثال في القرآن البن القيم  البحر المحيط ألبي حيان،الطبري ، المحرر الوجيز البن عطية،

بن عاشور وغيرها من المراجع التي سيأتي ذكرها بالجزء والصفحة في روح المعاني لآللوسي، التحرير والتنوير ال
ثنايا الحديث عن هذا المثل وتفصيل كل نقطة من هذه النقاط المذكورة هاهنا ، وهذا ما سرت عليه خالل الكالم عن 

  . باقي األمثلة القرآنية في هذا البحث 
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  :المستلهمة من روح هذا المثلاللطائف  والفوائد

  :في بيان وجه الشبه : الفائدة األولى 

اختلف أهل العلم في تحديد وجه الشبه في اآلية على عدة أقوال تبعا لتعدد 
فمن ما قيل ، بين الكلب الالهث الخسيس ونقاط االئتالف بين هذا الضال الغوي

  :في ذلك 
ا عرا هذا الضال بعد االنسالخ من  أنه تشبيه للهيئة المنتزعة لم:القول األول 

سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق واالضطراب وعدم االستراحة بحال من 
شبه بالكلب في حالته هذه التي هي مالزمة له حالة تهييجه وتركه وهي ،األحوال

 ال مستراح وكونه ال يزال الهثا مضطرب النفس متشنج الحلق ال يطيب له مقام
   .1ال عقل  والال يهنأ له بو

 أن الذي حاله ما ذكره اهللا من انسالخه من آياته وإتباعه هواه :القول الثاني 
 فهو شديد ،إنما كان لشدة لهفه على الدنيا النقطاع قلبه عن اهللا والدار اآلخرة

واللهف ، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه، اللهف عليها
 فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره ... اللفظ والمعنىواللهث شقيقان وأخوان في

 فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن ،عليها وهذا يلهث من قلة صبره على الماء
  .2وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان صبرا عن الجوع، الماء

 أن الوجه في ذلك أنه إنما شبه في أنه كان ضاال قبل أن يؤتى :القول الثالث 
 فهو كالكلب في أنه ال يفارق اللهث في ، ثم أوتيها أيضا ضاال لم تنفعه،ياتاآل

 .حال حمل المشقة عليه أو تركه دون حمل عليه 

فهذا الضال تحمل كلفة إتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير 
فلما حان حين إتباع الحق ، مكلف بذلك في زمن الفترة فلقي من ذلك نصبا وعناء

ة محمد تحمل مشقة العناد واإلعراض عنه في وقت كان جديرا فيه بأن ببعث
لحصول طلبته فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الموصوف ، يستريح من عنائه

فهو يلهث في حالة وجود أسباب اللهث من الطرد واإلرهاب والمشقة ، باللّهث

                                                 
  . ، د ت بيروت – العربي التراث إحياء دار ) 115ص  \ 9ج ( لآللوسي " روح المعاني "  1
   ) .166 ص \ 1ج ( البن القيم " إعالم الموقعين " :  انظر 2
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تركه في دعة وفي حالة الخلو عن ذلك السبب وهي حالة ، وهي حالة الحمل عليه
   .1}أو تتركه { والذي ينبه على هذا المعنى هو قوله ، ومسالمة

  
 النظر والتدقيق في هذه المسألة ـ على حسب إنعامو الذي ظهر لي بعد 

جهدي المحدود ـ هو طرح القول الثالث النتقاض ما ذكروه من دوام الضالل في 
بيان ذلك في داللة قول اهللا ، ومن بعد ما جاءته وهذا المشبه قبل أن تأتيه اآليات

  . نئا  وانتمى إلى حزبها ثم أعرض وأي أنه دخل في حماها" فانسلخ منها " تعالى 
ثم إن وجه الشبه المذكور في هذا القول ال يرقى أن يجعل الهيئة الجامعة بين 

إذ ال يعدو في حاصله أن يكون تشبيه دوام الحال ، الطرفين في هذا المثل العظيم
 يعلمه إياها وأي دوام ضالل ذلك الشخص قبل أن يؤتيه اهللا آياته، حالبدوام ال

.. بعد حصول ذلك بدوام حالة اللهث عند الكلب حين تحمل عليه أو تكف عنه و
ال يستعظمه النشء الصغير فحري به أن  وفهو وجه بعيد يستصغره البليغ الكبير

  .ميعال يجعل وجها لهذا التشبيه البديع من كالم البصير الس
اهللا أعلم ـ أنه ال تضاد بينهما بل  والثاني فالظاهر ـ ون األوليو أما القول
ذلك أن القول األول ، تواثق كبير فال غنى ألحدهما عن اآلخر ويجمعهما ترابط

يقرر وجه الشبه الحاصل بين طرفي التشبيه من حيث الحالة التي آآل إليها من 
أما القول الثاني ففيه ذكر المشابهة و عدم االستراحة ودوام القلق واالضطراب

فظهر اتفاق ، الحرص وسبب هاته الحال التي هم عليها من اللهف وبينهما في علة
  .تكميل أحدهما لآلخر  والقولين
  

إيفاء المقام  و تتضح جمالية هذا التمثيل في تحقيق مقصوده:الفائدة الثانية 
 بيان الذل و هذا المكذب الضالقمة البالغة في ذم وحقه بحيث يبلغ منتهى الذروة

إتباعه طريق  وعال والهوان الذي لحقه جراء انسالخه من آيات المولى جلو
  ..الكلمات المناسبة للوصف المناسب  انتقاء الضالل وذلك من خالل والغواية
  
  

                                                 

 1413: دار الكتب العلمية لبنان ، الطبعة األولى سنة          ) 478 ص     \ 2ج  ( البن عطية   " المحرر الوجيز   " راجع   1
   ) .177 ص \ 9ج  ( للطاهر بن عاشور"  التحرير والتنوير" ، و  م 1993هـ ، 
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      فتأمل الكلمات التي نظمت منها صورة المشبه به ال تجد في مفردات
، أتبعه، انسلخ: يسد مسدها مثل  و بقوم مقامهامن ـاللغة ـ على كثرتها
 فإنك ال تجد كلمات في اللغة تصور هذه المعاني... إلخرفعناه،أخلد، يلهث 

  :التفصيل  وو دونك هذا البيان، تبرزه في صور حية متحركة سواهاو
عرفه  و فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته" وآتيناه آياتنا ": فأولها قوله .1

ال تكلف في تحصيلها بل هي نعمة أنعم اهللا بها عليه  و غير حول لهإياها من
  .فأضافها إلى نفسه 

 أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها " فانسلخ منها ": ثم قال .2
 .فراق الجلد ينسلخ عن اللحم 

ألنه هو الذي تسبب " فسلخناه منها"و عال  وهنا سر بديع إذ لم يقل المولى جل
زينتها على  وإيثاره بهرج الدنيا وسالخه منها بإتباع هواه بتكذيبه بآيات اهللاإلى ان

العياذ  والخسران وإتباع هديه فكان مآله الضالل وعال واإليمان بآيات ربه جل
1..باهللا 

 

 واالنسالخ حقيقته خروج جسد الحيوان من جلده حينما يسلخ عنه جلده إذ أن 
    واستعير في اآلية لالنفصال، 2عن جسدهالسلخ إزالة جلد الحيوان الميت 

ومعنى االنسالخ عن اآليات ، وهو ترك التلبس بالشيء أو عدم العمل به، المعنوي
  3.وذلك أن اآليات أعلمته بفساد دين الجاهلية، اإلقالع عن العمل بما تقتضيه

  
 معناه أن الشيطان" فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين :"ثم قوله عز من قائل  .3

  يأتمر بأمره،عبيده وجعله من خدمه وأدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه
فإن في ، يتبعه:  ولم يقل " فأتبعه الشيطان": ولهذا قال ، ينتهي عند نهيهو

  . لفظا ومعنى " تبعه "وهو أبلغ من ، أدركه ولحقه : " أتبعه "معنى 
  
  
  

                                                 
   ) . 29ص ( البن القيم " األمثال في القرآن "  1
دار الكتـب العلميـة       )263 ص   \ 2ج  ( مـادة سـلخ     ،  للخليل بن أحمـد الفراهيـدي     "  كتاب العين    "  :  انظر 2

  .م  2003هـ  1422، سنة  بيروت،الطبعة األولى
   ) .176 \ 9ج ( للطاهر بن عاشور "  التحرير والتنوير "  3
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  "اه بهاولو شئنا لرفعن: " قوله الحق ـ  وثم قال اهللا تعالى ـ
تنويع ذلك بحسب  وتأمل بالغة القرآن كيف يصور المعنى بأكثر من أسلوب

ولو شئنا لرفعناه بها { إذ أنه كان حق الكالم أن يقال "ضرورة الحال  وصفة المقام
إال ، رددناه إلى أسفل سافلين وفحططناه ووضعنا منزلته} ولكنه أخلد إلى األرض 

 ألن 1"موقع فحططناه أبلغ حط} مثل الكلب فمثله ك{ : عال جعل قوله  ونه جلأ
إذ أنه مهما تصور السامع ، تمثيله بالكلب في أخس أحواله وأرذلها أبلغ من ذلك

هو يلهث  واإلهانة فلن يصل خياله إلى إنزاله مرتبة الكلب الخسيس وشدة الحط
  .ال توقف ومن غير ارعواء

إن تحمل عليه يلهث " عالو يتواصل البيان والبالغة القرآنية في قوله جل و
فنحن إذا نظرنا إلى أصل اللهث في اللغة تبين لنا خساسة تلك " تتركه يلهث أو

الصفة وقذارتها في أي كائن تلفقت به فكيف إذا اتسم بها من سبق بيان دناءته 
  ..وتقزز النفس من ذكره الذي هو الكلب 

الكلب ولهِث الجوف وقد لهث اللُّهاث حر العطش في :  سيده يقول  ابن
ة العطش وكذلك الطاِئردِإذا أخرج لسانه من  2يلهث فيهما لهثا دلع لسانه من ش

  .3حر أو عطش

كل الهث إنما يلهث من : وعلى هذا المعنى جاء كالم ابن قتيبة حيث قال 
فضربه اهللا ، فانه يلهث في حال راحته وحال كالله، إال الكلب، إعياء أو عطش

       وإن لم تعظه فهو، إن وعظته فهو ضال: فقال ، اتهمثال لمن كذّب بآي
βÎ)uρ öΝèδθ{ : كقوله تعالى ، ضال ããô‰s? ’n<Î) 3“y‰çλ ù;$# Ÿω öΝà2θ ãè Î6 −Gtƒ 4 í !#uθ y™ ö/ ä3ø‹ n=tæ 

öΝèδθßϑè?öθ tãyŠ r& ÷Π r& óΟ çFΡr& šχθçF Ïϑ≈ |¹ ∩⊇⊂∪  { ] 4 ]193: األعراف   

                                                 
  . من سورة األعراف 176عند اآلية " لمحيط ألبي حيان البحر ا"  1
 سـنة   األولـى  : الطبعـة  ،   بيـروت  ،   العربي التراث إحياء دار ) 455 ص   \ 1ج  " ( المخصص البن سيده    "  2

  . م1996 هـ1417
   ) .184 ص \ 2ج ( مادة لهث ، " لسان العرب "  3
 هــ   1401ار الكتب العلمية لبنان  الطبعة الثالثة ، سنة          د)  369ص   \ 1 ج ( البن قتيبة " تأويل مشكل القرآن    "  4

  .المكتب اإلسالمي ، الطبعة األولى د ت ) 290 ص \ 3ج ( البن الجوزي " زاد المسير "  :انظر و ،  م1981
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  .جوابه  وإشكال •
هذه اآلية الكريمة فيها داللة على أن الكلب ال : لمقام  لقائل أن يقول في هذا ا

  هذا غير ما نراه في ، وحملت عليه أو تركته، يتوقف عن اللهث بحال من األحوال
ال  وإذ كثيرا ما نرى الكالب هادئة مطمئنة وديعة ال لهث عليها، عين الواقع

  !لسان الحال ؟ واضطراب فكيف نوفق بين لسان اآلية
 البالغة من جهة وب عن هذا اإلشكال من إمام من أئمة األدبو يجيء الجوا

هو اإلمام أبو عثمان  وخصائصه من جهة أخرى وعارف بخفايا عالم الحيوانو
وعلى أنّنا ما نرمي بأبصارنا إلى كالبنا :"  حيث يقول 1عمرو بن بحر الجاحظ

  من غير أن تكون هناك إال حرارة ، إال وهي تلهث، وهي رابضةٌ وادعة
  .2إال أن لهث الكلب يختلف بالشدة واللِّين، والذي طُبعت عليه من شأنها، أجوافها

إال  وأخرى وفالجاحظ أرجع ذلك إلى اختالف شدة اللهث عند الكلب بين حالة
  .فإنه دوما الهث 

 ،إال أنه من خالل تأملي في هذه المثل القرآني بدت لي وجهة نظر أخرى
آلية ليس على إطالقه بل جاء مرتبطا بحالة الحمل هي أن دوام اللهث في هذه او

بمعنى أنك كنت حامال عليه ثم " أو تتركه " ما يتبع ذلك بداللة قوله تعالى  وعليه
الكلب إذا حمل عليه أحد ما أخذ في اللهث الشديد كرا أو فرا مع ما ، وتركته

هيئة من أقلع عنه بقي على تلك ال وفإذا ما تركه، عويل ويصاحب ذلك من نباح
اهللا تعالى  وهذا ما انقدح في ذهني.. اللهث مدة طويلة رغم عدم وجود داع لذلك 

  . أعلم 
تأمل بالغة التمثيل في هذه اآلية الكريمة من حيث مقابلة : الفائدة الثالثة 

تأخذ  وأجزاء المشبه ألجزاء طرفه الثاني في صورة منسجمة متناسقة تنبه العقل
  المراد  وة يخلص منها الفطن النبيه إلى معنى التشبيهالذهن في مقارنات متعدد

                                                 
 البـصري المعتزلـي      الجـاحظ،  أبو عثمان عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب           ،  ذو الفنون ،  العالمة المتبحر  هو   1
  .أحد أكثر تصنيفا ومطالعة للكتب منه ليس ) هـ255،ت163و(

  . قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه ، مشوه الخلقة،فلج في آخر عمره وكان ماجنا قليل الدين
، وغير ذلك كثير ،  والمحاسن واألضداد و مجموع رسائل    ،  البخالء،  و البيان والتبيين  ،  الحيوان :من تصانيفه الكثيرة    

  . ) 74 ص \ 5ج ( األعالم للزركلي و  ، ) 526 ص \ 11ج ( للذهبي "  بالء سير أعالم الن: " ترجمته في 
  .م1965 هـ 1384 الطبعة الثانية، سنة مكتبة مصطفى الحلبي و أوالده بمصر ، ) 17ص /  2ج ( " الحيوان "   2
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في شق } إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث {بيان ذلك أنه لما ذُكر ، ومنه
وتتقابل أجزاء " ، تعين أن يكون لها مقابل في الحالة المشبهة، الحالة المشبه بها

أمره في مدة البحث ويشبه شقاُؤه واضطراب ، هذا التمثيل بأن يشبه الضال بالكلب
ويشبه ، عن الدين بلهث الكلب في حالة تركه في دعة تشبيه المعقول بالمحسوس

شقاؤه في إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده 
  . وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس 

  
الة وقد أغفل هذا الذين فسروا هذه اآلية فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بح

إن { ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكر ... بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة 
بل يقتصر على أنه لتشويه ،  جدوى كبير} تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 

وذلك تقصير في حق ، لتكتسب الحالةُ المشبهة تشويها، الحالة المشبه بها
   .1"التمثيل
  

تصاف هذا الضال عن الطريق بهذه الصفات قصد تقرير ا و :الفائدة الرابعة
فصار : على الدوام لجأ القرآن إلى إيثار الجملة االسمية على الفعلية بأن يقال 

 لإليذان بدوام اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره  ...مثله كمثل الخ
   .2عليها ما ال يحصل الداللة عليه من الجملة الفعلية

  
شديد اللوم على  ولقد استحق هذا الضال المكذب عظيم الذم: الفائدة الخامسة 

  استبانت أنوارها  وانسالخه منها بعدما ظهر له أنها الحق وتكذيبه بآيات اهللا
ذلك  ما  و،ال أسلوب أبلغ في الذم من تشبيهه بالكلب و فلم يكن من طريقة،لديه

       يوبعظيم الع وسوء الهيئات واشتمل عليه من قبيح الصفاتإال لما 
  :بيان ذلك أن هذا الكائن هو من ، واآلفاتو

  ..وهمته ال تتعدى بطنه، وأخسها نفسا وأوضعها قدرا أخبث الحيوانات
ومن حرصه أنه ال يمشي إال وخطمه في ، أشدها شرها وحرصاهو من و 

  .األرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها 

                                                 
   ) .178 \ 9ج  ( الطاهر بن عاشور: للعالمة  " التحرير والتنوير" تفسير  1
  .  ، د تبيروت – العربي التراث إحياء دار) 293 ص \ 3ج (ود  تفسير أبي السع2
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ه بحجر رجع إليه وإذا رميت إلي، وال يزال يشم دبره دون سائر أجزائه
وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها ، ليعضه من فرط نهمته

  .بالدنايا 
وبه يضرب المثل في الخساسة ألنه يأكل العذرة ويرجع في قيئه والجيفة أحب 

  .والعذرة أحب إليه من الحلوى ، إليه من اللحم الغريض
دا يتناول منها شيئا إال هر وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واح

  ...عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه 
 نبحه رزيةومن عجيب أمره أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال  

وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه  ..وحمل عليه 
   . 1وخضع له ولم يرفع إليه رأسه، باألرض

  ومن لؤمه إتباعه لمن، وِإن أجعته أنكرك، كلكمن لؤمه أنّه إذا أسمنته أ
ألنه أجهُل من أن يأنس بما يؤنس به وأشره وأنهم ، وِإلفُه لمن أجاعه، أهانه

  .وأحرص وألج من أن يذهب بمطمعته ما يذهب بمطامع السباع
وأربابه الذين ربوه ، ومن جهله أيضا أنّا لم نجده يحرس المحسنين إليه بنباحه

  ..بل لمن أذلّه وأجاعه وأعطشه ، ه إال كحراسته لمن عرفه ساعة واحدةوتبنُّو
      ولو كان شجاعا وفيه بعض التهيب كان، والكلب جبان وفيه جرأة ولؤم

  2.ومن فرط الجبن أنّه يفزع من كلِّ شيء وينبحه ، أمثل
  

  .انتهى الكالم على هذا التشبيه و هللا الحمد و المنة 

                                                 
   ) .27 ص \ 1ج ( البن القيم " األمثال في القرآن "  1
   ).85 ص \ 1ج ( للجاحظ "  الحيوان "   2
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  داعي غير اهللا بالباسط كفيه إلى الماء تمثيل ال :ثانيا 
  

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  
 }…çµ s9 äοuθ ôãyŠ Èd, ptø: $# ( tÏ% ©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿω tβθ ç7‹Éf tGó¡o„ Οßγ s9 >ó ý Î/ āω Î) 

ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµø‹¤-x. ’ n<Î) Ï !$ yϑø9 $# xiè=ö6 u‹Ï9 çν$ sù $ tΒ uρ uθ èδ ÏµÉó Î=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â !% tæßŠ tÍ� Ï-≈ s3ø9 $# āω Î)                

’Îû 9≅≈ n=|Ê   ∩∪ { ] 14 الرعد . [  
  

له ، تعالى هو الخالق العظيم البارئ العليم المصور الحكيم واهللا سبحانه
الثناء الكامل األبدي السرمدي على ما أسبغ  واألوصاف العليا واألسماء الحسنى

 هو ألجل ذلك األحق أن يرتجى، وعميمةالخيرات المتعددة ال وعلينا من سائر النعم
، الخطوب ويندب في النوائب واألهل أن يستغاث، والضراء ويطلب في السراءو

 إليه تصرف أشكال العبادة، والخضوع واإلنابة وعال خالص الدعاء وفله جل
  .الخنوع ومظاهر الذلو

بيانه لدى العاقل اللبيب إال أن أقواما غفلت  وو مع وضوح هذا األمر
فهاموا على رؤوس ، بيانه وحرمت عقولهم سبيل فهمه، وبصائرهم عن إدراكه

تؤزهم أزا نحو  وغي عظيم تدفعهم شياطين الجن واإلنس دفعا ونواصيهم في جهل
   مسير الرياح والذل لغير رب األرباب وسواد االستعباد وظالم الشرك

يرجون منهم ، نهميرهبو ويرغبونهم، يتوسلونهم وفتراهم يستغيثون بهم، السحابو
  .المدد  ويطلبون لديهم العون والولد والمال

إضاعة  والتفكير وضحالة الرأي وو إنهم على هذه الحال من رداءة الصنيع
طول  والعياء من شدة المشي وكمثل رجل قد أنهكه التعب، المال  والجهد والوقت
يسرة عله  وقد هام على وجهه يمنة، الظمأ وهو مع ذلك شديد العطش، والمسير

فبينا هو كذلك قد شارف ، يمأل بهجته ويشفي غليله، وحاجته ويجد ما يروي ظمأه
إذا به يلمح بئرا من بعيد فاستبشر أشد ، على حتفه واستيئس من إدراك نفسه

ثم ما لبث أن ، طار فرحا مسرورا كأسعد إنسان على وجه البسيطة والبشرى
 هو ما كان يخافه، وء وافرا زالالزادت مسرته حين عاين فيه الما وعظمت بهجته
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نشوته ، وغير أن إحساسه فجأة توقف، 1يخشاه من كون هذه البئر نزحة خليقةو
  !!ولم يكن في حسبانه ، لقد حصل ما لم يدر في خلده، التراجع وأعلنت االنسحاب

       عرضها، وقعرها بعيد، ال دلو فيها ال حبل وال آنية، إنها تلك البئر
  !!ل إليها خلود في قاعها أكيد النزو، وشديد

     يدرك به  و يجرب ما عساه ينقذ حاله2فاحتار ذلك الملهوف الساهف
 يبسطها، بسط كفيه صوب الماء مشيرا بها إليه وفانحنى على طرف البئر، مناله

تكرارا في صورة ملهفة مقرفة عله يتلقف منه  ويقبضها ثم يردها إلى فمه مراراو
يستغيث به ، و كل ذلك يتضرع إلى ذلك الماء يناديههو في وبعض القطرات

أعقب األنّات ، والدموع وأسكب العبرات، والخضوع وقد أظهر الذل، يناجيه
 الهوان يرثى لها الجبين وفي حالة من الخزي، الزفرات بالحسرات، وباآلهات

  ..ينكسر لها القلب حزين و
ألف  وكال! مرتضاه ؟ ووأدرك مناله، مبتغاه وفهل حصل بعد كل ذلك مطلبه

  .لن يدركه  ولم يدركه. كال 
ال ، وال يدرك ما يدور من حوله ومرجعه أن الماء جماد ال يعقل وسر ذلك و
 المسألة لمن ال يسمع وفكيف يتوجه بالدعاء، يطلبه وال يبصر من يسأله ويسمع

  !! .ال يبصر شيئا ؟و
أن يتنقل إلى هذا يبصر في ذاته فهل بإمكانه  وثم هب أن هذا الماء يسمع

  .قدراته  وليس ذلك من صفاته ويبلغه و3المهيوم
 إن هذه الحالة العجيبة الشأن هي مثل ذلك الداعي ـ غير اهللا ـ أوثانا

   والغالي، النفيس وقد أنفق فيها النفس، ال ضرر وأحجارا ال نفع فيهاو
ليس  و،الرهبة والخشية، والرغبة وموهبا لها جميع مظاهر الخضوع، الرخيصو

أظهر  والرد إال كمثل ما أجاب به ذلك الماء من بسط له كفيه وله منها من اإلجابة
  . له كل مظاهر المهانة والذل 

                                                 
  لسان" و ) 27 ص \ 3ج  ( باب نعوت البئر من قبل قلة مياهها، البن سيده " المخصص "  انظر ،  أي ال ماء فيها1

   ) . 85 ص \ 10ج ( مادة خلق ،  "  ب العر
   ) .497 ص \ 13ج ( مادة سفه ،  "   لسان العرب"  . هو الرجل الشديد العطش 2
   ) . 771 ص \ 17ج (  مادة الميم "  تاج العروس" : راجع ،  كالتي قبلها3
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هل هناك ضياع أو ضالل ، وبطالن ما بعده ضياع وفدعاؤهم هذا في ضياع
هباء تزول بمجرد فراقها  وتلك الدعوات سدى وأعظم من أن تذهب هذه التوسالت

  . بها لفيه المتلفظ
تأمل كيف طابقت صورة هذا المشرك الداعي غير اهللا لصورة ذلك الباسط 

  :السخرية من حالهم التي هم عليها  وكفيه إلى الماء في صورة من التهكم
  ..كذلك هذا الماء  وفاألوثان جماد

  ..هو حال هذا العطشان الهيمان  ويستغيث من الخطر والمشرك يتوسل
  ..ثله ذلك الرجل م والمشرك ذليل خاضع خاشع

 ال عون في أحلك األوقات وال إجابة: النتيجة واحدة ! ثم ما هي النتيجة ؟
  .وجزاؤهم الخيبة والحرمان ، بل دعاؤهم في تلف وخسران!! أشدها و

  ! أفال تعقلون ؟ أوال تبصرون ؟ 
  

يعجز اللسان عن وصف هذه ، حقا إنه لتمثيل عظيم عظم القرآن الكريم
  " .واهللا إنه لعظيم : "قول العظمة إال أن ي
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  :الفوائد واللطائف الواردة في المثل القرآني الكريم 
  

  :في بيان آراء العلماء لوجه الشبه في اآلية الكريمة : الفائدة األولى 
  :جاءت توجيهات أهل العلم لهذا المثل القرآني الكريم على ثالثة أقوال 

الماء بين يديه فال اول قبض أن مثل المشرك كمثل الذي يح : القول األول
 . ه حتى يزول ذلك الماء وال يبلغه يكاد يبلغه فا

  : و استدلوا على ذلك بقول الشاعر 
   .1 من الود مثل القابِضِ الماء بِاليد    ...  فأصبحتُ مما كان بيني وبينها

  :و قول اآلخر 
 اكُم وشوقا إليكم2طعه أناملُه  كقابض ماء لم ت    ...     فإنّي وإي.  

   .  شيء يشربه من هذا الماء وال يستقر له3فكذلك المشرك ال يكون بيده شيء
 المراد أن الرجل مادام باسطا يديه في الماء ال يرفعهما وهو :القول الثاني 

 فال يزال كذلك حتى يهلك عطشا، وكذلك المشرك ال يزال ،يرجو بلوغ الماء فيه
   .4يهلكطامعا في نفع األوثان له حتى 

هو الهيمان الشديد العطش ينظر إلى الماء في البئر وال يقدر : القول الثالث 
 فكذلك ال يجيب األوثان ، فيبسط إليه يده ويدعوه بلسانه فال يجيبه،الوصول إليه

  .5من دعاهم وتوسل إليهم 
  :الموازنة بين هذه األقوال 

را لفساد وجه التشبيه القول األول بأنه القابض على الماء غاية في الضعف نظ
  في القول به، وبيان ذلك ـ فيما بدا لي ـ أن القابض على الماء يصيب بعض 

  

                                                 
  . م1998لى ، سنة دار صادر بيروت الطبعة األو  )43ص ( انظر ديوانه ،البيت لألحوص بن محمد األنصاري 1
   ) .371 ص \ 3ج ( البن حجة الحموي"  خزانة األدب "   2
والبغـوي فـي                    ،   ) 400 ص   \ 16ج  ( "  جـامع البيـان فـي تفـسير القـرآن         "  قاله ابن جرير في تفـسيره        3

   ) .305 ص \ 4ج ( تفسيره 
 "  تفـسير القـرآن العظـيم     "  ختاره ابـن كثيـر فـي        ، وا  )628 ص   \ 4ج  ( " الدر المنثور   "  : قاله قتادة انظر     4
   ).445ص\ج(
 .وعليه السواد األعظم من المفسرين ،  قاله ابن عباس ومجاهد 5
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قطرات تعلق بين أصابعه وكفه يبل بها حلقه، وإذا ما هو كرر ذلك مرارا حصل 
له مزيد روية وشبع، بخالف داعي غير اهللا فإنه ال يحصل له أبسط نفع ولو بقي 

ك الصنم متضرعا له، فلزم من ذلك بطالن التشبيه، وهذا لها عاكفا على ذلحياته ك
  .محال في كتاب اهللا تعالى حاشا وكال، بل هو فساد هذا الرأي وضعفه 

و أما القول الثاني بأنه الباسط كفيه إلى الماء من غير أن يرفعهما فهو مخالف 
ه وليس األمر ففيها نية الشرب وإرادت" ليبلغ فاه " لسياق اآلية نفسها إذ قال تعالى 

   .ا ولعباعبث
ثم إن بسط الكف ورفعهما كثير الوقوع بخالف ما ذهب إليه أهل هذا الرأي إذ 
أن ذلك ال يقع إال نادرا ، وإنما ذكرت هذا لما سبقت اإلشارة إليه من أن من 

، وهذا الوجه لم 1مقاصد التمثيل إخراج ما لم تجر به الـعـادة إلى ما جرت عليه
  .فلم تحصل فائدة التشبيه به وعليه استوجب استبعاده وطرحه تجر به العادة 

بقي القول الثالث وهو الذي تظهر رجاحته وقوته وذلك لوضوحه ومطابقته 
لحال المستغيث بغير اهللا على ما سبق بيانه في صدر هذا المثل فالحمد هللا على 

  .توفيقه وكرمه 
  

  " :الحق له دعوة "في بيان قوله تعالى : الفائدة الثانية 
  :في المسألة ثالثة آراء مشهورة 

أن الحق هنا هو نقيض الباطل ويكون المراد على هذا بدعوة الحق  : األول
الدعوةُ الثابتة الواقعة في محلها المجابةُ عند وقوعها، إذ أنها أضيفت للحق من 
باب أولويتها به واختصاصها بها دون غيرها من الدعوات التي تصرف لغير اهللا 

عالى وكونها بمعزل من شائبة البطالنِ والضياع والضالل كما يقال كلمةُ الحق ت
أن ما كان من الدعاء هللا جل : ، ويكون المعنى على هذا القول 2ودار اآلخرة 

وعال فهو الدعاء الحق المستجاب، وأما ما يكون لغيره فهو الدعاء الباطل الضائع 
  .أدراج الرياح 

                                                 
  .من هذه الرسالة )  86ص ( راجع   ي 1
   ) .123 ص \ 13ج ( " روح المعاني " : ، واختاره اآللوسي في) 11 ص \ 5ج (أبو السعود في تفسيره   2
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المعنى أن هللا تعالى من  و" .ال إله إال اهللا " لمة التوحيد أنها ك : الرأي الثاني
ال يبتغون رضاء أحد  وال يشركون به أحدا غيره. يخلصوا له  وخلقه أن يوحدوه

  .1دونه 
  فدعاؤه إذا هو دعوة، أن الحق اسم من أسماء اهللا تعالى : الرأي الثالث

   .2ومن دعاه استجاب له دعوته، الحق
  

  :قوال الحكم على هذه األ
القول الثالث صعب االستساغ لصعوبة توظيف هذا المعنى في الكالم ـ فيما 

الذين  و ـالذي هو الحق ـ هللا دعوة اهللا : "فكيف تقول ، بدا لي ـ لسياق اآلية
فأنا لم أستطع فهم كيفية توظيف هذا المعنى .. تمام معنى اآلية " يدعون من دونه 

  .في اآلية 
هو عدم توافقه مع سياق اآلية ألن ، و على هذا القولثم إن هناك مأخذ آخرح

بين دعوة الباطل التي هي في  وهناك مقارنة بين الدعوة الحق التي تؤتي أكلها
  .خسران  وضالل

كثرة القائلين به قد يالحظ عليه نفس  وو أما القول الثاني فهو على شهرته
ـ بناء على هذا مقابلة والالمأخذ السابق الذي ذكرناه من انتفاء وجه المقارنة 
بين دعوة الباطل الضائعة  والرأي ـ بين الدعوة الحقة المبنية على أسس متينة ـ

  .، وليس بين حق التوحيد والعبادة الخاسرة 
مضافا إليها ، أولويته باألخذ وو ألجل هذه العلة فإنه تتبين رجاحة القول األول

 الحق لإليذان بمالبستها للحق إذ أن الدعوة أضيفت هنا إلى، داللة اللغة عليه
تعود عليه  وفهي الدعوة الحقة الصائبة التي تنفع صاحبها،  3واختصاصها به

  .الفالح  وبالخير

                                                 
   ) .397 ص \ 16ج ( راجع تفسير الطبري ، عباس وقتادة واختاره الطبريقاله ابن   1
   ).521 ص \ 2ج  ( "  الكشاف"  ووجهه الزمخشري في ، قاله الحسن   2
   ) .520 ص \ 2ج ( "  الكشاف "   3
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  :االستهزاء  وفي خروج المثل مخرج التهكم: الفائدة الثالثة 
الهيجان الغريزي لدى المشركين بأسلوب  والنفعال النفسيإثارة لفي هذا المثل 

، ر من غير اهللا تعالىـضـال وفعـنـاستهزاء بهؤالء الذين يرجون الو فيه تهكم
عال اإلجابة على صورة ليس فيها  وإثباته جل" مكمن السخرية في هذا المثل هو و

ال يستجيبون لهم بشيء إال :"عال  وعز وذلك في قوله جل، وهيئة االستجابة قطعا
أي ال ، جميع أحواله ودرفاالستثناء مفرغ من أعم عام المص. اآلية " كباسط 

يظهر السرور على مالمحه  و فيستبشر ذلك الداعي1" إجابة لهم إال إجابة واحدة 
 يستجمع أحاسيسه في تلهف واقتناعا بها فيرمي سمعه واكتفاء بتلك االستجابة

إنها !! يصعقه  وثم يصدمه الخبر، كنهها وشوق إلى معرفة مثل هذه اإلجابةو
معلوم أن هذا الباسط لم يحصل من ، وط كفه إليه يستسقيهنفس إجابة الماء للباس

فيرجع خائبا ، فصار األمر إلى أنه ليس له أية استجابة البتة، الماء أية استجابة
  .البوار  وجهده إال الخسران وكئيبا حزينا لم يجن من شقائه

 بالسخرية من صفتهم هو للكفار   النفسيالجانبو الغرض من إثارة هذا 
 الضياع ومراجعة أنفسهم في حالهم التي هم عليها من الجهل ولتأملدعوتهم ل

فإنك إذا سخرت من شخص لبيب دعاه ذلك إلى تأمل األمر الذي نبزته ، الحرمانو
إن كان باطال اختار بين العفو أو ، وأصلح عيبه وفإن كان حقا راجع نفسه، به

  .الرد مما ليس المجال لتفصيله في هذا المقام 
  

  :مبالغته فيه  وفي بيان إلحاح المشرك في دعائه: الخامسة الفائدة 
جاء في اآلية الكريمة إشارة خفية إلى حال هؤالء الداعين غير اهللا في 

فذكر في الممثل به ، "كباسط كفيه " استغاثتهم بقوله تعالى  وإلحاحهم في نجواهم
يم الرغبة في في اآلية الكريمة صفتان تدالن على أنه كان شديد الطلب للماء عظ

  :بلوغه هما 
 هذا أوكد في الطلب، ونشرها أوسع ما تحتمل والبسط لغة مد اليد و :باسط .1

عدم  وأبلغ من كونها مقبوضة منكمشة فإن في ذلك دليل شبع وغنيةو
  .احتياج

                                                 
  ) .11 ص \ 5ج ( وتفسير أبي السعود ، )124 ص \ 13ج (  لآللوسي "  روح المعاني "   1
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من بالغة اآلية الكريمة أنه لم يأت التعبير بالكف الواحدة على نحو  : كفيه .2
  :ل القائل ما هو متداول في الشعر كقو

  1 وممن ثناها قريب الجنى     ...    وخيرك من باسط كفه
  :وقول اآلخر 

   2يستطعم الوارد والصادرا    ...     هل هو ِإال باسطٌ كفّه 
إال أن القرآن الكريم عدل عن ذلك إلى التعبير بالكفين االثنتين لمقتضى المقام 

  .الرغبة في تحصيل الماء  ومن شديد اإللحاح
تناسب كل صيغة مع  و رعاك اهللا ـ وقوع كل لفظ في محلهفانظر ـ يا

 ال هو من نسج البشر، المرام لتعلم أنه من تنزيل الحكيم الخبير والمقام
  . محاكاتهمو

  .آخرا  والحمد هللا أوال وو تم الكالم على هذا التمثيل

                                                 
دار   )271 ص   \ 6ج  ( ياقوت الحموي   ل"  معجم األدباء "  ،  لقاسم الزعفراني يمدح الصاحب بن عباد      البيت ألبي ا   1

   .م 1980هـ 1400الفكر الطبعة الثالثة سنة
     ) .227 ص \ 3ج  ( لعبد اهللا بن قيس"  قرى الضيف"  :، ينظر البيت للبيد بن ربيعة 2
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  :الباطل بالزبد الرابي  وتمثيل الصراع بين الحق: ثالثا  •
  

  : في كتابه العظيم الكريم قال الرحيم الحليم
 }tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ ôM s9$ |¡sù 8πtƒ ÏŠ ÷ρr& $yδ Í‘y‰s)Î/ Ÿ≅yϑtGôm $$ sù ã≅ø‹ ¡¡9$# # Y‰t/y— $ \ŠÎ/#§‘ 4 
$ £ϑÏΒ uρ tβρß‰Ï%θ ãƒ Ïµ ø‹n=tã ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# u !$tó ÏGö/$# >πu‹ ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tF tΒ Ó‰t/y— …ã& é#÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î�ôØo„ ª! $# 

¨, ysø9 $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $#uρ 4 $ ¨Βr' sù ß‰t/̈“9 $# Ü=yδ õ‹uŠsù [ !$ x-ã_ ( $ ¨Β r&uρ $ tΒ ßìx-Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# ß]ä3ôϑu‹ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 
y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î�ôØo„ ª! $# tΑ$ sWøΒ F{   ] . 17 الرعد  [} ∪∠⊆∩ #$
  

 جل وعال في هذه اآلية العطرة النيرة مثلين متعددين وضرب المولى تبارك
  ..نتيجة حتمية أزلية  ولفتين لوجه شبه واحدصورتين مختو

فالصورة األولى تتجلى حينما أكرم اهللا تعالى مخلوقاته بإنزال المطر عليهم 
الرحمة الشاملة  والنفع العميم و فيه الخير العظيمنمن السماء غيثا غزيرا مدرار

     ومنابت 2 الظراب و1اآلكام وفانساب الماء على رؤوس الجبال، الكاملة
غمر األودية  واآلبار ويكثر حتى مأل المنابع وزال كذلك يقوىيال ، والشجر

قوة استيعابها في  وفسارت تلك األودية بذلك السيل العرم بحسب طاقتها، واألنهار
 قد علته ـ لشدة قوته ـ رغاو بيضاء منتفخة طافية ،اندفاع مرعب وتدفق مهول

 ائي أنه قد غلب ذلك الزبد حتى يخيل للر،حجبت صفاءه وعليه قد غطت ماءه
قد  كيف ذلك و،قضاء المآرب منه وتمكن على الماء فال سبيل لالنتفاع بهو

  ..نقاءه  وأضحت تلك الرغوة مالزمة له مستحكمة فيه مكدرة صفاءه
لقد !! ذلك الخطر ال خطر  و!!غير أنه ما يلبث هذا الشيء أن يصير ال شيء 

   وال،على فروع الشجر وجنبات الواديتفرق بين  و،الزبد واضمحل ذلك الرغاء

                                                 
        للخليل بن أحمد   "  العين"  انظر  . واحد وهي أقل من الظراب    اآلكام جمع إكم وهو ما عال من األرض من حجر             1
   ) .20 ص \ 12ج ( "  لسان العرب "   و،  ) 78 ص \ 1ج ( 
 البـن                  " الفـائق فـي غريـب الحـديث واألثـر         "  ،   وهي ما دون الجبل وحاد في طرفه       ،الظراب جمع ظرب    2

، بيـروت ،  سـنة       الفكـر  دار ) 475 ص   \ 3ج  ( البن فارس    "  للغة  مقاييس ا   " و ) 375 ص   \ 2ج   ( األثير
  . م1979 - هـ1399



 
- 115 -

بقي الماء عذبا زالال قد  و،ينطفئ نوره حتى زال بالكلية و يزال يتناقص شبحه
 يسقون دوابهم و فهبوا يروون ظمأهم،عظمت سعادتهم واستبشر به الناس

  .زروعهم و
و أما الصورة الثانية فتظهر فيما أنعم اهللا به على اإلنسان من حرفة تحويل 

 حديد وكذا من المعادن من نحاس و نأحجار كريمة وفضة ور من ذهبالجواه
 تصهر فيها حتى تصير ذائبة عائمة ثم تفرغ في نماذج و فتسبك في النار،نحوهو
ومن ، األقراط والقالئد والزينة من األساور وقوالب يجعل منها أنواع الحليو

   فعون به فيينت والحرث ما يتمتع به الناس وآالت الحرب وأنواع األواني
ذابت تحت لهيبها ظهر  والجواهر في النار وفإذا ما سبكت تلك المعادن، عيشهم

 ، عن مواد زائدة الصقة بالمعدن ليست من أصلهانتفاخ كثير ناتج وعليها رغوة
المنفعة منه بسبب  وزوال الفائدة وحتى إن الرائي ليجزم بفساد المعدن األصيل

  .ذلك الزبد الذي طغى عليه 
 هـفـإذ سرعان ما تبين زي،  أن ذلك االعتقاد لم يكتب له عمر طويلإال

 زالت بالكلية، وفي الهواءواندثرت سريعا  تلك الرغوة اختفتقد ، ان قصورهـبو
صالبة  ولمعانا ولم يبق إال المعدن الحر األصيل قد زاده ذلك االنصهار صفاءو

أضعف  وأبطل صالحيته ودبعد أن ساد الظن أن قد غلبه الزب، في أهبة لالستعمال
  .مفعوله

 خمنينـمـدع الـخ وزبد في الحالتين قد أغر الناظرينلفانظر إلى هذا ا
شأنه ، أن سيطرته باقية خالدة وحسبوا أن هيمنته مستمرة متواصلة، والمتأملينو

لكنه متمكن منه مطيح به  ودخيل على األصل، مكانه مرموق مشهود وغالب
  ..مسيطر عليه مغط له 

انكشف ذلك ، وا هي إال برهة من الزمن حتى انجلى هذا السراب الخادعو م
      فعاد كل شيء إلى، الخسران وانطمست معالم الفساد، واالعتقاد الزائف

     بل إن هذا الخطب العصيب الذي ألم، رجعت األمور إلى طبيعتها، وأصله
نقاء مما كانت  واءصف والعنصر الدخيل الذي تحرش عليها لم يزدها إال قوة، وبها

  .اشتهر حالها  وارتفع سهمها وخرجت من هذه المحنة قد عال شأنها وعليه
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شتى صوره  وو هاتان الصورتان المذكورتان هما مثل الحق في جميع أجزائه
من ، والذب عن حياضه والجهاد في سبيله والدعوة إليه، وتوحيده ومن عبادة اهللا

غير ذلك من ، ونشدان السعادة لهم وة الخيرإراد، والرفق بهم واإلحسان للخلق
  ..الصفات المرضية التي يتحلى بها المسلم الحق  والخصال الحميدة

 سموه تمر به فترات من الزمن يطغى فيها الباطل وفهذا الحق على رفعته
هدايته حتى  وسواده نور الخير ويغطي بظلمته، ويقوى أتباعه ويذيع صيته ويزبدو

  .طغيانه  وتالشى أمام تعاظم الشر واندثر وق قد انتهىيخيل للناس أن الح
يأخذ مكانته بين  ويسترجع هيبته، وو لكن الحق ال يلبث أن يستعيد عظمته

 يكشف زيفه ويزيل شبهاته و يبدد به ظلمة الباطل،عزم وقوة والناس في ثبات
انقرض من على وجه األرض  وفإذا هو مضمحل منتفش متالشي قد زال، فسادهو
  .مريدوه ومخترعوه قبل أتباعه وتبرأ منه مبدعوهو بل

 حتمية نتيجته تأمل في هذا الصراع بين الحق وو لتعرف صدق هذا المثل
  !!إلى يومنا هذا  �الباطل من رسالة نبينا محمد و

كم واجهت هذه الدعوة .. شرع واحد  ومعتقد واحد ودين واحد ورسالة واحدة
ن على مختلف ارضييلها من أعداء معكم القت في سب، ومحن والحق من فتن

   .!!؟؟ أفكارهم ومشاربهم
 الفرس وفجبروت الروم، كيدهم وإلى مكر اليهود، شركهم وفمن طغيان قريش

 ثم الجيوش الصليبية، تفرقهم والخلفاء والمماليكإلى انقسامات ، كبريائهمو
ظم فالن، توسعها وإلى الحقب االستعمارية، بطشهم وحشود التتار، وجمعهمو
، ضراوتها والحروب العالمية، وفسادها والطريقة الشيوعية، وظلمهاورأسمالية ال

 فشبهات المستشرقين، مكرهم  و المتشددينالصليبيينو إلى عداوة اليهود الصهاينة
 وصوال إلى الرسوم الدانماركيةالمنصرين وتمويلهم ،  إغراءات  ووتشكيكهم ،

  ..قبحها  و   األفالم الهولنديةو
         عداوة مجاهرة ، وخصوم أشداء جبابرة، وة طويلة عابرةمسير

في ظروف صعبة ، أساليب ماكرة ساحرة وخطط، وهجمات قوية كاسرة، وظاهرة
وللحق النهاية ، فهل كانت كحديث الساهرة، مقاومة ضعيفة قاصرة، وقاهرة

  .اآلخرة
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التآلب على  وذلك التكالب، والكرات ولقد تالشت كل تلك الهجمات، كال واهللا
كما جاء بها " ال إله إال اهللا " ال تزال كلمة الحق ، وجدرانه وأبواب الحق

المرسلون من عند رب العالمين صارخة مدوية في كل ربع من أرباع هذه 
ß‰ƒ { المعمورة Ì�ãƒ uρ ª!$# βr& ¨,Ïtä† ¨, ys ø9 $# ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Î/ yìsÜ ø)tƒ uρ t� Î/# yŠ tÍ� Ï-≈ s3ø9 $# ∩∠∪ ¨, Ås ãŠÏ9 

¨, ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜö7 ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# öθs9 uρ oνÌ� x. šχθ ãΒÌ� ôf ßϑø9   ]. 8  ـ7 األنفال [}  ∪∇∩ #$
 إن شابتها شوائب وو هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدعوة الحق

يحلون بها  و ينتفع منها البشر،عكرت صفوها مكدرات فإنها باقية مستمرةو
 كما يزول الدرن والوسخ ،في عيشهميسعدون بها  ويزينون بها قلوبهم وأرواحهم

يحلون بها  وأموالهم وينتفع بها الناس في أبدانهم والمعدن النقي وعن الماء الصافي
  .يمتعون بها حياتهم وأجسادهم

 فسبحان اهللا ما أعظم هذا التشبيه في انتقائه لصورتين لهما نفس الخطوات
الشوائب الغريبة عنها  وساخاألو و ثم احتمال الزبد،النقاوة والمراحل من الصفاءو

 العوالق الدخيلة بما يحصل للناس االنتفاع منها وثم التخلص من هذه األدران
  .الحاجات  وقضاء المآربو

الجالل في هذا التمثيل حين يقابل هذان التصويران بصورة  وثم تزداد العظمة
ه إسقاطه حتى يحسب و محاوال تعتيمه،يحيط به والحق حين يتلبس به الباطل

 فما هي إال أشواط من ،قضى عليه بما ال تقوم له قائمة بعدها والجاهل أنه قد غلبه
يبقى الدين  و،قوته وينزهق أمام صولة الحق والصراع حتى يضمحل ذلك الباطل

النعيم األبدي المقيم في جنة عرضها ، والحق يحيا الناس به الحياة الطيبة في الدنيا
  .األرض أعدت للمتقين  والسماوات

أن والعجم  يتحدى العرب ،أرقى معانيه وإنه اإلعجاز البياني في أعظم صوره
  .لو كان بعضهم لبعض ظهيرا  ولهم ذلكلن يكون  و،يأتوا بمثل هذا القرآن
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  :اللطائف المستفادة من اآلية الكريمة  والفوائد •
  

  :في بيان وجه الشبه في المثل الكريم : الفائدة األولى 
 من أقل التشبيهات القرآنية وقوعا في االختالف بين العلماء هذا المثل القرآني

لم يتحصل لي من خالل النظر في كالم العلماء ، وفي تحديد وجه الشبه المراد منه
  :في شرح هذا المثل سوى رأيين اثنين هما 

اإليمان الذي أنزله اهللا تعالى لحياة القلوب  وشبه الوحي : الرأي األول
 وشبه القلوب ،بالماء الذي أنزله لحياة األرض بالنباتواألسماع واألبصار 

تأخذ منه وتتسع ، فقلوب العباد عندما ينزل عليها الوحي من السماء، باألودية
فقلب كبير يحتمل وحيا عظيما كما يحتمل الوادي الكبير ، بحسب ضيقها وعظمها

ا احتمل من وقلب صغير كواد صغير احتمل من العلم شيئا قليال كم، ماء كثيرا
فاحتملت القلوب هذا العلم بقدرها كما سالت أودية ، الماء ذاك الوادي الصغير

  .بقدرها
فكما أن السيل إذا خالط األرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا فكذلك الهدى 

  والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها 
ومما توقدون عليه في النار : "  ذلك فقال تعالى ثم ضرب اهللا مثال آخر على
الزبد هنا هو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب  و"ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 

والفضة والنحاس والحديد فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع 
من به فيرمى ويطرح ويذهب جفاء فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤ

ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث ويستقر في 
قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم 
كذلك يستقر في قرار القلب وجذره اإليمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه 

   .1وينتفع به غيره 
هو قول النبي ، ويفسره ويبين هذا التمثيل بحديث و استدل أصحاب هذا القول

  مثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا : "  �
  

                                                 
              إعـالم  "  وابـن القـيم فـي        ) 447 ص   \ 4ج  ( وقال بـه ابـن كثيـر فـي تفـسيره            ،  روي عن ابن عباس    1

   ) .152 ص \ 1ج  ( "  الموقعين
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 وكانت منها أجادب أمسكت ،فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير
ائفة أخرى إنما  وأصابت منها ط،الماء فنفع اهللا بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا

 فذلك مثل من فقه في دين اهللا ونفعه ما بعثني ،قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كًأل
 ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي اهللا الذي أرسلت به ،اهللا به فعلم وعلم

"1.   
  

 الباطل بالماء الذي يعلوه الزبد وأنه تشبيه للصراع بين الحق : الرأي الثاني
 كذا ما يحصل من الزبد ون شدة جريانه في األودية كل بحسب طاقتهاالرغاء مو
صهرها في النار ثم ما يلبث ذلك الزبد  والجواهر واألوساخ أثناء سكب المعادنو

فكلك الباطل يطفوا ، ال يبقى إال ما ينفع الناس ويتبدد وفي الحالتين أن يضمحل
يبقى  وفناء ولى زوالتعظم شوكته لكنه سرعان ما يصير إ وأحيانا على الحق

  2.الدنيوية  والحق صامدا شامخا ينفع الناس في أمورهم الروحية
  

  :الموازنة بين األقوال 
ظاهر اآلية ال يدل صراحة على وجه الداللة المذكور من أصحاب القول 
األول، وأما ما التبس عليهم من أن األودية تحتمل بقدرها كالقلوب، فما هو إال 

استحسن األمر ذكر هذا التفصيل  من صلب الطبيعة فتقدمة لمثل مضروب
  .الجزئي

كذلك : "  بل على النقيض من ذلك هو مخالف لتمام اآلية من قوله تعالى 
، فهي صريحة النص على أن المثل مضروب للحق "يضرب اهللا الحق والباطل 

  . فتأمل والباطل 
 المثل في و أما الحديث الشريف الذي استدلوا به فإنه في موضوع وهذا

فذلك مثل من فقه في دين اهللا : " في آخر الحديث  �موضوع آخر، فقول النبي 
داللة على أنه " ونفعه ما بعثني اهللا به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا 

                                                 
ــحيحه  1 ــي ص ــاري ف ــديث رواه البخ ــم ،الح ــحيحه ، )42 ص \ 1ج  ( 79 رق ــي ص ــسلم ف ــام م                       واإلم

  ) .1787 ص \ 4ج  ( 2282رقم 

  واآللوسـي فـي     ، )409 ص   \ 16ج  (  واختاره الطبري في تفسيره      ،قال به ابن مسعود وقتادة وجمهور التابعين       2
  . وعليه جمهور المفسرين  ، )131 ص \ 13ج ( "  روح المعاني "
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غير الوجه الذي ذكروه من حياة القلب باإليمان ثم تلبس الشبهات إلى آخر ما 
  .ذكره أولئك العلماء األجالء 

م أين الحديث النبوي العظيم من الزبد الحاضر في المياه والمعادن ثم انقشاعه ث
  .فظهر بعد الرأي األول وقوة الرأي الثاني ورجاحته . وزواله 

  " :فيذهب جفاء "معنى قول اهللا تعلى في : الفائدة الثانية 
جفأ :  الجفاء هو ما يرمى به الوادي إلى جوانبه وأطراف الشجر، يقال 

ً الوا  رمى بالزبد والقذى، وكذلك جفأت اِلقدر وأجفأت به  :دي غُثاءه يجفُأ جفأ
  1وأجفأته رمت بزبدها عند الغليانِ 

بالالم، وهي وإن كانت صحيحة لغة إذ أنها " جفاال " و قد وردت قراءة 
، إال أن الرواية ضعيفة عند أهل العلم ال يتبث 2مأخوذة من جفل القوم أي ذهبوا 

   .3لها قرآنبمث
ومما يوقدون عليه  " :في اختالف القراءة في قول اهللا تعالى : الفائدة الثالثة 

  " : من النار 
  

 :وغيره 5 وقرأ اإلمام ورش،بالياء" يوقدون " ة بالياء 4قرأ اإلمام حفص
  ..  بالتاء "توقدون عليه"

  
  

                                                 
   ) .49 ص \ 1ج  ( "  لسان العرب"  و ،) 101ص (لألصفهاني "  قرآن غريب الالمفردات في "   1
   ) .413 ص \ 1ج( البن فارس  "  مقاييس اللغة"   2
  ) . 307 ص \ 3ج (  البن عطية "  المحرر الوجيز"  : انظر3
 قرئالم) ـ ه 246ت  ( األزدي الدوري ،عمر أبوـ  صهيب ويقال ـ  صهبان بن العزيز عبد بن عمر بن حفص 4

 اآلفاق من صد وقُ ،وكان ضريرا  عمرهطال  ،  وقته في العراق وشيخ اإلسالم مقرئ ،سامراء نزيل ،البغدادي النحوي
لـه   .وعرف بقراءته عن اإلمام عاصم      ،  وهو أول من جمع القراءات     ،علمه وسعة سنده لعلو الحذاق عليه وازدحم
 راجـع  ، "ت النبي صلى اهللا عليـه وسـلم         ءاقرا" و " لقرانا أجزاء" و " ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن     " كتاب  

  .)264ص / 2ج (للزركلي "  األعالم " ، و)191ص  / 1ج (للذهبي  "  معرفة القراء الكبار" : ترجمته في 
 هــ ت    110و(  المقـرئ  المـصري    ، عثمان بن سعيد بن عبد اهللا بن عمرو بن سـليمان           ،أبو سعيد هو اإلمام    5

   ..    به سماني أستاذي نافع: ويقول، يكرهه ال لشدة بياضه فكان "ورش" ـ ام نافع بلقبه اإلم) هـ197
سير أعالم  "  ترجمته في  .اإلقراء بالديار المصرية     رئاسة إليه انتهت،  بالعربية ماهراكان ندي الصوت شديد التقوى      

  . )152ص  / 1ج ("  معرفة القراء الكبار "  و  ،)295ص  / 9ج  ("  النبالء



 
- 121 -

وأما ما " قوله فيتخرج على أن الكالم خبر ال خطاب فيه بداللة فمن قرأ بالياء 
 فكذلك ومما يوقدون جرى بلفظ الخبر نظيرا لما أتى ،فأخبر عنهم " ينفع الناس

   . "أم جعلوا هللا شركاء": ألن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله و، عقيبه من الخبر
ويجوز أن ، "أفاتخذتم": وهو قوله ، لما قبله من الخطابف، و من قرأ بالتاء

  1.ة يكون خطابا عاما للكافّ
  

الحمد هللا على كل ، وهذا ما وقفت عليه في الكالم على هذا التمثيل القرآني
  .منة  وتوفيق

                                                 
سـنة   الثانيـة  الطبعة ،   بيروت،   الرسالة مؤسسة ،   األفغاني سعيد : تحقيق  )373 ص   \ 1ج  ( البن زنجلة    "  حجة القراءات " 1

  .  )321 ص \ 4ج  ( البن الجوزي"   زاد المسير" و  ،  م1982 -هـ  1402
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  :تمثيل أعمال الكفار بالرماد : رابعا   •
  

  : قال العزيز الحكيم 
  

 } ã≅sW ¨Β šÏ%©!$# (#ρã� x-x. óΟÎγ În/t� Î/ ( óΟßγ è=≈ yϑôãr& >Š$ tΒt� x. ôN£‰tF ô© $# ÏµÎ/ ßw†Ìh�9 $# ’Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹%tæ ( 
āω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $ £ϑÏΒ (#θ ç7|¡ Ÿ2 4’ n?tã &ó x« 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈n=āÒ9 $# ß‰‹ Ïèt7ø9   .]18إبراهيم[} ∪∇⊆∩ #$

  
عال في هذا السياق الرباني الكريم أعمال الكفار التي  ويشبه الحق جل

 مما يحسبونه ،يتطاولون بها على الناس بألسنتهم و،يتبجحون بها في مجالسهم
      أفضل وجاة لهم من العذاب الذي ينبئ به محمد ـ عليه أزكى الصالةن وذخرا

 ،فهم لهم ـ في زعمهم ـ ما به يتقون هذا الويل، يخوف به الناس والتسليم ـ
        الخير التي أنفقوا فيها النفس ويجتنبون هذا العذاب من أعمال البرو
 عتق عبيد ورام ضيف من إك،األوالد والعمر وسخروا لها المالو،  النفيسو
  .. اإلحسان  ونحو ذلك من وجوه البر ودفع ديات لوقف الحروب وفداية أسرىو

تعالى عن مزاعمهم بأن شبه هذه األعمال المعدودة  وفأجابهم الرب سبحانه
 قد غطى المكان حتى مأل أعين ،بذلك الرماد المكدس المتجمع حول نفسه

بت عليه ريح عظيمة عاصفة فاجتثته  فه،تمثل في صورة جبل للرائين والناظرين
  ترامت ذراته في كل ركن وتبدد و فتفرق،طيرته من أصوله ومن أعماقه

 بما ال يرجى الحصول ولو على قطرة واحدة منه ـ فما بالك باجتماعه ،ناحيةو
يحسبه الجاهل لحاله أنه متماسك  ،يلفت األنظار وـ بعدما كان يمأل العيون

  .. ثارهيصعب اند ويستحيل زواله
غرته الشكليات ـ هذا هو حال أعمال  وفكذلك ـ يا من خدعته المظاهر

     خير وكأنها شيء عظيم وفهي تظهر، مالذا والكفار التي يحسبونها ملجأ
 ويحسبون أنهم على شيء ،نأى بنفسه عن الحميم وصاحبها قد أدرك النعيم، عميم

  ذلك الرماد الذي تبدد فلم يبق  وما أعمالهم في الحقيقة إال كحال ،وماهم على شيء
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  يبطلها المولى جل،ال منفعة و فكذلك هذه األعمال ال جدوى منه ،منه شيء
  ..يصيرها هباء منثورا اليستفيدون منه شيء وعلىو

و ما وصل بهم األمر إلى ذلك الحال إال ألن كل ما عملوه إنما كان على غير 
فكانوا ، أساسها وأصل األعمالهو  وتوحيده وجل وأساس من اإليمان باهللا عز

قاصدين ، وأوثانهم ومتقربين بها إلى أصنامهم، يريدون بأعمالهم تلك غير وجه اهللا
الشرفاء قبل  وحديث الخاصة قبل العامة و،إطناب البلغاء وبها مدح الشعراء

العام  و الخاص كالم فكان جزاؤهم على حسب نياتهم فأصبحوا موضع،الضعفاء
كما ، تحقيقها ثم لم يجنو منها شيئا وأنفسهم في تحصيل األعمالكيف أنهم أتعبوا 

νθ×{ : قال اهللا تعالى  ã_ ãρ >‹Í× tΒ öθtƒ îπ yèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ×' s#ÏΒ% tæ ×πt6 Ï¹$ ‾Ρ ∩⊂∪ 4’ n?óÁ s? # �‘$ tΡ Zπu‹ ÏΒ%tn{       
وصليت يوم القيامة ، ونصبت فيه، قد عملت عمال كثيرا: أي" ] 4 ـ 2الغاشية [ 

  .صارت تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامةف. 1" نارا حامية
إن القرآن يتخذ من الرماد وهو عنصر من عناصر الطبيعة مثال ألعمال "

   ثم يبلغ قمة التأثير حينما يضم إلى الرماد الريح الشديدة ، الكفار الضائعة
إنه ،  العارمةإن الرماد ال يقوى على الصمود أمام قوى الرياح العاتية، العاتية

ويصبح ال شيء في دنيا العدم وأعمال الكفار مهما جلت ، يتحلل وتتفتت ذراته
  .2"وكثرت كهذا الرماد الذي انعدم وتالشى في جوف الريح الهادرة

وهذا المشهد ـ مشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف ـ مشهود 
 أصحابها على ال يقدر، يجسم به السياق معنى ضياع األعمال سدى، معهود

يجسمه في هذا المشهد العاصف .. وال االنتفاع به أصال، اإلمساك بشيء منها
فيبلغ في تحريك المشاعر له ما ال يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ، المتحرك

وتذهب به في ، فكما تعصف الريح الشديدة بالرماد.ضياع األعمال وذهابها بددا
التي تكون لغير اهللا ، فر والنفاق باألعمالكذلك تعصف رياح الك، جهات هبوبها

ولهذا قال اهللا تعالى ، وعلى غير طاعة الرسل عليهم الصالة والسالم، جل وعال
  :في آية أخرى

  
  

                                                 
   ) . 384 ص \ 8ج ( البن كثير "  تفسير القرآن العظيم  "   1
  .  ) 273ص ( من مجلة الجامعة اإلسالمية  45لمحمود سيد شيخون، العدد  "  ثيل البالغينظرات في التم "   2
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 }!$ uΖøΒ Ï‰s%uρ 4’n<Î) $ tΒ (#θè=Ïϑtã ôÏΒ 9≅ yϑtã çµ≈ oΨù=yèyf sù [ !$ t6 yδ # �‘θ èWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ {  ] 23الفرقان. [   
وهذا "الّ يقدرون مما كسبوا على شيء " خسرانال وثم هم مع هذا الضياع

الذي ، واستحضارا للكافرين جميعا ليشهدوا هذا الموقف، تبيين لوجه الشبه
ال يقدرون على ، فإذا ما قدموا على ربهم يوم القيامة. يتعرون فيه من كل شيء

دون له ال يج واالنتفاع بشيء مما كسبوا في الدنيا من أعمالهم عند حاجتهم إليه
كما ال يقدر أحد على االنتفاع بشيء من ذلك ، أو تخفيف عذاب، أثرا من ثواب

كما أخبر ، وكان جزاؤهم النار، الذي اشتدت به الريح في اليوم العاصف، الرماد
   :تعالى عن ذلك بقوله

 }y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# }§øŠs9 öΝçλ m; ’Îû Íοt�ÅzFψ$# āω Î) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝÎ7 ym uρ $ tΒ (#θ ãèuΖ|¹ $ pκ� Ïù ×≅ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇∉∪  { ] الضالل، والغواية وإن هذا لهو غاية البعد،  ]16هود 
  .السالمة  والخسران نسأل اهللا العافيةو

التي ) واليوم العاصف ، والريح المشتدة، الرماد: ( و لنتأمل هذه األلفاظ الثالثة
لنجد كل لفظ منها يجسم به السياق ، شبه بهتتكون منها عناصر الصورة في الم

وال ، ال يقدر أصحابها على اإلمساك بشيء منها، معنى ضياع األعمال سدى
 يضاف إلى ذلك ما ينطوي عليه لفظ الرماد من معنى االحتراق. االنتفاع به

كالتراب ، الضآلة حيث لو أن هذه األعمال شبهت بلفظ آخر غير الرماد والخفةو
ما أفاد ذلك ما أفاده لفظ الرماد من معنى ، "أعمالُهم كتُراب :" فقيل، ثالأو الهواء م

  .والعجز عن االستدراك فتنبه، وعدم االنتفاع، واالحتراق، الخفة
  ..أرأيت أجمل من هذا التصوير الخالد وال أعجب من هذا التمثيل المعجز؟

  
ن إدراكه أساطين إن في هذا التمثيل من قوة التأثير وجمال التعبير ما يعجز ع

  .1البيان

                                                 
   ) .273ص ( نفس المرجع  1
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  :أسرار تمثيل أعمال الكفار بالرماد  ولطائف  
  

  :الفائدة األولى 
النكت البالغية هو موقع هذا التشبيه من  وإن أول ما نستفتح به هذه الجماليات

اتصال أكيد مع ما  وإذ أن هذا التمثيل له عالقة متينة، السورة القرآنية الكريمة
: سوء مصيرهم في قوله تعالى وابقة له من شدة عذاب الكفاردلت عليه اآليات الس

 }(#θ ßs tGø-tGó™$#uρ z>%s{uρ ‘≅à2 A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΨtã ∩⊇∈∪  ÏiΒ Ïµ Í←!#u‘uρ æΛ© yγ y_ 4’ s+ó¡ ãƒ uρ ÏΒ & !$ ¨Β 

7‰ƒ Ï‰|¹ ∩⊇∉∪ …çµãã§� yf tF tƒ Ÿωuρ ßŠ% x6 tƒ …çµ äóŠÅ¡ç„ Ïµ‹Ï?ù' tƒ uρ ßNöθ yϑø9 $# ÏΒ Èe≅à2 5β% s3tΒ $ tΒ uρ uθ èδ 

;M Íh‹yϑÎ/ ( ∅ÏΒ uρ Ïµ Í←!#u‘uρ ë>#x‹tã ÔáŠÎ=yñ ∩⊇∠∪  { ] فيخطر ببالهم أو  ] 17 ـ 15إبراهيم
أليس لهم أعماال من " ببال ممن يسمع هذه اآليات من المسلمين أن يسأل نفسه 

فهل يجدون ثواب ... و ومن إطعام الفقراء ومن عتق رقاب: الصلة والمعروف 
  . ؟ تنفعهمال  وذلك أو أنها تضيع سدى

 ما بال أعمالهم التي عملوها أين ذهبت: فكأنما جيء بالجملة جوابا لما يقال 
فضرب هذا المثل ! أجرها حتى آل أمرهم إلى ذلك المآل ؟ وأين هو جزاؤهاو

 1،التوهمات من جهة  ويزيل سائر اإلشكاالت ولبيان ما يكشف جميع االحتماالت
و نفعه في وقت الحاجة إلى االنتفاع يلخص ويكشف حالة الضياع للشيء المرجو

  ، به من جهة أخرى
 أن هذا التشبيه جاء مغروسا في موضعه من السورة كما يغرس العضو بينفت

  .2من أعضاء اإلنسان في موضعه الذي هو فيه
  

                                                 
   ) .203 ص \ 13ج ( لأللوسي " روح المعاني "  ، و  )212 ص \ 13ج  ( البن عاشور " التحرير والتنوير"  1
     محمـود توفيـق محمـد   ل  ،" المعنى القرآني في سياق السورة معالم الطريق إلى فقه   ، العزفُ على أنوار الذِّكر   "  2

   ) .196 ص \ 1ج ( سعد 
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  :بيان وجه الشبه المضروب له المثل في اآلية : الفائدة الثانية 
بالغة في بيان وجه الشبه بين بطالن ال وتحصل لي من ما ذكر علماء التفسير

  :بين تبدد الرماد بفعل الريح العاصف قولين في اآلية الكريمة  وأعمال الكفار
  

 أن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحالل شيء كثير : القول األول
إذ أن الناظر إلى أعمال الكفار إذا ، استعظامه واندثاره بعد تجمعه وتكاثره وتبددهو

  و،تجمعت بعضها إلى بعض استعظم ذلك في عينه وتنوعت و كثرترآها
 فجاءت اآلية لتبين أن حال ،استحال ضياعها في مخيلته واستصعب عليه زوالها

ال  وذلك إنما هو كحال الرماد المتكدس المتجمع الذي يخيل لناظره أن ال تفرق له
  .1ضياع وثارصار إلى اند و فإذا أصابته الريح الهبوب آل إلى زوال،ذهاب
  

هو أن ، أن وجه المشابهة بين هذه األعمال وبين الرماد المتطايرالقول الثاني 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث ال يبقى لذلك الرماد أثر وال 

فكذا ههنا أن كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك األعمال ، خبر
فكذلك ، لريح تعصف بالرماد فتصيره في خبر كانفكما أن ا، معهم خبر وال أثر

وعلى غير ، التي تكون لغير اهللا جل وعال، تعصف رياح الكفر والنفاق باألعمال
  .2 فتصيرها هباء منثورا طاعة الرسل عليهم الصالة والسالم

  
 األولى باإلتباع هو القول الثاني نظرا هظهر لي أن وو الذي انشرح له صدري

يؤخذ على القول األول أن الرماد ال يمكن أن ، وه مع سياق اآليةتطابق ولواقعيته
 إذ أنه مهما عظم فلن يتجاوز مقدارا ،التجمع والقوة ويضرب به المثل في الكثافة

 ضف إلى ذلك أن الرماد جاء منكرا، هو خفيف ضئيل ال يستقر على حال ومعينا
  .هو مقرر التنكير عالمة على القلة كما و
  

  
  

                                                 
  . ) 212 ص \ 13ج ( البن عاشور بتصرف " التحرير والتنوير  : " انظر 1
 .بتصرف  ) 107 ص \ 19ج ( " تفسير الرازي " انظر  2
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  :المراد بأعمال الكفار في هذه اآلية : ثالثة الفائدة ال
  :اختلفوا في المراد بهذه األعمال على عدة أقوال 

أن المراد بأعمالهم ما هو من باب المكارم كصلة األرحام وعتق :القول األول 
وحمالة الديات واعتمار ورفادة ، وعقر اإلبل لألضياف الرقاب وفداء األسارى

أهل  ووهو الذي عليه جمهور المفسرين، وغير ذلكالحجيج وإغاثة الملهوفين 
  1.العلم

قلت يا :"  عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت "الصحيح"ويؤيده ما جاء في 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك : رسول اهللا 
  2" . ن إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدي، ال ينفعه" نافعه قال 

  
أن المراد من تلك األعمال عبادتهم لألصنام وما تكلفوه من : القول الثاني 

والوجه في خسرانهم أنهم أتعبوا ، كفرهم الذي ظنوه إيمانا وطريقا إلى الخالص
  .3أبدانهم فيها الدهر الطويل لكي ينتفعوا بها فصارت وباال عليهم 

عدم  ور ألعمالهم لألصنامويرد على هذا القول أن في ذلك عدم رؤية األث
عذاب أليم  وقد ورد فيها وعيد شديدو،  4محاسبتهم عليها والنجاة من العقاب عليها

  .. فتأمل
قلت إال أن يقال أن المراد من ذلك عدم رؤيتهم لما كانوا يرجونه من هذه 

محيط بهم فذلك  وأما العذاب فإنه مدرك لهم، وثواب واألعمال الباطلة من أجر
  .ل مقبو وحق

  
ألنهم إذا رأوا ،  أن المراد من هذه األعمال كال القسمين:القول الثالث 

واألعمال التي ظنوها خيرات ، األعمال التي كانت في أنفسها خيرات قد بطلت
  وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فال شك 

  
  

                                                 
   . وبن عاشور وجمهور المفسرين وبه قال الرازي، )204 ص \ 13ج ( " روح المعاني " اآللوسي في   1
   ) .196 ص\ 1ج  ( 365رقم الحديث   رواه مسلم في صحيحه ، 2
  ) .107 ص \ 19ج ( حكاه الرازي في تفسيره   3
   ) .204 ص \ 13ج ( " روح المعاني "  : ، ينظرذكره اآللوسي  4
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} ذلك هو الضالل البعيد {  : أنه تعظم حسرتهم وندامتهم فلذلك قال تعالى
  .وذلك ألنه ضاع بالكلية وفسد .

قوة التمثيل في  وو هذا الوجه هو الذي تظهر موافقته للصواب لشموله
   .1اعتباره
  

 وهو أن المراد قوال رابعا رحمه اهللا في تفسيره 2قد ذكر الشيخ السعدي وهذا
رسله كما  وربوا بها دين هللايحا وبذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق

Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθ{ قال تعالى  è=ÏG≈ s)ãƒ 4 ®L ym öΝä.ρ–Š ã� tƒ  tã öΝà6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θ ãè≈ sÜtGó™$# 4  {      
فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد عليهم ولن يضروا ، ] 217 البقرة [

  .3اهللا ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا
اهللا أعلم ـ بعده عن مقصود اآلية بدليل قوله تعالى  ول يظهر لي ـوهذا القو

 فلفظ الكسب يدل داللة ظاهرة على األعمال ،"ال يقدرون على شيء مما كسبوا " 
 و تكون في صالح     ويطلق عادة على األعمال الحميدة الممدوحة،المكتسبة
  .سب عليها بعيد العدوان فإن إطالق لفظ الك والكيد وبخالف المكر، العامل 
هو أن الكفار يسعون للحصول على ، و مأخذ آخر على هذا القولاستنبطتثم 

لذلك قال تعالى  والخالص وإدراكها لما يرجون فيها من النجاة وهذه األعمال
     فلفظة يقدرون فيها إيحاء عن طلب" اليقدرون على شيء مما كسبوا"
.. ال يريدون مواجهته  وحثون عنهالمكر فهم ال يب وأما ذلك الكيد، ومحاولةو

  .ضعفه وفظهر بعد هذا القول
  

 

 

 

                                                 
  .) السابق المرجع نفس ( ، رجحه اآللوسي وقال إنه األولى و  1
ـ   ه 1376ت  ،   م 1890هـ  1307و(  السعدي التميمي    ،رحمن بن ناصر بن عبد اهللا      عبد ال   2 مـن  ،  )  م1956 ـ

  . مع إلمامه باألصول والفقه والحديث ،العلماء الكبار المهتمين بأدب القرآن وبيانه
، صـد القـرآن  تيسير اللطيف المنان في خالصة مقا، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن  : منها  ،   كتابا 30له نحو   

والحق الواضح المبين في توحيد     ،  طريق الوصول إلى العلم المأمول من االصول      ،  القواعد الحسان في تفسير القرآن    
  .) 397 ص \ 13ج ( " معجم المؤلفين " و ) 340 ص \ 3ج ( األعالم للزركلي : انظر . األنبياء والمرسلين

   ) .424 ص \ 1ج  ( "الم الرحمن تيسير الكريم المنان في تفسير ك "راجع تفسيره   3
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:تأخيره في سورة البقرة  والحكمة من تقديم الكسب ههنا: الفائدة الرابعة   

 āω{ عال قال في آية البقرة  وذلك أنه ـ جل، في تقديمه ههنا حكمة جليلة
šχρâ‘ Ï‰ø)tƒ 4’n? tã & ó x« $£ϑÏiΒ (#θ ç7|¡ Ÿ2 3  { ]264 [ ذلك  و.قدم الشيء وأخّر الكسبف

والمنفق معط وليس كاسبا ولذلك أخّر الكسب فقال ، أنها قي سياق اإلنفاق والصدقة
وأما اآلية الثانية فهي في سياق العمل ) ال يقدرون على شيء مما كسبوا ( 

  .والعامل كاسب فقدم الكسب 
 في التقديم كما أن ذلك يحمل على سبيل التفنن في الفصاحة والمغايرة

1والتأخير
 

   
السداد  وجل التوفيق وو بهذا نختم الكالم على هذا المثل العظيم نسأل اهللا عز

  .العمل  وفي القول

                                                 

 . ) 423 ص \ 6ج ( ألبي حيان " البحر المحيط " تفسير  1 
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  :مثل الكلمة الخبيثة  ومثل الكلمة الطيبة: خامسا و سادسا 
  

  : قال اهللا جل في عاله 
  
 }öΝs9 r& t� s? y# ø‹ x. z>u�ŸÑ ª!$# Wξ sW tΒ Zπ yϑÎ=x. Zπ t6 ÍhŠsÛ ;οt� yf t±x. Bπ t7Íh‹ sÛ $ yγè=ô¹r& ×M Î/$ rO $ yγããö� sùuρ ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σè? $ yγ n=à2é& ¨≅ ä. ¤Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/u‘ 3 ÛUÎ�ôØ o„ uρ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟ ßγ ‾=yès9 

šχρã�ā2x‹ tGtƒ ∩⊄∈∪ ã≅ sVtΒ uρ >π yϑÎ=x. 7πsW�Î7yz >οt� yf t±x. >π sV�Î6 yz ôM̈VçGô_ $# ÏΒ É− öθ sù ÇÚö‘ F{ $# $tΒ 

$ yγ s9 ÏΒ 9‘#t� s% ∩⊄∉∪ àM Îm6 sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# † Îûuρ 

Íοt� ÅzFψ$# ( ‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# š ÏϑÎ=≈ ©à9$# 4 ã≅ yè ø-tƒ uρ ª! $# $tΒ â !$ t±tƒ ∩⊄∠∪ {  ] 27ـ  24إبراهيم[.  
  

ارتاب  و،الطغيان وأهل الكفر واإليمان و التوحيدمن استشكل عليه حال أهل
الطمأنينة  و من حيث الراحة النفسية،شساعة الهوة بين الفريقين وفي عظم البون

فراق األرواح لألبدان  ومصيرهم بعد الموت ومآلهمو،  القلبية في هذه الحياة الدنيا
كم المتين لحال ليتمعن في هذا التشبيه المح، وفلينظر إلى هذا التمثيل المضروب

 أي نهج يسلك و فيختار لنفسه بأيهما يقتدي،أولئك فيدرك حقيقة الصنفين وهؤالء
  .يهتدي و

 المشرقة ،فأما المؤمن الموحد الذي أنشأ أساسه على الكلمة النورانية العالية
ال إله إال "السحاب  وملك الجبال والخضوع لرب األرباب وفي سماء اإلخالص

قلبه  وهذا النور الرباني العظيم في روحه وه الحقيقة الكونيةفتغلغلت هذ، " اهللا
تجذر  وترسخ اليقين واألركان ومألت الجوارح، والعروق وفسكنت منه األوردة

 ال تزعزه الفتنو،  الخطوب وفي هذه النفس الراضية المرضية فال تهزه المصائب
فقلبه ، مسير إليهأخلص ال وصدق مع اهللا، الملذات وال تزيغه الشهوات واألهواءو

سكناته وقف على  وحركاته، وذكره وولسانه الهج بتقديسه، تبجيله وحي بدعائه
  فتقبله الرب تعالى في أولياءه الصادقين ، اجتناب زجره وعبادته وطاعة مواله
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 أعلى ذكره بين األولين ورفع مرتبته عاليا في سماء األبرار المتقين والمقربين
  ..اآلخرينو

 تأصله في هذه النفس الشريفة الطاهرة كمثل سيدة األشجار ويمانفمثل هذا اإل
        أغزرها ثمرا، وشدة وأعظمها تحمال وأقواها، وهيئة وأحسنها شكالو
 إنها النخلة ذات الفوائد العظيمة، فائدة وأكثرها نفعا، ولذة وأطيبها ذوقا، وغلةو
  .مصدر الخيرات الجمة العميمة و

 طيب الثمر، والهيئة وها الكثيرة المتعددة من طيب المنظرفهاته النخلة في طيبت
أشبهت في ذلك كله طيبة المؤمن التي ال تفارقه ، حسنها وطيب الرائحة، ولذتهو

فهو طيب مع ، الوسع والضيق والمكره والمنشط والعسر والدهر كله في اليسر
  دىإخوانه بله على أعدائه متى رأى الطيب معهم أج وطيب مع أهله، نفسه

$tΑ {يقول تعالى في طيبة المؤمنين ، نفعوأ s%uρ óΟçλ m; $ pκçJtΡt“yz íΝ≈ n=y™ öΝà6 ø‹ n=tæ óΟçF ö7ÏÛ 

$ yδθè=äz÷Š $$ sù tÏ$ Î#≈ yz ∩∠⊂∪ { ]  وقال تعالى،  ]73الزمر :} tÏ% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ tGs? èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# 

tÎ6 Íh‹ sÛ � šχθ ä9θà)tƒ íΟ≈ n=y™ ãΝä3ø‹ n=tæ (#θ è=äz÷Š $# sπ̈Ψyf ø9 $# $ yϑÎ/ óΟ çFΨä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊂⊄∪  {] 32النحل[  
ما في ذلك من  وتجذرها في طينتها وو هي في تأصلها في أعماق األرض

 كثبات اإليمان في ،فهيالعواصف الشديدة المدمرة ومقاومة الرياح وطول الحياة
ال امتراء في وحي  وجوهر هذه النفس النقية التقية ورسوخه فيها من غير ريب

  . شرائعه  وأخباره واهللا تعالى
 ارتفاعها بين مثيالتها من األشجار و،و هاته النخلة في شموخها في السماء

الشوائب  والترفع عن األقذار وعلو الشأن و وما في ذلك من رفعة القدر،النباتو
     كمثل المؤمن في علو مقامه عند اهللا على غيره من أهل الشرك، السفلية

  .المذمومات  والرذائل وترفعها عن الدنائس وروحهتسامي ، والكفرو
ال تغيب يوما واحدا على ، الشهور وثم هي في وفرة ثمارها في سائر المواسم

  فكذلك، 1جمار  وتمر ورطب ومن بسرزد إلى ذلك تنوع نتاجها ، مدار الحول
  

                                                 
 فإذا كمل نضجه كـان      ، فإذا نضج كان رطبا    ،وذلك إذا لون ولم ينضج    ،   البسر هو التمر قبل أن يرطب لغضاضته       1

        فـصل  "  تـاج العـروس   "  .يذ  وهو حلو لذ   ، ويستخرج من قمة رأسها    ،وأما الجمار فهو قلب النخلة وشحمها     ،  ثمرا
   ) .144 ص \ 4ج ( جمر :  ومادة ، )57 ص \ 4ج ( بسر  :مادة ، " لسان العرب" و  ، )79 ص \ج  ( " بسر" 
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فهو بين ذكر   المؤمن في إتيانه للطاعات وتسابقه في الخيرات في كل آن ووقت،
هللا وقراءة قرآن أو إقام صالة أو إنفاق لمال أو رباط في سبيل اهللا أو إعانة لمحتاج أو 
كد على عيال،أو غير ذلك من وجوه اإلحسان، فخيره لنفسه حاصل متوافر، ونفعه 

  .لآلخرين قوي متكاثر، وذلك هو مفتاح السعادة األبدية والحياة الطيبة السرمدية 
 المنقاد لحكم بارئه ومصوره من طيب مقام ورفعة وإذا كان هذا هو مثل المؤمن

   .ذلكافق على العكس والنقيض من شأن وغزارة خير،فإن مثل المشرك المن
فصفة الكافر الذي أشرب الشرك والظلم قلبه، وخالط ظالم الصنمية والوثنية فكره 

يد آبائه  حتى صار عديم اإلدراك واإلحساس، فاقد الفهم والبصيرة، ليس له إال تقل،ولبه
  .وأجداده فيما هم عليه من الضالل واالنحراف 

فحال هذا المشرك وصفته في الدنيا كصفة شجرة الحنظل، كريهةالرائحة، خبيثة 
اغتاظوا الطعم والذوق،قبيحة المنظر والشكل،عديمة الفائدة والنفع،قد اجتواها الناس و

ها عن آخرها وأزالوا آثارها بقائها، واستقبحوا جوارها، فال يحل موطنها قوم إال وقلعو
  .فال يستقر لها موطن وال مقام 

 فالمشرك شابه خبث هذه الشجرة في خبث عقيدته وفسادها ونتانة األوثان ورجسها
و خبث مقصد شركه والزمه من إثبات الشريك هللا تعالى ونسبة الضعف والعجز 

  .للعزيز الحكيم تعالى اهللا عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا 
 شابه هذا الكافر الحنظلة في اقتالعها واجتثاثها من األرض باقتالع الخير من قلبه و

وطمس نور الهداية عن فكره وبصيرته بسبب اتخاذه آلهة من دون اهللا يدعوهم 
  .ويترجاهم ناسبا العجز والضعف للمولى القوي القادر تبارك وتعالى 

الثبات فذلك أن المشرك ال يثبت و أما في مشابهته ألخبث الشجر افتقارها للقرار و
 بل هو دائم التقلب في دركات الشرك والوثنية بين ،على عقيدة بينة أو منهج واضح

ذلك اإلله وذاك، وهاته األضرحة وتلك المعابد، قد أرقته الوساوس والشبهات، وأنهكت 
 بال فكره االختالفات والتناقضات، فال يستقر ألجل ذلك له حال، وال يهنأ له عقل وال

  .حتى تبلغه اآلجال وهو هائم في ذلك الضالل 
هللا ـ بل  حاشاـ و ليس معنى هذا ن هذا المشرك قد أعجز اهللا وغالبه في ملكه 

كل ذلك إنما هو بعلم اهللا تعالى وحكمته التي وسعت كل شيء وحسن تدبيره وإتقانه، 
، ال يقع شيء رغما فال يتحرك ساكن في الكون وال يسكن متحرك إال بعلم اهللا وإرداته

  ..عنه أو خفية منه ـ تقدس اهللا عن ذلك وتعالى عنه علوا كبيرا 
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و الرب تبارك وتعالى لعلمه وحكمته لم يترك األمر همال عبثا، يطغى فيه 
المتجبر المعاند ويذل فيه الصالح العابد، بل عامل كال من الفريقين بما يناسبه 

  ..ويستحقه
فعض عليه بالنواجذ وتمسك به حق التمسك، فأما المؤمن الذي عرف الحق 

وآثر عليه المال والجاه والسؤدد، وتذوق في اهللا أشد البالء وأعظم االمتحان، فهذا 
الزكي الطاهر يثبته اهللا جل وعال في هذه الحياة الدنيا ويرزقه الصبر وقوة 

ند اهللا العزيمة ويخرجه من كل ابتالء أو محنة سالما غانما قد ازداد رفعة وعلوا ع
  .. وعند الناس 

ثم هو عند أول منازل اآلخرة ومعبر النجاة والفوز أو الهالك والخسران، حين 
تنكشف األقنعة، وتزول التجميالت المصطنعة، عند االستواء في القبر، حين 

  ! . من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟: يبادره الملكان بالسؤال 
يرزقه ثباتا وقوة يجاوز بها هذا فيلهمه الرحيم الحليم جل وعال رشده، و

العسير والخطب الجلل الكبير، يقول بكل عزيمة ورباطة جأش ـ بعد توفيق االمتحان 
 من السماء نداء فيسمع ، �ربي اهللا، وديني اإلسالم ونبيي محمد  : ـوفضله  اهللا 

له فأفرشوه من الجنة وافتحوا صدق عبدي، " مبشرا إياه مهنئا له على ما صبر واحتسب
  .الربح األبدي المقيمفذلك واهللا هو الفوز العظيم و" بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة

و أما حال الكافر المكذب في هذه الدنيا فهو في ضنك وغبن، قلبه مظلم من األحقاد 
والعلل النفسية المزمنة، ووجهه مكفهر مسود من ذل االستعباد لغير اهللا وطاعة شياطين 

مره كله شقاء ولهط، ال راحة بال وال استقامة حال وال حسن منقلب اإلنس والجن، فأ
  ..ومآل 

ثم هو في محنة البرزخ قد احتار في جواب منكر ونكير، وتلعثم لسانه واضطربت 
 وينادي 1 تلوتهاه هاه ال أدري، فيقال له ال دريت وال: أفكاره، يقول عند كل سؤال 

   .2نار وافتحوا له بابا إلى النار مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من ال
فأي شقاء هذا الذي هو فيه وأي ضالل ذلك الذي ألم به، إنه نهاية الحرمان وقمة 

  .الخسران، نعوذ باهللا من شقاوة الحال وسوء المنقلب والمآل إنه هو المجيب المتعال 

                                                 
لـسان العـرب   " ، أي ال أحسنت أن تتلو"  والمعنى   ،ثم قلبت الياء واوا لتعاقب الياء في دريت       " ال تليت   " أصلها    1

   ) .408 ص \ 2ج  ( " جمهرة األمثال"  وكتاب ، )102 ص \ 14ج ( مادة تال 
                  وخرجـه أبـو داود فـي سـننه         ،هذا المعنى مستفاد من الحديث المـشهور الـذي رواه البـراء بـن عـازب                2

  ) .652 ص \ 2ج  ( 4753رقم 
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  :اللطائف المستوحاة من روح المثل القرآني الكريم  والفوائد
  

  :في ذكر االختالف الوارد في هذين التمثيلين : ولى الفائدة األ •
  :اختالفهم في معنى الكلمة الطيبة : أوال 

  :ذكر العلماء في ذلك رأيان هما 
  
  .1" إله إال اهللا  ال" أنها كلمة التوحيد :  الرأي األول -

   . 2أنها اإليمان باهللا:  الرأي الثاني -
  

كن الجمع بين القولين بأن المراد بالكلمة اهللا أعلم ـ أنه يم وو الذي ظهر لي ـ
الهدى إذا  وما يلزم ذلك ويتبعه من اإليمان و"ال إله إال اهللا " الطيبة هاهنا هي 

  .عمل بمقتضاها  وتحققت هذه الكلمة في قلب قائلها
  

  :االختالف في المراد بالشجرة الطيبة : ثانيا 
  

  :ألهل العلم في ذلك أقوال كثيرة أقواها ثالثة 
استدلوا بحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، و3 أن المراد بها النخلة:األول 

وإنّها مثُل ، إن من الشجر شجرة ال يسقطُ ورقُها: " �قال رسول اهللا : قال
فوقع في : قال عبد اهللا. فوقع الناس في شجر البوادي "فحدثوني ما هي؟، المسلم

فلما لم ، فاستحييت أن أتكلّم، يتكلّمانورأيت أبا بكر وعمر ال ، نفسي أنّها النخلة
واهللا ، يا أبتاه: فلما قمنا قلت لعمر". هي النخلة: "�يقولوا شيئا قال رسول اهللا 

لم أركُم تكلّمون : ما منعك أن تكلّم؟ قال: فقال. لقد وقع في نفسي أنّها النخلة

                                                 
 ) 20  ص \ 5ج   (  "لمنثورالدر ا "  و ، )567 ص   \ 16ج  (  " يتفسير الطبر "  انظر   ، قال به ابن عباس والعوفي      1

   ) .123 ص \ 13ج  ( " روح المعاني" واآللوسي في ، )305 ص \ 4ج ( ورجحه البغوي في تفسيره 
   ) .568 ص \ 16ج ( لطبري ل" جامع البيان " ،انظر قاله مجاهد والربيع بن أنس واختاره ابن جرير  2
 .)213 ص\13ج  (" روح المعاني" في جحه اآللوسي ور، وعليه جمهور التابعينهو قول أنس بن مالك وعكرمة   3
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 من كذا ألن تكون قلتها أحب إلي: قال عمر. فكرهتُ أن أتكلم أو أقول شيئا
 .1"وكذا

وفرعها في ، وأصلها الثابت ثبات اإليمان في قلبه،  أنها المؤمن نفسه:الثاني 
خشية " فرعها على هذا القول : وقيل ، 2 صعود عمل المؤمن إلى السماء  :السماء

  .3"اهللا 
كالنخلة وشجرة التين والعنب ، أنها كل شجرة مثمرة طيبة الثمار : الثالث

   .4لك والرمان وغير ذ
  

  8!!: الموازنة بين هذه األقوال 
 الذي يالحظ على الرأي القائل بأن الشجرة هنا هي المؤمن نفسه أنه على 

القول بهذا الوجه يقلل من ، وفروع وخالف ظاهر اللفظ من كونها شجرة لها أصل
بين شجرة  وما بينها وبالغته قياسا بقياس التمثيل بشجرة النخيل وقوة التشبيه

  .توافق  ون من تشابهاإليما
وأما القول الثالث بأنها كل شجرة طيبة الثمار فيجاب عنه ـ فيما بدا لي ـ 

إن كانت هذه األشجار المذكورات طيبة الثمار إال أنها ال تشترك في باقي  وأنه
ال ، وتعالي فروعها في السماء، والصفات الممثلة من قوة تأصلها في األرض

  .إذا أمكن ذلك  دون وجه يحسن مشابهة الممثل من وجه
  

هي أن بيان معنى الشجرة الطيبة قد جاء ، وثم إن ههنا وقفة ال بد من تسجيلها
مستقر في ، و�صريحا واضحا في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي 

أعلمهم  وأشرف التسليم أعرف الناس باهللا واألذهان أن النبي عليه أزكى الصالة
وفي ،  ينبغي ترك قوله ـ إذا ثبت ـ لقول كائن من كانأفقههم لقرآنه فال وبكالمه

                                                 

 \ 4ج   ( 2811رقـم    ومسلم فـي صـحيحه       ، )34 ص   \ 1ج   ( 61أخرجه البخاري في صحيحه تحت رقم         1 
   ) .2164ص

             ورجحـه بـن كثيـر فـي     ، )2241 ص \ 7ج ( تفسير ابن أبي حـاتم    ، انظر قاله ابن عباس وعطية العوفي       2
   ) .491 ص \ 4ج ( تفسيره 

   ) .568 ص \ 16ج ( راجع تفسير الطبري ، قاله الربيع بن انس   3
   ) .340 ص \ 1ج  (  في تفسيره وتبعه البيضاوي، )553 ص \ 2ج ( " الكشاف " في قاله الزمخشري    4
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وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ولم : "ذلك يقول العالمة اآللوسي عليه رحمة اهللا 
   .1 "يتأت حمل ما فيه على التمثيل ال ينبغي العدول عنه

  .عدم العدول عنه  وفوجب الرجوع إلى القول األول
  

   :اختالفهم في معنى الحين: ثالثا 
تؤتي أكلها كل حين : " ذكر العلماء في تحديد مقدار الحين في قوله تعالى 

  :أقواال كثيرة أشهرها " بإذن ربها 
  .2قيل أي كل سنة : أوال 

   .3وهي مدة بقاء الثمر عليها، أن الحين بمعنى ستة أشهر: ثانيا 
  .4أن الحين شهران : ثالثا 

   .5كل ساعة وةالمراد بكل حين أي كل غدوة وعشي: رابعا 
  

  :الموازنة بين هذه األقوال 
  

 الزمان قليله وجدنا معناه الوقت وإذا نحن رجعنا إلى أصل الحين في اللغة
  .فعلى هذا يترجح القول الرابع ، 6كثيره و

  
أن اهللا تعالى ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كّل حين " ضف إلى ذلك 

 أن المؤمن يرفع له إلى اهللا في من األكل لعمل المؤمن وكالمه مثال وال شك
  أو في ، أو في كل ستة أشهر، ال في كل سنة، كّل يوم صالح من العمل والقول

  
  

                                                 
   ) .214 ص \ 13ج  ( "روح المعاني  " 1
  . وروي عن ابن عباس،مجاهد وابن زيدقال به    2
   ) .214 ص \ 13ج ( به عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير ورجحه اآللوسي في روح المعاني قال    3
  .قاله ابن المسيب   4
       راجـع ،  واستظهره ابن جرير الطبري على سـائر األقـوال        ،  والربيع بن أنس  ،  هو قول ابن عباس والضحاك       5

   ) 576 ص \ 16ج ( تفسيره 
  .)2242 ص \ 7ج (  وتفسير ابن أبي حاتم ، )570 ص \ 16ج ( ر الطبري و انظر تخريج هذه األقوال في تفسي 
   ) .125 ص \ 2ج ( البن فارس   "مقاييس اللغة  "  6
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فال شك أن المثل ال يكون خالفا للممثّل به في ، فإذا كان ذلك كذلك. كل شهرين

  .1"كان بينا صحةُ ما قلنا ، وإذا كان ذلك كذلك. المعنى
  : معنى الشجرة الخبيثة اختالفهم في  : رابعا

كل كالم يغضب اهللا  والكفر واتفق العلماء أن الكلمة الخبيثة هي تعاليم الشرك
  :اختلفوا في معنى الشجرة الخبيثة على ثالثة أقوال ، وتعالى

 . 2ال ذكر في السماء وأنها الكافر ليس له عمل في األرض : األول

   .3أنها كل شجرة ال يطيب ثمرها : الثاني
   .4وهو شجر سيئة الطعم مرة المذاق، أنها الحنظلة : الثالث
  

  :الموازنة بين هذه األقوال 
أما القول بأن المراد بها هو الكافر فبعيد ـ فيما أخال ـ لنفس العلل التي 

  .ذكرناها في رد تشبيه الشجرة الطيبة بالمؤمن 
ه الشجرة حاصلها أنه إذا تبث تشبي، و كما ظهرت لي علة دقيقة أضيفها ههنا

 الطيبة بالنخلة ـ لصحة الحديث ـ فإن تشبيه الشجرة الخبيثة بشجرة حقيقية أولى
  .المقارنة  وأكمل لتمام التمثيلو

فيرد ، و أما القول بأن كل شجرة لم يكن ثمرها طيبا فهي المقصودة بالتشبيه
هذه فهي تنبيه لطيف إلى أن " من فوق األرض : " عليه تمام اآلية في قوله تعالى 

بل هي قريبة من السطح فكأنها ، الشجرة ليست متمكنة العروق في باطن األرض
  .ليس كل شجرة خبيثة الثمار تكون عروقها فوق  و5فوق األرض

القول بأنها الحنظل هو الذي نميل إليه على اعتبار أنها المثل عند العرب في و
  :سوء الطعم ومرارة الذوق، كقول الشاعر

  

                                                 
 . وما بين المعكوفتين أضفتها توضيحا للكالم ، )582 ص \ 16ج (  للطبري " جامع البيان في تفسير القرآن "  1
  ). 582 ص \ 16ج (  للطبري " تفسير القرآن" ، لعوفي قال به ابن عباس والربيع بن أنس وعطية ا  2
  ).340 ص\ 1ج ( ، انظر تفسيره ومال إليه البيضاوي ، )  553 ص \ 2ج ( " الكشاف " :  نقله الزمخشري في  3
واختاره ابن كثير فـي  ،  )583 ص \ 16ج ( انظر تفسير الطبري ،  قال بذلك أنس بن مالك ومجاهد وأبو العالية         4

   ) .493 ص \ 4ج ( ه تفسير
   ) .214 ص \ 13ج (  لآللوسي " روح المعاني "  5
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  1 يطيب لدى مثلها الحنظل     ...    هاويوم السراة تحسيت
  

  :وقال اآلخر 
  2 كؤوسا أمر من الحنظل     ...  لقد جرعتني ليالي الفراق 

  
  :في جمالية التشويق في المثل القرآني الكريم : الفائدة الثانية  •

  
سبل الترغيب في  وجمع هذا التشبيه القرآني العظيم من عناصر التشويق

 :إليك بيان ذلك ، و عظيما بليغاتدبره شيئا وسماع هذا المثل

إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا } ألم تر كيف ضرب اهللا مثال { :  فقوله 
  . ألم تعلم : وذلك مثل قولهم ، الكالم

ألم : " ثم إن صوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها قوله 
      غال في الماضي في فعلالتي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي ثم اإلي" تر 
ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول اآلية بل هذه اآلية هي } ضرب { 

إذ . 3في ذلك زيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به ، والتي جاءت به
فيعقد العزم " أتفطن إليه  ولم أتنبه وكيف ضرب هذا المثل: " يعاتب السامع نفسه 

  .إدراكه  وتفهمه وعلى سماعه
  

  .آخرا  والحمد هللا أوال، وتم الكالم على هذا المثل
  

                                                 
   ) .126ص ( يهجو فيه المطلب بن عبد اهللا الخزاعي، راجع ديوانه و  ،البيت لدعبل بن علي الخزاعي   1
ـ     "  :،  راجع  الطرشوشيالفقيه  ب المعروف ،الفهري محمد أبي بن بكر ألبيالبيت     2 دلس نفح الطيب من غصن األن

   ) .86 ص \ 2ج  ( " الرطيب
   ) .223 ص \ 13ج ( " التحرير والتنوير  "  3
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  :تمثيل المشرك باهللا بالخار من السماء : سابعا  •
  

  :قال الملك الحق تبارك وتعالى 
  
 }u!$ x-uΖãm ¬! u�ö� xî t Ï.Î�ô³ãΒ ÏµÎ/ 4  tΒuρ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ‾Ρr( s3sù §� yz š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

çµà-sÜ ÷‚ tF sù ç�ö� ©Ü9$# ÷ρr& “Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw†Ìh�9 $# ’Îû 5β% s3tΒ 9,‹Ås y™ ∩⊂⊇∪  { ] 31الحج. [   
  

أسبغ عليه  واإلحسان وعال بشتى مظاهر الفضل ومن أنعم عليه الخالق جل
الصنيع الحسن بعبادته  وباطنة عليه أن يقابل هذا المعروف الجلل ونعمه ظاهرة

  .اتخاذ أولياء من دونه  والشرك بهالميل عن  و،توحيده فردا صمدا وعال وجل

أشرك بالعزيز العظيم غيره  وو من عدل عن هذا الصراط البين المستنير
 يخترق سكون ،فمثله كمثل من تهاوى من أعلى السماوات في سقوط حر مندفع

 سفرية حتمية إلى الهالك و في رحلة اضطرارية،صمت الهواء واألجواء
ذلك المشهد بين مصيرين  و في تلك الحالوذلك أنه، الخراب الشديد األكيدو

  ..أيسرهما عسر  وأحالهما مر

قنص وفير للطيور الجارحة الكاسرة التي تتخطفه في  وفهو إما صيد عابر
تنخره من سائر أنحائه ، وسفريته الهابطة فتنهشه من كل جوانبه وسقوطه الحر

 ب له األفئدةتضطر و في مشهد تشمئز له النفوس،تقتسم أطرافه وفتقطع أوصاله
  .أي منقلب ذاك الذي آل إليه و فأي مصير هذا،القلوبو

تجاوز هذا الضرر المرعب المحدق فهل أدرك سفينة  وفإن فاته هذا المصير
  !شاطئ السالمة وبر األمان ؟ والنجاة

ال مفر منه وال ، خطر أليم شديد وبل في انتظاره هول فظيع!! كال ثم كال 
 تتالعب به يمنة وة تقلبه في جميع االتجاهاتإنها ريح قوية عاصف، محيص

 كل زاوية من جسمه واختلت أركانه، وقد ضاقت أنفاسه، رفعا وخفضا ، يسرةو
 تمجه حتى تقذفه وال تزال الريح تهزه، واضطربت أعضاءه وتداخلت فيما بينهاو
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إدراكهم بين أخاديد الجبال  و بعيد عن أعين الناس،ترديه في مكان مقفر موحشو
بالتراب ، وأو يكرمه فيدفنه، ألهله يسلمه وال أحد يسعفه، الشعاب وفي األوديةأو 

  ..المنقلب و المصير فبئس ، الهوام والدود وبل هو نصيب السباع، يستره
إذ أنه تهاوى ، حاله كصفة المشرك باهللا العظيم وفصفة هذا الخار من السماء

تؤزه  والشياطينابط فتخطفه من سماء اإليمان السامق إلى درك الشرك السافل اله
لكل شيطان منهم مزعة من دينه ، وخسرانه وسوء عاقبته وأزا إلى مظان هالكه

  ..وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه
الخواطر الفاسدة المنحرفة فترمي به بعيدا  وتتسلمه هذه األهواء الزائغة و

ثم هو يوم القيامة في أسفل ، جنة الرضا باهللا جل عال وبعيدا عن ساحة اإليمان
وقانا  و أعاذنا اهللا جميعا من حرها،جحيم تسعر ونار تلظى: أسوء مقر  ومقام

  .سمومها برحمته إنه جواد كريم 
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اللطائف المستوحاة من روح التشبيه القرآني  والجماليات •
  :العظيم 

  
  :لتشبيه في بيان وجه الشبه الجامع بين طرفي ا: الفائدة األولى 

  
ما وجدت تشبيها من التشبيهات القرآنية التي درستها وقع فيه االختالف بين 

حتى ، التوجيهات مثل هذا التشبيه وكثرت اآلراء والعلماء في تحديد وجه الشبه
ما ذلك ، وال مرجوحا وال يذكر راجحا والثالثة ونترى المفسر الواحد يورد القوال

أو " وكذا لموقع لفظة ،  التي تتنازع التشبيه فيهاتعدد األطراف وإال لغنى الصورة
سأحاول جاهدا توضيح ، و"أو تهوي به الريح " من الكالم في قوله سبحانه " 

يسر مع حذف األقوال البعيدة الواهية التي ال فائدة  وبسطها في سهولة واألقوال
  :تعالى  وفأقول مستعينا بالباري تبارك، من إيرادها

  
  :للتخيير " أو " لقول بأن لفظة ا:  الرأي األول

عال شبه االيمان بالسماء  وأن اهللا جل: فيكون معنى التمثيل في هذه اآلية 
فالمشرك ساقط من أوج االيمان إلى حضيض ، لعلوه واإلشراك بالسقوط منها

 فصور حاله بحال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعا في ،الكفر
   .يح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدةحواصلها أو عصفت به الر

  .تجزئتها  وفالصورة على هذا كاملة مركبة ال مجال لتفريقها
أن تشبه المشرك بمن أي أنت مخير بين ، هنا للتخيير ال التقسيم" أو " معنى  و

خر من السماء فتخطفه الطير وبين من خر من السماء فتهوى به الريح في مكان 
   .1ال فرق بين الصورتين البتة  ومستقيم وكالهما صحيح، وسحيق
  
  
  

                                                 
   ) .155 ص \ 3ج ( " الكشاف "   و، )444 ص \ 1ج ( تفسير البيضاوي    1
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اختلفوا في وجه التقسيم على ثالثة ، وهنا للتقسيم" أو " أن  : الرأي الثاني
  :أقوال هي 

  :الضالل  ومعيار التقسيم هو السبب في الهالك: القول األول 
أي أن من أشرك باهللا تعالى فقد أهلك نفسه إهالكا ليس بعده هالك بأن شبهه 

 فأما الطير التي تخطفته فهي األهواء المردية ، خر من السماء العالية المرتفعةبمن
  .قلبه  وتخطف فكره

كيده الذي طرحه  وو أما الريح التي هوت به فهي وساوس الشيطان الرجيم
  .الهاوية  وفي الضاللة

على معنى أن سبب هالكه إما باتباعه األهواء ، على هذا للتقسيم" أو"فـ 
إما بسبب ، وانتحاله األفكار الفاسدة فيكون حاله بذلك كمن تخطفه الطيرو المنحرفة

  .إضالله فيكون في ذلك كمن طرحته به الريح في مكان بعيد ووسوسة الشيطان
 الرجيم فكل بين وساوس الشيطان وو فرق بين خاطر النفس األمارة بالسوء

  .منهما مستقل بذاته 
بل تضمن تشبيه ، ورة كاملة متحدةليس ص، وفالتشبيه على هذا مفرق مجزء

شبه ، وترك اإليمان بالخرور من السماء وفشبه الكفر، أشياء متعددة بأشياء أخرى
جره البن  وخنسات الشيطان، واألهواء الزائغة التي تخطف العقل بتخطف الطير

   .1آدم في النار شبهه بالريح التي تقذف ما تالقيه في األماكن البعيدة المقفرة
  .اليقين في الشرك أو التذبذب فيه : معيار التقسيم  : الثانيالقول 

  :كان المشركون على قسمين ال غير ، أنه لما شبه المشرك بالخار من السماء
       فأما األول فمذبذب تمادى على الشك وعدم التصميم على ضاللة 

 بالنار من دعاء األوثان إلى االستغاثة، وفينتقل من عبادة هذا إلى ذاك، واحدة
توزعته فال يستولى طائر على قطعة منه إال انتبا  ووهذا مشبه بمن اختطفته الطير

  . وتلك حال المذبذب ال يلوح له خيال إال اتبعه وترك ما كان عليه ،منه آخر
 ال ، لو نشر بالمناشير لم يركع ولم يرجع، ومشرك مصمم على معتقد باطل

فهو فرح مبتهج بضاللته وهذا  هو عليه، كه وال مطمع في نقله عماسبيل إلى تشكي

                                                 
   ) .150 ص \ 17ج  ( " روح المعاني"    1
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مشبه في قراره على الكفر باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل هو أبعد 
  1.. األحياز عن السماء فاستقر فيه 

 هذه الحالة هي عند خروج روح المشرك وصعود مالئكة أن: الرأي الثالث 
   .2سماء فيرمى بها إلى األرضالعذاب بها إلى السماء الدنيا فال تفتح لهم أبواب ال

 �و استدل أصحاب هذا القول بحيث البراء بن عازب رضي اهللا عن النبي 
ما :  فال يمرون بها على مأل من المالئكة إال قالوا : "في حديث طويل جاء فيه 

 بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها -فالن بن فالن : هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون 
ثم قرأ "  ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فال يفتح له  حتى-في الدنيا 
لجنة حتى يلج الجمل في  ال تفتح لهم أبواب السماء وال يدخلون ا" �رسول اهللا 
اكتبوا كتابه في سجين في األرض السفلى :  فيقول اهللا عز وجل "سم الخياط 

ن السماء فتخطفه  ومن يشرك باهللا فكأنما خر م": فتطرح روحه طرحا ثم قرأ 
  .3تتمة الحديث" الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 

  
  :الترجيح بين األقوال 

الرأي الثالث القائل بأنها روح المشرك عندما ال تفتح له أبواب السماء فيرمى 
بها إلى األرض غاية في البعد والسقوط، ذلك أنه على هذا الرأي ال تشبيه في 

        سير وشرح لها فما المغزى إذا من حضور قولهاآلية إطالقا بل هو تف
ثم إنه ال جامع بين التشبيه وبين هذا الوجه، فأين ما يقابل   !! "فكأنما "  تعالى

  !تخطف الطير لهذا الساقط ؟
 ولنتأمل في خاتمة هذا التشبيه، مصير هذا الخار من السماء في اآلية الهالك 

فتعاد روحه " شريف فإنه جاء في تمام الحديث وال بد، وأما ما ورد في الحديث ال
الحديث، فال جامع بين الصورتين كما هو بين، واهللا " في جسده ويأتيه ملكان 

  . أعلم ىتعال

                                                 
   ) .255 ص \ 17ج  ( " التحرير والتنوير" : نظر ي   1
   ) .55 ص \ 12ج ( للقرطبي " الجامع ألحكام القرآن "   2
   .) 502ص  / 30ج ( 18534رقم ، الحديث رواه اإلمام أحمد في مسنده   3
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للتقسيم بأقواله المتعددة فهي وإن كان " أو " و أما الرأي الثاني باعتبار 
ينات في كالم اجتهادات جبارة ورؤى ثاقبة إال أنها تقسيمات بغير برهان، وتعي

  ..المولى جل وعال بغير وجه دليل أو شبه سبيل
      أراد اهللا تعالى كذا ولم يرد: "  فمن الصعب بحق أن يقول إنسان ما 

، فأي قرينة تدل على أن الطير هي "كذا، والمقصود بتلك اللفظة كذا وليس كذا
لمتردد  أو أن الطير للمشرك ا؟!!وساوس النفس والريح هي وساوس الشيطان 

   .؟!والريح للمشرك المصمم المقتنع 
أقول هذا وإن كان اجتهاد العلماء واجبا ومطلوبا وهم مأجورون عليه ـ حتى 
وإن جانبوا الصواب ـ إال أنه علينا التحري واستبيان الحق والقول الصحيح ما 

  .أمكن خاصة إذا كان في ذلك متسع 
ة عليه صراحةُ اآلية و القول األول فيه وسع وقوة حجة، وتكفي دالل

، إن شئت جعلت "فتخطفه الطير أو تهوي به الريح " ووضوحها، إذ قال تعالى 
مثله كمثل من خر من السماء فتخطفته الطيور أو كمن خر منها فهوت به الريح 

  .والحمد هللا على توفيقه وعونه . فكالهما وجهان صحيحان سليمان
  

  :ي الزمن المستعمل في خاصية االلتفات ف: الفائدة الثانية 
  

مما يشد االنتباه في هذه اآلية الكريمة هو تصدير المثل بصيغة الماضي في 
ثم العدول عن الماضي " فكأنما خر من السماء : " قول المولى عز وجل وعال 

، وهذا لم يأت عبثا في كتاب اهللا "تهوي به " و" فتخطفه : " إلى الحاضر في قوله 
ائه فائدة جليلة، وحكمة ربانية عالية، إذ إن في ذلك ـ حاشا وكال ـ بل من ور

استحضار لصورة خطف الطير وهوي الريح في ذهن السامع حتى يصير وكأنه 

   . 1 حاضر في ذلك المشهد يتابع أطواره ويلحظ أحداثه وحلقاته

                                                 
البــن                      " المثــل الــسائر" ، و  )262 ص \ 1ج ( البــن هــشام " مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب"   1

   ) .15 ص \ 2ج  ( األثير
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  :للتعبير عن السقوط " الخرور " في دقة اختيار لفظة : الفائدة الثالثة 
 من خرير المياه وخرير العقاب، وهو الصوت الذي يحدثانه أصل هذه اللفظة

عند السقوط من أعلى إلى أسفل ثم استعيرت للحجر الذي يهوي من أعلى إلى 
أي " خر فالن " كما يقال " ت المو"أسفل مصدرا صوتا، ثم إن من معاني الخرور 

  . 1مات
قط من السماء يسقط  فداللتها في اآلية ـ فيما بدا لي واهللا أعلم ـ أن هذا السا

بسرعة واندفاع مصدرا أصوات االستغاثة والعون ولكن مصيره الموت األكيد 
  . مةووالنهاية المحت

  
  :في الكالم " فتخطفه "في حسن توظيف : الفائدة الرابعة 

  
  .أصل الخطف األخذ في سرعة واستالب، وخطفه وتخطفه بمعنى واحد 

يتمونا تخطفنا الطير فال تبرحوا من إن رأ" ومنه قول النبي للرماة يوم أحد 

  . 3 أي تستلبنا وتطير بنا2.. الحديث" مكانكم هذا حتى أرسل لكم 
  

  .4للمبالغة في سرعة الخطف وقوته } تخطّفُه { و مضاعفة لفظ الخطف هنا 
 فهذه اللفظة داللتها قوية قوة التشبيه في هذا المقام لما دلت عليه من سرعة 

 بحيث ال تدع له فرصة في اإلفالت أو النجاة بما ال ،التنفيذفي االستالب وقوة في 
  .تقوم لفظة مقامها في هذا الموضع 

  
  .و تم الكالم على هذا المثل وهللا الحمد والمنة 

  

                                                 
   ) .234 ص \ 4ج ( خرر :  مادة ،" لسان العرب" ، و  )337 ص \ 6 ج(  خرر  : مادة،" تاج العروس"   1
   ) .1105 ص \ 3ج  ( 2874 رقم ،صحيح البخاري الحديث في  2
  ) .75 ص \ 9ج (  مادة خطف ،" لسان العرب "  3
  ) .255 ص \ 17ج ( البن عاشور  " التحرير والتنوير "  4
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  .تمثيل اتخاذ المشركين أولياء باتخاذ العنكبوت بيتا : ثامنا  •
  

  :العزيز الرحيم في كتابه الحكيم قال 
 }ã≅ sWtΒ šÏ% ©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u !$uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑx. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9 $# ôNx‹ sƒªB$# $ \F÷�t/ ( 

¨βÎ)uρ š∅yδ÷ρr& ÏNθ ã‹ç6 ø9 $# àMøŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9 $# ( öθs9 (#θ çΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪{                       

   ] .41العنكبوت [ 
  

الوثنية  ول الشركعال في هذه اآلية الكريمة مثال أله وضرب الحق جل
  ضلت أفهامهم عن الطريق الصحيحة  وعقولهم والذين زاغت فطرهم

يصدون عن تأدية ما  و،حقه وفراحوا ينازعون الملك الحق في ملكه، القويمة
 مستبدلين عبادة رب ،فضله  وإنعامه وعال لهم واستوجبته عليهم ربوبيته جل

أوليائهم  ودة آلهتهم المزيفة بعبا،النسمات وبارئ الذرات و،السماوات واألرض
  !!غيرهم ال قوة على أنفسهم فكيف ب والذين ال حول لهم

ال يستطيع نفعا أو ضرا كامل  وفجعلوا لمن ال يحوز شيئا من ملك أو أمر
 إليه تصرف القربات، والجبروت ووله خالص العظمة، االنقياد والطاعة

وكيلهم في  ودهمجعلوهم معتم، الخيرات ومنه تطلب البركات، والنذورو
في مصائب  ـ  زعمهم    فيـ ملجأهم  وإليهم مفرهمو، المحن والشدائد
   .. حلكاته والدهر

 هذا الضالل في فكرهم وفشبه اهللا جل في عاله هذه الهيئة التي هم عليها
 معتمدا يحتمون به من األهوال واعتقادهم من اتخاذهم هذه اآللهة ملجآو
 ضروبه من شتاء بارد وي داهمتها أحوال الدهر بحال العنكبوت الت،الكرباتو
مأوى لها أتعبت نفسها  وفاتخذت بيتا.. دواب وسباع  ومن هوام وحر ملفحو

 فإذا ،إحكام صنعه واختيار موضعه وتكلفت عناء إخراج خيوطه، وفي نسجه
ال يقي ، أوهاها بناءا وأضعفها حماية وبهذا البيت من أوهن البيوت قوة

بقى  تتمحو فلوله شبه حركة ال و،تزيله أبسط األشياء، عتدياال يرد م ومكروها
  ..خبرا و ال أثرا له 
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هشاشة هؤالء الكفرة الغافلين الجاهلين بعواقب ما  وضعف وفكذلك وهاء
 بهتانا معتمدا وأقدموا عليه من اتخاذ هؤالء األولياء المألوهين المعبودين زورا

  .ملجئا لهم  وتقيةو
أن هذه حقيقة ما هم ، وحالهم وقة العلم أن هذا مثلهمولو كانوا يعلمون حقي

 أن دينهم من أضعف األديان و،رداءة ما هم فيه والوهن وعليه من الهشاشة
لكنهم  و،االستغاثة بهم وأوهاها ألقلعوا عما هم عليه من دعاء األولياءو

  . النور  و عامون عن الهدى،جاهلون بحقيقة حالهم
 يدعون من دون اهللا ال يردون عنهم من اهلون أن فليعلم هؤالء الغافلون الج

 قد أسلموهم لنوائب الدهر، ال يرفعون لهم رأسا وال يمنعون عنهم بأسا ومكروها
  منسلخون ومن عبادتهم، ثم هم يوم القيامة منهم بريئون، نكباته في الدنياو
Ÿ≅ŠÏ%uρ (#θãã÷Š { :عال  وقال المولى جل، الدعائاتهم مكذبون ناكرون و $# ö/ ä.u!$ x.u�à° 

óΟèδ öθ tãy‰sù óΟ n=sù (#θç6‹ ÉftF ó¡o„ öΝçλ m; (# ãρr&u‘uρ z>#x‹yè ø9 $# 4 öθ s9 öΝßγ ‾Ρr& (#θ çΡ% x. tβρß‰tGöκu‰ ∩∉⊆∪  { ] 

βÎ) óΟ{ ، وقال عز من قائل أيضا  ] 64 القصص èδθããô‰s? Ÿω (#θ ãèyϑó¡o„ ö/ ä.u !$ tãßŠ öθ s9 uρ 

(#θ ãè Ïÿxœ $ tΒ (#θ ç/$yf tGó™$# (ö/ ä3s9 tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρã� à-õ3tƒ 4öΝä3Å2÷�Å³Î0 Ÿωuρ y7 ã∞Îm;uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ         

9�� Î7yz ∩⊇⊆∪ {] أيضا قال تعالى و] . 14 فاطر  : }(#ρä‹ sƒªB$#uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Zπ yγ Ï9#u 

(#θ çΡθ ä3u‹Ïj9 öΝçλ m; # x“ Ïã ∩∇⊇∪ āξ x. 4 tβρã� à-õ3u‹ y™ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ tβθ çΡθ ä3tƒ uρ öΝÍκö� n=tã # ƒ‰ÅÊ ∩∇⊄∪  { ] مريم
82. [   

 تصور لنا هؤالء العباد الغافلين بصورة العناكب الضئيلة ،إنها صورة عجيبة
تصور لك هؤالء الضعفاء العاجزين بصورة بيت العنكبوت الذي ، والواهنة

  .الوهن  ويضرب به المثل في الضعف
 النتباهوتسترعي ا، التدبر وتستحق التأمل والوجدان و إنها تلح على الحس

 تستولي على األحاسيس وتبهر األلباب وتسترق األسماع، وااللتفات من حولهاو
رى يتساءلون كيف نظمت هذه يقف أمامها فرسان الكالم حيا، والمشاعرو

  إنه كالم رب ، كيف تكونت ؟ ثم يجدون من يجيبهم على تساؤالتهم و؟الصورة
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 عظمته وتعاظم في ملكه واإلبداع جل في عاله وإله البيان واليراع والمداد
  .ال نظير وكبريائه فسبحان العليم الخبير الذي ال مثل لهو

      

 :الجماليات المستوحاة من وحي التشبيه  والفوائد •
 

  :تناسب اآلية مع ما قبلها : مع الفائدة األولى 
لما بين اهللا تعالى قبل هذه اآلية أنه أهلك من أشرك عاجال وعذب من كذب 

ه في الدارين معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه وسجوده من حال آجال، ولم ينفع
 أعقب ذلك بضرب المثل لحال جميع ،قوم نوح وإبراهيم وشعيب عليهم السالم

 ـ ا عنهم أولئك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافع
تحسب أنها بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا  ـوهو أضعف من أن يدفع عن نفسه 

تعتصم به من المعتدي عليها فإذا هو ال يصمد وال يثبت ألضعف تحريك فيسقط 

  . 1ويتمزق
  

  : في تقرير وجه الشبه : الفائدة الثانية 
     أجمع أهل العلم على صورة التشبيه عموما نظرا لوضوحها

ف فضع، معتمدا لهم وهي أنه تشبيه لحال الذين اتخذوا آلهة ملجئا، واستبانتهاو
  .هشاشته  ووهائه كضعف بيت العنكبوت وما اعتمدوا عليه

 غير أن الذي وقعوا فيه من االختالف هو في جزئيات هذا التشبيه
  ..مفرداته و

 المشبه به في اآلية بيت العنكبوت الذي نسجته:  من أهل العلم فقال قوم
من ن اتخذه هؤالء المشركوفيكون المعنى مثل ما ، ملجأ واتخذته مأوى لهاو

فال ، كنسج العنكبوت في ضعفه ووهنه معتمدا من دون اهللا  وأولياء متكال
فإنه ال يجدي عنه ، يستفيد هؤالء من آلهتهم إال كمن يتمسك ببيت العنكبوت

    .2وال يمنع عنه أذى وال مكروها ، شيئا

                                                 
   ) .252 ص \ 20ج  ( " التحرير والتنوير" و)  68 ص \ 25ج  ( " تفسير الرازي" : انظر   1
  .)454 ص \ 3ج ( " الكشاف" والزمخشري في،  )279ص \6ج ( " تفسير القرآن العظيم " قال به ابن كثير في   2
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هو وجه التماثل إنما هو في فعل اإلتخاذ ، أي إنما  : و قال قوم آخرون
فهذه ، ين في اتخاذهم أولياء بالعنكبوت في اتخاذها البيتتشبيه للمشرك

فال هي قوية ،  ضعيف الحول ال هيبة لها وال قوةاالعنكبوت مع كونها حيوان
التخفي  وال هي بارعة في التمويه، والتستر وال هي سريعة الهروب، والهجوم

 هو  البيت الذي استجارت به فإذا، اآلفات وفاتخذت بيتا يقيها من الشرور
كذلك هؤالء ، إال ضعفاباالستجارة به ما ازدادت فأوهاها  وأضعف البيوت

وحين اتخذوا ، فقراء عاجزون من جميع الوجوه، الذين يتخذون من دونه أولياء
      ازدادوا ضعفا إلى، األولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم

   1..ووهنا إلى وهنهم، ضعفهم
  

الذي عليه  والصواب هو القول الثاني والحقو القول الذي ظهر لي أنه 
  : جمهور أهل التفسير لعلتين اثنتين هما 

كبيت "لم يقل  و"كمثل العنكبوت :"داللة منطوق اآلية عليه في قوله تعالى 
   .هذا ظاهر بين  و"العنكبوت 

هو أنها تقتات وتعيل نفسها  وأن نسج العنكبوت فيه فائدة لها: و العلة الثانية 
بينما اتخاذهم األوثان لن يفيدهم ، صغار الحشرات فيه واصطيادها للذبابمنه ب

  ..شيئا ولو كان أقل من الذباب سواء أكان من نعيم الدنيا أو اآلخرة
قلة  و ثم إن هذا البيت المنسوج ليس مذموما على إطالقه بل من جهة وهنه

واستواء ، صفاقةوليس المقصود إحكام الصنعة في الرقّة وال"، هو كذلك وحيلته
وسلم من جنايات ، إذا كان ال يعمل فيه تعاور األيام، وطول البقاء، الرقعة

اإلتقان بخالف األوثان التي هي مدمومة على  ول هي غاية في الهندسةب 2"أليديا
  . ال احتراز واإلطالق من غير قيد

  
  
  

                                                 
  وقال أنه " البحر المحيط "  ورجحه أبو حيان في   ، )186ص  ( البن ناقيا البغدادي    " الجمان في تشبيهات القرآن      "   1

   ).631 ص \ 1ج ( وانظر تفسير السعدي ،  ) 375 ص \ 8ج ( هر األظ
   ) .409 ص \ 4ج "  (  الحيوان"    2
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  9!!: خصائص العنكبوت : الفائدة الثالثة 
  

 لى هذا المثل أن نذكر بعض خصائص العنكبوتعيحسن لنا ونحن نعرج 
  :باهللا التوفيق  ومحيطه فنقول والقارئ في جو التشبيهيكون مميزاتها حتى و

وهي دويبةٌ صغيرة تنسج نسجا رقيقا متهلهال بين الهواء ،  العنكبوت معروفة 

   .1وعلى رأس البئر وغيرها من األماكن الخالية المهجورة
 بمعنى الشدة في السير فكأنها لشدة وثبها لصيد ،عب بالفتحكَو أصل اشتقاقها من ال

   .2الذباب أو لشدة حركتها عند فراره أطلق عليه اسم العنكبوت 
  

وهو ، منها صنفٌ يسمى الرتيال من ذوات السموم القواتل: والعنكبوت أصنافٌ
  . عنكبوتٌ صغير

  .ومنه صنفٌ طويل األرجل
وله ست عيون وثماني أرجل وهو ، ذّباب ومنه صنف يسمى اللّيث يصيد ال
  . إذا صاد الذّباب يثب عليه وثوب الفهد

. الخيوط التي تنسجها العنكبوت ال تخرجها من جوفها بل من خارج جسدها و

   .3وفمها مشقوقٌ بالطول بخالف سائر المخلوقات
  

  

  

  

  

                                                 
   ) .153 ص \ 1ج ( للخليل بن أحمد الفراهيدي " العين  "  1
   ) .161 ص \ 20ج ( لآللوسي " روح المعاني  " 2
 ).215ص\ 6،ج 409ص \ 5 ج( للجاحظنالحيوا، و ) 176 ص \10ج(للنويري" نهاية األرب في فنون األدب  "  3
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 من الحكمة في اختيار هذا المثل في بيان حال أهل الشرك:  الفائدة الرابعة 

  :بين سائر األمثال 

  
مميزاته ظهر لنا بجالء أحقية التشبيه  وإذا نحن تأملنا في حقيقة بيت العنكبوت

نقبنا عن  وبه في هذا المقام دونما سواه من وجوه التشبيه األخرى ألنه مهما فتشنا
يخلفها وهذا من  وتوافقه لم نجد ما يستحسن عليها وصورة أخرى تالؤم هذا المقام

  :ه هي عدة وجو
وأمور ، وسقف مظل، حائط حائل: أن البيت ينبغي أن يكون له أمور  : األول

إما حائط حائل يمنع . وإن لم يكن كذلك فال بد من أحد أمرين ، ينتفع بها ويرتفق
          فإن لم يحصل منهما شيء، من البرد وإما سقف مظل يدفع عنه الحر

وكذلك المعبود ،  ال يجِنها وال يكنهاكالبيداء ليس ببيت لكن بيت العنكبوت فهو
فإن لم تجتمع ، أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار ينبغي

 فإن من ال يكون كذلك فهو ، هذه األمور فال أقل من دفع ضر أو جر نفع
       فإذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك ، والمعدوم بالنسبة إليه سواء

كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ األوثان أولياء من ، عاني البيت شيءالبيت من م
  .معاني األولياء شيء 

هو أن أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت من الحجر يفيد  : الثاني 
والبيت من الخشب يفيد ، االستظالل ويدفع أيضا الهواء والماء والنار والتراب

  . يدفع الهواء القوي وال الماء وال الناراالستظالل ويدفع الحر والبرد وال
والخباء الذي هو بيت من الشعر أو الخيمة التي هي من ثوب إن كان ال يدفع  

       شيئا يظل ويدفع حر الشمس لكن بيت العنكبوت ال يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ 
يكن كذلك فإن لم ، فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ األمر في الغير، فيه

فإن لم يكن فال أقل من أن ال ينفذ أمر العابد فيه لكن ، فيكون نافذ األمر في العابد
  معبودهم تحت تسخيرهم إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه 

 أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق ال يصير سبب :الثالث 
فإن العنكبوت ، ج العنكبوتلكن بيت العنكبوت يصير سبب انزعا، شتات وافتراق

  فإذا نسج على نفسه واتخذ بيتا ، لو دام في زاوية مدة ال يقصد وال يخرج منها
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يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
فإن لم يستحقه فال ، فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب، العنكبوت

  .1والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب ،  يستحق بسببها العذابأقل من أن ال
  

  :اإلعجاز العلمي في هذه اآلية الكريمة : الفائدة الخامسة 
  

   إعجازات علمية باهرةثالثة تحوي هذه اآلية على وجازتها 
بصيغة الفعل المؤنث وهى إشارة علمية في غاية " اتخذت "  لفظة والهاأ

وأن ، ة على أن من يقوم ببناء بيوت العناكب هي األنثى منهالروعة والدقة للدالل
  هذا ما أثبته العلم الحديث، والذكر من العناكب ال شأن له بذلك

وإن أوهن البيوت : " عال  و الحقيقة الثانية نراها في قول المولى جلأماو
  "لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 

    !!ط خيط العنكبوت أوهن الخيو: عال  ولماذا لم يقل الباري جل
ولكن هذا يخالف الحقيقة .. لقال ذلك  �فلو كان القرآن من عند محمد 

فقد أثبت العلم  .العلمية الثابتة بأن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الفوالذ

الحديث أن نسيج العنكبوت ھو من أقوى ا�نسجة الطبيعية وأن ص�بته تزيد على 
صلب ، إذ أن خيط العنكبوت من أقوى المواد الطبيعية  والبيو ص�بة الحديد الصلب

مرة وكذلك من ا�لمنيوم ، و+  ) 20( على ا.ط�ق ، وھو أقوى من الفو+ذ ب 
يفوقه ص�بة إ+ الكوارتز المصھور ، وسر ذلك أن خيط العنكبوت دقيق جدا ، 

ات خيط ، وھو يتمدد خمس م ) 4000( حيث يساوي سمك شعرة ا.نسان الواحدة 
  رطل ، 300.000ضعف طوله حتى ينقطع ، وتكفي قدر بوصة مربعة منه لحمل 

ويعكف الغرب في الحاضر على استعمالھا في صناعة السترات الواقية من 
  .أوھن البيوت : فكان التعبير الدقيق . الرصاص وناعة القنابل 

  
  

  ."أوهن البيوت : " فكان التعبير الدقيق حتى سمي بالصلب الحيوي
 بسبب كون  التشبيه في الوهن ببيت العنكبوت ليسأما الحقيقة الثالثة فهي أن

البيت وهنا في بنائه فقط، بله حتى في العالقة بين أفراد هذا البيت، فاألنثى من 
العنكبوت تقتل الذكر و تستفرد بالحكم، و العناكب إذا لم تجد ما تأكل أكلت 

                                                 
   ) .69 ص \ 25ج ( تفسير الرازي    1



 
- 153 -

، و ال هي متماسكة فيما بينها فصح أن بعضها البعض، فال بيتها قوي في البنيان
 هذا كله ال يسعنا إال أن نردد قول العليم ، و بعد "البيوت  أوهن " ـتوصف ب

≅ö { :بسرائر القلوب  yγ sù  ÏΒ 9� Ï.£‰•Β ∩⊇∈∪  {] 1 ].15 القمر  
لكنه قول ، ووهذه الحقيقة ما كان أحد مطلقا يفطن إليها وقت نزول القرآن 

óΟ {:عال  والمولى جل Îγƒ Î�ã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦ à-Ρr& 4 ®Lym t ¨ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ‾Ρr& ‘,ptø: $# 3 
öΝs9 uρr& É# õ3tƒ y7 În/t�Î/ … çµ‾Ρr& 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκy− ∩∈⊂∪  "  { ] 53فصلت. [   

  
  :مثل المؤمن بالنسبة لهذا المثل : الفائدة السادسة 

وجدنا إشارة خفية إلى مثل ، ا المثل القرآني الكريمإذا تمعنا جليا في هذ
بيان ، والمؤمن الموحد هللا تعالى بمفهوم المخالفة المعروف عند علماء األصول

فإن مثل اتخاذ ، الضعف وذلك أنه إذا كان مثل المشرك كبيت العنكبوت في الوهن
حسن أ ومعبودا كمثل من بنى قصرا فأحكم أساسه والمؤمن اهللا عز وجل إلها

 جعل فيه نوافذ تطل منها الشمس، وسقف محكم وتشييده ثم أحاطه بجدار متين
هو مع ذلك وافر الظل صافي النسيم لما يحفه من  ويتسرب على إثرها الهواءو

  .آبار ماء  وبساتين وأشجار
يتبين لك عظم الفريقين  بين البونتأمل شساعة ، وفانظر الفرق بين المثلين

 أعاذنا اهللا تعالى من الوقوع فيه، خساسته وقبح الشرك، وميتهأه والتوحيد واإليمان
  .أشكاله  والتلبس بمظاهرهو

  
الحمد هللا الذي بنعمته تتم  وو على هذه الفائدة نختم الكالم على هذا المثال

  .الصالحات 
  
  

                                                 
، وبحث للدكتور زغلول النجار منشور فـي      ) 157 ص   (إسماعيل ابراهيم   : تأليف   ،" القرآن وإعجازه العلمي   "  1

ـ             42739العدد  "  األهرام  " جريدة   ى الموقـع    ، ومقال حول اإلعجاز العلمي في القرآن للدكتور صالح رشـيد عل
   .. www.nooran.org: بمكة المكرمة الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنةالرسمي 
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 .تمثيل المعرضين عن الحق بالحمر بالمستنفرة : تاسعا  •

  
  :عال في محكم تنزيله  وقال الرب جل

  
 }$ yϑsù öΝçλ m; Ç tã Íοt� Ï.õ‹−G9 $# tÅÊ Ì�÷è ãΒ ∩⊆∪ öΝßγ ‾Ρr( x. Ö�ßϑãm ×οt� Ï-ΖtFó¡ •Β ∩∈⊃∪ ôN§� sù    ÏΒ 

¥οu‘uθ ó¡s% ∩∈⊇∪  { ] 51 ـ 49المدثر. [   
  

يتعجب القرآن الكريم في هذا التمثيل الرباني العظيم من حال أقوام  10!!
  تهديهم إلى ما فيه فالحهم،اضحةاإلرشادات البينة الو وجاءتهم المواعظ البليغة

المآل يوم  وسوء المنقلب و،الضنك الذي هم فيه في الدنيا وخالصهم من الغيو
أفئدتهم  ويوقفوا سيرهم قليال ليلقوا بأسماعهم وفعوض أن يركنوا رواحلهم، القيامة

التمعن أم أنها  وحقيقة هي بالتدبر، وإلى هذه التذكرة فينظرون أحق هي أم باطل
  .تنبذ  وبهتان فتترك وزور ومن القوللغط 

 تراهم ،الخلق الحضاري السديد و،و لكنهم على خالف هذا الفعل الرشيد
، معرضين أشد اإلعراض عن أحكامه وحكمه، صادين عن هذا البيان البديع 

 أخبار واإلصغاء إلى ما جاء به من سنن وخائفين مرعوبين من التقرب منه
  .شرائع و

  
النفور من  وبيان لما هم عليه من اإلعراض وف لحالهمو ليس أصدق من وص

الماء في  و تتبع الكأل،تمثيلهم بتلك الحمر الوحشية الغادية في أصقاع األرض
 فبينا هي كذلك إذ لمح بعض أفراد القطيع خطرا ،البدن وراحة من النفس وهدوء

 هافيه هالك، جبروته وعظيم طغيانه، قوته و شديد بطشه،عظيما آت من بعيد
   أو أسد ، مفهو سيواسل ونبالهم ، وا قد أعد ، الرماةعصبة من من مثل، فنائهاو
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 فما إن الح لهم شبحه، أفصح عن عدوانه وعظيم الهيئة قد كشر عن أنيابه

حتى استنفرت تلك األحمرة بعضها وولت مندفعة ، 1ركزه وولحقهم ضجيجه
تجري في ، وكل صوبتتقاذف في ، هلع وتدافع يتبعه ذعر وهاربة في اضطراب

الحتف  وبعد األول الخالص من ذلك الخطر المحذق وهمها األول،  ناحية أي
  .األكيد 
  

اإليحاء هي  وو هذه الصورة الكثيرة الحركة المليئة باألحداث القوية التعبير
ما هم عليه  و،أحسن ما يبرز الحالة النفسية لهؤالء المعرضين عن سماع آيات اهللا

 فهم في ،أخباره وتنفار لبعضهم البعض عند سماعهم آليات اهللاس ومن شدة نفور
  .الغواية  وتخبط كبير كبر ماهم عليه من الجهل وقلق وذعر

  
صغر عقولهم شبهوا بتلك الحمر إذالال  وبالدة رأيهم وثم إنهم لسفاهة عقلهم

ا رتبتهم في الدني وتحسين مقامهم ودعوة لهم لمراجعة أنفسهم وتنكيتا بحالهم ولهم
ال مع أهل الشرك ، الصالحين ويوم القيامة بأن يكونوا مع األنبياء، وبين الناس
  .والضالل 

  

                                                 
  . أي صوتا وجلبة " هل تسمع لهم ركزا " من قوله تعالى   1
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  :اللطائف والفوائد المضمنة في المثل القرآني الكريم 
  

  " :قسورة " في بيان اختالف العلماء في معنى كلمة : الفائدة األولى 
اإلكراه  وقسر القهرال، وقسره يقسره قسراأصل لفظة القسورة في اللغة من 

كل شديد و، الضخم الشديد المنيع: والقيسري،  واقتسره غلبه وقهره، على الشيء

   .1تسميه العرب قيسرا 
 أئمة اللغة وو أما معنى القسورة في اآلية فقد كثرت آراء أهل التفسير

قد ذكروا في ، و"فرت من قسورة : " تنوعت في بيان المراد من قوله تعالى و
  :أقواها أربعة هي ، أقوال كثيرةذلك 

  .2أصواتهم و أنه ركز الناس:الرأي األول 
بل هو من كالم الحبشة ومعناه ، أنه ليس من لغة العرب: الرأي الثاني 

  . 3األسد : بالعربية 

  جعلوا منه ، و4المراد بالقسورة هم الرماة الصيادون األشداء  : الرأي الثالث
  : قول لبيد 

  .5 أتانا الرجال العابدون القساور       ...       فة في ندينا إذا ما هتفنا هت

  
  :و قول الشاعر 

 حتى غدا واقتاده الكري     ...    6وشرشر وقسور نضرى . 
  

                                                 
   ) .91 ص \ 5ج ( قسر :  مادة ،" لسان العرب " و ) . 387 ص \ 3ج  (  "العين  "  1
) 339 ص   \ 8ج  ( للسيوطي  " الدر المنثور " انظر  ،  ال به سفيان الثوري وأبو المتوكل     وق،  رواية عن ابن عباس       2

  ) .39 ص \ 24ج ( وتفسير الطبري 
  . ) 2385 ص \ 10 ج ( انظر تفسير ابن أبي حاتم، يروى عن بن عباس   3
تفسير ابـن  :  يراجع ، ومجاهد وقتادة وكثير من التابعين،به ابن عباس وأبو موسى ـ رضي اهللا عنهم ـ   قال    4

ـ        قـد    و ) . 40 ص   \ 24ج  (  تفسير الطبـري     ،   )2385 ص   \ 10ج  (حاتم   أبي   ه                  اختـاره الخليـل فـي كتاب
   ) .387 ص \ 3ج ( " العين " 
  ) .226ص ( ينظر ديوانه ، البيت للبيد بن ربيعة  5
  ) .398 ص \ 8ج ( "  تهذيب اللغة  " :الشرشر هو كلب الصيد والقسور الصياد وانظر البيت فيو  6
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  :و قول اآلخر 

   .1 قساور للقسور األصيد        ...    إلى هادرات صعاب الرؤوس
  

إطالقه على األسد ومن  . 2وهو السبع المعروف،  أنه األسد:الرأي الرابع 
 :رضي اهللا عنه علي  اإلمام قول

  3 ضرغام آجام وليثٌ قسوره     ...  أنا الذي سمتن أمي حيدره 
 

  :الموازنة بين األقوال 
أما القول األول بأنه أصوات الناس فهو الزم من لوازم القول بأنهم الرماة 

اس وهو من خاصة أنه رواية عن ابن عب وفكان األولى إرجاعه إليه، الصيادون
  .هو أولى من الترجيح وفحسن هذا الجمع، المشتهرين بالقول بأنهم الرماة

ليس من كالم العرب فيرد عليه أن في  وو أما القول الثاني بأنه لغة الحبشة
شرحهم إياها من غير ذكر ألعجميتها دليل على طرح  وإقرار أهل المعاجم لها

       حضوره في لغة ورناها آنفاكما ترده أيضا األبيات التي ذك، هذا القول
  ..من عنده زيادة علم أولى أن يتبع ، والعرب
  

: فقد قيل له ،  رحمه اهللا تعالى4 ثم إنه ممن رد هذا القول من التابعين عكرمة
واألسد بلسان الحبشة ، القسورةُ الرماة: "فقال" األسد القسورةُ بلسان الحبشة ؟ " 

   . 5" عنبسةٌ 

                                                 
  ) .174ص ( ينظر ديوانه ، البيت للفرزدق  1
   ) .321ص  ( "  كتابه الجمان في تشبيهات القرآن" واختاره بن ناقيا البغدادي في   2
  ) .289 ص \ 2ج ( البن حجة الحموي " خزانة األدب   "  3

 الناس أعلم من كان تابعي،: عباس بن اهللا عبد مولى اهللا، عبد أبو ني،المد البربري اهللا عبد بن عكرمة اإلمام   هو 4
   .) م 723 - ـه 105  م، ت645 -هـ   25 و  ( .،والمغازي بالتفسير

 عزة كثير " و هو بالمدينة وفاته وكانت .تابعيا سبعين من أكثر منهم رجل، ثالثمائة زهاء عنه وروى البلدان، طاف
وفيات " ، و  ) 307 ص/  7 ج(البن حجر   " لسان الميزان   " .  الناس وأشعر الناس أعلم مات: فقيل واحد يوم في" 

  . )244 ص / 4 ج(البن خلكان " األعيان 
   ) .40 ص \ 24ج ( تفسير الطبري   5
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أوفى  والناس صحبة البن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـو عكرمة هذا أشد 
  . اهللا تعالى أعلم  و إلى ابن عباسميذه لمذهبه فلعله ال تثبت نسبة هذا القول تال

قال بهما  والرابع فهما قوالن قويان تشهد لهما اللغة وو أما القولين الثالث
س من قواميس لم تقع عيني على كتاب تفسير أو قامو، واألئمة الراسخون األعالم

 مما يجعل اللبيب يحتار، اللغة إال وذكر كال القولين من غير طرح ألحدهما
  .العاقل ال يدري أيهما يختار و

هو أن ترجع اللفظة ، وغير أنه ظهر للعبد الضعيف مخرج في هذه المسألة
 الشدة والقهر وإذ أن معنى القسورة في اللغة يرجع إلى الغلبة، إلى أصلها اللغوي

قهر على هذه الحمر فهو  وغلبة وكل ما فيه شدة: فاألولى أن يقال ذكرنا ، كما 
ذ أن ، فصح أن يراد به الرامي أو األسد على حد سواء إ، قسورة تلوذ منه فرارا
ال مرجح  و الشدة ثم إن االثنان خطر تفر منه تلك الحمر وكليهما فيه معنى القهر

فأيهما ذكر  ة والقهر وال تناقض بينهما  فظاهر أن القسورة هنا تعني الغلب،بينهما
 فتبين أن الحمر هنا ،تضاد ال وال تناقض بينهما، حقا وفي تفسيرها كان صوابا

تفر من كل قسورة وقهر وشدة تترصدها سواء أكانت قسورة سباع أم رماة أو 
  .تعالى  والعلم عند المولى تبارك وغيرها ، 

  
بين الحمر  ون المعرضين الكفرةفي وجوه التشابه بي: الفائدة الثالثة 

  :المستنفرة
تبين دقة ، وتتالقى الصورتان في عدة نقاط تبرز عظمة التمثيل القرآني

  :هذه الوجوه نسوقها فيما يلي ، واالختيار في هذا التشبيه الكريم
 في تمثيلهم بالحمر الفارة أصدق وصف للحالة النفسية التي :الوجه األول 

ما يكون  و،الصدود عن الذكر الحكيم و في حالة اإلعراضيكون عليها الكفرة وهم
كذا ما يكون من انقسام نفسي داخلي ، واضطراب وقلق وذعر وعليهم من رعب
في هيئة ال تمثلها إال تلك الحمر المستنفرة التي رأت ، هذا المنفذ وبين ذلك المسلك

 افع ذاعرة مرعوبة في تد،صوب والخراب فراحت تطير في كل حدب والهالك
  .تتبع وأي سبيل تأخذ وال تدري أي اتجاه تسلك، تقاذف فيما بينهاو
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بالدة  و في تمثيلهم بالحمر الوحشية كناية عن سفاهة رأيهم:الوجه الثاني 
 تهجين لحالهم وتشنيع واإلدراك ومذمة واضحة وقلة نصيبهم من الفهم وعقلهم

 كيف ال، سبق وستحقاقهم قد نالوا هذا الوصف عن ا، وتنكيت بهم أيما تنكيتو
فال ، مآلهم وحسن منقلبهم وقد دعاهم داع إلى ما يزعم أن فيه صالح رأيهمو

فإن كان حقا أشفقوا على ، برهانه وينظرون حجته، ويقفون هنيهة يسمعون كالمه
 خلوه، وزادوه وإن كان باطال ردوا إليه بضاعته، وأطاعوه وأنفسهم فتبعوه

  .تركوه  وكالمهو
عن سماع الحق غافلين معرضين ، وذلك تراهم فارين ناكصينلكنهم عوض  و

ما  و من أحالم نهايتهم فلله ما أسفهها والموعظة هالكهم وكأنما في ذلك الذكر
  .أقبحها من عقول 
االطراد في العدو بمجرد أن  وأن الحمر الوحشية شديدة النفار : الوجه الثالث

ا بما ال تراه في غيرها من يريبها رائب أو يساورها شك بوجود خطر يداهمه
  ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب في وصف اإلبل وشدة سيرها، الحيوان 

  .1وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص يتتبعها ، بالحمر
أحقها بالتمثيل لهؤالء المعرضين النافرين  وهذه الميزة جعلتها أقوى الصور و

 رار سريعو التخفي عن أعين واعظهمتدبرهم فتجدهم شديدو الف وعن سماع الحق
  .منذرهم بما استحقوا وصف الحمر النافرة من غير منازع أو منافس و

  
  " :مستنفرة " في بالغة التعبير بلفظة : الفائدة الثالثة 

  
 نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفُر بالضم نُفُورامن " مستنفرة " أصل كلمة 

  :شدوا في ذلكأن،  وتباعدت وأي جزعت من شيء

 رستنفمارك ِإنه مط حبِ    ...  اربرة عمدن ِلغُر2في ِإثرِ أحم .  
  

                                                 
  ) .155 ص \ 3ج ( " الكشاف "   1
   ) .547 ص \ 7ج ( " تاج العروس " : ،  ينظر األعرابيالبيت البن   2
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 وهو الذي عليه جماعة  ،بالكسر" مستنفرة  : " 1و في هذا الموضع قراءتان
فجاءت السين والتاء ههنا لزيادة المبالغة في وصف جزع هذه الدواب من . القراء 
سخر  وعجب واستعجب واستكمل وكمل: وهي كمثل ، فرارها منه والقسورة

  . 2المعنى أنها نافرة نفارا قويا فهي تعدو بأقصى سرعة العدو، وواستسخر
  

فهو من استنفره ، أي استنفرها مستنفر، بفتح الفاء} مستنفرة { وقرأ نافع 
خوفها  والمعنى على هذا أنه استنفرها فزعها من المعتدي و.المتعدي بمعنى أنفره 

  .قت مذعورة فزعة من بطشه فانطل
  

 ضعفها عن بيانه وما أعجز ألسنتنا، وأبلغه و فلله ما أعظم تمثيل القرآن
  .وصفه و

  
  .الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات  وتم الكالم على هذا المثل

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ) 660 ص \ 1ج  (  ألبي بكر بن مجاهد"  في القراءاتالسبعة"   1
   ) .330 ص \ 29ج ( " التحرير والتنوير " : راجع    2
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 ����� :  
       القواعد العلمية ما جعلت واألعراف األكاديمية ولوال األطر المنهجية

التدبر في كتاب اهللا  وبل الحال أنها بداية التأمل، هنا حضورا" الخاتمة  " للفظ
حتى يزيد ، لمساته البالغية البديعة والتنقيب عن صور إعجازه البياني وتعالى

قصيد أقرح  وتبحره عن نثر أفصح البلغاء وتفرده ويقيننا بعظمة هذا القرآن الكريم
  .الشعراء 

أن من يطلع على بالغة القرآن الكريم وروعة ال أشك في لحظة من اللحظات 
أنه ـ كان ذلك في هذا البحث أو في غيره ـ بيانه و دقة تعبيره ومتانة إحكامه 

بأنه ليس كالم أفصح البشر و و عقيدته  يقينه   حرارة سيبقى زئبق إيمانه و درجة
 و لكافبل وال أعلمهم  وحكمة وأقواهم حجة وبرهانا وأرشدهم عقالأروعهم بيانا 
على  ـ، بل لو اجتمع أهل كل هذه الصفات على وجه البسيطة  وفلسفةطبا وفيزياء

 فقولوا باهللا عليكم ، 1استطاعوا  على أن يأتوا بكتاب مثله ماـقدر عددهم وعدتهم 
في سكرتهم ل همكال إن!  ؟؟؟ اليحسن القراءة والكتابة أميكيف يكون كالم 

  .ون مهعي

بالغة في ، وعمق في اإليحاء، و الة في األلفاظجز، وإنه قوة في التعبير
كمال في ، ودقة في التصوير وجمال في التمثيل، وشراق في المعاني، وإالتدليل

 ال توفيه حقه الجمل، وغير ذلك بما ال تقدر على وصفه الكلمات والمطابقة
  .العبارات و

معنى التشبيه قد اجتهد البحث في تحرير الرسالة فالنتائج التي قاربتها أما عن 
   .يبن أضرابه من األلوان البالغية األخرى  وبيان الفروق بينه والتمثيلي

                                                 
و ال يظنن ظان أن الغرب غفل عن هذا ، بل قد رصدوا كل األموال واإلمكانيات، وأنشئوا األقسام و المختبرات،                     1

يم، ومحاولة تقليده أو إيجاد أخطاء فيه ، ولكنهم مـع أنهـم             لدراسة هذا القرآن العظ    و كونوا المستشرقين والباحثين   
 الخارقة ، غير أنهم أمام كالم اهللا رجعوا بين          تصعدوا الفضاء وطوروا الجينات وأبدعوا االختراعات والتكنولوجيا      

  .كالم رب هذا الكون وخالقه جل وعال : خائبين مخذولين جاحدين، وبين دعاة مؤمنين، بأنه باختصار 
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دقيق وفي ذا استعمال لم يكن قديم غير أنه وتبين من خالله أن التمثيل مصطلح 
مجال محصور بل كان عاما شامال لكثير من الصور البيانية كاالستعارة و الكناية 

  ..وغيرها 
 فكانت مع  دهعأصوله وقوااتضاح و ح بذاتهلطصل هذا المو أما بداية استقال

في الكالم عن استفاضوا قد ) الجرجاني ، السكاكي ، القزويني ( ثالثة أعالم 
  .تناوله بالبيان و التفصيل ما سبق كمسائله و فروعه 

جعل العلماء ينبرون متقاربة ثم إن خلط البعض بين عدة مفاهيم ومصطلحات 
، فبينوا الفرق بين التشبيه واإلستعارة والفروق الحاصلة بينها  حدود كل فن لبيان 

أظهرت أم لم تظهر بخالف اإلستعارة التي ال وأن التشبيه تلزمه أداة التشبيه 
  .يستقيم فيها إضمار األداة 

كما بينوا الفرق بين التمثيل واألمثال وأن المثل ال  يلزم فيه حضور التشبيه ال 
 أن المثل يلزمه مضرب ومورد بخالف التمثيل الذي يعتمد عاديا و ال مركبا كما

ولكن هذا اليمنع من وقوع العبارة تمثيال ومثال . على خيال القائل و تصوراته 
  .في آن واحد على ما سبق بيانه 

أقوال من  الية موأسسه الج في القرآن الكريم البحث خصائص التمثيلأظهر كما 
  . األصيلة ممصادره وأهل الفن

 حسن التعبير و القرآنية من غير مساس بسالمة اللفظالتمثيالتشرح  أفاض في و 
  . قدر اإلمكان تقريب المعنى  وتبسيط العبارةمع محاولة بالغة الكلمة و
  

 في أثناء هاالحظتعديد نقاط  أبيت في خاتمة هذا البحث إال تسجيل وقدهذا 
إخواني الباحثين تعاونا  واشتغالي على هذا البحث أردت التواصي بها مع شيوخي

  .أحسن صوره  وسعيا في الرقي بالبحث العلمي إلى أعلى مستوياته وعلى الخير
  

غالب أبوابه ، البحث واإلعجاز البياني في القرآن ميدان فسيح في الدراسة:  أوال 
    تشحذ له  وفيجب أن تصرف له األنظار، التحليل وفي حاجة إلى الكشف

لما فيه ، الخاصة مرغوب عندهم ومحبوب لدى العامةأنه فن  وخصوصا، الهمم
إعانة على فهم  ووما ينتج عنه من كشف لبالغة القرآن الكريم، عذوبة ومن حالوة

  .مراده على أكمل وجه 
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األدب حرية  وفوائد قيمة في البالغة وةكثير من التفاسير حوت دررا عظيم: ا ثاني

       روح المعاني:  منها نذكر، ةضأدبية خا وبدراستها من أوجه بيانية

      إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ألبي السعود ، ولآللوسي

  .وتفسير اإلمام السعدي ، والبحر المحيط ألبي حيان، العمادي

  

محمد بن جرير إلمام ل  "القرآن تأويل في البيان جامع: "إن الناظر لكتاب : ثالثا

حتى كأنك تطالع لسان   مادة معجمية ضخمة ىحويجده قد الطبري رحمه اهللا 

إلى قائليها ، وكل هذه شعرية مسندة ا أبياتالعرب أو تاج العروس ، كما تضمن 

  .ويهذبها في مؤلف خاص وينقحها ويرتبها من يجمعها إلى حاجة المادة العزيزة ب

  

رب الحظت خالل تتبعي ألقوال أهل التفسير في بيان معاني الكلمات تضا: رابعا

خاصة في طبقة ، وكثرة الروايات عن المفسر الواحد في الموضع الواحد والنقول

فتجد اإلمام الواحد كابن عباس أو مجاهد مثال تنسب له أربعة ، التابعين والصحابة

فحبذا لو اعتنى ، أقوال متضاربة في الموضع الواحد كما حدث معي ذلك مرارا

رغم ، وبيان غثها من سمينها وانيدهادراسة أس وبعض الباحثين بتفاسير األئمة

  .التشجيع  ووجود بعض الجهود في هذا المجال إال أنها تحتاج للدعم

  

ال يسعني إال أن أحمد اهللا تبارك وتعالى على توفيقه وكرمه في إتمام ختاما  و

  .البحث وسهل علينا صعبه وذلل لنا عقباته فاللهم لك الحمد والشكر 
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 مع ما حاولت ـ العمل ا هذي مدرك تمام اإلدراك أنن فإنو كأي جهد يبذله اإلنسا

يشوبه  ـ من الجهد في إصابة الحق وإخراج البحث على الوجه المطلوببذله 

 وبالمقابل فإن حسن ظني، ويدركه الخطأ والتقصير، النقص والخللشيء من 

         ما قد يكون من إحساس و يسلي عنيليجلو بالقارئ الكريم والناقد العليم 

إنه ولي ذلك والقادر ، لما يحبه ويرضاه جميعا  ، نسأل اهللا أن يوفقنا و ترقب

  .عليه 

  

  

  إكرامهو الحمد لله على فضله و
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  %t�0�� %������� U /s� q���: 
  

/s�/s�/s�/s�        %        %        %        %                                                        :                                                        :                                                        :                                                        :                                                                                         �?"=��         �?"=��         �?"=��         �?"=��        CD"	�                                         CD"	�                                         CD"	�                                         CD"	�                                                            .                   .                   .                   .        

#sŒ Î)uρ (#θà)s9 t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u  75 ص    18 ـ 14           البقرة.   

öΝßγ è=sV tΒ È≅ sV yϑx. “Ï% ©!$# y‰ s%öθtGó™$# #Y‘$ tΡ               80 و 32 ص    17 البقرة.  

BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγ sù Ÿω tβθ ãè Å_ö� tƒ                    77ص     20 ـ 18    البقرة.  

Ÿωuρ tβθ ä9#t“tƒ öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ 4 ®L ym öΝä.ρ–Š ã� tƒ                    128ص    217 البقرة .  

ã≅ sẄΒ tÏ% ©!$# tβθ à)Ï-Ζãƒ óΟßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$#            88 و 32ص      261 البقرة   

āω šχρâ‘Ï‰ø)tƒ 4’n? tã & ó x« $ £ϑÏiΒ (#θ ç7|¡ Ÿ2 3 129ص   264                  البقرة.   

ã≅ sWtΒ uρ t Ï%©!$# šχθà)Ï-Ψãƒ ãΝßγ s9≡ uθ øΒr& u !$ tóÏGö/$#  88ص      265               البقرة.   

ã≅ø?$#uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çµ≈oΨø‹ s?#u $oΨÏF≈ tƒ#u         85و  61 ص      177 ـ175  األعراف 

                                                                                                                     .97  و

βÎ)uρ öΝèδθ ããô‰s? ’n<Î) 3“y‰çλ ù;$# Ÿω öΝà2θ ãè Î6 −Gtƒ            102 ص    193:  األعراف .  

ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ ª!$# βr& ¨,Ïtä† ¨, ys ø9 $# ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Î/ y                 117ص     8  ـ7 األنفال.   

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# }§øŠs9 öΝçλ m; ’Îû Íοt� ÅzFψ$# āω Î) â‘$ ¨Ψ9$#   124ص     16     هود .  
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$ yϑ‾ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο4θu‹ ys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# > !$ yϑx. çµ≈uΖø9 t“Ρr&             89 و 86  و 75ص     24  يونس   

…çµ s9 äοuθ ôãyŠ Èd, ptø:   .             85 و 14ص    14الرعد                                             #$

tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ ôM s9$|¡sù 8πtƒ ÏŠ ÷ρr&              114ص     17 الرعد.   

(#θ ßs tGø-tGó™$#uρ z>%s{uρ ‘≅ à2 A‘$ ¬7y_ 7‰ŠÏΨtã                   125ص   17 ـ 15إبراهيم.   

ã≅ sẄΒ šÏ% ©!$# (#ρã� x-x. óΟÎγ În/t� Î/ ( óΟ ßγè=≈ yϑôãr& >Š$ tΒ t� x.  90  و 84 و 73ص        18      إبراهيم .  

öΝs9 r& t� s? y# ø‹x. z>u�ŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ yϑÎ=x. Zπ t6 ÍhŠsÛ       130 و 88ص            24       إبراهيم.  

ã≅ sVtΒ uρ >π yϑÎ=x. 7π sW�Î7 yz >οt� yf t±x. >π sV�Î6 yz  88ص     25                    إبراھيم.   

tÏ% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ tGs? èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# tÎ6 Íh‹ sÛ                       131ص     32  النحل.    

Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? ÉL ©9 $% x. ôMŸÒ s)tΡ $ yγ s9 ÷“xî            88 ص    92لنحل                ا.   

ñUÎ�ôÑ $#uρ Μçλm; Wξ sẄΒ È ÷ n=ã_    .60ص     32 الكهف                                  ‘§

ó>Î�ôÑ $#uρ Μçλ m; Ÿ≅sV̈Β Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# > !$yϑx.  75 ص    45           الكهف.   

(#ρä‹ sƒªB$#uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Zπ yγÏ9#u           147ص     82          مريم.   

y7 Ï9≡ x‹x.uρ çµ≈ oΨø9 t“Ρr& $ ºΡ#u ö� è% $ |‹Î/t� tã $ oΨøù§�|À uρ            18 ص    113   طه.   

u !$ x-uΖãm ¬! u�ö� xî t Ï.Î�ô³ãΒ ÏµÎ/ 4             139 و 90ص     31           الحج .  
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ª!$# â‘θ çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ã≅ sWtΒ ÍνÍ‘θ çΡ  89ص            35       النور.   

tÏ% ©!$#uρ (# ÿρã� x-Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7π yè‹É)Î/    89  و85 و73و72ص          40 ـ 39    النور   

!$ uΖøΒ Ï‰s%uρ 4’n<Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑtã ô ÏΒ 9≅ yϑtã çµ≈ oΨù=yèyfsù  124 ص    23         الفرقان .   

…çµ ‾ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9    . 18ص     195 -192 الشعراء                            #$

“t� s?uρ tΑ$ t7Åg ø:$# $ pκâ: |¡ øtrB Zοy‰ÏΒ% ỳ                             32ص     88  النمل .  

Ÿ≅ŠÏ%uρ (#θ ãã÷Š $# ö/ ä.u!$ x.u�à° óΟèδ öθ tãy‰sù óΟn=sù (#θç6‹ Éf tFó¡o„        147ص     64 القصص.   

  ã≅sW tΒ šÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u !$ uŠÏ9 ÷ρr&       146 و88 و 87ص        41العنكبوت   

ô‰s% ÞΟn=÷ètƒ ª! $# tÏ%Èhθ yè ßϑø9 $# óΟä3ΖÏΒ                          78 ص              18األحزاب.   

βÎ) óΟ èδθããô‰s? Ÿω (#θ ãèyϑó¡o„ ö/ ä.u !$tãßŠ öθs9 uρ (#θ ãèÏÿxœ        149ص    14 فاطر .   

Ÿωuρ ß,‹Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î) 4Ï& Î#÷δ r' Î/                  59ص     43   فاطر.   

ó>Î�ôÑ $#uρ Μçλ m; ¸ξsW ¨Β |=≈ptõ¾r& Ïπtƒ ö� s)ø9 $# øŒ Î) $ yδu !% ỳ         60ص     13 يس.   

óΟÎγƒ Î�ã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦à-Ρr& 152ص    53            فصلت.   

tΑ$ s%uρ óΟ çλ m; $ pκçJtΡt“yz íΝ≈ n=y™ öΝà6 ø‹n=tæ óΟçF ö7 ÏÛ 131ص     73           الزمر.  

$ £ϑn=sù çν÷ρr&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø)tGó¡ •Β öΝÍκÉJtƒ ÏŠ ÷ρr& (#θ ä9$s%            28 ص    24 األحقاف.   
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Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 tÏ%©!$#uρ ÿ… çµyètΒ â !# £‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤-ä3ø9    .47 ص    29تح    الف #$

ö≅ yγ sù ÏΒ 9� Ï.£‰•Β                                                     152ص     15  القمر.   

!$ ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ö‘r& öΝÍκö� n=tã $ \t†Í‘ # Z�|À ÷�|À 86ص   20 ـ 19                            القمر.   

šYn=y{ z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 9≅≈|Á ù=|¹ Í‘$ ¤‚ x-ø9 $% x.                 87ص    14: الرحمن .    

ã& s!uρ Í‘#uθ pg ø:$# ßN$ t↔t±ΨçR ùQ $# ’Îû Ì� ós t7ø9 $# ÄΝ≈ n=ôãF{ $% x.                61 ص    24: الرحمن.    

ö≅ yδ â !#t“y_ Ç≈ |¡ôm M}$# āω Î) ß≈|¡ ôm M}$#                  59ص     60.الرحمن.   

(# þθ ßϑn=ôã$# $ yϑ‾Ρr& äο4θ u‹ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θ øλm; uρ ×π uΖƒ Î— uρ  75ص     20      الحديد.   

ã≅ sVtΒ tÏ% ©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘ öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθ è=Ïϑøts†         و 70ص             25  الجمعة 

86 .    

  ”u�tIsù tΠ öθ s)ø9 $# $ pκ� Ïù 4 tç÷�|À öΝåκ̈Ξr( x. ã —$yf ôãr& @≅øƒwΥ      87ص     7  الحاقة.   

$ yϑsù öΝçλm; Ç tã Íοt� Ï.õ‹−G9 $# tÅÊ Ì�÷è ãΒ ∩⊆∪ öΝßγ‾Ρr( x. Ö�ßϑãm  و 71ص     51 ـ 49  المدثر 

154.   

#sŒ Î) öΝåκtJ÷ƒ r& u‘ öΝåκtJö6 Å¡ym #Zσä9 ÷σä9 # Y‘θ èVΖ̈Β                      28ص     19 اإلنسان.    

óΟ s9 r& È≅ yè øgwΥ uÚö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ                              32ص     7 ـ 6  النبأ.   

×νθ ã_ ãρ >‹Í× tΒ öθtƒ îπ yè Ï±≈yz                                 123ص     4 ـ 2  الغاشية.   
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�  �/@ G�� q���:  

   .127ص .........................ال ينفعه ، إنه لم يقل يوما رب اغفرلي •

   .143 ص..................................اكتبوا كتاب عبدي في سجين-•

  .145 ص......................... تبرحوا فال الطير تخطفنا ونارأيتم نإ •

  .134 ص.........إن من الشجر شجرةً ال يسقطُ ورقُها، وإنَّها مثُل المسلم •

   .57ص  ..........................................ليس الخبر كالمعاينة •

   .118 ص...... .......الغيث كمثل والعلم الهدى من به اهللا بعثني ما مثل •
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�  %/�5�� U �.�� q���:  
 
 

 .156   ص أتانا الرجال العابدون القساور...     إذا ما هتفنا هتفة في ندينا           •

 .159ص .     في إثر أحمرة عمدن لغرب         ...     اربط حمارك إنه مستنفر  •

   .50     ص   .       د فإن صبرك قاتله   ...  اصبر على مضض الحسو  •
  . 157     ص  .قساور للقسور األصيد      ...   إلى هادرات صعاب الرؤس  •
 .157     ص   .ضرغام آجام وليث قسوره ...         أنا الذي سمتن أمي حيدره •

  .27ص .   و مسنونة زرق كأنياب أغوال ...    أيقتلني و المشرفي مضاجعي      •
   .31ص .    برا و رنت غزاال و فاحت عن...     بدت قمرا و مالت خوط بان      •
   .47    ص . وأكرهت نفسي على ابن الصعق  ...       تركت الركاب ألربابها •
   .47  ص .    وبعض الفوارس ال تعتنق   ...       جعلت يدي وشاحا له •
  .156   ص . وشرشر   وقسور   نضرى   ...           حتى غدا واقتاده الكري  •
   .40  ص . ومسن غصونا والتفتن جاذرا    ...      سفرن بدورا وانتقبن أهلة •

   .31               ص        .كالهما كالليالي   ...      صدغ الحبيب و حالي  •

 .109   ص .من الود مثل القابض الماء باليد    ...   فأصبحت مما كان بيني وبينها •

  .41ص . وردا وعضت على العناب بالبرد  ...فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت •
  .109    ص. كقابض ماء لم تطعه أنامله    ...       فإنّي وإياكم وشوقا إليكم •
   .50       ص   . إن لم تجد ما تأكله     ...         فالنار تأكل نفسها  •

   .30      ص     . ما لجرح بميت إيالم     ...      من يهن يسهل الهوان عليه •
  .30    ص .ن يلفظ بالوعد تبسم عيسى حي   ...كأن سناها بالعشي لصبحها      •
  .54و30    ص. لدى وكرها العنّاب والحشف البالي  ...كأن قلوب الطير رطبا ويابسا   •
  .31        ص .و ريح الخزامي و نشر القطر     ...     كأن المدام و صوب الغمام •
 . 142          ص .كؤوسا أمر من الحنظل     ...     لقد جرعتني ليالي الفراق  •
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  .32           ص  . و أدمعي   كالآللي    ...      في صفاء و ثغره •

 . 113           ص   وممن ثناها قريب الجنى      ...       وخيرك من باسط كفه  •

   .47         ص . بسهميك في أعشار قلب مقتل  ... وما ذرفت عيناك إال لتقدحي •
 .112    ص    .صادرا يستطعم الوارد وال       ...       هل هو إال باسط كفه  •

  .138          ص .يطيب لدى مثلها الحنظل      ...  ويوم السراة تحسيتها  •
  .31ص .              إذا طرب الطائر المستحر ...             يعل به برد أنيابها  •
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�  �u �8v	� X'��� q���:   
  

  

   .23ص   ............ ...................................... األثري ضياء الدينابن •

  .63ص    ....................................................التافتزاين سعد الدين •

 .103ص    ..................................................اجلاحظ عمرو بن حبر •

   .23ص   ...................................................عبد القاهر جلرجاين ا •

  .120ص   ..........................................حفص بن عمر بن عبد العزيز  •

  .46ص   ............  ...............................احلكيم الترمذي أبو عبد اهللا •

   .50ص   ..........................................السكاكي يوسف بن أيب بكر  •

   .128ص   ............. .......................... ..السعدي عبد الرمحن بن ناصر •

  .56ص   ............ ...................................... السعود العمادي أبو •

   .40ص   ............  ........................................ سنان اخلفاجيابن •

   .41ص   ............ ... .................................السيوطي جالل الدين •

   .22ص   ............  ....................................... رشيق القريواينابن •

  .21ص   ............  ....................................الرماين علي بن عيسى •

  .40ص   ............ ......................الزاهي أبو القاسم ، علي بن إسحاق  •

   .53ص   ............  .................................عمر بن حممودالزخمشري  •

  .41ص   ............  ...........................الزجناين عبد الوهاب بن ابراهيم •

 .22ص   ............  ......................................العسكري أبو هالل •

 .157ص   ............ ....................................عكرمة موىل بن عباس  •

   .45ص   ............  ................................محدأاخلليل بن الفراهيدي  •

    .21ص   ............  ............................الفريوزآبادي حممد بن يعقوب •

   .46ص   ............ .... .............................قدامة بن جعفر البغدادي •

  .23ص   ............  .............................القزويين اخلطيب جالل الدين •
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  .19ص   ............  ...........................................مالك بن أنس •

  .34ص   ............  ......................................املربد حممد بن يزيد •

   .18ص   ............  ...........................................اهد بن جربجم •

  .27ص   ............  .............................................امرؤ القيس •

   .21ص   ............  ......................... منظور األنصاري مجال الدينابن •

   .55ص   ............ ............................ ........النورسي بديع الزمان •

  .42ص   ............  ............................ امحد بن عبد الوهابالنويري •

  .41ص   ............ ..............................الوأواء أبو الفرج الدمشقي  •

   .120ص   ............ ........................ورش أبو سعيد ، عثمان بن سعيد  •

   .47ص   ............  ..................................يزيد بن الصعق الكاليب •

 .60ص   ............  ................................اليوسي احلسن بن مسعود •
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�  C8��	� � ?@ #	� %)S 6:  
  

 ....القرآن العظيم القرآن العظيم القرآن العظيم القرآن العظيم   .1
 

فظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر احلا: اإلتقان يف علوم القرآن ، تأليف   .2
 مركز الدراسات القرآنية ، جممع امللك فهد باملدينة املنورة ، الطبعة األوىل :حتقيقالسيوطي،

 . هـ 1426سنة 
 أيوب بكر أيب بن حممد: ، تأليف  واجلهمية املعطلة غزو على اإلسالمية اجليوش جتماعا  .3

  .م1984هـ  1404سنة  األوىل الطبعة ، بريوت،  ةالعلمي الكتب دار ، اهللا عبد أبو الزرعي
  مكتبه اخلاجنى،  حممود حممد شاكر : تعليق،  اجلرجاينعبد القاهر : البالغة، تأليف  أسرار  .4

  .د ت الطبعة األوىل 
 إحسان : ترمجة  . النورسي سعيد الزمان بديع: تأليف   ،اإلجياز مظان يفإشارات اإلعجاز   .5

و لألمانة العلمية فهذه  ، 1989 ـ هـ 1410 . العراق . األوىل الطبعة . الصاحلي قاسم
، مما اضطرين إىل االعتماد على نسخة من مكتبة  لندراالنسخة مل أصل إليها بني يدي

 مؤكد فيها أن ترقيمها موافق لترقيم ملطبوع املذكور هنا، وذلك عمال بالقول ،إلكترونية
  " .ما ال يدرك كله ال يترك جله: " الشهري 

إعجاز القرآن للقاضي أيب بكر الباقالين ، أسفل كتاب اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام   .6
 .السيوطي ، طبع دار املعرفة بريوت لبنان ، د ط ، د ت 

: ،تأليف واملستشرقني واملستعربني العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس اإلعالم  .7
 . م 1980سنة اخلامسة الطبعة للماليني العلم دار،  يالزركل الدين خري

 قيق ، حتاهللا عبد أيب الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد: تأليف  ،العاملني رب عن املوقعني إعالم  .8
  . م 1973سنة  بريوت اجليل دار،  سعد الرءوف عبد طه: 

 ةالثاني الطبعة ،بريوت، الفكر دار ، جابر مسري : حتقيق، األصفهاين الفرج أيب:  تأليف األغاين  .9
  .  د ت ،
 : حتقيق ، الترمذي احلكيم علي بن حممد اهللا عبد أيب:  ، تأليف والسنة الكتاب من األمثال  .10

عن طريق مكتبة .  م 1985سنة  ، األوىل الطبعة بريوت،  زيدون إبن ار ، داجلميلي السيد.د
 .إلكترونية، مؤكد فيها أن ترقيمها موافق لترقيم الطبعة املذكورة بياناا هاهنا 
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 حممد بن عمر بن اهللا عبد اخلري أبو الدين ناصر:  ، تأليف التأويل وأسرار التنزيل أنوار  .11
  . ، دار الفكر بريوت ، د ت البيضاوي

 عمر بن الدين سعد بن حممد عبد اهللا أبو الدين جالل: ، تأليف  البالغة علوم يف اإليضاح  .12
  .م 1998سنة  ، الرابعة الطبعة بريوت،  العلوم إحياء دار ، القزويين

 حتقيق ، الزركشي اهللا عبد بن حممد الدين بدر اإلمام: ، تأليف  القرآن علوم يف الربهان  .13
 الطبعةه ، وشركائ احلليب الباىب عيسى العربية الكتب حياءإ دار ، إبراهيم الفضل أبو حممد

   .م 1957،  هـ 1376، سنة  األوىل
الثانية  الطبعة،  القاهرة العريب الفكر دار ه،قلقيل  عبد العزيزعبده. د االصطالحية، البالغة  .14

  .م 1991ـ  هـ1411سنة 
عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ، دار :  ، تأليف  ، أسسها وعلومها وفنواعربيةالبالغة ال  .15

 . م 1996 هـ ـ 1416دمشق و الدار الشامية ، الطبعة األوىل سنة 
حممد : الدكتور  الدراسات القرآنية ، تأليف البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري و أثرها يف  .16

  .حسني أبو موسى ، دار الفكر العريب ، د ط ، د ت 
 حممد  حتقيق ، الفريوزأبادي يعقوب بن حممد: ، تأليف  واللغة النحو أئمة تراجم يف البلغة  .17

  .هـ 1407 ، سنة األوىل : الطبعة ، الكويت،  اإلسالمي التراث إحياء مجعية،  املصري
بدوي طبانة ، دار . بيان العريب ، دراسة تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية ، تأليف د ال  .18

  . م 1958 هـ ـ 1377الرسالة بريوت ، الطبعة الثانية ، سنة 
 مبرتضى امللقّب الفيض، أبو احلسيين، الرزاق عبد بن حممد بن حممد: تاج العروس ، تأليف   .19

 . م 1994  هـ1414دار الفكر ، سنة  علي شريي:  ، حتقيق الزبيدي
علي : احلافظ ابن عساكر، أيب القاسم علي بن احلسن الشافعي، حتقيق:تاريخ دمشق، تأليف  .20

  .   م 1998 هـ ، 1419شريي ، دار الفكر ، بريوت ، الطبعة األوىل ، سنة 
 ، لبنان ، بريوت ، الثقافة دار ، عباس إحسان: ، تأليف  العرب عند األديب النقد تاريخ  .21

  .م  1983الرابعة ، سنة  : الطبعة
تأويل مشكل القرآن ، تأليف ابن قتيبة ، شرح السيد أمحد صقر ، دار الكتب العلمية لبنان    .22

  . م 1981  هـ1401الطبعة الثالثة ، سنة 
 :سنة، ، الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر، د طالتحرير و التنوير  .23

1984. 
 معارف وزارة ةطبع ، اهللا عبد أبو الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد: ، تأليف  احلفاظ ةتذكر  .24

 .دت ،  العريب التراث إحياء دار،  اهلندية العالية احلكومة
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  هـ1413 ، سنة 14سيد قطب دار الشروق ، الطبعة : التصوير الفين يف القرآن ، تأليف   .25
  .م 1993 ،
 بن حممد: ، تأليف  الكرمي الكتاب مزايا إىل السليم لعقلا إرشاد: تفسري البغوي املسمى   .26

 . ، د ت بريوت – العريب التراث إحياء دار ، السعود أيباملكىن ب العمادي حممد
: حتقيق  ،عبد الرمحن بن حممد بن ادريس الرازي بن أيب حامت:تفسري بن أيب حامت ، تأليف   .27

  .م1999هـ ، 1419طبعة الثانية ، سنة باز ، الأسعد حممد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى ال
 بن يزيد بن جرير بن حممد: ، تأليف  القرآن تأويل يف البيان جامع:تفسري الطربي املسمى   .28

 الطبعة  الرسالة مؤسسة ، شاكر حممد أمحد: حتقيق  الطربي، جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري
  م 2000،  هـ 1420سنة  ، األوىل

  الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: أليف  ، تالعظيم القرآن تفسري  .29
 - هـ1420سنة  الثانية الطبعة ، والتوزيع للنشر طيبة دار ، سالمة حممد بن سامي  :قيقحت

   .م 1999
، دار عبد الرمحن الربقوقي.ين بشرح أالدين القزويجالل : التلخيص يف علوم البالغة، تأليف   .30

 .ثانية د ت الفكر العريب الطبعة ال
عبد العظيم حممود  : أيب منصور حممد بن أمحد األزهري ، حتقيق : ذيب اللغة ، تأليف   .31

  .الدار املصرية للتأليف و الترمجة ، د ت 
: حتقيق ، رجايناجل، وعبد القاهر ، واخلطايبالرماين:  تأليف ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  .32

: سنة ،  الطبعة الثالثة،القاهرة بدار املعارف  .حممد زغلول سالم.حممد خلف اهللا أمحد، ود
   .م1976

، دار إحياء  القرطيب فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد: اجلامع ألحكام القرآن ، تأليف   .33
   .1965لبنان ، سنة ، التراث العريب 

 يدا عبد و إبراهيم الفضل أبو حممد : حتقيق ، العسكري هالل أيب:  ، تأليف األمثال مجهرة  .34
  .1988سنة  الثانية الطبعةدمشق ، ،  الفكر دار ، قطامش

  األوىل  الطبعةالعصرية ،  ، املكتبة اهلامشي ،ألمحد  و البيان و البديعاملعاين يف البالغةجواهر   .35
  .م  1999سنة ، 

     سعيد : حتقيق ، زرعة أبو،  زجنلة بن حممد بن الرمحن عبد :حجة القراءات ، تأليف   .36
  . م 1982 -هـ  1402سنة  الثانية الطبعة ، بريوت،  الرسالة مؤسسة  ،األفغاين

     أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، حتقيق و شرح عبد السالم : تأليف . احليوان   .37
 . م1965 هـ ـ1384عة الثانية ، سنة ،مكتبة مصطفى احلليب و أوالده مبصر ، الطبهارون
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 األزراري احلموي اهللا عبد بن علي بكر أيب الدين يتق:  ، تأليف األرب وغاية األدب خزانة  .38
   .1987سنة  األوىل الطبعة ، بريوت،  اهلالل مكتبة ، شعيتو عصام : حتقيق، 

: حتقيق ، اجلرجاين حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أيب  ، تأليفاإلعجاز دالئل  .39
  . م 1995سنة  األوىل الطبعة ، بريوت،  العريب الكتاب دار ، التنجي حممد.د
دار صادر بريوت ، ادي صعدي : الدكتور   : و شرحقيقديوان األحوص األنصاري ، حت  .40

  . م 1998الطبعة األوىل ، سنة 
ديوان امرئ القيس ، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم ، دار املعارف القاهرة ، الطبعة الرابعة   .41

  .دت 
: ، الطبعة األوىل، سنةبريوت  اجليل دار ،حنا الفاخوري: ديوان البحتري شرح و تقدمي   .42

  . م 1995ـ  ه1415
ط  .، د دار الثقافة بريوت، د حممد يوسف جنم: مجع و حتقيق،دعبل بن علي اخلزاعيديوان   .43

  . م 1962سنة 
  .ديوان الفرزدق ، دار صادر بريوت ، دت   .44
   . م1966ـ  ،  ه1386 :  ، سنة ط. د ، دار صادر بريوت ، ديوان لبيد   .45
  .بريوت د معلومات النشر  تنيب دار اجليلديوان امل  .46
، الطبعة     دار اجليل بريوت ،ديوان ابن املعتز بشرح الدكتور يوسف شكري فرحات  .47

  . م 1995  هـ1415األوىل ، سنة 
 :سنة، الطبعة الثانية ر صادر بريوت دا، ديوان الوأواء الدمشقي ، حتقيق سامي الدهان   .48

  . م 1993هـ 1414
 إحسان ، حتقيق الشنتريين بسام بن علي احلسن أيب:  ، تأليف اجلزيرة أهل سنحما يف الذخرية  .49

 . م 1979 الطبعة األوىل سنة تونسـ  يبيال للكتاب العربية الدار ، عباس
                  األلوسي حممود:  ، تأليف املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح  .50

  . ، د ت بريوت – العريب اثالتر إحياء دار، الفضل أبو
 الطبعة ، ، املكتب اإلسالمي اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد: زاد املسري ، تأليف   .51

  .األوىل د ت 
 التميمي جماهد بن العباس بن موسى بن أمحد بكر أيب:  ، تأليف القراءات يف السبعة  .52

  . هـ1400 الثانية، ةالطبع،  القاهرة، املعارف دار، ضيف شوقي.د : حتقيق،  البغدادي
 هـ 1402سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، سنة   .53

 . م 1972
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 حممد  حتقيق ، األزدي السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان : ، تأليف داود أيب سنن  .54
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  :ملخص عام عن  البحث 
  

هذا البحث المتواضع تناول لونا من ألوان البيان العربي اشتهر كثيرا في كالم 

هم و وصاياهم إلى العرب منذ القدم و تزينت به قصائدهم و تحلت به رسائل

  .نزلةأن جاء القرآن الكريم فوظفه أروع توظيف و كساه أبهى حلة و أروع م

هذا اللون البياني هو التشبيه التمثيلي  أسراره و إزالة اللثام عن غوامضه و 

  :خفاياه ، و إيجاز ما قام به البحث كاآلتي 

لغة، ووضح لغة ، فبين أصل كلمة التشبيه في التطرق البحث إلى التشبيه 

  . المماثلة على مختلف هيئاتها وصيغها: أن معنى التشبيه يرجع إلى 

 و بين أقوال العلماء في تعريفه  و ،اصطالحا ثم تناولنا المعنى التشبيه 

صفة مفرد أو متعدد بمشاركة شيء أو "  : خلص إلى أن التشبيه عموما هو 

  " . مقدرة  من غير مطابقة بأداة مظهرة أو،أشياء من جهة فأكثر

المشبه و المشبه به   و : ثم بين البحث أن التشبيه يقوم على أربعة أركان 

  .وجه الشبه و األداة 
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بحسب حضور هذه األركان أو إلى عدة أصناف  و فروع و ينقسم التشبيه 

  .غيابها و كذا  هيئتها في الكالم 

دباء بما يبرز ذكر فضائل التشبيه عموما من كالم العلماء و األو تم بعد ذلك 

قيمة هذا الفن و أثره في تزيين الكالم و تحسينه  و كذا في إيضاح المعاني و 

  .تجليتها للمخاطب و كأنها محسوسات  يراها و يشاهدها من حولها 

و في آخر هذا الفصل بينا عالقة التشبيه باالستعارة بسبب التشابه الكبير 

علم أن الفرق بينهما هو أن التشبيه الواقع بين الفنين و أوضحنا من كالم أهل ال

  .يمكن إظهار األداة فيه بل و يحسن الكالم بذلك على خالف االستعارة 

  ثم حاولنا توضيح  العالقة بين التشبيه و المجاز و وصل البحث إلى أن 

  .ز إنما يكون في االستعارة ال غيرالتشبيه حقيقة ال مجاز ، و أن المجا

  

 البحث الكالم في تعريف التشبيه التمثيلي من و في الفصل الثاني فصل

الكالم عن أصل لفظة التمثيل لغة ، و تبين من خالله أن التمثيل خالل 

  .متأرجح بين التشبيه والتصوير 
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من خالل اصطالحا،  تعريف التشبيه التمثيلي ثم أفضنا في الكالم عن

 إلى حين ،نالمرور على كالم أهل العلم منذ الجذور األولى إلى هذا الف

  .استقالله عن غيره و تميزه بخصائصه و سماته 

وقد تبين بعد استعراض األقوال و مناقشتها أن التعريف الذي قد يكون 

التشبيه التمثيلي ما ال يدرك وجه الشبه فيه إال بعد " قريبا للصواب هو أن 

  ."اشبه أو عقليا ، مفردا أو متعددإعمال الفكر وبذل الجهد حسيا كان وجه ال

ثم تطرقنا إلى قيمة التمثيل و فوائده البالغية مع اإلسهاب في ذكر فضائله 

  .إلى القلب في أحسن صورة من اللفظو مميزاته و قدرته على إيصال المعنى 

وفي الباب الذي يليه انبرى البحث إلى بيان الفرق بين التشبيه التمثيلي 

قد يوحي بالتشابه في و األمثال على اعتبار أن التشابه اللغوي بينهما 

االصطالح ، وهذا ما نفاه البحث و بين أن كال منهما علم قائم بذاته ، له 

خصائصه ومميزاته ، كما بين أنه يمكن حصولهما معا في صورة بيانية 

  . كما يمكن افتراقهما 

ثم تناول البحث في الفصل الثالث جماليات التشبيه التمثيلي ، و قد ارتأينا 

 و مفاهيمه و ة عامة حول الجمال األدبي و أسسه تقديم نظرفي هذا البحث

عقبنا ذلك بدراسة النظرة الجمالية عند شيخ البالغيين اإلمام عبد القاهر 
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الجرجاني و كل هذا حتى يكون القارئ في الصورة العامة للمشهد و في 

  .الموضع المناسب لتذوق هذه الجماليات التمثيلية و التنزه في رياضها 

 ،تناولنا ألسس الجمال في التمثيل القرآني و المنابع التي تسري منهاوفي 

 ـ إن لم نقل انعدم ـ  قّل،تحصل لدينا ثالثة أسس يقوم عليها التمثيل في القرآن

   :تواجدها في غيره من كالم األدباء و الشعراء ، و هي 

فصل بحيث لو حاولنا  ، تماسك الصور التمثيلية في القرآن تماسكاً شديداً

  .ا أحد األجزاء ال نفرط عقد الصورة ، وانتثرت معالم الجمال فيه

 واختيارها " جودة انتقاء ألفاظ التمثيل في القرآن"  ومن أسسه أيضا 

   .اختياراً مناسباً  للمعنى

 التي تختلف من مكان إلى ستمداد التمثيل عناصره من الطبيعة ا وكذا 

كون مؤثراً في كل وجدان مسيطراً مكان وفي زمان عن زمان يهدف إلى أن ي

  .على كل تفكير 

ثم انتقل البحث إلى أصناف الجماليات الواردة في القرآن الكريم بحيث 

  : ب مضامينها، وذلك على ثالثة أصنافتم جمعها وترتيبها على حس

  . الجماليات المتعلقة باألساليب تناول الصنف األولف

التي تصب في خانة ماليات الجالثاني فذكرنا فيه بعض صنف أما الو

  . البيانيالفني التصوير 
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  .لنخص الصنف الثالث بذكر الجماليات المرتبطة بمقاصد التمثيل وأهدافه 

  وفي نهاية هذا الفصل ارتأينا ذكر السياقات التي وردت فيها التمثيالت 

  .القرآنية مع التمثيل لها ببعض المواضع في القرآن الكريم 

لرسالة استبقنا شرح األيات القرآنية الكريمة محل  وفي آخر مبحث من ا

لخطة المنهجية التي اعتمدناها في اسة بمقدمة حاولنا فيها توضيح االدر

  .دراستنا التطبيقية وبيان بعض المفاهيم التي وردت في ثنايا الدراسة 

   

قمنا  باستعراض اآليات القرآنية المعنية بالبحث ففي صلب الدراسة  أما و

 ،وضعها من الكتاب الحكيم ، ثم محاولة تقديم شرح بالغي أدبيو ذكر م

 الشخصي، اجتهدت قدر المستطاع أن يكون بصياغتي الذاتية و أسلوبي

مركزا على إظهار البالغة القرآنية واإلعجاز الرباني ومقارنته بالضعف 

البشري و العجز األدبي عند الشعراء واألدباء ال لشيء إال ليتبين أنه كالم 

  . لرحمن خالق اإلنسان ومعلم البيانا

  : والتشبيهات التي تناولناها بالدراسة والبحث هي 

  .176 سورة األعراف اآلية تمثيل المنسلخ من آيات اهللا بالكلب  •

ه إلى الماء، سورة الرعد اآلية تمثيل الداعي غير اهللا بالباسط كفي •

14.  
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 الرعد اآلية تمثيل الصراع بين الحق والباطل بالزبد الرابي سورة •

18.   

   .14تمثيل أعمال الكفار بالرماد  سورة إبراهيم اآلية  •

   .28مثل الكلمة الطيبة ومثل الكلمة الخبيثة سورة إبراهيم اآلية  •

   .31تمثيل المشرك باهللا بالخار من السماء سورة الحج اآلية  •

تمثيل اتخاذ المشركين أولياء باتخاذ العنكبوت بيتا سورة العنكبوت   •

   .41ية اآل

تمثيل المعرضين عن الحق بالحمر بالمستنفرة سورة المدثر : تاسعا  •

   .49اآلية 

و عقب ذلك قدمت خاتمة الرسالة ذكرت فيها بعض النتائج والتوصيات التي 

بدت لي خالل البحث ، و الحمد هللا على ما وفقنا إليه ونسأله عظيم فضله 

  .اء إنه سميع مجيب  فإننا لما أنزل إلينا من خير فقر وسترهوكرمه
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We gather in the final nine verse : 

 

1.  Al - a3raf  176 . 

2.  Al - ra3d 14 . 

3.  Al - ra3d 17 . 

4. Ibrahim 18 . 

5. Ibrahim 25 . 

6. Ibrahim 27 . 

7. Al - hajj 31 . 

8. Al - 3ankabout 41 . 

9. Al – modathir 49 – 51 . 

 

And we finished this search with a conclusion gather all 

what we say in this study . and all great thanks its for my 

God Allah jalah w3ala . 
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named the proverb  because it have a same word , and 

we defined the difference between them . 

 

the third part of this memory we make it specially for 

the benefits of this fine art by talking for the beauty in the 

literature Arabic what means and his pillar and bases then 

take one example from the master servant Arabian " Abd 

el-kaher el jorjani " . 

before this we following the base and pillar beauty and 

charming of  the subject of this study " the Scenical 

similitude " by delivered it into three part : the beauty of 

phraseology , beauty of description and imagined , then 

the beauty of  target and buts . 

in the ending of this part we see the difference 

contexture of this art arrived in the Holly Quran . 

 

The final of this study it was an application from what 

we seen in all this search by choosing some verse of the 

Quran who related from the maccan part and contain this 

style of speech , before we explained this holly Verse and 

we appearing the beauty of this art . 
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in the second chapter  we finished our introduction and 

we arrived to our subject" the scenical similitude " and 

begin it by giving the definition from this term in our 

heritage by expanding  the difference view of the Arabic 

savants like al-termidi , abou hilal el-askary , ibn rachik el-

kairaouani , ibn elathir , abd elkahr eljorjani , el-sakaki , and 

al-khatib el-kazwini .. and we compared between this 

difference definition and make some remark from it like 

what this views add and what it ignored then we give our 

concept from this kind by definite it that the scenical 

similitude it’s the similitude who cant know his real 

meaning and the community between the party of the 

simile without thinking and cogitate very much  devoid of it 

voluptuousness or incorporeality . or it single or several . 

 

  before this we talking about the charmer of this part of 

similitude and expand this favorites .     

 

In other part of this search we explained  the difference 

between  this art and other art of Arabic  
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thinks that it partner  an other think in a one character 

or lot of without accordant " . 

after these , we talked for the pillar of simile how are 

four  pillar : the party of figuration   the one how described 

and the how described from him , and the instrument  and  

the think community between the party of the similitude . 

 

before this we talking about the division of this art , and 

we found that it was very much for the reason that the 

absence of some pillars it make a lot of kind of  this style . 

hereafter the study make a stop in the virtues from the 

similitude  and seen what can it do with the audient and 

what it giving from the sweetly and good visibility from the 

speech . 

after this our search talking from the target and cause 

how obligate the literature to using this stile of 

communication . 
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This art was a big pillar in the Arabic  eloquence  

because its  very sweet and very nice , and with it the 

audience can understand what the speaker want to say 

and need .  

This term named : " the Simile " or with an other 

synonyms  " the Figuration "  and with Arabic " attachbih "  

.  

Then this linguistic art wasn’t  a single part and had a 

unique rubric and specifies rules that go with it , but it was 

a big ocean how cant any one gather his party because it 

has a lot of  kind and many branch , any one of this 

branches has his rules and private laws . 

In this study our choice it effect from the sweet and 

charmed  part of this art without concurrent , it was the 

Scenical similitude. 

 we try  in our study described the " simile  " in general 

and explained this term with talk about his definition from 

our servants and give some observation about his views 

then we affording our definition how are : "  the simile it 

means describe think or a lot of  
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In the name of Allah , the Most Gracious, the Most Merciful  
 

 
A GENERAL  A GENERAL  A GENERAL  A GENERAL  SUMMARY OF SUMMARY OF SUMMARY OF SUMMARY OF THIS THIS THIS THIS     STUDY :STUDY :STUDY :STUDY :    

 

This modest research deals with one genre ( kind ) of 

the Arabic rhetoric which was greatly used it in their 

poems , letters and speechs .and when the Holly Quran 

arrived , it gave it a high perfection . 

This rhetorical genre is " the Smile " , its secrets are 

uncovered and made known in this research . 

Of course , study trying to appear the reality of  this old 

term in the language Arabic how are used very very much 

by the litterateurs Arabians in his poems and sowings like 

what the big savant Arabic "el mobared " (died in 899 )
1
  

says in his book  " the Similitude is very used from the 

people Arabic , and  if there were someone say that it is the 

predominant of  his speeches he don’t be wrong "
2
. 

                                                 
1 Look his chronicle in  ( p 37 ) from this book . 
2  See his book ( al- kamil ) in the ( part 2 / page 999 ) .  
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