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هداءاإل  
 

 

 
 إىل من خلقت من أجل إحساما بعد عبادة اهللا وحده ال شريك له، 

 

   ...إىل الوالدين الكرميني    

 

... أمي و أيب            

 

 و معين جاء أن يبقيهما خري صحبةم هذه املذكرة مع الدعاء والرأقد.  

 

 

 

 

  عبد اهللا بن شية: الطالب               
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  شكر وتقدير

  
م أن أتقد، أرى لزاما علي" اس لم يشكر اهللامن لم يشكر النّ"م بقول النيب صلى اهللا عليه وسلّ عمالً      

  :بالشكر اجلزيل لكل من أعانين يف إمتام هذا البحث  

     الدكتور  ،فضيلة األستاذ  ، بعد اهللا عز وجل ووالدي الكرمينياس بالشكر والعرفان والفضل واالمتنان وأوىل الن
  .  ونعم املعني لطلبته، مصطفى أكرور فقد كان نعم املشرف 

 موا يل النصح واإلرشاد والتوجيه والتشجيع يف كـل سـنوات الدراسـة   الذين قد،كما أشكر أساتذيت الكرام      
  .واألستاذ حكيم عباس،لذكر الدكتور عز الدين معميش وأخص با،

     وأخـص  ،وتسهيلهم ظروف إعارة الكتب  ،ال مكتبة الكلية على تفهمهم لظروف الطالب الباحثوأشكر عم
  .سعيد ، ناصر  ،بالذكر مجال 

تكررة إلخراجها وصرب على التصحيحات امل، كما أتقدم بشكري اخلالص ملن حتمل معي عناء طبع هذه الرسالة     
  . يف صورا الالئقة

وقبـوهلم   ،رة على تفضلهم بدراسة هذه املـذكرة كما أتقدم جبزيل الشكر ومجيل العرفان إىل أعضاء اللجنة املوقّ   
  ،وعلى ما بذلوه من جهد يف قراءة الرسالة وتصويبها  ،ملناقشتها

  . للعلم الشرعي والبحث العلمي معاهدا إياهم على قبول مالحظام ووضعها موضع التنفيذ خدمة

  . وكذا أتقدم بالشكر اجلزيل إىل عميد الكلية ونائبيه والطاقم اإلداري جلهودهم املضنية يف خدمة الطلبة     

                

  

  عبد اهللا بن شية: الطالب                    
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  المقدمة

رسلني سيدنا حممد عليه أفضل الصـالة وأزكـى   والصالة والسالم على أشرف امل،، احلمد هللا رب العاملني    
  :ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، أمجعني  وعلى آله وصحبه، التسليم

العكوف على كتـاب اهللا  -وانصرفت إليه مهم الكتاب والباحثني ، أما بعد، فإنّ خري ما اشتغل به املشتغلون  
وهي ، اال ينضب معينها وال تبلى جد، ئر مكنونة وكنوز مثينة الستنباط ما فيها من ذخا، ه الكرمي وسنة نبي-تعاىل 

وأكرم معاين اإلنسانية اليت ال ميكن بغريها أن يتحقق ، ال تزال كما كانت متد القرون والدهور بأعظم أسباب احلياة
  .أو تعرف مكانته يف هذا الوجود،كرامة اإلنسان 

  .الباحثني هو موضوع األمثال القرآنية ومن بني املوضوعات اليت ينبغي أن تنال اهتمام  

ويكشف ،ر عن خلجات النفس وكوامن احلس، ويربز املعقول يف صورة حسية املثل هو أسلوب بياين يعبو"  
كما يعرض الغائب يف معرض احلاضر، وهو على إجيازه حيمل من املعاين الرائعة مـا ال  ،عن احلقائق اليت يدق فهمها 

  .)1("وحيمل يف طياته من املرامي واملقاصد مما جيعله دستورا للحياة تسعه الدات الضخام،

فما أكثر الذين حتدثوا عن أمهية األمثال العربية، وأبرزوا ماهلا من مكانة رفيعة، ومرتلة مرموقة، فمن متحدث   
انـت  وإذا ك، همـا سواء ما تعلق بالشكل أو املضمون، أو كلي،عن أغراضها وأهدافها، ومشيد خبصائصها وميزاا 

ملا بلغته مـن براعـة   ، فاألمثال القرآنية هي الذروة العليا يف مجيع ما أشرنا إليه من الفوائد،األمثال العربية ذه القيمة
د من أمامه ظلمـات اجلهـل   ويبد، التصوير ودقة التعبري، ولتناوهلا كل ما من شأنه أن ينري لإلنسان طريقه يف احلياة

وما أمشل وما أمسى ما جاء به القرآن منها  ،القرآن الكرمي من أفكارالقرآنية وسائل إيضاح ملا يف  والضالل، فاألمثال
،ومن هنا كانت األمثال القرآنية نورا ميزت به الناس الغي من الرشاد، واهلدى من الضالل، واخلبيث من الطيـب،  

  .فوقفوا مبعونته على حقائق األشياء وطبائعها

ة العلماء قدميا بأمثال القرآن الكرمي جزءا من عنايتهم بإعجاز القرآن، وأسلوبه البياين املتميز، وهلذا كانت عناي  
ويعد ما وصلنا من الكتابات اخلاصة بأمثال القرآن الكرمي قليال نوعا ما عما تناولته دراسات العلمـاء واهتمامـام   

  .لناحية اللغوية البيانية، أو البالغية االصطالحيةوأكثر هذه الكتابات تناولت األمثال من ا،املتعلقة بالقرآن 

                                                
  .4حممد بكر إمساعيل، مقدمة األمثال القرآنية، ص) 1(
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فلم جنـد  ،أما تناول األمثال القرآنية من الناحية التربوية والدعوية فلم يتم تناوله من طرف العلماء املتقدمني   
التربوية أما من املتأخرين فلم أقف على دراسة أكادميية حول موضوع األمثال من الناحية ، دراسته تم ذين اجلانبني

إال أم مل جيمعوا بني هذين اجلانبني مبعىن تأليفات منفردة خاصة ما تعلـق  ، إال ما جاء يف كتب التأليف،والدعوية 
  .باجلانب التربوي

وهذا ما جعلين أفكر يف اختيار هذا املوضوع مع التركيز علـى  ،أما اجلانب الدعوي فلم أجد إال اليسري منه   
  ،خصوصا اجلانب التربوي والدعوي 

كما أن احتياجات العصر حتمل مثل هذه الدراسات ضرورة ملحة ومطلبا أساسيا ملخاطبة اجليل املعاصر مبا يناسـب  
اهتماماته ومشكالته وواقعه، ولتقرير حقائق اهلداية اإلهلية من القلوب، كما أن األمثال القرآنية من أهم األسـاليب  

هلذا كان املثل من أهم أساليب التربية والدعوة يف القـرآن  ،املؤثرة يف الوجدان البيانية املقنعة للعقل واملمتعة لألذن و
  .الكرمي

  :إشكالية البحث

  :وميكن حصر اإلشكالية اليت يعاجلها البحث يف التساؤالت اآلتية  

  ماهي أغراض ضرب األمثال يف القرآن الكرمي ؟-  

  وماهي األهداف التربوية والدعوية لألمثال القرآنية  ؟-  

  ،وماهي اآلثار التربوية والدعوية الناجتة عن ضرب األمثال يف القرآن الكرمي -  

  وكيف ميكن أن تكون هذه األمثال القرآنية وسيلة من وسائل الدعوة؟

  :الدراسات السابقة

  :من الذين تناولوا موضوع األمثال يف القرآن الكرمي من املتقدمني جند  

  .ل من الكتاب والسنةاحلكيم الترمذي يف كتابه األمثا-1  

  .ابن قيم اجلوزية يف كتابيه إعالم املوقعني عن رب العاملني وكتاب األمثال يف القرآن الكرمي-2  

  .املاوردي يف كتابه األمثال يف القرآن الكرمي-3  

م الربهان يف علو-كما جند كالً من اإلمام الزركشي واإلمام السيوطي قد أوردا موضوع األمثال يف كتابيهما   
  ،-اإلتقان يف علوم القرآن -و -القرآن

  .وهو املراد دراسته يف هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل،إال أنّ املتقدمني مل يتعرضوا إىل اجلانب التربوي والدعوي 

  ومن املعاصرين جند العديد من األستاذة الذين ألفوا يف هذا العلم منهم  
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  األمثال القرآنية يف كتابه،عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين  -1  

  .يف كتابه األمثال القرآنية، حممد بكر إمساعيل -2  

  .يف كتابه األمثال يف القرآن ،حممود بن شريف  -3  

  .يف كتابه ضرب األمثال يف القرآن أهدافه وآثاره التربوية ،عبد ايد البيانوين  -4  

  .يف كتابه التربية بضرب األمثال،عبد الرمحن النحالوي  -5  

  .يف كتابه عون احلنان يف شرح األمثال،علي أمحد عبد العال الطهطاوي  -6  

إلّا كتاب التربية بضرب األمثال لألسـتاذ  ،كما أن أغلب هذه املؤلفات مل تتطرق إىل جانيب التربية والدعوة   
رقا إىل جانب الـدعوة  إال أنهما مل يتط،عبد الرمحن النحالوي وكتاب ضرب األمثال يف القرآن لعبد ايد البيانوين 

  .على اإلطالق

  :ومن الكتب اليت هلا عالقة باملوضوع جند

  .الدعوة اإلسالمية ألمحد أمحد غلوش-1  

  .وسائل الدعوة لعبد الرحيم بن حممد املغدوي-2  

  .أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع لعبد الرمحن النحالوي -3       

التربية والـدعوة بضـرب   -على كتاب له عالقة مبوضوع -واهللا أعلم–سات األكادميية فلم أقف أما الدرا  
  ،منها األمثال يف القرآن للدكتور حممد جابر الفياض ،  وإمنا هناك دراسات تتعلق باألمثال القرآنية فقط -األمثال

وهـذه  ،لنيل املاجستري يف هـذا الفـرع   وهي عبارة عن أطروحة يف اآلداب العربية قسم البالغة تقدم ا صاحبها 
وال إىل اجلانب الدعوي، وإمنا حتدث صاحبها عن األمثـال القرآنيـة   ، األطروحة مل تتطرق ال إىل اجلانب التربوي

  ،عموما 

وهناك رسالة دكتوراه أخرى بعنوان األمثال القرآنية القياسية املضروبة للركن األول من أركان اإلميان واإلميان بـاهللا  
  .لدكتور عبد اهللا اجلربوعل

إال أن هذا الباحث تطرق فقط إىل اجلانب العقدي الذي احتوته األمثال يف القرآن الكرمي، ومل يتناول كذلك   
  .اجلانب الدعوي والتربوي

  :أهمية الموضوع

نبغـي أن  إن موضوع األمثال يف القرآن الكرمي يف جانبيه التربوي الدعوي من أهم املوضوعات القرآنية اليت ي  
  ،تنال اهتمام الباحثني وغاية الدارسني 
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، ملا فيها من دور كبري يف حتقيق اهلدف األم من نزول القرآن وهي هداية النفس البشرية إىل بارئها سبحانه وتعـاىل  
أمهيـة  إىل جانب اهلداية فإن ، لتحقيق العبودية هللا بالطّوع واالختيار كما هي منقادة إىل نواميسه بالقهر واالضطرار

والدور املشوق ألسلوب املثل، وطريقته الفذّة ، األمثال القرآنية وتنوع آثارها اليت ينبغي اختاذها وسيلة للتربية والدعوة
ويستفيد املريب والداعية أن يقوم أسلوبه وحيرس على التأسي بأسـلوب القـرآن   ، يف التأثري وجذب انتباه السامعني

  .واالقتباس من هديه

  :ر الموضوعأسباب اختيا

  :يرجع اختيار هذا املوضوع إىل أسباب عديدة منها  

  ،وال خيفى علينا بأن املواضيع القرآنية هلا أمهية كبرية ،كون هذا املوضوع قرآين -     

  .وهلا من الفوائد والعرب واحلكم النافعة ال ختفى على أي باحث

  . واملثل أعون شيئ على البيان، ريعةكذلك ملا فيها من البيان الذي هو من خصائص هذه الش-     

كما هلا من األمهية البالغة يف تربية النفس البشرية اليت من طبيعتها اتباع اهلوى، فهي حتذر من عاقبة كفر النعمة -     
  .وبطر املعيشة وسيطرة األهواء والشهوات وتراكم غشاوات الغفلة وغريها من الفوائد والعرب التربوية والدعوية 

  .وما حيمله من عوامل وتطورات جديدة،كما أن هلذا املوضوع عالقة وثيقة بواقعنا املعاصر -     

  :صعوبات البحث

باآلثار التربوية والدعوية من "فإن هذا البحث املوسوم،كأي حبث أكادميي تعترضه بعض العوائق والصعوبات   
فموضوع األمثـال يف القـرآن   ، كره أي باحثفيه من الصعوبات ما ال ين" خالل ضرب األمثال يف القرآن الكرمي

وهلذا حاولت مبا فتح اهللا علـي  ،وهذا ما جعل هذا البحث يأخذ وقتا من الزمن ،الكرمي يعترب التأليف فيه نادر جدا 
فعلى سـبيل املثـال األمثـال    ،من جهد أن أذكر أهم ما جاء فيه من أهداف وفوائد وآثار اليت هلا عالقة باملوضوع 

وغالبـا مـا   ، ن اجلانب الدعوي يعترب التأليف فيه نادر، وإمنا جند موضوع األمثال يف كتب الدعوة عموماالقرآنية م
  .تكون إشارات فقط مبعىن ال يتم التعمق فيه بشكل أوسع باملوضوع

  :المنهج المتبع في هذا البحث 

قة مبوضوع املثل يف القـرآن  مبعىن عمدت إىل كل ما له عال،اعتمدت يف هذا البحث على املنهج االستقرائي   
واتبعت بصفة عامة يف هذا البحث أسلوب التفسـري  ،مث قمت بدراستها وحتليلها ،من آيات وتفاسري وأقوال العلماء 

املوضوعي الذي يعترب حديثا نوعا ما والتفسري املوضوعي هو عبارة عن مجع اآليات اليت تتعلـق مبوضـوع معـني    
  .إىل نتائج وأهداف معينةودراستها دراسة موضوعية للوصول 

  : ولتحقيق ذلك اتبعت اخلطوات املنهجية التالية 
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  .عزوت اآليات وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وفق رواية حفص عن اإلمام عاصم: يف كتابة اآليات -1

  :قمت بتخريج األحاديث على النحو اآليت  :يف كتابة األحاديث -2

  .يف أحدمها اكتفيت بإخراجه منهما أو من أحدمهاإذا كان احلديث يف الصحيحني أو -أ

  . إذا كان احلديث يف السنن واملسانيد وغريمها خرجته من بعضها بالقدر الذي ميكنين من معرفة درجته-ب

  .ويف كل احلاالت فاللفظ للمذكور أوال     

 ومـا  ،ن ذلك بكتابة أنظرختصرته فأعرب عفما تصرفت فيه أو ا،عزوت الكالم ألصحابه  :يف توثيق املعلومات-3
  .نقلته حرفيا وضعته بني عالميت تنصيص أو نسبت القول إىل صاحبه

  : ما يتعلق بكتابة بيانات املصادر واملراجع-4

مث عنوان ،وذلك بذكر اسم املؤلف أوال ، أذكر معلومات الكتاب كاملة، عندما أورد املصدر أو املرجع ألول مرة -أ
مث تـاريخ  ،أي دون طبعـة  ) ط_د(وإال أشرت إىل عدمه بعالمة ، رقم الطبعة إن وجد الكتاب يليه مكان النشر مث

) ج(مث أذكر اجلزء بالرمز ، أي دون تاريخ) ت_د(وإن مل أجده أشرت إىل عدمه بعالمة ، النشر اهلجري وامليالدي 
  ).ص(والصفحة  ،إذا كان للكتاب أجزاء 

فأكتفي بذكر اسم املؤلـف  ، يني دون أن يفصل بينهما مرجع آخرإذا تكرر ذكر املصدر أو املرجع مرتني متتال-ب
،أما إذا تكرر ذكر املصدر أو املرجع مرتني متتاليني وحال بينهما مرجـع  )املرجع نفسه (أو ) املصدر نفسه(وبكلمة 

  ). مرجع سابق(أو) مصدر سابق(مث أشري بكلمة ، اكتفيت بذكر اسم املؤلف ،آخر أو عدة مراجع 

  .فيما يتعلق بترمجة األعالم فقمت بترمجة مجيع األعالم عدا الصحابة رضوان اهللا عليهم وأصحاب السنن :األعالم-5

أمـا فهـرس   ،اعتمدت يف كتابة فهرس اآليات القرآنية على ترتيب املصحف وفق السور و اآليات :الفهارس -6
  .  األحاديث وفهرس األعالم  فرتبتها ترتيبا ألف بائيا 

وختمتـها بفهـرس   ،) الكتاب(بدءا باسم املؤلَّف) ال(ملراجع فهو مرتب ترتيبا ألف بائيا دون اعتبار أما املصادر وا
  . تفصيلي ملواضيع املذكرة

  :خطة البحث 

وفق ما هو معمول به يف البحوث والدراسات األكادميية يتوجب على كل باحث تقسيم مذكرته تقسـيما  
  .إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة ورغبة مين يف حتقيق ذلك قسمت حبثي، منهجيا

أما املقدمة فتناولت فيها أمهية املوضوع واإلشكالية املطروحة وأهم الدراسات السـابقة وأسـباب اختيـار      
  .املوضوع والصعوبات اليت اعترضت هذا البحث وأخريا املنهج املتبع يف هذا البحث
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  .أقسامها وأمهيتهاوأما الفصل األول حتدثت فيه عن تعريف األمثال القرآنية و

  .خصصته لدراسة األمثال يف القرآن الكرميأما الفصل الثاين 
  .احلديث فيه كان عن األهداف التربوية والدعوية من خالل ضرب األمثال يف القرآن الكرمي: والفصل الثالث

  .ثال يف القرآن الكرميواألخري فتناولت فيه أهم اآلثار التربوية والدعوية من خالل ضرب األم :أما الفصل الرابع  
  .إضافة إىل أهم التوصيات ، أما اخلامتة ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها 

  :وكل هذا مبني يف املخطط اآليت

  تعريف األمثال في القرآن وأقسامها وأهميتها وأغراضها: األولالفصل 
  .تعريف األمثال: املبحث األول       

  .ثال القرآنية وتصنيفهاأقسام األم: املبحث الثاين  
  .أمهية األمثال القرآنية وأغراضها: املبحث الثالث  

  األمثال في القرآن الكريم: ثانيالفصل ال
  ورود لفظ املثل يف القرآن الكرمي وأهم املوضوعات: املبحث األول    
  .اليت تناولتها األمثال القرآنية  
  .القرآن الكرميشرح بعض النماذج من األمثال يف : املبحث الثاين    

  األهداف التربوية والدعوية من خالل ضرب : الثالثالفصل 

  األمثــال  في القرآن الكريم               

  . أهداف التربية بضرب األمثال يف القرآن: املبحث األول       
  .أهداف الدعوة بضرب األمثال يف القرآن: املبحث الثاين  
  .أهداف عامة: لثاملبحث الثا  

  اآلثار التربوية والدعوية من خالل ضرب األمثــال   : الرابعل الفص

  في القرآن الكريم               

  .اآلثار الظاهرة: املبحث األول  
    .اآلثار التربوية  والدعوية من خالل ضرب األمثال يف القرآن: املبحث الثاين  

  . أما اخلامتة ذكرت فيها أهم النتائج مع التوصيات  

  .أمحد اهللا وأشكره أوال وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسريه وتسهيله، وأسأله املزيد من عونه وتوفيقه فإين: وبعد

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


وال أدعي أنين استكملت مجيع جوانب البحث، فإنّ الكمال هللا عز وجلّ والنقص من طبيعة البشر، ولكـنين    
كان غري ذلك فاستغفر اهللا منه، وهـو   بذلت ما يف وسعي، فما كان فيه من صواب فمن توفيق اهللا عز وجلّ، وإن

  .حسيب ونعم الوكيل

 .وصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله   
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  ثال في القرآن وأقسامها تعريف األم: األولالفصل 

  وأهميتها وأغراضها

  

  

  .مثالاأل تعريف: المبحث األول     

  .أقسام األمثال في القرآن الكريم: المبحث الثاني     

  .أهمية األمثال القرآنية وأغراضها: المبحث الثالث     
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  تعريف األمثال: المبحث األول

نتناول يف هذا املبحث أربعة مطالب وهي تعريف األمثال عند أهل اللغة، تعريف األمثال يف األدب، وعالقتها   
  .وأخريا تعريف األمثال يف القرآن الكرمي ،وتعريف األمثال عند علماء البالغة، باحلكمة

  .األمثال يف اللغة: املطلب األول
  .)1(مثل كلمة تسوية يقال هذا مثله ومثله كما يقال شبهه وشبهه مبعىن  

  .) 2(هبل وهو الشثْل يأيت هنا مبعىن املفاملثَ
  .) 4(فمثل اجلنة مبعىن صفة اجلنة ) 3( }مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ {: عاىلمثل قوله ت ،ويأيت املثل مبعىن الصفة

  .) 6(ر على مثال غريهثل املصوموامل ،أصل املثول االنتصاب :)5(قال الراغب
  .) 7(يقال مثل بني يديه مثوال أي انتصب قائما

  .) 8(}ثَلُ الْأَعلَى وللَّه الْم {: واملثل احلديث نفسه قوله عزوجل

  .)9(وهي األمثال، كل إله سواه ونفى ، وتأويله أن اهللا أمر بالتوحيد ،جاء يف التفسري أنه قول ال إله إال اهللا

  .) 10(ويدل املثل على مناظرة الشيء للشيء، يقال هذا مثل هذا أي نظريه

  .) 11(ل بالشيء ضربه مثالل فالن ضرب مثال، ومتثّويقال متثّ

  .) 12(}أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا  يا {: عاىلقوله ت

                                                
 .  610، ص11، ج1955-1374، 1لسان العرب احمليط، دار صادر، بريوت، لبنان، ط، ابن منظور) 1(
-1423، 3شامية، بريوت، لبنان، طدمشق، سوريا، دار ال،الراغب األصبهاين، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داووي، دار القلم ) 2(

 .  558، ص2002
 . 15اآلية: سورة حممد) 3(
 .1056، ص1، ج1998-1416، 6الفريوز آبادي، القاموس احمليط،مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط )4(
ات غريب القرآن، أفـانني البالغـة،   ، له من التصانيف مفرد502تويف سنة  هو املفضل بن حممد الراغب األصبهاين أبو القاسم، اللغوي األديب )5(

ملكتبة العصرية، احملاضرات، األخالق، انظر ترمجته يف بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ا
مطبعـة أمـرية القـاهرة، مصـر،     طبقات املفسرين للداودي حتقيق علي حممـد عمـر،   ، 297، ص2، ج1964-1984ط، .دبريوت، لبنان، 

كحالة، معجم املؤلفني، اعتىن به ومجعه وحققه وأخرجه، مكتب حتقيـق التـراث يف مؤسسـة     رضا عمر،  329، ص2، ج1994-2،1415ط
 .642، ص1، ج1993-هـ1414، 1الرسالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط

 .757الراغب األصبهاين، املصدر السابق، ص) 6(
-1404، 3العلم للماليني، بريوت، لبنـان، ط  ربية، حتقيق عبد الغفور عطار، داربن محاد اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح الع امساعيل) 7(

 . 1816، ص5، ج1984
 .  60اآلية: سورة النحل) 8(
 . 611، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج) 9(
 . 297، ص5ج،1991-1411، 1اجليل، لبنان، ط ابن فارس، مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد  ، دار) 10(
 . 611، ص11ابن منظور، املصدر السابق، ج) 11(
 .  73اآلية: سورة احلج) 12(
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1(هم عبدوا من دون اهللا ما ال يسمع وال يبصر وما مل يرتل به حجةذلك أن (.  

، يقول كيـف  )3(}إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً{ :فقال )2(فأعلم اجلواب مما جعلوا له مثال وندا
ضـعف الطَّالـب    {: مث قـال  )4(تكون هذه األصنام أندادا وأمثاال هللا وهي ال ختلق شيئا مل خيلصوا املسلوب منه

 طْلُوبالْم5(}و(.  

ة، ، فمعىن مثل أي عرب)7(}فَجعلْناهم سلَفاً ومثَالً للْآخرِين { ومنه قوله تعاىل )6(وقد يكون املثل مبعىن العربة  
  .)8(ة، يعترب ا املتأخرونعرب

، أي آيـة  )10(}وجعلْناه مثَالً لبنِي إِسرائيلَ {:uكقوله تعاىل يف وصف عيسى  )9(ويأيت املثل مبعىن اآلية  
  .) 12(، ومتاثل العليل قارب الربء، فصار أشبه بالصحيح من العليل املنهوك)11(تدل على نبوته

  .) 13(كأنه هم بالنهوض واالنتصاب ،ول واالنتصابوقيل إن قوهلم متاثل املريض من املث  

  .يقال فالن أمثل بين فالن أي أدناهم للخري، وهؤالء أماثل القوم أي خيارهم  

  .)14(واألمثل األفضل، وهو أماثلهم وذوي مثالتهم، يقال فالن أمثل من فالن أي أفضل منه  

، معناه أعـدهلم وأشـبههم بأهـل    )16(}مثَلُهم طَرِيقَةً إِذْ يقُولُ أَ { )15(والطريقة املثلى اليت هي أشبه باحلق  
  .) 17(احلق

                                                
 . 97، ص15، ج1967-1387، )ط.د(أبو منصور األزهري، ذيب اللغة، حتقيق إبراهيم األبياري، مطابع سجل العرب، القاهرة، مصر) 1(
  .97ص، 15املصدر نفسه، ج،األزهري) 2(
  .73اآلية: سور احلج) 3(
  .97، ص15األزهري، املصدر نفسه، ج) 4(
 .73سورة احلج، اآلية) 5(
  .612، ص11ابن منظور، املصدر السابق، ج) 6(
 .56اآلية: سورة الزخرف) 7(
 . 612، ص11ابن منظور، املصدر السابق، ج) 8(
  .612، ص11لسان العرب، ج،ابن منظور)9(

  . 59اآلية : سورة الزخرف) 10(

 .612، ص11، جاملصدر نفسهابن منظور، ) 11(

 .1816، ص5اجلوهري، الصحاح، ج) 12(

 .100، ص15األزهري، ذيب اللغة، ج) 13(

 .613، ص11ابن منظور، املصدر السابق، ج 14(

  .613، ص11املصدر السابق، ج، ابن منظور)15(

 .104اآلية: سورة طه) 16(

 .613، ص11ابن منظور، املصدر السابق ، ج) 17(
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  ع ـوبة واجلمـاء العقـة بفتح امليم وضم الثـاملثُلَ" )1(قال اجلوهري  

  .) 4(، املثالت مبعىن العقوبات)3(}وقَد خلَت من قَبلهِم الْمثُالت  { :لقوله تعاىل) 2("املثالت

  .)5(له إمتثاال وأقصه إقصاصا مبعىن واالسم املثال والقصاصواملثال القصاص يقال أمث
  .)7(هوأمثل مثل )6(واملثال أيضا الفراش واجلمع

فاملثل يف أصل اللغة هو الشبه واملعاين األخرى تأيت تبعا مثل الصفة والعربة واآلية واحلديث وغريها من املعاين   

  .اليت ذكرناها بإجياز
  .ألدب، وعالقتها باحلكمةاألمثال يف ا: املطلب الثاين

  :األدب يفاألمثال -1

واملثل موجود عند كل شعوب العامل ،تدل على نتيجة إثر جتربة واقعية  ،هي مجلة وجيزة ذات مفهوم عميق"  
  .) 8("وهو املرآة الصافية حلياا وعاداا وتقاليدها وعقائدها وثقافتها وسلوك أفرادها،) األرض(

يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيـه حبـال    ،بأنه قول حمكي سائر: "ثل يف األدبويقال أيضا يف تعريف امل  
  .) 9("أي يشبه مضربه مبورده،الذي قيل ألجله 

  ):مفهومها(احلكمة -2

                                                

هو امساعيل بن محاد اجلوهري أبو نصر الفارايب ابن أخت أيب اسحاق الفارايب، صاحب ديوان األدب كان إماما يف اللغـة واألدب تـويف سـنة    ) 1(

وت، كتاب الصحاح يف اللغة، املقدمة يف النحو، انظر ترمجته يف معجم األدباء لياقوت احلموي، دار الكتب العلميـة، بـري  : ، له من التصانيف393

، الوايف بالوفيات، الصفدي، حتقيق واعتناء أمحد 448-446، ص1، بغية الوعاة للسيوطي، ج209-205، ص2، ج1991-1411، 1لبنان، ط

 .69-67،ص 9، ج2000-1420، 1فى، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، طصطاألرناؤوط، كركي م

 . 1816، ص5اجلوهري، الصحاح، ج) 2(

 . 6اآلية  :سورة الرعد) 3(

 .297، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج) 4(

 .615، ص11ج لسان العرب،ابن منظور، ) 5(

  .297، ص5، ج املصدر السابق ابن فارس،) 6(

 .1056، ص1فريوز آبادي، القاموس احمليط، ج) 7(

)8 (457، ص2، ج1993-هـ1413، 1ل يف األدب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طحممد التوجني، املعجم املفص. 

)9 (258ص ،2005-1426، 35اع القطاع، مباحث يف علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، طمن. 
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احلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع وأول ذلك باحلكم وهو املنع مـن الظلـم،   : ") 1(قال ابن فارس: لغة-أ
ا متنعها يقال حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت علـى  ومسيت حكمة الدابة أل

  .) 2("يديه، واحلكمة هذا قياسها، ألا متنع من اجلهل

فاحلكمة عبارة عن معرفـة أفضـل   ) "3(واحلكيم العامل وصاحب احلكمة، ويقال للحكيم أيضا املتقن لألمور  
  .  ) 4("سن دقائق الصناعات حكيمويقال ملن حي،األشياء بأفضل العلوم 

، أي علما وفقها )6(}وآتيناه الْحكْم صبِياً { :كما يف قوله تعاىل،العلْم والفقه : كمواحلُ: )5(قال ابن منظور  
  .، فاحلكمة هي املنع من اجلهل واإلتقان لألمور والعلم والفقه)7(وفقها ليحىي ابن زكريا عليهما الصالة والسالم

  :يف األدب احلكمة-2

هي لفظة مقتبسة من احلكم اشتهر ا العرب يف اجلاهلية وجاءت يف القرآن الكرمي، والشعر احلكمي موجود   
  .ولكنه قليل بالنسبة إىل غريه ، عند العرب

استنتجوا من خالل جتارم واصطدامهم احلكماء نثرا والشعراء نظما وفعرضها ،واحلكمة جتربة وقع ا الناس   
  .وها يف أشعارهم بإجياز ومتاسكوصب،وألبسوها أسلوبا فنيا ، الواقع حكما ترمجوها كالما بالغيا بأحداث 

صفة أطلقت على عبارة حمكمة موجزة يتمثل فيها معىن خلقي أو موعظة سـارت بـني   : واحلكمة السائرة  
  .)1(الناس

                                                

، له من التصانيف فقـه  395، وتويف سنة 329ولد سنة ) أبو احلسن(هو أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي القزويين اللغوي ) 1(

، 1، بغيـة الوعـاة، ج  545-533، ص1ج: معجـم األدبـاء  : لغة، معجم مقاييس اللغة، غريب إعراب القرآن، انظر ترمجته يفاللغة، امل يف ال

-1414، )ط.د(صـادر، بـريوت، لبنـان،   ، دار اء أبناء الزمان البن خلكان، حتقيق الدكتور إحسان عباسبنوفيات األعيان وأ، 353-352ص

 .120-118، ص1، ج1994

 .91، ص2قاييس اللغة، جابن فارس، م) 2(

 .1901، ص5الصحاح، ج،اجلوهري: انظر) 3(

 .140، ص12ابن منظور، لسان العرب ، ج) 4(
، 630هو حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن أيب القاسم بن حبقة بن منظور األنصاري اإلفريقي املصري األديب اللغوي الناظم، ولـد سـنة   ) 5(

سان العرب خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر، خمتصر تاريخ بغداد للسمعاين، سرور النفس مبـدارك احلـواس   ل: ، له من التصانيف711وتويف سنة 
، دار )1929-1349، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسـقالين،  248، ص1اخلمس، انظر ترمجته يف بغية الوعاة للسيوطي، ج

إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف اللغويني العرب، دار الكتب العلميـة، بـريوت،   ، 264-262، ص2إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، ج
 .231، ص2ج م،1997-هـ1418، 1لبنان، ط

 .  12اآلية: سورة مرمي) 6(
 .140، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(
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  :العالقة بني املثل واحلكمة-3

  :يتبني لنا العالقة بني املثل واحلكمة فيما يلي" احلكمة"و" املثل" اديتمن خالل التعاريف اللغوية واألدبية مل  

وإذا وقع فيهـا  ،واحلكمة قد يقع فيها التشبيه وقد ال يقع ،) تشبيه املضرب باملورد(أن املثل وقع فيه التشبيه   
  .)2(وإال فاختلفت عنه ،التشبيه اجتمعت مع املثل

  .) 3("فاملثل من احلكمة فهي تعمه وتعم غريه" ،الفاحلكمة إذا وقع فيها التشبيه صارت مث  

  :قسم أمثال العرب إىل قسمني) 4(و جرجي زيدان  

وحنوها مما يتناقله الناس يف األعقاب، وترويها األمـم  ..اجلار قبل الدار، واحلرب خدعة: كقوهلم: أمثال حكمية-1
خذت عنها وهي عند العرب مقتبسـة مـن   ، وأكثر األمم أuبعضها عن بعض، وأقدم جمموع هلا أمثال سليمان 

  .التوراة وأمثال اهلند والفرس والروم وغريهم

األمثال املبنية على احلوادث وهي خاصة م ألن احلوادث جرت هلم كقوهلم وافق شن طبقة، وقطعت جهيـزة  -2
  .) 5(قول كل خطيب، والصيف ضيعت اللنب، وهذه األمثال وأشباهها كثرية يف اجلاهلية

، وهو خاص بالنوع األول الـذي  )7("أن كل حكمة سائرة تسمى مثال" يقول) 6(م أبو هالل العسكريفاإلما  
  .-أمثال حكمية-ذكره جرجي زيدان

                                                                                                                                                                              
 .377-376، ص1حممد التوجني، املعجم املفصل يف األدب، ج: انظر) 1(

، 1عبد ايد البيانوين، ضرب األمثال يف القرآن، أهدافه التربوية وآثاره، دار القلم، دمشق، سوريا، الدار الشـامية، بـريوت، لبنـان، ط   : رانظ )2(

 .32ص م،1991-هـ1411

 .32املرجع نفسه، ص، البيانوين)3(

لسفة اللغوية، تاريخ اللغة العربيـة، أنسـاب   من مؤلفاته الف،)هـ1332-هـ1278(م 1914م، وتويف سنة 1861جرجي زيدان ولد سنة ) 4(

قاموس التراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، خـري  (ترمجته يف األعالم للزركلي : العرب القدماء، طبقات األمم، انظر

، 2يخ آداب اللغة العربية، جرجي زيـدان، ج ، تار117، ص2ج م،1986-هـ1406، 7، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط)الدين الزركلي

 .647-645ص

 . 51، ص1م ج1983-هـ1403، 7جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط: انظر) 5(
، لـه مـن   382وتويف سـنة   293هو احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران أبو هالل العسكري اللغوي األديب، ولد سنة ) 6(

  . التلخيص يف اللغة، معاين األدب، شرح احلماسة، مجهرة األمثال: املصنفات
، 1بغية الوعـاة، ج : ، السيوطي135و134، ص1، الداودي، طبقات املفسرين، م562، ص2ياقوت احلموي معجم األدباء، ج: انظر ترمجته يف-

 . 52-50، ص2، الصفدي الوايف بالوفيات، ج507-506ص
أبو هالل العسكري، مقدمة مجهرة األمثال، حققه وعلق على حواشيه ووضع فهارسه حممد أبو الفضل إبراهيم عبد ايد قطـامش، دار اجليـل،   ) 7(

 .  7، ص1ج ،1964-1384، 2بريوت، لبنان، ط
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أما إذا كانت الكلمة  ،أن الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دوراا على األلسنة تكون مثال" وخالصة القول  
  .)1("فتسمى حكمةصائبة وصادرة عن جتربة ومل تدر على األلسنة 

  .األمثال عند علماء البالغة: املطلب الثالث
  .أو التمثيل،أو التشبيه التمثيلي ،االستعارة التمثيلية  وتسمى األمثال عند علماء البالغة  

والعالقة بينـهما  ،هيئة منتزعة من متعدد ) املشبه واملشبه به(وهي ما يكون كل من الطرفني : االستعارة التمثيلية-1
وعلى هذا فاألمثال السائرة كلـها مـن قبيـل    ،وإذا فشت االستعارة التمثيلية وكثر استعماهلا مسيت مثال  ،اةاملش

مث ،، حنو الصيف ضيعت اللنب، يضرب ملن فرط يف حتصيل أمر يف زمن ميكنه احلصول عليه فيه ) 2(االستعارة التمثيلية
  .) 3(طلبه يف زمن ال ميكنه احلصول عليه

  .) 4(ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور: ثيلتشبيه التم-2
  .) 5(ولعلماء البالغة آراء خمتلفة يف بيان الفرق بني التشبيه والتمثيل

  ،فاعلم أن التشبيه عام ".....) 6(ففي هذا املقام يقول اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين  
  . )7("فكل متثيل تشبيه وليس كل تشبيه متثيال،والتمثيل أخص منه 

  :تعريف األمثال يف القرآن الكرمي: املطلب الرابع

                                                
 .82عبد ايد البيانوين، ضرب األمثال يف القرآن، ص) 1(
  .145-144، ص1، ج1م، ) د ت(، )د ط(للبالغة، مكتبة اجلامعة األزهرية، ميدان األزهر، القاهرة، مصر، املنهاج الواضح: حامد العوين) 2(
 .576، ص1أبو هالل العسكري، مجهرة األمثال، ج ،انظر)3(
، 4، ج2م،)ت.د(، )ط.د( اإليضاح يف علوم البالغة، شرح وتعليق وتنقيح حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليـل، بـريوت، لبنـان،   ، القزويين) 4(

 .90ص
  :اختلف البالغيون يف بيان الفرق بني التشبيه والتمثيل إىل مخسة آراء وهي) 5(
  .يرى الزخمشري وعلماء اللغة أن التمثيل والتشبيه لفظان مترادفان فكل متثيل تشبيه وبالعكس-1
ء كان حسيا أو عقليا فعلى مذهب اجلمهور يكـون التشـبيه أعـم    ويرى اجلمهور أن التمثيل ما كان وجه التشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد سوا-2

  .مطلقا
  .يرى اإلمام عبد القاهر أن التمثيل ما كان وجه الشبه فيه عقليا غري حسني والتشبيه ما كان وجه الشبه فيه حسيا أو خلقيا-3
واملراد بالومهي أن يكون أحد الطرفني قد اتصـف بوجـه    ويرى السكاكي أن التمثيل ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد وكان ومهيا-4

  .الشبه ال على وجه احلقيقة
  .يرى السيد اجلرجاين أن التمثيل ما كان طرفا التشبيه فيه مركبني والتشبيه عنده أعم-5

كذلك املزيد من التفصيل مـع  : ظر، وان94-90، ص4، ج2م) عبد املنعم خفاجي(اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، كالم املعلق : انظر
 .الشواهد

املغـين يف  : هـ، له من املصـنفات 471هو عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين أبو بكر الشافعي النحوي اإلمام املشهور وتويف سنة ) 6(
، طبقـات  106، ص2السيوطي، بغيـة الوعـاة، ج  شرح اإليضاح، دالئل اإلعجاز، أسرار البالغة، إعجاز القرآن الكبري والصغري، انظر ترمجته يف 

 .401، ص1ميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف اللغويني العرب، ج، إ331-330، ص1ملفسرين للداودي، جا
 .73، ص2001-1421، 3ط عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، حتقيق حممد القاضي، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،) 7(
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  ،وعند األدباء  ،من خالل ما أوردنا من تعاريف حول األمثال من اجلانب اللغوي  
الذي هو الشبيه  ،اللغوي يتبني لنا أن األمثال يف القرآن الكرمي ال يستقيم محلها على أصل املعىن،وعند علماء البالغة 

إذ ليست أمثال القرآن أقـواال  ،يف األمثال  وافّمحلها على ما يذكر يف كتب األدب لدى من ألوال يستقيم ،والنظري 
فمن األمثـال  ،كما ال يستقيم محلها على معىن األمثال عند علماء البيان ،استعملت على وجه تشبيه مضرا مبوردها 

يف تعريف املثل يف القرآن ما ذهب إليه أحد ، ولذا كان الضابط )1(ما ليس بتشبيه وال استعارة وما مل يفش استعماله
  .) 2("هو إبراز املعىن يف صورة رائعة موجزة هلا وقعها يف النفس سواء كانت تشبيها أو قوال مرسال":الباحثني
تشبيه شيء بشيء وتقريب املعقول من احملسوس "وذهب أحد املفسرين يف تعريفه لألمثال يف القرآن الكرمي هو  

  .)3(" من اآلخر واعتبار أحدمها باآلخرأو أحد احملسوسني

إِنما مثَلُ الْحياة الـدنيا كَمـاٍء    {: حنو قوله تعاىل) 4(وهلذا فاألمثال أغلبها يأيت على طريقة التشبيه الصريح  
  .) 5(}أَنزلْناه من السماِء

يها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ بعض أَ يا {:" كقوله تعاىل،ومنها ما جييء على طريقة التشبيه الضمين -
 إِثْم 7(ومل تشتمل هذه اآلية على تشبيه صريح،) 6(}الظَّن (.  

ـ   يا { :كقوله تعاىل ،ومنها ما مل يشتمل على تشبيه وال استعارة- ذين أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَـه إِنَّ الَّ
 وا لَهعمتلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معد{ :فقوله تعاىل) 8(}ت    لَـن اللَّـه وند نونَ معدت ينإِنَّ الَّذ

يف أقسـام   يأيت ذكر هذه التقسـيمات س، و)10(وليس فيه استعارة وال تشبيه،، قد مساه اهللا مثال )9(}يخلُقُوا ذُباباً 
  .األمثال بشيء من التفصيل

  :معىن ضرب املثل* 

                                                
 .259اع القطان، مباحث يف علوم القرآن، صمن: انظر) 1(
)2(259املرجع نفسه، ص، اع القطانمن.  
ـ 1403، 2ط ،ابن قيم اجلوزية، األمثال يف القرآن الكرمي، حتقيق سعيد حممد منر اخلطيب، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت، لبنـان  ) 3( -هـ

 . 174، ص م1983
)4 (259علوم القرآن، ص اع القطان، مباحث يفمن. 
 .24اآلية: سورة يونس) 5(
 .12اآلية: سورة احلجرات) 6(
)7 (259، صاملرجع نفسهاع القطان، من. 
 .73اآلية: سورة احلج) 8(
 .73اآلية: سورة احلج) 9(
)10(259، ص املرجع نفسه اع القطان،من.  
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  .) 1(وضرب املثل من ضرب الدراهم ذكر الشيء يظهر أثره يف غريه،الضرب هو إيقاع الشيء بالشيء   

  .)3(}وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ { :ومنه قوله تعاىل) 2(وضرب املثل جعله يسري يف البالد من قولك ضرب يف األرض

ألنه ،واختري له لفظ الضرب رب املثل عبارة عن إيقاعه وبيانه وض"ما ذكره أحد املفسرين ، خالصة القولو  
وينتـهي إىل  ،ينفذ أثره إىل قلبه ،يأيت عند إرادة التأثري وهيج االنفعال، كأن ضارب املثل يقرع به أذن السامع قرعا 

  .)4("أعماق نفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .330، ص1ج ،1994-1414،)ط.د(ثاين، دار الفكر، بريوت، لبنان، العظيم والسبع املح املعاين يف تفسري القرآن حممود اآللوسي، رو) 1(
 .7أبو هالل العسكري، مجهرة األمثال، ص) 2(
 .101اآلية: سورة النساء) 3(
ت، إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلميـة، بـريو   ،خرج أحاديثه وشرح غريبه،حممد رشيد رضا، تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار ) 4(

 .197، ص1، ج1999-1420، 1لبنان، ط
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  .األمثال وتصنيفها في القرآن الكريم أقسام: المبحث الثاني
يف هذا املبحث نتناول تقسيم العلماء والباحثني لألمثال يف القرآن الكرمي كما سنتطرق إىل تصنيفهم هلا مـع    

  .األمثلة والشواهد
  .أقسام األمثال القرآنية: املطلب األول

  :وكامنة) مصرحة(تنقسم األمثال يف القرآن الكرمي إىل قسمني ظاهرة   
1-ومن أمثلة  )2(أو ما يدل على التشبيه )1(وهي اليت ورد فيها ذكر لفظ املثل بصفة صرحية: حةاألمثال الظاهرة املصر

 فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم فـي  كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً مثَلُهم {: هذا النوع قوله تعاىل
  .)3(} ظُلُمات ال يبصرونَ

ـ  {:وقوله أيضا قِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي قربو دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس نبٍ ميكَص أَو ذَر
 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو تو4(}الْم(.  

كَمثَلِ الَّذي استوقَد  مثَلُهم{: يف قوله تعاىلوذلك ،منافقني مثلني مثال ناريا يتني ضرب اهللا للففي هاتني اآل  
، ملا يف املاء من مادة احليـاة،  )6(}أَو كَصيبٍ من السماِء  {:ور، ومثال مائيا يف قولهار من مادة الن، ملا يف الن)5(}ناراً

فهم مبرتلـة مـن   : نيتالقلوب وحياا، وذكر اهللا حظ املنافقني يف احلال وقد نزل الوحي من السماء متضمنا الستنارة
استوقد نارا لإلضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديا بالدخول يف اإلسالم، ولكن مل يكن له أثر نوري يف قلوم فـذهب  

  .)7(وأبقى ما فيها من اإلحراق وهذا مثلهم الناري،اهللا مبا يف النار من اإلضاءة 
من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه ووضع اصبعيه يف أذنيه حبال مثلهم املائي فشبههم مث ذكر   

  .) 8(وغمض عينيه خوفا من صاعقة تصيبه، ألن القرآن بزواجره وأوامره وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق
  :وهذا النوع من املثل ورد ذكره كثريا يف القرآن الكرمي منها

  .)9(}الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ   ثَلُم {:قوله تعاىل-
                                                

ـ 1991، )ط.د(بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،  دار املعرفة، بـريوت،  : انظر) 1( م، 1972-هـ
 .486، ص1ج
 .260ع القطان، مباحث يف علوم القرآن، صامن: انظر) 2(
 .17اآلية: البقرةسورة ) 3(
 .19اآلية: البقرة سورة) 4(
 .17اآلية: البقرةسورة ) 5(
 .19اآلية: سورة البقرة) 6(
 .176-175-174م اجلوزية ، األمثال يف القرآن الكرمي، صقيابن :انظر) 7(
 .178-177نفسه، صاملصدر ، م اجلوزية قيابن : انظر) 8(
 . 35اآلية : سورة الرعد) 9(
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  .)1(}مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح {:قوله تعاىل-
  .)2(}والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة  {:قوله تعاىل-
  .)3(}أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي  {:قوله تعاىل-

  .) 4(األمثال الظاهرة باعتبار وجهها إىل قسمني مفرد ومركبوتنقسم   

ألن املمثل له يشابه املمثل بـه مـن وجـه مـن     ،وهو املشتمل على متثيل مفرد مبفرد : )البسيط(التمثيل املفرد -أ
لُوها كَمثَلِ الْحمـارِ يحمـلُ   مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحم {:ومن أمثلة هذا القسم قوله تعاىل) 5(الوجوه

 نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه وا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْس6(}أَس(.  

  .)7(أي متثيل من حيمل العلم وال ينتفع به باحلمار الذي حيمل أسفار العلم على ظهره

ـ  مثَلُ {:قوله تعاىل ا كَسمونَ مرقْدال ي فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدتاش ادمكَر مالُهمأَع هِمبوا بِركَفَر ينوا الَّذب
يدعاللُ الْبالض وه كٍء ذَليلَى ش8(}ع(.  

ليه ريح شديدة يف يوم عاصـف  يف هذه اآلية متثيل أعمال الكفار يف بطالا وعدم االنتفاع ا برماد مرت ع  
،ا باطال كالرماد املنشور على غري أساس من اإلميان واإلحسان فشبه سبحانه أعماهلم يف هبوطها وذها،رته الريح طي

ثارا مـن ثـواب وال   فال يرى الكفّار يوم القيامة آ،ليه العاصف فال يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إ
  .) 9(تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا لوجهه ألن اهللا،فائدة نافعة 

، أي أن وجه الشـبه فيـه ال   )10(وهو أن ينتزع وجه الشبه من أمور جمموع بعضها إىل بعض: التمثيل املركّب-ب
  :ومن أمثلة ذلك  )11(منه ومن غريه أو من الصورة العامة ابل يكون مأخوذ،يكون مأخوذ من مفرد بعينه 

                                                
  .35اآلية: سورة النور) 1(
 .39اآلية: سورة النور) 2(
 .40اآلية: سورة النور) 3(
 .422، ص3بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج) 4(
 ،1992-1412، 2عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع، دار القلم، دمشق، سـوريا، بـريوت، لبنـان، ط   ) 5(

 .45ص
 .5اآلية: سورة اجلمعة) 6(
 .45، ص أمثال القرآنداين، املي) 7(
 .18اآلية: سورة إبراهيم) 8(
 .227ابن قيم اجلوزية، األمثال يف القرآن الكرمي، ص) 9(
 .422، ص3بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج) 10(
 .45ص،أمثال القرآن امليداين ،) 11(
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ة مائَـةُ حبـة   مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ {: قوله تعاىل
  يملع عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعضي اللَّه1(}و(.  

باحلبة اليت تزرع يف أرض طيبة مباركة فتنبت سبع سـنابل   ،ق وإخالصيف هذه اآلية متثيل اإلنفاق يف سبيل اهللا بصد
صيب، وسنابل سبع لكل حبة، ومائـة  خيف كل سنبلة مائة حبة، فلوحة التمثيل هنا تشتمل على حب وزرع ونبات 

ة الـزرع،  حبة يف كل سنبلة، فعند حتليل العناصر يف هذا املثل أمكننا أن نرجعه إىل أمثال بسيطة، فالبذل يشبه عملي
وتنمية اهللا له تشبه النبت اجليد، ومضاعفة األجر تشبه تكاثر السنابل من احلبة الواحدة وتكـاثر احلـب يف كـل    

  . )2(سنبلة

أْكُلُ الناس والْأَنعام إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ مما ي {:قوله تعاىل -
لَـيالً أَو نهـاراً فَجعلْناهـا     حتى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا

  .) 3(}آيات لقَومٍ يتفَكَّرونَحصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْ

ففي هذا املثل عشر مجل وقع التركيب من جمموعها حبيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه إذ املقصود تشبيه   

حال الدنيا يف سرعة انقضاءها وانقراض نعيمها واغترار الناس ا حبال ماء نزل من السماء وأنبت أنـواع العشـب   

ض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حىت إذا طمع أهلها فيها وظنوا أا مسـلمة مـن   وزين بزخرفها وجه األر

  .)4(اجلوائح أتاها بأس اهللا فجأة فكأا مل تكن باألمس

إىل  )5(وميكن تقسيم املثل باعتبار آخر وهو كون املمثل به واملمثل له مما يدرك باحلس الظاهر أوال يدرك بـه   

  :ثالثة أقسام

  .) 6(ك باحلس الظاهر مبدرك باحلس الظاهرمتثيل مدر-أ

فَضالً رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ  محمد {:حنو قوله تعاىل

نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نم  جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس

                                                
 .261اآلية: سورة البقرة) 1(
 .45ص ،املرجع نفسهامليداين،  ،انظر )2(
 .24اآلية: سورة يونس) 3(
، )ط.د(ويليه إعجاز القرآن أليب بكر الباقالين، عناية خالد العطار، دار الفكر، بريوت، لبنـان،  ،جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن ) 4(

 .357، ص2ج م،2005-هـ1425
 .47امليداين ، أمثال القرآن، ص) 5(
 .47املرجع نفسه، ص ،امليداين )6(
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ـ  ذين آمنـوا وعملُـوا   شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّ

  .)1(}صالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماًال

  .)2(}إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ {:وقوله تعاىل

توى على سـوقه  وتكاثرهم بزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاس rففي اآلية األوىل متثيل أصحاب حممد  

إذ جاء من دون أب وال أم فكـال املتمـاثلني يف    uإذ جاء من أم فقط بآدم  uويف اآلية الثانية متثيل عيسى ،

  .)3(املثلني مما يدرك باحلس الظاهر

، أي متثيل مدرك فكري أو وجداين مبـدرك فكـري أو   )4(متثيل ما ال تقع عليه احلاسة مبا ال تقع عليه احلاسة-ب

  .) 5(وجداين

هِم الْقتالُ إِذَا أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَلَما كُتب علَي {: قوله تعاىل

  .)6(}فَرِيق منهم يخشونَ الناس كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً 

وهو كذلك أمر معنوي (باخلشية من اهللا ) وهو أمر معنوي يدرك بالعقل(آلية متثيل اخلشية من الناس يف هذه ا  

  . )7()يدرك بالعقل

، فهذا النوع ورد كـثريا  )9(، أي متثيل مدرك فكري أو وجداين مبدرك باحلس الظاهر)8(متثيل املعقول باحملسوس-ج

  :يف القرآن الكرمي نذكر البعض منها

، وفيه متثيل إبطـال  )10(}مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه الريح في يومٍ عاصف { :قوله تعاىل

  .)11()الذي يدرك احلس(بالرماد ) تدرك بالعقل(أعمال الكفار

                                                
 .29اآلية: سورة الفتح) 1(
 .59اآلية: سورة آل عمران) 2(
 .48امليداين، املرجع السابق، ص: انظر) 3(
 .421، ص3بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج) 4(
 .47امليداين، املصدر السابق، ص: انظر )5(
 .77اآلية: سورة النساء )6(
 .48ص أمثال القرآن امليداين، ،) 7(
 .420، ص3بدر الدين الزركشي، املصدر السابق، ج) 8(
 .47امليداين، املرجع السابق، ص) 9(
 .18اآلية: سورة إبراهيم) 10(
 .49امليداين، املرجع السابق، ص )11(
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، أي مثل هدايـة اهللا يف قلـب   )1(}مشكَاة فيها مصباح اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَ { :قوله تعاىل

  .املؤمن كمشكاة فيها مصباح ويف هذه اآلية تشبيه املعقول باحملسوس كما هو ظاهر من سياقها
  إال أا تدلّ على) 2(وهي اليت مل يصرح فيها بلفظ املثل: األمثال الكامنة-2

  :، ومن أمثلة هذا النوع) 3(إذ نقلت إىل ما يشبهها) أثريهات(معان رائعة يف إجياز يكون هلا وقعها  

  ".خري األمور الوسط:" ما يف معىن قوهلم-

  .)4(}ال فَارِض وال بِكْر عوانٌ بين ذَلك {:قوله تعاىل

  .)5(}قَواماًوالَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك  {:قوله تعاىل

  .)6(}وال تجهر بِصالتك وال تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيالً  {:قوله تعاىل

  .)7(}وال تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراً {:قوله تعاىل

  ".ليس اخلرب كاملعاينة: "هلمما يف معىن قو-

  .)8(}قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي {:قوله تعاىل

  ".كما تدين تدان"ما يف معىن قوهلم 

  .)9(}من يعملْ سوءاً يجز بِه {:قوله تعاىل

  ".ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني:" ما يف معىن قوهلم

  .)10(}هلْ آمنكُم علَيه إِلَّا كَما أَمنتكُم علَى أَخيه من قَبلُ  {:قوله تعاىل

  ".من أعان ظاملا سلط عليه:"ما يف معىن قوهلم

  .)1(}كُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضلُّه ويهديه إِلَى عذَابِ السعريِ  {:قوله تعاىل

                                                
 .35اآلية: سورة النور) 1(
 .486، ص1بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج) 2(
)3 (261لقرآن، صاع القطان، مباحث يف علوم امن. 
 .68اآلية: سورة البقرة) 4(
 .67اآلية: سورة الفرقان) 5(
 .110اآلية: سورة اإلسراء) 6(
 .29اآلية: سورة اإلسراء) 7(
 .260اآلية: سورة البقرة) 8(
 .123اآلية: سورة النساء) 9(
 .64اآلية: سورة يوسف) 10(
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  ".ال تلد احلية إال احلية: "قوهلمما يف معىن 

  .)2(}وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً  {:قوله تعاىل

  :تصنيف األمثال القرآنية: املطلب الثالث

  ،يف املطلب السابق أقسام األمثال يف القرآن الكرمي وفق اعتبارات معينة تناولت   

القسـم األول  ما ذكرته يف يف هذا املطلب ن إال أنين سأقتصر تصنيف األمثال يف القرآتطرق يف هذا املطلب إىل وسأ
  .وهو املراد يف هذا البحث،من األمثال وهو األمثال الظاهرة 

  :وهي) 3(ذكر أحد الباحثني املعاصرين إىل أنّ األمثال يف القرآن الكرمي ميكن تصنيفها وفق أحد املعايري  

  :تصنيفها حبسب موضوع املثل-1

كاملطر والرياح والنبات والسراب وحنو  ،وادث الكونية أو الظواهر الكونيةوم على التشبيه ببعض احلفهناك أمثال تق-أ
  .) 4(ذلك

، وفيه تشبيه احلياة الدنيا باملاء املـرتل مـن   )5(}إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء  { :مثل قوله تعاىل
  .السماء

  .)6(}هم مثَلُ ما ينفقُونَ في هذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُس {:وله تعاىلوق

  .ويف هذه اآلية تشبيه ما ينفقه الكافرون يف احلياة الدنيا بالريح فيها صر

) 7(كتشبيه عقيدة املشركني ببيت العنكبوت،ببعض احلشرات أو احليوانات  ومثة أمثال تشبه بعض األمور املعنوية-ب

، وتشبيه مـن يـتعلم   )8(}مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً  { :يف قوله تعاىل

                                                                                                                                                                              
 .4اآلية: سورة احلج) 1(
 .27اآلية: سورة نوح) 2(
 . 27ص.1998-1419، 1محن النحالوي ، التربية بضرب األمثال، دار الفكر، دمشق، سوريا، طعبد الر) 3(
 . 29املرجع نفسه، ص، النحالوي )4(
 .24اآلية: سورة يونس) 5(
 .117اآلية: سورة آل عمران) 6(
 .29النحالوي، التربية بضرب األمثال، ص) 7(
 . 41اآلية: سورة العنكبوت) 8(
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مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَـم يحملُوهـا كَمثَـلِ     { :تعاىل ،قوله)1(الشريعة وال يعمل ا باحلمار حيمل أسفارا

  .)2(}الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً

ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ  {:مثل قوله تعاىل ،) 3(وهناك أمثال تقوم على التشبيه باإلنسان-جـ

  .)5(ية تشبيه اإلنسان املشرك بالرجل الذي ميلكه رجال خمتلفون، ويف اآل)4(}متشاكسونَ 

، وفيـه تشـبيه   )6(}كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنـورِهم  مثَلُهم {:ويف قوله تعاىل

  .)7(األعمال يقوم ا اإلنسان يف سائر حياته وهي جمموعة من،اإلنسان املنافق بالذي استوقد نارا فانطفأت 

، أي تشبيه واقع قائم بوقائع )9(أو ما يعرف باألمثال القصصية التارخيية) 8(وقد يكون موضوع املثل حادثة تارخيية-د
وسـكَنتم فـي   أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم مـن زوالٍ   { :كقوله تعاىل،بوقائع تارخيية وقصص واقعية 

لَهم  واضرِب{ :، وقوله تعاىل)10(}مساكنِ الَّذين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ
  .)11(}مثَالً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ  

  :ضرب املثل تصنيفها حبسب طريقة-2
والَّذين كَفَروا أَعمـالُهم   { :كقوله تعاىل) 12(هناك أمثال قائمة على جمرد التشبيه كتشبيه أعمال الكفار بالسراب-أ

 ةيعابٍ بِقر13(}كَس(.  
 واضرِب { :كقوله تعاىل) 1(وهناك أمثال ضربت للموازنة بني سلوكني أحدمها قدوة للخري واآلخر قدوة للشر-ب

  .)2(}لَهم مثَالً رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ

                                                
 .29، صع نفسه املرجالنحالوي،  )1(
 .5اآلية : ورة اجلمعةس)  2(
 .29التربية بضرب األمثال ، صالنحالوي، ) 3(
 .29اآلية: سورة الزمر) 4(
 .29، صنفسه املرجع النحالوي، ) 5(
 .17اآلية: سورة البقرة) 6(
 .29املرجع السابق ، ص ،انظر النحالوي) 7(
 .26، صيف القرآن ضرب األمثالالبيانوين، ) 8(
الفرع، حبها لنيل درجة املاجستري يف هـذا األمثال يف القرآن الكرمي، ، أطروحة يف اآلداب العربية، قسم البالغة، تقدم ا صا، د جابر الفياضحمم)9(

22ص ،م1995-هـ1415، 2الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط  

 .45-44اآلية: سورة إبراهيم )10(
 .13اآلية: ة يسسور) 11(
 .26، ص يف القرآن ضرب األمثالالبيانوين، ) 12(
 .39اآلية: سورة النور) 13(
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  .)3(}ضرب اللَّه مثَالً للَّذين كَفَروا امرأَت نوحٍ و امرأَت لُوط { :وقوله تعاىل
  .)4(}وضرب اللَّه مثَالً للَّذين آمنوا امرأَت فرعونَ  {

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْـأَعمى  { :كقوله تعاىل) 5(وهناك أمثال ضربت لبيان املفارقة بني النقيضني عن طريق املوازنة-جـ
، وضرب هذا املثل لبيان الفـارق بـني الكفـار    )6(} والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَ 

  .)7(واملؤمنني

  :تصنيف األمثال حبسب داللتها ومغزاها-3

مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم أَعمـالُهم كَرمـاد    { :ما يف قوله تعاىلك، ) 8(هناك أمثال مضروبة لالعتبار والتحذير-أ
يحالر بِه تدت9(}اش(.  

الْجنة الَّتي وعـد   مثَلُ { :ما يف قوله تعاىلك،) 10(إىل األفهام كما أنّ هناك أمثال مضروبة لإليضاح والتقريب-ب
 مائا دأُكُلُه ارها الْأَنهتحت نرِي مجقُونَ تت11(}الْم( .  

وللَّه  للَّذين ال يؤمنونَ بِالْآخرة مثَلُ السوِء {  :ما يف قوله تعاىلك، ) 12(األمثال املضروبة لبيان عظمة املمثل له-جـ
  .) 13(}الْمثَلُ الْأَعلَى 

وقد جاء ذكر املثل األعلى هللا تعاىل هنا بعد ضرب املثل بذكر موقف الكفار يف اجلاهلية من األنثـى حـني يـرزق    
ه ويجعلُونَ للَّ{ :، وهو قوله تعاىل)14(علوا كبريا  أحدهم بنتا مع أم نسبوا البنات هللا سبحانه تعاىل اهللا عن افترائهم

                                                                                                                                                                              
  .26ص ،املرجع نفسه، البيانوين) 1(
 . 32اآلية: سورة الكهف) 2(
 .10اآلية: سورة التحرمي) 3(
 .  11اآلية: سورة التحرمي) 4(
 .30النحالوي، التربية بضرب األمثال، ص) 5(
 .35اآلية :سورة الرعد) 6(
 .30، ص املرجع نفسه النحالوي ،) 7(
 .30املرجع نفسه، ص ،النحالوي )8(
 .18اآلية: سور إبراهيم) 9(
 .31، صالتربية بضرب األمثالالنحالوي ،  )10(
 .35اآلية: سورة الرعد) 11(

 .31، صنفسه املرجع  ، النحالوي)12(
 .60اآلية: سورة النحل) 13(
 .30ص، نفسهاملرجع  ،النحالوي، ) 14(
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كَظ وهاً ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشإِذَا بونَ وهتشا يم ملَهو هانحبس اتنالْب  ـنمِ مالْقَو نى ماروتي يم
اَء مابِ أَال سري التف هسدي أَم ونلَى هع ِسكُهمأَي بِه رشا بوِء مونَ سكُمح1(}ا ي (.  

مث نزه نفسه ،ساقه اهللا تعاىل لبيان تناقضهم ،وسوء سلوكهم مع أوالدهم البنات ،فهذا مثل لضعف تفكريهم   
فلـيس األمـر كمـا يزعمـون     ،ومتنوا ألنفسهم األوالد الذكور ،عن املثل الذي ضربوه له حني نسبوا إليه البنات 

للَّذين ال يؤمنـونَ بِالْـآخرة مثَـلُ     {:، وهو ما يفيده قوله تعاىل)2(سبل إن ما يؤيده واقعهم هو العك،ويشتهون 
وهم ،واحنطاط سلوكهم  ،أفكارهم وتناقض، ملثل السابق من نقص عقوهلموهو ما دل عليه ا،، أي النقص )3(}السوِء

، أي الكمـال  )5(}ه الْمثَلُ الْأَعلَىوللَّ { )4(وال ذنب هلن رد أنوثتهن،وهم يدفنون بنام يف التراب أو يهينوهن ،
، حلكمة يعلمها )7(}يهب لمن يشاُء إِناثاً ويهب لمن يشاُء الذُّكُور  {) 6(ووجهه هنا أنه تعاىل ،املطلق من كل وجه

  .)8(يعلمها هو سبحانه وتعاىل عما يصفون علوا كبريا
  .تصنيفها حبسب طريقة العرض-4
  .) 9(عرضا إنشائياهناك أمثال عرضت -أ

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها  {: كقوله تعاىل ،كعرضها عن طريق االستفهام-1

  .)11(}ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَالً { :، وقوله تعاىل)10(}ثَابِت وفَرعها في السماِء 

واضـرِب  {: ، وقول أيضا)13(}واضرب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا  { :قوله تعاىلك، )12(كعرضها بطريق األمرو-2

  .       )15(}لَهم مثَالً أَصحاب الْقَرية  واضرِب { :، وقوله أيضا)14(}لَهم مثَالً رجلَينِ 

  .)2(}أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا يا { :كما يف قوله تعاىل) 1(وكعرضها بعد النداء-3
                                                

 .59-58-57اآلية: سورة النحل) 1(
 .30، صنفسه املرجع  النحالوي، )2(
 .60اآلية: سورة النحل) 3(
 .31، صنفسه املرجع النحالوي،  )4(
 .60اآلية: سورة النحل) 5(
 .31، صنفسه املرجع النحالوي،  )6(
 .49اآلية: سورة الشورى) 7(
 .31ص، التربية بضرب األمثال النحالوي، )8(
 .32املرجع نفسه، ص، لنحالويا)9(
 .24اآلية: سورة إبراهيم) 10(
 .26اآلية: سورة البقرة )11(
  .30، ص نفسهاملرجع  ، النحالوي )12(
 .45اآلية: سورة الكهف )13(
 .32اآلية: سورة الكهف) 14(
 .13اآلية : سورة يس) 15(
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  :هي على نوعنيو، )3(وبين لنا ما فيها من عربة وتشبيه،فأخربنا اهللا عنها ،وهناك أمثال عرضت عرضا إخباريا -ب

كقولـه  ، )4(كاألمثال املستأنفة اليت لفت اهللا أنظارها إليها بأنه ضرب مـثال  ،إما أن تعرض عرضا مقصودا لذاته-1

وضرب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِـي الْعظَـام   {: ، وقوله أيضا)5(}ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً {:تعاىل

 يممر يهوقد تأيت دون ذلك)6(}و ،.  

 :يف قولـه تعـاىل  ) r)7النيب وإما أن تعرض دليال على حتقيق فكرة أو إيضاح معىن بعد عرض صفة أصحاب -2

}هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهم8(} و (.  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
 .32، ص نفسهاملرجع النحالوي،  )1(
 .73اآلية: سورة احلج) 2(
 .32، ص التربية بضرب األمثال ،لنحالوي ا :انظر) 3(
 .33املرجع نفسه، ص،  النحالوي)4(
 .75اآلية: سورة النحل )5(
 .78اآلية : سورة يس) 6(
 .32، ص نفسهاملرجع النحالوي،  )7(
 .29اآلية: سورة الفتح) 8(
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  .أهمية ضرب األمثال في القرآن الكريم وأغراضها: المبحث الثالث

  .أغراضهاأهم ألمثال يف القرآن الكرمي ويف هذا املبحث نتناول مطلبني ومها أمهية ضرب ا 

  .أمهية ضرب األمثال يف القرآن الكرمي: املطلب األول

وهلذا جند القرآن الكرمي تطرق إىل أمهيتـها  ،ميكننا القول بأن أمهية األمثال يف القرآن الكرمي عديدة ومتنوعة   
إذ لوال عظم شأا ملا ،كانتها ومسو مرتلتها وذلك لشرف م،فال ميكن ألي باحث أن يتجاهل قيمة األمثال القرآنية ،

  .) 1(تضمنها فضال عن إكثاره منها والتنبيه على أمهيتها

  :ولذلك جند العلماء أفاضوا يف ذكر أمهيتها منهم

وضرب األمثال يستفاد منه أمورا كثرية، التذكري والوعظ واحلث والزجر واالعتبار :"حيث يقول) 2(اإلمام الزركشي
رتيب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس، وتأيت األمثال القرآنية مشتملة على بيان تفاوت األجـر،  والتقرير وت

كما قال  )3(وعلى حتقيق أمر أو إبطال أمر،وعلى تفخيم األمر أو حتقريه ،وعلى املدح والذم وعلى الثواب والعقاب 
  .)4( }لَّهم يتفَكَّرونَوتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَع{ :تعاىل

ملا ،وسرعة قبوهلا وانقيادها  ،ففي األمثال من تأنيس النفس"يف كتابه إعالم املوقعني) 5(ويقول اإلمام ابن القيم  
ضرب هلا مثله من احلق أمر ال جيحده أحد، وال ينكره، وكلما ظهرت هلا األمثال ازداد املعىن ظهـورا ووضـوحا   

  ،عىن املراد فاألمثال شواهد امل،

  .) 6("وهي خاصية العقل ولب مثرته

                                                
 . 16حممد جابر الفياض، األمثال يف القرآن الكرمي، ص: انظر) 1(
هـ، وتـويف  745بن عبد اهللا التركي األصل املصري، الشافعي الشيخ بدر الدين الزركشي، الفقيه األصويل األديب، ولد سنة  هو حممد بن ادر) 2(

م، له من املصنفات، الربهان يف علوم القرآن، ربيع الغزالن يف األدب، لقطة العجالن، إعالم الساجد بأحكام املساجد، انظر ترمجتـه يف  784يف سنة 
، 6، األعالم، للزركلـي، ج 220-319، ص2، طبقات الشافعية أليب بكر بن قاضي شهبة، ج398-397، ص3نة، البن حجر، جالدرر الكام

 .61-60ص
 .487، ص1الربهان يف علوم القرآن، ج )3(
 .21سورة احلشر، اآلية ) 4(
، الفقيـه  761، وتـويف سـنة   693وزية، ولد سنة هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن حريز الزرعي الدمشقي احلنبلي مشس الدين ابن قيم اجل) 5(

: طان، انظـر األصويل، النحوي املضمر املفسر له من التصانيف، بدائع الفوائد، مفتاح لدار السعادة، أحكام أهل الذمة، إغاثة اللهفان من مصائد الشي
الدر املنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد جلرب  ،63-62، ص1، بغية الوعاة للسيوطي، ج403-400، ص3ترمجته الدرر الكامنة، البن حجر، ج

ـ    ة التوبـة  الدين عبد الرمحن بن حممد العليمي احلنبلي، حققه وقدم له عبد الرمحن بن سليمان العتيمني، مطبعة املدين، القاهرة، مصـر، الناشـر مكتب
 .523-521، ص2ج م،1992-هـ1412، 1ط ،السعودية

 .291، ص1، ج1987-1407ط، . د كتبة العصرية، صيدا، بريوت، لبنان،إعالم املوقعني عن رب العاملني، امل) 6(
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ال يكاد الكالم املرسـل  ،وتأثري يف القلوب  ،ولألمثال من الكالم موقع يف األمساع" يقول) 1(واإلمام املاوردي  
  ،ألن املعاين ا الئحة ،يبلغ مبلغها وال يؤثر تأثريها 

فلـذلك ضـرب اهللا   ،والعقول هلا موافقة ،ا واثقة  والقلوب،) عاشقة(والنفوس هلا وامقة ،والشواهد ا واضحة 
ويف ،هـا يف العقـول معقولـة    ألن ،ة على خلقهوأوضح ا احلج،وجعلها من دالئل رسله ،األمثال يف كتابه العزيز 

  .)2("القلوب مقبولة

ن مما اتفـق  واعلم أ" وأحسن ما قيل عن األمثال عموما ما ذكره اجلرجاين يف كتابه أسرار البالغة حيث قال  
ونقلت عن صورها األصلية إىل ،العقالء عليه أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين أو برزت هي باختصار يف معرضه 

ودعا ،صورا كساها أة، وكسبها منقبة ورفع من أقدارها، وشبت من نارها وضاعف قواها يف حتريك النفوس هلا 
دة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطيها حمبة وشغفا، فـإن كـان   القلوب إليها واستشار هلا من أقاصي األفئ

مدحا، كان أى وأفخم وأنبل يف النفوس وأعظم وأهز للعطف، وأسرع لأللف وأجلب للفـرح، وأغلـب علـى    
املواهب واملنائح، وأيسر على األلسن وأذكر، وأوىل بـأن تعلقـه    غروأقضى له ب،املمتدح، وأوجب شفاعة للمادح 

وإن كان حجابا كان برهانه ،ه أوجع وميسمه ألذع، وقعه أشد وحده أحد لوب وأجدر، وإن كان ذما كان مسالق
  ) 3("....وشرفه أجد،وإن كان افتخارا كان شاؤوه أبعد ،وبيانه أر  ،وسلطانه أقصر ،أنور

وهلذا جند ،لكرمي خصوصا هذه نتف من بعض أقوال العلماء يف بيان أمهية األمثال عموما واألمثال يف القرآن ا  
القرآن الكرمي يرد على مزاعم املشركني الذين أعابوا على اهللا ضربه لألمثال باألشياء احلقرية واملذمومة، وذلـك يف  

  .)4(}إِنَّ اللَّه ال يستحيِي أَنْ يضرِب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها { :قوله تعاىل

معجـزا   rههنا شبهة أوردها الكفار قدحا يف كون القرآن الذي أنزل على حممد  فاهللا سبحانه وتعاىل أورد  
أَيهـا   يا { :، وذلك يف قوله تعاىل)6(أن تكون احملقرات من األشياء مضروبا ا املثل) 5(وتقرير الشبهة،وأجاب عنها 

نونَ معدت ينإِنَّ الَّذ وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسالن    مهـلُبسإِنْ يو وا لَـهعمتلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند
طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش اب7(}الذُّب(.  

                                                
احلـاوي يف  : ، له تصـانيف 450هـ، وتويف سنة 364هو علي بن حممد بن حبيب القاضي أبو احلسن املاوردي البصري الشافعي، ولد سنة ) 1(

، 5، ج3، طبقـات الشـافعية للسـبكي، م   72-71ن للسيوطي، صترمجته يف طبقات املفسري: الفقه، تفسري القرآن، اإلقناع، قانون الوزارة، انظر
 .225-423، طبقات املفسرين للداودي، ص267ص

)2( 294ص ،1985-1405، 4ين، شرح وتعليق حممد كرمي راجح، دار اقرأ، لبنان، طأدب الدنيا والد. 
  .88ص )3(
 .26اآلية: سورة البقرة )4(
 .122، ص2، ج1م ،1990-1411، 1اتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طفخر الدين الرازي، التفسري الكبري أو مف )5(
)6( 116، ص1اف، جالزخمشري، الكش. 
 .73اآلية :سورة احلج )7(
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كَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيـوت  مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعن{ :وقوله أيضا  
  .)1(}لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ  

، دفعا هلذه الشبهة 2(}إِنَّ اللَّه ال يستحيِي أَنْ يضرِب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها {فجاءت اآلية اآلنفة الذكر  
 يف ضرب األمثال، وحتذيرا لغري املؤمنني من عاقبة االستدراج ا وتطمينا للمـؤمنني أن سـتزيدهم   وبيانا حلكمة اهللا

وخـالق  ،، فاهللا سبحانه وتعاىل هو رب الصغري والكبري )4(}يضلُّ بِه كَثرياً ويهدي بِه كَثرياً { :، حيث قال)3(إميانا
املعجزة يف الفيل إا معجزة السر املغلق الذي ال يعلمه إال اهللا على أن البعوضة والفيل واملعجزة يف البعوضة هي ذاا 

وليس يف األمثال ما يعاب ومـا مـن   ،العربة يف املثل ليست يف احلجم والشكل، إمنا األمثال أدوات للتنوير والتبصري 
  ،شأنه االستحياء من ذكره 

  .)5( ...واهللا جلت حكمته يريد ا اختبار القلوب وامتحان النفوس

كالذي ينظـر يف املـرآة    ،فإذا ضربت هلا األمثال صار ذلك األمر هلا بذلك كاملعاينة،فاألمثال مرآة النفس   
فإذا عاين هذا أدرك ذلك الذي غـاب  ،فيبصر فيها وجهه ويبصر ا من خلفه، ألن ذلك املثل قد عاينه ببصر الرأس 

فهي كالعماد لسطح البيت، فإذا حتـرك  ،القلب يف معدا فسكنت النفس وانقادت للقلب واستقرت حتت ،عنه ذا 
  .) 6(العماد حترك السطح واار وتبدد العماد

 :كما يف قوله تعاىل،وأن األمثال ال يفقهها وال يفهمها إال العاملون ،كما جند القرآن الكرمي يبني أمهية األمثال   
} ا يماسِ ولنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتونَ ومالا إِلَّا الْعلُهق7(}ع(.  

، ومن هنا كانت األمثال خري باعـث علـى   )8(أي وما يفهمها ويتدبرها إال الراسخون يف العلم املتضلعون  
، وقـال  )10(}ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  {: ، قال سبحانه وتعاىل)9(التذكري والتفكري واالعتبار

                                                
 .41اآلية : سورة العنكبوت )1(
 .26اآلية : سورة البقرة )2(
 .50، ص1د قطب، يف ظالل القرآن، جيس: انظر )3(
 .26اآلية: سورة البقرة )4(
 .50، ص1ج ،سيد قطب، املصدر نفسه : انظر )5(
، 1ط، ق عليه سامل مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان  الكتاب والسنة، وضع حواشيه وعلّ احلكيم الترمذي، األمثال من: انظر )6(

 .7-6م، ص2003-هـ1424
 .43اآلية: سورة العنكبوت )7(
 .598، ص3تفسري ابن كثري، ج )8(
 .263حممد جابر الفياض، األمثال يف القرآن الكرمي، ص )9(
 .25اآلية : سورة إبراهيم )10(
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ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُـرآن   {: ، ويقول تعاىل)1(}وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ {: أيضا
  ، )2(}من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

فَال تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّـه  { :تعاىل وذلك يف قوله،)3(األمثالكما ى اهللا سبحانه وتعاىل أن يضربوا له        
  .)5(، ومعىن اآلية الكرمية ال جتعلوا هللا أندادا وأشباها وأمثاال)4(}يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ 

فيت عليه األشـياء، فالعبـاد   مث اعلم بأن ضرب األمثال ملن غاب عن األشياء، وخ:") 6(قال احلكيم الترمذي  

  ،حيتاجون إىل ضرب األمثال ملا خفيت عليهم األشياء 

ليدركوا ما غاب عنهم، فأما من ال خيفى عليـه شـيء يف   ،فضرب اهللا هلم مثال من عند أنفسهم ال من عند نفسه 

اهللا هو عامل الغيب والشهادة وما ، ألن )7("األرض وال يف السماء فال حيتاج إىل األمثال تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً { :وذلك يف قوله تعاىل) 8(وما ختفي الصدور وهو بكل شيء عليم، بينما ضرا لنفسه

يستوونَ الْحمد للَّـه بـلْ    مملُوكاً ال يقْدر علَى شيٍء ومن رزقْناه منا رِزقاً حسناً فَهو ينفق منه سراً وجهراً هلْ

                                                
 .21اآلية: سورة احلشر) 1(
 .27اآلية: سورة الزمر) 2(
 .261، صنفسهحممد جابر الفياض، املرجع  )3(
 .74اآلية:  سورة النحل )4(
 .852، ص2ج ،املصدر السابق  ، ابن كثري: انظر) 5(

هـ، لـه مـن   320بن علي بن احلسن بن بشر، أبو عبد اهللا احلكيم الترمذي، باحث صويف، عامل باحلديث وأصول الدين، تويف سنة هو حممد ) 6(

ترمجته يف طبقات الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي، حتقيـق نورالـدين   : نوادر األصول يف أحاديث الرسول، املناهي، شرح الصالة، انظر: املصنفات

، وحلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصفهاين، دراسة 218-217، ص1986-1406.ط.د، 3املدين، القاهرة، مصر، طشريبة، مطبعة 

، الرسالة القشريية يف علـم  250-248، ص10، ج1997-1418، 1وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

، 2، صفة الصفوة البن اجلوزي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط79-78ث العريب، بريوت، لبنان، صالتصوف للقشريي، دار إحياء الترا

 . 113-112، ص2، ج2م، م1413-1993

 .5الكتاب والسنة، ص احلكيم الترمذي، األمثال من) 7(

 .261حممد جابر الفياض، األمثال يف القرآن، ص) 8(
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وضرب اللَّه مثَالً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم ال يقْدر علَى شيٍء وهو كَلٌّ علَى { :، وقوله أيضا)1(}أَكْثَرهم ال يعلَمونَ

و ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتال ي ههجوا يمنأَي الهويمٍ مقتسم اطرلَى صع وهلِ ودبِالْع رأْمي ن2(}م(.  

وهكذا جند القرآن الكرمي أكثر من ضرب األمثال يف القرآن الكرمي وذلك ألمهيتها وعظم شـأا، كمـا أن     
رفة ما ضـرب  مث مع:" فقال )4(قد جعل معرفة األمثال مما جيب على اتهد معرفته من علوم القرآن )3(اإلمام الشافعي

  .)5("فيها من األمثال الدوال على طاعته املبينة الجتناب معصيته وترك الغفلة عن احلفظ واالزدياد من نوافل الفضل
  .أغراض ضرب األمثال يف القرآن الكرمي: املطلب الثاين

يعتـرب   حبيث،ومن أجله ألفت الكتب يف األمثال القرآنية ،يعد هذا املطلب من أهم املطالب وأمساها مقصدا   
العـرب  خالل هذه األغراض نسـتخلص  فمن  ،)الثالث والرابع(ناوله يف الفصلني األخريينهذا املطلب مدخالً ملا سأت

  :والفوائد واآلثار وغريها، وتتمثل هذه األغراض فيما يلي

تربز عـامل الغيـب   و،فهي تشبه األمور اردة باألشياء احلسية ،األمثال القرآنية تقرب املعاين إىل األفهام -1  
واألشخاص أثبت يف األذهان السـتعانة   املعاين تصور األشخاص، فاألعيان ، فاألمثال تصور)6(كأنه مشاهد حمسوس

وال ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل ،ولذلك دقت ،فإا جمردة عن احلس ،الذهن فيها باحلواس، خبالف املعاين املعقولة 
، وعليه فاألمثال تربز املعقول يف صورة احملسـوس الـذي   ) 7(با مسلما عند السامعإالّ بأن يكون املثل املضروب جمر

8(ية قريبة الفهميلمسه الناس فيتقبله العقل ألن املعاين املعقولة ال تستقر يف الذهن إال إذا صيغت يف صورة حس (.  

                                                

 .75اآلية : سورة النحل )1(

 .76اآلية: رة النحلسو )2(

افة، ولد سنة هو حممد بن إدريس بن العباس بن شافع اهلامشي القرشي املطليب أبو عبد اهللا أحد األئمة األربعة عند أهل السنة إليه، نسبة الشافعية ك )3(

يف التفسري والسنن وغريها، انظر  هـ، له من املصنفات الرسالة يف أصول الفقه وكتاب األم يف الفقه وأحكام القرآن،240هـ، وتويف سنة 150سنة 

، الفهرست البن الندمي، اعتىن ـا وعلـق   10، 9، 8، ص1996-1416، 1طبقات الشافعية لألسنوي، دار الفكر بريوت، لبنان، ط: ترمجته يف

مناقب اإلمام الشافعي ، 262-259، ص1997-1417، 2عليها الشيخ إبراهيم رمضان، دار املعرفة بريوت لبنان، دار الفتوى، بريوت، لبنان، ط

 .80-70، ص1، ج306-291، ص2للبيهقي، حتقيق أمحد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ج
 .486، ص1جالزركشي، الربهان يف علوم القرآن،  )4(
شاكر، املكتبـة العلميـة،    حممد بن ادريس الشافعي، الرسالة عن أصل خبط الربيع بن سلمان، كتبه يف حياة الشافعي بتحقيق وشرح أمحد حممد )5(

 .41، ص)ت.د(، )ط.د(بريوت، لبنان، 
ـ 1419، 1ط سامل بن سعيد بن مسفر بن جبار، اإلقناع يف التربية اإلسالمية، دار األندلس اخلضراء، جدة، اململكة العربية السـعودية،  )6( -هـ

 . 112م، ص1998
 .488، ص1، جاملصدر السابقالزركشي،  )7(
)8( 263احث يف علوم القرآن، صاع القطان، مبمن. 
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أَنزلَ مـن السـماِء مـاًء     { :ضرب اهللا سبحانه وتعاىل املثل للصراع بني احلق والباطل يف قوله تعاىلما ك  
حلْية أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَلك فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً ومما يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاَء 

ا الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي  اللَّـه رِبضي كضِ كَذَلي الْأَركُثُ فمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاًء وج بذْهفَي دب
ـ ، )2(والباطل يف اضمحالله وفنائه،لحق يف ثباته وبقائه ل، فهذه اآلية اشتملت على مثلني مضروبني )1(}الْأَمثَالَ اهللا ف

فتسيل به األودية يف قدر حاجة النـاس  ،ه وبقائه باملاء الذي يرتل من السماء سبحانه وتعاىل ضرب مثال للحق يف ثبات
  ،وميكث بعضه يف األرض ملصلحتهم أو باملعادن اليت ينتفع ا يف صنع احللي واألدوات من حيث دوامها ونفعها ،

3(ه الباطل يف عدم ثباته وبقائه بزبد املاء وزبد املعادن يهيج مث يضمحل ويتالشىوشب(.  
ال ،) معقـول (ل ما صراع معنوي مثّ،يدركان باحلس الظاهر ،أما مثالن حسيان  نرى،حتليل املثلني  وعند  

  .وهو الصراع بني احلق والباطل،يدرك باحلس الظاهر 
وأما األودية واملعادن وما ينتج عنهما فهما حسيان ،وإمنا يدركان بالعقل ،فاحلق والباطل ال يدركان باحلس   

وأما الزائل واملضمحل وما ال ينفع النـاس فهـو   ،حانه وتعاىل أن البقاء والدوام لألصلح النافع وهو احلق فبني سب،
  .)4(لباط

يـأْكُلُونَ   الَّذين {: كقوله تعاىل) 5(وتعرض الغائب يف معرض احلاضر،كما تكشف األمثال عن احلقائق -2  
إال ،، أي ال يقومون من قبورهم يوم القيامـة  )6(}يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي

وهـو  ،ه لنا حالة الذين يأكلون الربا ، فاهللا سبحانه وتعاىل شب) 7(كما يقوم املصروع حال صرعه وختبط الشيطان له
وهو املصروع حال صـرعه  ،الشيطان من املس حبال الذي يتخبطه ،عند قيامهم من قبورهم يوم القيامة ،من الكبائر 

وكأننا نشاهده ، )غائب عنا(وهو أمر غييب ،فهذا املثل يبني لنا حالة وحقيقة آكلي الربا وكيفية قيامهم يوم القيامة ،
  .يف احلاضر

  .اإلقناع بفكرة من األفكار-3
وقد ،ستوى إقامة احلجة اخلطابية وهذا اإلقناع قد يصل إىل مستوى إقامة احلجة الربهانية، وقد يقتصر على م  

  .يقتصر على لفت النظر إىل احلقيقة عن طريق صورة مشاة
  .هي احلجة امللزمة اليت تفيد اليقني: واحلجة الربهانية
  .فهي حجة إقناعية ظنية تفيد الظن الراجح: واحلجة اخلطابية

                                                
 .17اآلية: سورة الرعد )1(
 .747، ص2تفسري ابن كثري، ج )2(
 .82حممود بن شريف، األمثال يف القرآن، ص )3(
 .65امليداين، أمثال القرآن، ص: انظر )4(
)5( 263اع القطان، مباحث يف علوم القرآن، صمن.. 
 .275اآلية : سورة البقرة )6(
 .507، ص1ج ،السابق املصدرابن كثري،)7(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  ومن األمثلة القرآنية علـى اإلقنـاع   ،حجة  ولو مل يشتمل على أية،ظر يكفي فيه إيراد املثل املشابه ولفت الن

إلثبات قدرته على إعادة خلق اإلحياء بعد ،ضرب اهللا املثل ببدء اخللق ،بفكرة من األفكار عن طريق احلجة الربهانية 
  .)1(إماتتهم وفناء أجسادهم

كَما بـدأَكُم   { :، وقوله أيضا)2(}ا كُنا فَاعلني كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعداً علَينا إِن {: قال اهللا تعاىل  

وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى في السـماوات  { :، وقوله تعاىل)3(}تعودونَ  
  يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَر{: وقال أيضا ،)4(}و    ـبِنيم ـيمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نم اهلَقْنا خانُ أَنسنالْأ ري لَمأَو

ا أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينثَالً وا ملَن برضبِكُلِّ و وهو ةرلْـقٍ  لَ مخ

 يمل5(}ع(.  
ضرب اللَّه مـثَالً  { :قوله تعاىل ،أما األمثلة القرآنية على اإلقناع بفكرة من األفكار عن طريق احلجة اخلطابية  

لْ أَكْثَرب لَّهل دمثَالً الْحم انوِيتسلْ يلٍ هجرلَماً لالً سجرونَ وساكشتكَاُء مرش يهالً فجونَ رلَمعال ي م6(}ه(.  

والبيان بـأن  ، Uففي هذه اآلية مثل تضمن إقناعا حبجة خطابية بغية ختلي املشركني عن عقيدة الشرك باهللا   
  . )7(ليستبصروا احلقيقة،فهي تثري يف نفوسهم عنصر الكرامة ،وأشرف وأعز ،التوحيد أكرم لنفوسهم 

  :فريومن أغراض األمثال القرآنية الترغيب والتن-4

، أي يكون املمثل له مما ترغـب فيـه   )8(أما الترغيب يف املمثل فيكون بتزيني املمثل له وإبراز جوانب حسنه  
  .)9(النفوس
  .)11(ل له مما تكرهه النفوس، أي يكون املمثّ)10(ل فيكون بإبراز جوانب قبحةوأما التنفري يف املمثّ  

مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السـماِء   أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه {: كقوله تعاىل  
ـ  أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرون ومثَلُ كَلمة تؤتي ة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَ

  .)12(}اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ ما لَها من قَرارٍ

                                                
 .66امليداين، أمثال القرآن ، ص )1(
 .104اآلية: سورة األنبياء )2(
 .29اآلية : سورة األعراف )3(
 .27اآلية : سورة الروم )4(
 .79-78 -77اآليات : سورة يس )5(
 .29اآلية: سورة الزمر )6(
 .76-75، صأمثال القرآن امليداين، ) 7(
 .77امليداين، املرجع نفسه، ص)8(
 .263مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص )9(
 .263، صاملرجع السابقامليداين،  )10(
 .263ص، السابقمناع القطان، املرجع  )11(
 .26-25-24اآلية: سورة إبراهيم )12(
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والنهي عن ة إىل اهللا وكلمة األمر باملعروف وهي كلمة التوحيد وكلمة الدعو،فضرب اهللا مثال للكلمة الطيبة   

يرغب إلينا الكلمـة   فاهللا سبحانه وتعاىل،اخل ...ومثال للكلمة اخلبيثة وهي كلمة الكفر والشرك واإلمث،اخل ...املنكر

كما أا شجرة مثمرة ال ينقطع مثرها أي فصل ،وفرعها يف السماء ،وهلذا شبهها بالشجرة الطيبة أصلها ثابت ،الطيبة 

  .ة الثمر ودون انقطاعئممن فصول العام، فهي دا

وهـي  ،إلمث والعدوان ألا كلمة الدعوة إىل الكفر والفجور وا،أما الكلمة اخلبيثة فالقرآن الكرمي ينفرنا منها   

وال أصل هلا وال فرع ،هها اهللا سبحانه وتعاىل بالشجرة اخلبيثة استأصلت من فوق األرض فشب،خبالف الكلمة الطيبة 

  . )1(ماهلا من قرار

  .وتنفري من الكلمة اخلبيثة، فهذان املثالن فيهما ترغيب إىل الكلمة الطيبة   

  :املدح أو الذم والتعظيم أو التحقري-5

رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحمـاُء   محمد {: كقوله تعاىل) 2(لقد يضرب املثل ملدح املمثّف  
جود ذَلك مثَلُهم فـي  لسبينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ ا

ب الزراع ليغيظَ بِهِـم  التوراة ومثَلُهم في الْأنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِ

اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو يماً  الْكُفَّارظراً عأَجةً ورفغم مهن3(}م(.  
  :فاهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية ميدح الصحابة رضوان اهللا عليهم وذلك لصفام احلميدة وهي  

  1-4(يقاتلون أعداء اهللا بقوة،فهم أهل بأس وجهاد وتضحية وفداء ،هم أشداء على الكفار أن(.  

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، ":rما قال النيب ك،  محاء بينهموصفة أخرى محيدة أم ر-2  
  .) 5("مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

فمثلهم كزرع يبدأ نباتا ضعيفا، مث يشتد شيئا فشيئًا، مث تنبت من جوانبه فراخه وصغاره، مث يقوى ويشـتد    

  اخل....) 6(األرض عندئذ يعجب الزراععوده، مث ينتشر يف 

                                                
 .80-78أمثال القرآن ، ص امليداين،: انظر )1(
 .263مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص )2(
 .29اآلية: لفتحسورة ا )3(
 .100، صاملرجع السابقامليداين، : انظر) 4(
، دار الفكر، بريوت، 2586أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث  )5(

  .2000-1399، ص4ج ،م1983-هـ1403، ط.بريوت، لبنان،د
ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعـاطفهم كمثـل اجلسـد إذا    " ألدب، باب رمحة الناس والبهائم، بلفظوأخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب ا

وشرح ألفاظه ومحله وخـرج   ، ، ضبطه ورقمه، وذكر تكرار مواضعه5665رقم احلديث " اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
 .2238، ص5ج، ت.د.ط.د ،ب البغا، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائرأحاديثه يف صحيح مسلم، ووضع فهارسه مصطفى دي

  .100امليداين، أمثال القرآن، ص: انظر )6(
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حيث يكون املمثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب اهللا مثال حلال من آتاه ،كما يضرب املثل لذم املمثل   

ه واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتينـا { :حيث قال تعاىل) 1(ب الطريق عن العمل به واحندر يف الدنيا منغمسافتنكّ، تابهاهللا ك
نلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسا فَانناتآي  اهـوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ ه

هثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْ

  .)2(}لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه {:)3(كقوله تعاىل يف تعظيم الكلمة الطيبة،كما يضرب املثل لتعظيم املمثل أو حتقريه   

أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضـرِب اللَّـه    تؤتيشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماِء مثَالً كَلمةً طَيبةً كَ

  .)4(}الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرون
اعلَموا أَنمـا   { .اخل) 5(رعة زواهلا وانقضائهاوقوله تعاىل يف حتقري احلياة الدنيا والتهوين من شأا وشأن لذّاا ولس 

يث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُـم  الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَوالد كَمثَلِ غَ

 ونُ حطَاماً وفي الْآخرة عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاعيهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُ
  .)6(}الْغرورِ 

، فاألمثال أوقـع يف  )7(وجتنبها نزوات الشر،فتدفعها إىل عمل اخلري ،إثارة الدوافع اليت حترك العواطف والوجدان -6
وأبلغ يف الوعظ، وأقوى يف الزجر، وأقوم يف اإلقناع، وقد أكثر اهللا تعاىل ذكر األمثال يف القـرآن الكـرمي   ،فس الن

، وقال أيضا )9(}ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ {:، قال تعاىل) 8(للتذكري والعربة
  .)10(}الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ  وتلْك {أيضا 

واستعان ا الداعون إىل اهللا يف كل عصـر لنصـرة احلـق وإقامـة     ،يف حديثه وأكثر من ذكرها  rوضرا النيب  
ة يف الترغيب أو التنفري يف املدح ووسائل التربي ،ويستعني ا املربون، ويتخذوا من وسائل اإليضاح والتشويق،احلجة

  .) 11(أو الذم

                                                
 .264مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص: انظر) 1(
 .176-174اآليات : سورة األعراف) 2(
 .101، ص املرجع السابقامليداين، : انظر) 3(
 .25-24اآلية : سورة إبراهيم )4(
 .102امليداين، املرجع السابق، ص: انظر) 5(
 .20اآلية: سورة احلديد )6(
 .114سامل بن سعيد بن مسفر بن جبار، اإلقناع يف التربية اإلسالمية، ص )7(
 .264مباحث يف علوم القرآن، ص،اع القطانمن: انظر) 8(
 .27اآلية : سورة الزمر )9(
 .43سورة العنكبوت، اآلية )10(
)11 (264، صاملرجع نفسهلقطان، اع امن. 
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لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّـه وتلْـك   { :فاهللا سبحانه وتعاىل قال  
  .)1(}الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

قوة القرآن الكرمي وقوة تأثريه أنه لو أنزله اهللا على جبل يف قسوته وكرب حجمه لرأيتـه خاشـعا سـاكنا،    ف  
، فما جاء )3(}وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ ،)2(متصدعا متكسرا من خشية اهللا فقال عقب ذلك

  )4(جاء يف املثل حيتاج إىل تفكر وتدبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .21اآلية: سورة احلشر )1(
  .105، ص أمثال القرآن امليداين،: انظر) 2(
 .21اآلية: شرسورة احل )3(
 .105، صاملرجع نفسه  امليداين،) 4(
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 األمثال في القرآن الكريم: ثانيالفصل ال

  

  

  
  ورود لفظ المثل في القرآن الكريم وأهم : المبحث األول        

  الموضوعات التي عالجتها األمثال القرآنية                     

  

  األمثال في القرآن شرح بعض النماذج من: المبحث الثاني         
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األمثال  ورود لفظ المثل في القرآن الكريم وأهم الموضوعات التي عالجتها: المبحث األول

 .القرآنية

أهم املوضوعات اليت عاجلتها األمثال يت ورد فيها لفظ املثل و ومها ذكر اآليات ال،تضمن هذا املبحث مطلبني   
  .يف القرآن الكرمي

  :فيها لفظ املثل اآليات اليت ورد: املطلب األول

  :، وهي ) 1( ورد ذكر لفظ املثل يف القرآن الكرمي يف مواضع خمتلفة يف القرآن  

كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمـات ال   مثَلُهم { :قوله تعاىل
  .) 2(}يبصرونَ 

ه الْحق مـن  إِنَّ اللَّه ال يستحيِي أَنْ يضرِب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذين آمنوا فَيعلَمونَ أَن {: قوله تعاىل-
ضثَالً يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ينا الَّذأَمو هِمبر نيقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يمرياً وكَث ي بِهدهيرياً وكَث لُّ بِه

{)3 (.  

  يعقلُونَومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما ال يسمع إِلَّا دعاًء ونِداًء صم بكْم عمي فَهم ال {: قوله تعاىل-
{)4 (.  

ـ  { :تعاىل قوله- أْسالْب مهتسم كُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح اُء  أَمـرالضاُء و
رصأَال إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو قَرِيب 5(}اللَّه (.  

ة مائَةُ حبـة  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ { :قوله تعاىل-

 يملع عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعضي اللَّه6(}و (.  

وال يؤمن بِاللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا ال تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ  { :ه تعاىلقول-

ه صلْداً ال يقْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبوا واللَّـه  والْيومِ الْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَ

رِينالْكَاف مي الْقَوده7(}ال ي (.  
                                                

 .-مادة مثل-661-660ص .ت.ط، د.داملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ، دار اجليل، بريوت، لبنان،  ،حممد فؤاد عبد الباقي : انظر) 1(
 .17اآلية: سورة البقرة) 2(
 .26اآلية: سورة البقرة) 3(
 .171اآلية: سورة البقرة) 4(
 .214اآلية : سورة البقرة) 5(

 .261اآلية: سورة البقرة) 6(
 .264اآلية: سورة البقرة) 7(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ابها وابِلٌ صالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضات اللَّه وتثْبِيتاً من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَ ومثَلُ{ :قوله تعاىل-

ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه ت1(}فَآت(.  

  .)2(}إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ { :قوله تعاىل-

ـ   { :اىلقوله تع- فُسـوا أَنمٍ ظَلَمثَ قَورح تابأَص را صيهثَلِ رِيحٍ فا كَمينالد اةيالْح هذي هقُونَ ففنا يثَلُ مم مه

  .)3(}فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ  

أَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخـارِجٍ  أَومن كَانَ ميتاً فَ{ :قوله تعاىل-

  .)4(}منها كَذَلك زين للْكَافرِين ما كَانوا يعملُونَ

لَى الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحمـلْ علَيـه   ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِ { :قوله تعاىل-

تي ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصنوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهونَ ي5(}فَكَّر(.  

الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَ من يهد اللَّه فَهو الْمهتـدي ومـن    ساَء مثَالً { :قوله تعاىل-

  .)6(}يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسرونَ 

ماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ مما يأْكُلُ الناس والْأَنعام إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من الس { :قوله تعاىل-

لَـيالً أَو نهـاراً فَجعلْناهـا     حتى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا

  .)7(}نْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَحصيداً كَأَ

  .)8(}مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَ { :قوله تعاىل-

ـ أَنزلَ من ال {:قوله تعاىل- ي النف هلَيونَ عدوقا يممابِياً وداً ربلُ زيلَ السمتا فَاحرِهةٌ بِقَديدأَو الَتاًء فَساِء ممارِ س

بذْهفَي دبا الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياَء حغتاب    ـاسالن فَـعنا يا مأَمفَاًء وج

  .)9(}فَيمكُثُ في الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ
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ن اتقَـوا  يالْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الْأَنهار أُكُلُها دائم وظلُّها تلْك عقْبى الَّذ مثَلُ {:قوله تعاىل-

 ارالن رِينى الْكَافقْبع1(}و(.  

ا كَسبوا مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه الريح في يومٍ عاصف ال يقْدرونَ مم {:قوله تعاىل-

يدعاللُ الْبالض وه كٍء ذَليلَى ش2(}ع(.  

  .)3(} أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماِء {:وله تعاىلق-

  .)4(}هم يتذَكَّرونَأُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّ تؤتي {:قوله تعاىل-

  .)5(}ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ ما لَها من قَرارٍ {:قوله تعاىل-

  .)6(}ا بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْن {:قوله تعاىل-

  .)7(}للَّذين ال يؤمنونَ بِالْآخرة مثَلُ السوِء وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى وهو الْعزِيز الْحكيم {:قوله تعاىل-

  .)8(}وأَنتم ال تعلَمونَفَال تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم  {:قوله تعاىل-

منه سـراً  ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً ال يقْدر علَى شيٍء ومن رزقْناه منا رِزقاً حسناً فَهو ينفق  {:قوله تعاىل-

  .)9(}مونَ وجهراً هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَ

هـه ال  وضرب اللَّه مثَالً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم ال يقْدر علَى شيٍء وهو كَلٌّ علَى مواله أَينما يوج {:قوله تعاىل-

  .)10(}يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ

ـ  {:قوله تعاىل- أَنعمِ اللَّـه  وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِ

  .)11(}فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ 

  .)1(}انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَال يستطيعونَ سبِيالً {:قوله تعاىل-
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  .)2(}ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً {:قوله تعاىل-

رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعاً  واضرِب لَهم مثَالً {:قوله تعاىل-

{)3(.  

رضِ فَأَصبح هشـيماً  واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَ {:قوله تعاىل-

  .)4(}تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدراً 

  .)5(}صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الْأنسانُ أَكْثَر شيٍء جدالً ولَقَد {:قوله تعاىل-

معوا ا الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتأَيه يا {:قوله تعاىل-

طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو 6(}لَه(.  

  .)7(}نيولَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم آيات مبينات ومثَالً من الَّذين خلَوا من قَبلكُم وموعظَةً للْمتق {:قوله تعاىل-

ة الزجاجةُ كَأَنها اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاج {:قوله تعاىل-
و لَم تمسسه نار نور علَى كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة زيتونة ال شرقية وال غَربِية يكَاد زيتها يضيُء ولَ

  .)8(}أَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليمنورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاُء ويضرِب اللَّه الْ

  .)9(}انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَال يستطيعونَ سبِيالً  {:قوله تعاىل-

  .)10(}يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسرياً  وال {:قوله تعاىل-

  .)11(}وكُلّاً ضربنا لَه الْأَمثَالَ وكُلّاً تبرنا تتبِرياً  {:قوله تعاىل-
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ـ  {:قوله تعاىل- يالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات وتكَبنثَلِ الْعاَء كَميلأَو اللَّه وند نذُوا مخات ينثَلُ الَّذم  ـتيلَب وت
 وتكَبنونَ الْعلَمعوا يكَان 1(}لَو(.  

  .)2(}وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ  {:قوله تعاىل-

سماوات والْأَرضِ وهـو  وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى في ال {:قوله تعاىل-
 يمكالْح زِيز3(}الْع(.  

نتم فيه ضرب لَكُم مثَالً من أَنفُِسكُم هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاَء في ما رزقْناكُم فَأَ {:قوله تعاىل-
فُسأَن كُميفَتكَخ مهافُونخاٌء تولُونَسقعمٍ يقَول لُ الْآياتفَصن ككَذَل 4(}كُم(.  

وا إِنْ أَنتم إِلَّـا  ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ ولَئن جِئْتهم بِآية لَيقُولَن الَّذين كَفَر {:قوله تعاىل-
  .)5(}مبطلُونَ

  .)6(}لَهم مثَالً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ  ضرِبوا {:قوله تعاىل-
  .)7(}وضرب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم  {:قوله تعاىل-
  .)8(}لِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُ {:قوله تعاىل-
للَّه بلْ  ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجالً سلَماً لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَالً الْحمد {:قوله تعاىل-

  .)9(}أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
  .)10(}ا أَشد منهم بطْشاً ومضى مثَلُ الْأَولنيفَأَهلَكْن {:قوله تعاىل-
  .)11(}وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمنِ مثَالً ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيم {:قوله تعاىل-
  .)12(}فَجعلْناهم سلَفاً ومثَالً للْآخرِين  {:قوله تعاىل-
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ئكَةً في الْـأَرضِ  إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَالً لبنِي إِسرائيلَ ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم مال {:عاىلقوله ت-
  .)1(}يخلُفُونَ  

ين آمنوا اتبعوا الْحق من ربهِم كَذَلك يضرِب اللَّـه  ذَلك بِأَنَّ الَّذين كَفَروا اتبعوا الْباطلَ وأَنَّ الَّذ {:قوله تعاىل-
 مثَالَهاسِ أَملن2(}ل(.  

 لْكَـافرِين أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَـيهِم ول  {:قوله تعاىل-
  .)3(}أَمثَالُها 

ر طَعمه وأَنهار من مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغي {:قوله تعاىل-
هم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغفرةٌ من ربهِم كَمن هو خالد في النارِ خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفّى ولَ

 ماَءهعأَم يماً فَقَطَّعماًء حقُوا مس4(}و(.  

م تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضـالً  رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينه محمد {:قوله تعاىل-
ف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نم جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأ

ى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهلُـوا    شمعـوا ونآم ينالَّـذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى س
  .)5(}الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

  .)6(}وحور عني كَأَمثَالِ الْلُؤلُؤِ الْمكْنون  {:قوله تعاىل-

كَمثَلِ غَيث  وا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَوالداعلَم {:قوله تعاىل-
ذَابع ةري الْآخفطَاماً وكُونُ حي اً ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجانٌ   أَعـورِضو اللَّه نةٌ مرفغمو يددش

  .)7(}وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

جميعـاً   ال يقَاتلُونكُم جميعاً إِلَّا في قُرى محصنة أَو من وراِء جدرٍ بأْسهم بينهم شديد تحسـبهم  {:قوله تعاىل-
الَ أَمبقَرِيباً ذَاقُوا و هِملقَب نم ينثَلِ الَّذلُونَ كَمقعال ي مقَو مهبِأَن كى ذَلتش مهقُلُوبو يمأَل ذَابع ملَهو م8(}رِه(.  
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 .15اآلية: سورة حممد) 4(
 .29اآلية: سورة الفتح) 5(
 .23-22اآلية: سورة الواقعة) 6(
 .20اآلية: سورة احلديد) 7(
 .15-14اآلية: سورة احلشر) 8(
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ني برِيٌء منـك إِنـي أَخـاف اللَّـه رب     كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِ {:قوله تعاىل-
نيالَم1(}الْع(.  

نضرِبها للناسِ  لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ {:قوله تعاىل-
  .)2(}لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

مِ الَّـذين  مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَلُ الْقَـو  {:قوله تعاىل-
نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه وا بِآيات3(}كَذَّب(.  

اللَّه مثَالً للَّذين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا صـالحينِ  ضرب  {:قوله تعاىل-
نيلاخالد عم ارال النخيلَ ادقئاً ويش اللَّه نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتان4(}فَخ(.  

جنِي من رب اللَّه مثَالً للَّذين آمنوا امرأَت فرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجنة ونوض {:قوله تعاىل-
هجفَر تنصي أَحانَ الَّترمع تناب ميرمو نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو هلمعنَ ووعرـا    فنوحر ـنم يـها فنفَخا فَن

نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتدص5(}و(.  

الَّذين أُوتـوا   يقنوما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا مالئكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليست {:قوله تعاىل-
لَّذين في قُلُوبِهِم مـرض  الْكتاب ويزداد الَّذين آمنوا إِمياناً وال يرتاب الَّذين أُوتوا الْكتاب والْمؤمنونَ وليقُولَ ا

لُّ اللَّهضي كثَالً كَذَلذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرونَ مرالْكَافا  ومو وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يماُء وشي ني مدهياُء وشي نم
  .)6(}هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ

  :التصنيف املوضوعي لألمثال القرآنية: املطلب الثاين

  لنا األمثال يف القرآن الكرمي إذا تأم ،اليت عاجلهـا القـرآن   ها ال تقتصر على جانب واحد من اجلوانب جند أن
  .) 7(إمنا تتناول جوانب العقيدة والعبادة، والتشريع واألخالق بنسب تتفاوت بني جانب وآخرو، الكرمي ونظّمها

                                                
 .16اآلية: سورة احلشر) 1(
 .21اآلية: سورة احلشر) 2(
 .5اآلية: سورة اجلمعة) 3(
 .10اآلية: سورة التحرمي) 4(
 .12-11اآلية: سورة التحرمي) 5(
 .31اآلية: سورة املدثر) 6(
 .157صعبد ايد البيانوين، ضرب األمثال يف القرآن،: انظر) 7(
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ضرب لَكُم مثَالً من {: وذلك يف قوله تعاىل) 1(من بني اجلوانب اليت تناولتها األمثال القرآنية اجلانب العقدي  
لْ لَكُمه فُِسكُمأَ أَن كُميفَتكَخ مهافُونخاٌء توس يهف متفَأَن اكُمقْنزا ري مكَاَء فرش نم كُمانمأَي لَكَتا مم نم كُمفُسن

  .)2(}كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعقلُونَ

در علَى شيٍء ومن رزقْناه منا رِزقاً حسناً فَهو ينفق منه ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً ال يقْ{: وقوله تعاىل  
نِ أَحلَيجثَالً رم اللَّه برضونَ ولَمعال ي مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمونَ الْحوتسلْ يراً ههجاً ورلَى سع رقْدال ي كَما أَبمهد

وهٍء ويش لَى صع وهلِ ودبِالْع رأْمي نمو ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتال ي ههجوا يمنأَي الهولَى ميمٍ كَلٌّ عقتسم اطر
{)3 (.  

ه لَن يخلُقُوا ذُبابـاً ولَـوِ   أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّ{: وقوله أيضا  
 طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمت4(}اج(.  

تخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيـوت  مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت ا{: وقوله أيضا  
  .)5(}لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ

  .)6(}إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ{ :وقوله أيضا  

الً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجالً سلَماً لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَالً الْحمد ضرب اللَّه مثَ{ :وقوله أيضا  
  .)7(}للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ

لُ الْحياة إِنما مثَ{ :وسرعة زواهلا وانقضائها وذلك يف قوله تعاىل )8(كما تناولت األمثال القرآنية احلياة الدنيا  
ح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَنا كَمينا الدفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَخت

مرنا لَيالً أَو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَـذَلك  وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَ
  .)9(}نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

                                                
 .248ثال يف القرآن، صحممد جابر الفياض األم: ، وانظر157عبد ايد البيانوين، املرجع نفسه، ص: انظر) 1(
 .28اآلية : سورة الروم )2(
 .76-75اآليتان : سورة النحل )3(
 .73اآلية : سور احلج )4(
 .41اآلية : سورة العنكبوت )5(
 .59اآلية : سورة آل عمران )6(
 .29اآلية : سورة الزمر )7(
 .118عبد ايد البيانوين، ضرب األمثال يف القرآن، ص: انظر )8(
 .24اآلية: يونسسورة  )9(
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نبات الْأَرضِ فَأَصـبح   واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه{ :وقوله أيضا  
والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصـالحات   الْمالُهشيماً تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدراً 

  .)1(}خير عند ربك ثَواباً وخير أَمالً 

والد اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَ{ :أيضاومنها قوله   
ي الْآخفطَاماً وكُونُ حي اً ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم  ـنةٌ مرفغمو يددش ذَابع ةر

  .)2(}اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

  .)3( )مصري الكافرين(، ولوح بذكر النار )مآل املتقني(ل اجلنة ومثّ  

تجرِي من تحتها الْأَنهار أُكُلُها دائم وظلُّها تلْـك  الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ  مثَلُ {: وذلك يف قوله تعاىل  
 ارالن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْب4(}ع(.  

ار من لَبنٍ لَم يتغيـر  مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ آسنٍ وأَنه { :وقوله تعاىل أيضا  
ركُلِّ الثَّم نا ميهف ملَهو فّىصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع نكَم هِمبر نةٌ مرفغمو ات

يماً فَقَطَّعماًء حقُوا مسارِ وي النف دالخ وه ماَءهع5(}أَم(.  
واتلُ {: ، كقوله تعاىل)6(واالحنراف بعد وضوح النهج،كما بينت األمثال القرآنية عاقبة الضالل بعد اهلدى   

 لَوو اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسا فَانناتآي اهنيي آتأَ الَّذبن هِملَياعئْنإِلَى  ش لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعلَر
م كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وا الْأَرنوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَو

  .)7(}كَّرونَ ساَء مثَالً الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَ فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَ
مِ مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَـلُ الْقَـو  {: وقوله تعاىل  

  .)8(}ن كَذَّبوا بِآيات اللَّه واللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمني الَّذي
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَـوا  { :، وذلك يف قوله تعاىل)9(كما مثلت األمثال القرآنية املنافقني  

إِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيإِلَى ش ينالَّذ كونَ أُولَئهمعي انِهِميي طُغف مهدميو بِهِم زِئهتسي زِئُونَ اللَّههتسم نحا نم

                                                
 .46-45اآلية : سورة الكهف )1(
 .20اآلية: سورة احلديد) 2(
 .252جابر الفياض، األمثال يف القرآن، ص)3(
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يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمداللَةَ بِالْها الضورتاش مثَلُهاراً  من قَدوتي اسثَلِ الَّذا كَمم اَءتا أَضفَلَم
 ونَ أَوجِعرال ي مفَه يمع كْمب مونَ صرصبال ي اتي ظُلُمف مكَهرتو مورِهبِن اللَّه بذَه لَهواِء حمالس نبٍ ميكَص

صواعقِ حذَر الْموت واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين يكَـاد  فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم من ال
ـ   ه لَـذَهب بِسـمعهِم   الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاَء لَهم مشوا فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شـاَء اللَّ

  .)1(}كُلِّ شيٍء قَدير وأَبصارِهم إِنَّ اللَّه علَى 
ـ { :وقوله أيضا   الَ كَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم قَرِيباً ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم ولَهم عذَاب أَليم كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَ

  .)2(}ه رب الْعالَمني للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيٌء منك إِني أَخاف اللَّ

مثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّـذي  {: ، وذلك يف قوله تعاىل)3(ل اهللا أعمال الكافرين يف فسادها وبطالامثّ و  
  .)4(}ينعق بِما ال يسمع إِلَّا دعاًء ونِداًء صم بكْم عمي فَهم ال يعقلُونَ

ا مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه الريح في يومٍ عاصف ال يقْدرونَ مم{ :وقوله أيضا  
 يدعاللُ الْبالض وه كٍء ذَليلَى شوا عب5(}كَس(.  

يحسبه الظَّمآنُ ماًء حتى إِذَا جاَءه لَم يجِـده شـيئاً    والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة{ :وقال أيضا  
م اهشغي يرٍ لُجحي بف اتكَظُلُم ابِ أَوسالْح رِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوو  ـنم جوم هقفَو نم جو

 اتظُلُم ابحس هقـ فَو ن نم ا لَهوراً فَمن لَه لِ اللَّهعجي لَم نما واهري كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعورٍ ب
{)6(.  

ظَلَموا أَنفُسهم  مثَلُ ما ينفقُونَ في هذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر أَصابت حرثَ قَومٍ{ :وقال تعاىل  
  .)7(}فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ 

وضرب اللَّه مثَالً قَريةً { :، فقال)8(كما بين سبحانه وتعاىل ما جيره الكفر على صاحبه يف الدنيا قبل اآلخرة  
ـ كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتي بِم فوالْخوعِ والْج اسبل ا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهعبِأَن تفَكَفَر كَانكُلِّ م نغَداً ما رقُها رِزا ه

  .)1(}كَانوا يصنعونَ 

                                                
 .20-14اآليات : سورة البقرة )1(
 .17-16اآليات : سورة احلشر )2(
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 .254حممد جابر الفياض، األمثال يف القرآن، ص: انظر )8(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


نا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَـذَّبوهما  لَهم مثَالً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ إِذْ أَرسلْ واضرِب { :وقال أيضا  
رحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا وما أَنزلَ ال

ا لَنـرجمنكُم  لَيكُم لَمرسلُونَ  وما علَينا إِلَّا الْبالغُ الْمبِني  قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَئن لَم تنتهـو قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِ
 مقَو متلْ أَنب متأَإِنْ ذُكِّر كُمعم كُمرقَالُوا طَائ يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيـلٌ  وجر ةيندى الْمأَقْص ناَء مجرِفُونَ وسم

أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيـه  يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني  اتبِعوا من ال يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ وما لي ال 
آل ونِهد نذُ مخونَ أَأَتعجراللٍ تي ضي إِذاً لَفإِن ذُونقنال يئاً ويش مهتفَاعي شننِ عغال ت ربِض نمحالر نرِدةً إِنْ يه

ل ا غَفَرونَ بِملَمعي يمقَو تا لَيةَ قَالَ ينلِ الْجخيلَ ادق ونعمفَاس كُمببِر تني آمبِنيٍ إِنم ـي وبي ر   ـنلَنِـي معج
 نيمكْراالْممو ةً وحيإِلَّا ص تإِنْ كَان  نيزِلنا ما كُنماِء ومالس نم دنج نم هدعب نم هملَى قَوا علْنزأَن مةً فَإِذَا هداح

  .)2(}خامدونَ

نا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما واضرِب لَهم مثَالً رجلَينِ جعلْ{: وقوله تعاىل  
 كَانَ لَهراً  وها نماللَها خنرفَجئاً ويش هنم مظْلت لَما وأُكُلَه تنِ آتيتنا الْجلْتعاً كرز    ـوهو بِهـاحصفَقَـالَ ل رثَم

فَراً ين زأَعاالً وم كنم ا أَكْثَرأَن هاوِرلَحخدو     ـا أَظُـنمـداً وأَب هذه بِيدأَنْ ت ا أَظُنقَالَ م فِْسهنل مظَال وهو هتنج
الَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَـك  الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً قَ

إِذْ دخلْت جنتك قُلْت مـا  من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً لَكنا هو اللَّه ربي وال أُشرِك بِربي أَحداً ولَوال 
سـلَ علَيهـا   لَّا بِاللَّه إِنْ ترن أَنا أَقَلَّ منك ماالً وولَداً فَعسى ربي أَنْ يؤتينِ خيراً من جنتك ويرشاَء اللَّه ال قُوةَ إِ

اً وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّـب  حسباناً من السماِء فَتصبِح صعيداً زلَقاً  أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن تستطيع لَه طَلَب
  .)3(}كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً

ثال اليت جاءت مقارنة ، أما األم) 5(، وبني احلق والباطل)4(ومن األمثال ما جاءت مقارنة بني الضال واملهتدي
أَومن كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في  {: ففي قوله تعاىل،بني الضال واملهتدي 

معوا يا كَانم رِينلْكَافل نيز كا كَذَلهنارِجٍ مبِخ سلَي ات6(}لُونَالظُّلُم(.  
  .)7(وقوله أيضا بعد أن بين صنيع كل من املؤمن والكافر  
  .)1(}مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَ {  

                                                                                                                                                                              
 .112اآلية : سورة النحل )1(
 .20-13سورة يس، اآليات  )2(
 .42-32اآليات : سورة الكهف )3(
 .255، صاألمثال يف القرآنالفياض، حممد جابر : انظر )4(
 .159عبد ايد البيانوين، ضرب األمثال يف القرآن، ص: انظر )5(
 .122اآلية : سورة األنعام )6(
 .255ص ،األمثال يف القرآن ، حممد جابر الفياض: انظر )7(
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أَنزلَ من السماِء ماًء فَسـالَت أَوديـةٌ    { :، قوله تعاىل)2(األمثال اليت جاءت مقارنة بني احلق والباطلمن و  
زبد مثْلُه كَذَلك يضرِب اللَّـه   بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً ومما يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاَء حلْية أَو متاعٍ

  .)3(}زبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ الْحق والْباطلَ فَأَما ال
، قولـه  )4(ويف الفرق بني كلمة احلق واإلميان، وهي الكلمة الطيبة، وبني كلمة الكفر، وهي الكلمة اخلبيثـة   

أُكُلَها كُلَّ  تؤتيرب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماِء أَلَم تر كَيف ض {: تعاىل
كَش بِيثَةخ ةمثَلُ كَلمونَ وذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضيا وهبر نيٍ بِإِذْنقِ  حفَـو نم ثَّتتاج بِيثَةخ ةرج

  .)5(}الْأَرضِ ما لَها من قَرارٍ
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم {: ج املوضوعات ببعضها نقرأ قوله تعاىلزامتويف جمال اتصال التشريع باألخالق و  

بِلَ في كُلِّ سنبلَة مائَةُ حبة واللَّه يضاعف لمن يشاُء واللَّه واسع علـيم  في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنا
هرأَج ملَه ال أَذىاً ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتال ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذوال خو هِمبر دنع م هِملَيع ف

يها الَّذين آمنوا ال تبطلُوا وال هم يحزنونَ  قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذى واللَّه غَنِي حليم  يا أَ
سِ وال يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صـفْوان علَيـه   صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء النا

الَّـذين   ومثَلُكَافرِين تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْداً ال يقْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبوا واللَّه ال يهدي الْقَوم الْ
 أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم موالَهم ابتغاَء مرضات اللَّه وتثْبِيتاً من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فَآتتينفقُونَ أَ

ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبص6(}ي(.  
  :)7(ثال اهللا منهاوهناك آيات اليت أشارت إىل أم  
  .}إِنَّ اللَّه ال يستحيِي أَنْ يضرِب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها {: قوله تعاىل  
  .)8(}كذلك يضرب اهللا األمثال{: وقوله أيضا  
فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف { :وقال أيضا  
{)9(.  

                                                                                                                                                                              
 .24اآلية : سورة هود )1(
 .159صعبد ايد البيانوين، ضرب األمثال يف القرآن، : نظرا) 2(
 .17اآلية: سورة الرعد )3(
 .160، صاملرجع نفسهعبد ايد البيانوين، : انظر )4(
 .26-24اآليات : سورة إبراهيم )5(
 .265-261اآلية : سورة البقرة )6(
ـ 1401،ط  .دحممد مصطفى حممد، الفهرس املوضوعي آليات القرآن الكرمي، دار اجليل، بريوت، لبنـان، ودار عمـان، األردن،   : انظر )7( -هـ

 .451-445م، ص1981
 .26اآلية : سورة البقرة )8(
 .45اآلية : سورة إبراهيم )9(
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  .)1(}صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الْأنسانُ أَكْثَر شيٍء جدالً  ولَقَد{ :وقوله أيضا  

  .)2(}مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ{: وقوله  

  .)3(}وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ {: وقوله تعاىل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شرح بعض النماذج من األمثال القرآنية: المبحث الثاني         

ذج من األمثال الواردة يف القرآن الكرمي، منها ما يتعلق جبانب العقيدة نتناول يف هذا املبحث شرح بعض النما  
ومثل ،فتضمن هذا املبحث ثالثة مطالب وهي مثل املنافقني ،ومنها ما يتعلق باحلياة الدنيا ،ومنها ما يتعلق باألخالق ،

  .ومثل احلياة الدنيا،املعرض عن آيات اهللا 
  :مثل املنافقني: املطلب األول

  .وهو املنافق، الكرمي ذكره املوىل تبارك وتعاىل يف القرآن،يف هذا املطلب صنفا خاصا من البشر تناولت   
                                                

 .54اآلية : سورة الكهف )1(
 .27اآلية : سورة الزمر )2(
 .43اآلية : سورة العنكبوت )3(
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كما نزلـت سـورة   ،ووصفهم اهللا سبحانه وتعاىل بأبشع الصفات ،فقد ورد ذكر املنافقني يف القرآن الكرمي   
هم وأن،وبين حاهلم ومآهلم ،ة البقرة كما ذكرهم اهللا سبحانه وتعاىل يف أوائل سور،خاصة م مسيت سورة املنافقني 

م وأعماهلم حاهلموذلك لغرابة ،اس خطورة على اإلطالق أشد النم يف عقيدوتذبذ.  
وذلك يف قولـه  ،بعد أن ذكر سبحانه وتعاىل يف سورة البقرة صنف من الناس وهم املؤمنون املتقون املفلحون       
للْمتقني الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ  ىب فيه هدالْكتاب ال ريامل ذَلك  {: تعاىل

 مه ةربِالْآخو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذودلَى هع كونَ أُولَئنوقىي نم  مه كأُولَئو هِمبر
  .)1(}الْمفْلحونَ 

ذكر الكافرين يف مقابلتهم إذ الكفـر واإلميـان   ،، وبدأ م لشرفهم وفضلهم  ذكر اهللا تعاىل املؤمنني أوالو  
رهم ال يؤمنونَ ختم اللَّه علَـى  الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذ إِنَّ {: فقال سبحانه وتعاىل) 2(طرفان

 يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو 3(}قُلُوبِهِم(.  
ومن النـاسِ مـنU :}    وهم املنافقون فقال،مث ذكر أخريا طائفة من الناس حالتهم غريبة وأمرهم عجيب   

فُسـهم ومـا   للَّه وبِالْيومِ الْآخرِ وما هم بِمؤمنِني يخادعونَ اللَّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّـا أَن يقُولُ آمنا بِا
ونَ وبكْذوا يا كَانبِم يمأَل ذَابع ملَهضاً ورم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمونَ فرعشي يوا ففِْسدال ت ميلَ لَهإِذَا ق

ميلَ لَهإِذَا قونَ ورعشال ي نلَكونَ وفِْسدالْم مه مهونَ أَال إِنحلصم نحا نمضِ قَالُوا إِنالْأَر  اسالن نا آموا كَمنآم
 مه مهاُء أَال إِنفَهالس نا آمكَم نمؤا قَالُوا أَنلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا آمنآم ينإِذَا لَقُوا الَّذونَ ولَمعال ي نلَكاُء وفَهالس

ئك الَّذين غيانِهِم يعمهونَ أُولَإِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُ
يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمداللَةَ بِالْها الضورت4(}اش(.  

فقد وصفهم اهللا تعاىل بعشرة أوصاف كلـها  ،فهذه اآليات تتحدث عن صفات املنافقني بإسهاب وتفصيل   
ملكر والسفه واالستهزاء بآيات اهللا واإلفساد يف وهي الكذب اخلداع ا،شنيعة وقبيحة تدل على رسوخهم يف الضالل 

  .)5(األرض واجلهل والضالل والتذبذب والسخرية باملؤمنني

لذي يدعو إىل الغرابة والعجـب لشـذوذه   ا،) 6(بعد أن أفاض القرآن الكرمي يف أوصاف هذه الطائفة الثالثة  

ف املنافقني مجيعا على السـواء مـن قضـية    ومها يف بيان موق،لبيان شأم هذين املثلني  Yوغموضه، ضرب اهللا 

                                                
 .5-1اآليات : سورة البقرة) 1(
 . 135، ص1ج ،1996-1417، 5بنان، طالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بريوت، ل) 2(
 .7-6اآليتني : سورة البقرة) 3(
 .16-8اآليات : سورة البقرة) 4(
، حممد علي الصابوين، قبس من نور القرآن الكرمي، دراسة حتليلية موسعة بأهداف ومقاصد السورة الكرمية، دار القلم للطباعة والنشـر، دمشـق  ) 5(

 .22، ص1، ج1م ،1988-1408، 2سوريا، ط
 . 23، ص1، ج1املرجع نفسه، م، حممد علي الصابوين: انظر) 6(
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كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتـركَهم فـي    مثَلُهم { :فقال تعاىل) 1(اإلميان

ونَ أَوجِعرال ي مفَه يمع كْمب مونَ  صرصبال ي اتلُـونَ   ظُلُمعجي قربو دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس نبٍ ميكَص
 طَفخي قرالْب كَادي رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعاَء أَصا أَضكُلَّم مهارصأَب

  .)2(}ير ا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شاَء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدلَهم مشوا فيه وإِذَ

  :شرح األلفاظ-1
  :) 3(صفتهم وحاهلم: مثلهم

  .) 4(استوقدت النار إذا ترشحت إليقادها: استوقد

  .) 5(وال يبصرونال يسمعون وال ينطقون : عمي صم بكم

6(املطر من صاب يصوب إذا نزل من السماء: بالصي (.  

  .) 7(ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة املطر: الظلمات

يقـال صـعقتهم الصـاعقة    ،أي يغشى عليه ،الصاعقة صوت الرعد الشديد الذي يصعق اإلنسان منه : الصواعق
  .) 8(وأصعقتهم إذا أصابتهم فصعقوا وأصعقوا

  .) 9(يقال خطفه واختطفه،واخلطف أخذ الشيء بسرعة واستالب ،معها ويذهب ا يلت: خيطف

  :معاين اآليات

وهـو  ) 1(مثلني ينبئان بانقسامه إىل فـريقني  وهم املنافقون يف جمموعهضرب اهللا تعاىل هلذا الصنف من الناس   

  .يف تفسريه )2(اختيار ابن كثري

                                                
 .59ص ،2000-1421، 1حممد بكر إمساعيل، األمثال القرآنية، دراسة حتليلية، دار املنار، القاهرة، مصر، ط: انظر) 1(

 . 20-17اآليات: سورة البقرة) 2(
-1418، 3مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكـة العربيـة السـعودية، ط    أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،) 3(

 .30، ص1ج م،1997
 .544الراغب األصبهاين، مفردات ألفاظ القرآن، ص) 4(

 .30، ص1جابر اجلزائري، املرجع السابق، ج أبو بكر)5(

، 6ج م،1999-1419، 1يدي، املكتبة العصـرية، بـريوت، لبنـان، ط   الغريبني يف القرآن واحلديث، حتقيق ودراسة أمحد فريد املز ،اهلروي) 6(

 .2022ص

 .30، ص1أبو بكر جابر اجلزائري، املرجع السابق، ج) 7(

 .1079، ص4الغريبني يف القرآن واحلديث، ج، اهلروي ) 8(

 .571، ص2، جنفسهملصدر ا ،اهلروي)9(
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فجنوا مثارها وصلح حاهلم ا أيام كانوا مستقيمني على الطريقة ،سلفهم  عمل ا،من أتاهم اهللا دينا وهداية : األول

ومل ،آخذين بإرشاد الوحي واقفني عند حدود الشريعة، ولكنهم احنرفوا عن سنن سلفهم، يف األخذ ا ظاهرا وباطنا 

به أو خريا سيق إليهم  ينظروا يف حقائق ما جاءهم بل ظنوا أن ما عند سلفهم من نعمة وسعادة إمنا كان أمرا خصوا

ولـذلك مل  ،وإن كان ذلك العمل مل خيالط سـرائرهم  ،لظاهر قول أو عمل امتازوا عن غريهم ممن مل يأخذ بدينهم 

حفظ املوجود أيسر من إجياد املفقـود   ألنّ،يتفكروا قط يف كوم أحرى بالتمتع بتلك السعادة والسيادة من سلفهم 

لـزعمهم أن  ،الذي اقتدى به من قبلهم مبا فيه من مشوس العرفان وجنوم الفرقـان  بل يبيحوا ألنفسهم فهم الكتاب ،

  .) 3(ا أفراد من رؤساء الدين يؤخذ بأقواهلم ما وجدوا وبكتبهم إذا فقدوافهمه ال يرتقي إليه إلّ

مـا   فمثل هذا الصنف كمثل الذي استوقد نارا يف مغارة مظلمة موحشة ضمن ليل دامس، فلما أضاءت هذه النار"

سيله أبعد وحوله من أرض املغارة، ورأى صراطه وعرف سبيل هدايته، ووجد أنه على غري ما يهوى ويشتهي، اختذ 

ا عنه شعاع الضوء، رافضا االهتداء بالنور، متأبيا أن يسلك الصراط املستقيم، إصرار على الباطل، ومعاندة للحق، 

هابه فأمسى كاألصم األبكم واألعمى، غري مستعد ألن يرجع إىل فوقع عليه قانون ذهاب النور الذي تسبب هو يف إذ

، ومل يقـل ذهـب اهللا   )6(}ذَهب اللَّه بِنورِهم {:يف قوله تعاىل )5(، ونالحظ هنا دقة التعبري القرآين)4("موطن النور

ذي جعلَ الشمس ضياًء الَّ {)7(بضوئهم مع أم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء فما هو الفرق بني الضوء والنور

  .)8(}والْقَمر نوراً

                                                                                                                                                                              

ج أحاديثه وشرح غريبه إبراهيم مشس الـدين، دار الكتـب العلميـة،    سري املنار، خرحممد رشيد رضا، تفسري القرآن احلكيم املشهور بتف: انظر) 1(

 .142، ص1ج ،1999-1420، 1بريوت، لبنان، ط

املتفنن، هو إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن درع اإلمام احلافظ، احملدث، املؤرخ، القريشي الدمشقي الشافعي عماد الدين أبو الفداء، الفقيه )  2(

البداية والنهاية، مجع املسانيد العشرة، اختصار علوم احلديث، األحكام علـى  : هـ، له املصنفات774هـ، وتويف سنة 701: ، يقال ولد سنةمفسر

  .أبواب التنبيه

بن ، طبقات الشافعية أليب بكر 374، 373، ص1، الدرر الكامنة البن حجر، ج111-110، ص1ترمجته يف طبقات املفسرين للداودي، ج: انظر

، 2ج، 1997-1408، )ط.د(، اعتىن بتصحيحه، وعلق عليه احلافظ عبد احلليم خان،  دار الندوة اجلديدة، بريوت، لبنـان،   أمحد بن قاضي شهبة

 .238-237ص
 .143، ص2، جاملصدر نفسه حممد رشيد رضا، ) 3(
 .352امليداين، أمثال القرآن ، ص )4(
  .171، ص1جت، .ط، د.در اليوم، إدارة الكتب واملكتبات، القاهرة، مصر، الشعراوي، تفسري الشعراوي، مطابع أخبا) 5(
  .17اآلية: سورة البقرة) 6(
  .171، در نفسه صامل، الشعراوي)7(
 .5اآلية:سورة يونس) 8(
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ولكن القمـر يسـتقبل   ،فالشمس ذاتية اإلضاءة ،والضوء ال يأيت إال من إشعاع ذايت ،جند أن الضوء أقوى من النور 

فلـو أن  ،ولكن الضوء يأيت بعد شروق الشمس ،وقبل أن تشرق الشمس جتد يف الكون نورا ،الضوء ويعكس النور 
، )1(ولكن أبقى هلم النور،سبحانه وتعاىل قال ذهب اهللا بضوئهم، لكان املعىن أنه سبحانه ذهب مبا يعكس النور احلق 

 )3(، معناها أنه مل يبق هلم ضوءا وال نورا فكأن قلوم ميلؤهـا الظـالم  )2(}ذَهب اللَّه بِنورِهم { :ولكن قوله تعاىل

، لنعلم أنه ال يوجد يف قلوم أي نور وال ضوء إميـاين  )4(}مات ال يبصرونَوتركَهم في ظُلُ {ولذلك قال بعدها 
فهم يف ظلمات متعددة ومتراكمة ظلمات مركبة ال يستطيعون ،كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور اهللا ،

  .)5("اخلروج منها أبدا
ني وهو أن أدوات اإلدراك الـيت خلقهـا معطلـة    وأخريا يقدم لنا احلق سبحانه وتعاىل وصفا آخر من صفات املنافق

ولـذلك فـإن   ،، أي فهم ال يسمعون وال ينطقون وال يبصرون )7(}صم بكْم عمي فَهم ال يرجِعونَ  { )6(عندهم
وبذل اجلهد معهم لن يأيت بنتيجة ألن اهللا تعاىل بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل اهلداية الـيت  ،اإلصرار على هدايتهم 

  .)8(طريق احلق إىل ان من املمكن أن يعودوا اك
، وهو فريق يظهر له احلق تارة ويشك )9(}أَو كَصيبٍ من السماِء { :أما الفريق الثاين فقد ضرب اهللا له املثل يف قوله

يانـا  فله نظرات ترمي إىل ما بني يديه من اهلداية أح ،أي الفريق الذي بقي له بصيص من النور،ويشك تارة أخرى 
ويأتلق يف نظره احلني بعد احلني، عندما حتركه الفطـرة، أو  ،وملعان الترتيل ملعان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة ،

تدفعه احلوادث للنظر فيما بني يديه ولكنه من التقاليد والبدع يف ظلمات حوالك، ومن اخلبط فيها على حال ال ختلو 
ويربق يف عينه نور اهلداية، فإذا أضـاء لـه ذلـك الـربق     ،اإلنذار اإلهلي  وهو يف ختبطه يسمع قوارع،من املهالك 

مث إنه ليعرض عن مسـاع  ،ارة قام وحتري ال يدري أين يذهب وإذا انصرف عنه بشبه الضالالت الغر،السماوي سار 
اف من تلـك  وال نصح الناصح خي،نذر الكتاب ودعاة احلق كمن يضع أصبعيه يف أذنيه حىت ال يسمع إرشاد املرشد 

  .)10(ومن صواعق النذر أن لكه، القوارع أن تقتله
  .)11(}أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق   { :قوله تعاىل

                                                
  .172، ص1ج ،در نفسهصامل، الشعراوي)1(
 .17اآلية: سورة البقرة) 2(
 .172، ص1، جدر نفسهصامل، الشعراوي)3(
 .17اآلية : قرةسورة الب) 4(
 .172، ص1، جدر نفسهصامل، الشعراوي)5(
  .172، ص1تفسري الشعراوي ، ج)6(
 .18اآلية: سورة البقرة) 7(
 .176، ص1ج املصدر نفسه،الشعراوي : انظر) 8(
 .19اآلية: سورة البقرة) 9(
 .143، ص1حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج) 10(
 .19اآلية: سورة البقرة) 11(
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  .)2("صاب املطر يصوب صوبا إذا احندر ونزل: ب الفيعل من قولكوالصي: ")1(قال أبو جعفر
ألن بالعلم واهلدى حياة األرواح، كما ،من اهلدى والعلم باملطر  rملا جاء به حممد وقد ضرب اهللا يف هذه اآلية مثال 

  .) 3(أن باملطر حياة األجسام

هـم   ب مثل لظاهر ما أظهر املنافقون بألسنتهم من اإلقرار والتصديق والظلمات اليت هي فيه لظلمـات مـا  فالصي
الصواعق فلما هم عليه من الوجل من وعيد اهللا إياهم وأما الرعد و،مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض القلوب 

هل هو كـائن أم  : يف آي كتابه، إما يف العاجل وإما يف اآلجل أن حيل م مع شكهم يف ذلك  rعلى لسان رسوله

ار مبا جـاء بـه   هم أن يكون ذلك حقا يتقونه باإلقرغري كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذب وباطل، فهم من وجل
  .) 4(خمافة على أنفسهم من اهلالك، ونزول النقماتنتهم بألس rحممد 
إشارة ،، فقد أطلق األصابع وأراد األنامل )5(}يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم من الصواعقِ حذَر الْموتU :} قوله 

ـ ،  م، وفرقا من املوت الذي كاد يلم م، وتنبيهـا علـى   إشارة إىل شدة فزعهم من اخلطر الذي يدمههم وأحدق
كما ال جيدي عنهم حذرهم شـيئا  ،وماهم مبزحزهم عنه ،محقهم حيث جعلوا سد آذام وقاية ألنفسهم من املوت 

  .)6(ألن اهللا حميط بقدرته وهم حتت مشيئته

} مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادعىن يكاد نـور  الربق اخلاطف الشديد النور يكاد خيطف بصر ناظره مب ، أي أنّ)7(}ي

كُلَّما أَضاَء لَهم مشوا فيـه  { :وذلك بكشف عورام ونفاقهم، قوله تعاىل، )8(القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم

يلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه اَء اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمٍء قَو يرأي يعرفـون  )9(}د ،

، فضرب اهللا )10(فإذا ارتكسوا منه إىل الكفر قاموا أي متحريين،فهم من قوهلم به على استقامة ،باحلق ويتكلمون به 
                                                

هـ، له مـن  310هـ، وتويف سنة 224لي الطربي، اإلمام العالمة املفسر املؤرخ، ولد سنة مد بن جرير بن يزيد بن كثري األمعفر حمهو أبو ج) 1(
، 2ترمجتـه يف طبقـات املفسـرين للـداودي، ج    : انظر،ماء، تاريخ األمم، ذيب اآلثارجامع البيان يف تأويل آي القرآن، اختالف العل: املصنفات

 قات املفسرين للسيوطي، راجع النسخة وضبط أعالمها خنبة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بـريوت، لبنـان،  ، طب110-106ص
، طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي، حتقيق حممد عبد الفتاح حممد احللو، حممود حممد الطنـاحي،  84-82، ص1983-1403، 1ط

 128-120ص،3ج .1992-1413، 2ط ،مصرهجر للطباعة والنشر، جيزة، 
 .183ص، 1، ج1997-1418، 2الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، تفسري الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط) 2(
ار الكتب العلميـة، بـريوت،   حممد األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، خرج آياته وأحاديثه حممد عبد العزيز اخلالدي،  د) 3(

 .40، ص1ج ،1996-1417، )ط.د(لبنان، 
 .191، ص1تفسري الطربي، ج) 4(
 .19اآلية :سورة البقرة) 5(
 .76حممد بكر إمساعيل، األمثال القرآنية، ص) 6(
 .20اآلية: سورة البقرة) 7(
 .42، ص1، جاملصدر السابقالشنقيطي، ) 8(
 .20اآلية: سورة البقرة) 9(
كثري، تفسري القرآن العظيم، روجعت هذه الطبعة على أصح النسخ األحاديث فخرجه على كتب حممد ناصر الدين األلبـاين، اعـتىن ـا    ابن ) 10(

 .98، ص1، ج2006-1427، 1وخرج أحاديثها حممود بن اجلميل، دار اإلمام مالك، اجلزائر، ط
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  وإذا أظلم علـيهم وقفـوا  ،إذا أضاء هلم مشوا فيه ،سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية املثل للمنافقني بأصحاب هذا املطر 

كان القرآن موافقا هلواهم ورغبتهم عملوا به وإذا كان غري موافق هلواهم وقفوا وبقوا يف حرية  كما أن املنافقني إذا،

وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بيـنهم إِذَا فَرِيـق   { :بقوله )1(من أمرهم وقد أشار اهللا سبحانه وتعاىل إىل هذا

كُنإِنْ يونَ ورِضعم مهنم  نِنيذْعم هوا إِلَيأْتي قالْح م2(}لَه(.  

إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ {:)4(، أي ملا تركوا من احلق بعد معرفته)3(}ولَو شاَء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم{ :قوله تعاىل

  يرٍء قَديذكره بالقدرة على كل شيء يف هذا املوضـع  إمنا وصف اهللا نفسه جلّ :" ، قال أحد املفسرين)5(}كُلِّ ش

ومعىن قـدير أي  ،وعلى إذهاب أمساعهم وأبصارهم قدير ،ر املنافقني بأسه وسطوته وأخربهم أنه م حميط ألنه حذّ،

  . )6("قادر كما معىن عليم عامل

  .مثل املعرض عن آيات اهللا: املطلب الثاين

مثل آخـر ال  نتناول يف هذا املطلب ،ن اهللا حاهلم ومآهلم وكيف بي،يف املطلب السابق مثل املنافقني  ذكرت  
ونقض لعهد اهللا املأخوذ عليها، ونكوص عـن  ،مثل لالحنراف عن سواء الفطرة "وهو ،يقل خطورة عن الذي سبق 

  ،والعلم ا ،آيات اهللا بعد رؤيتها 

ولصق بـاألرض واتبـع    ،ى عنهاوتعر ه انسلخ منهاولكن،فكانت يف متناول نظره وفكره ،ذلك الذي أتاه اهللا آياته 
ولَـو   واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِينU: }، كما قال )7("هواه

اتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنـثْ  شلْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عب

مثَالً الْقَواَء مونَ سفَكَّرتي ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصنوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كـ    ذَل نوا بِآياتكَـذَّب ينا الَّـذ
  . )8(}وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَ 

  :شرح األلفاظ-1

  .) 9(خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أو غلبة الظن: نبأ
  .)1(خرج منها كما ينسلخ اإلنسان من ثوبه واحلية من قشرها أي من جلدها:انسلخ منها

                                                
 . 43، ص1، ج الشنقيطي، أضواء البيان) 1(
 .49-48يتني اآل: سورة النور) 2(
 .20اآلية: سورة البقرة) 3(
 .100، ص1ج،املصدر السابق ابن كثري، )4(
 .20اآلية: سورة البقرة) 5(
 .195، ص1تفسري الطربي، ج) 6(
 . 1396، ص3م، ج1996-هـ1410، 25سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط) 7(
 . 177-175اآلية : سورة األعراف) 8(
 .482، صمفردات غريب القرآن راغب األصبهاين، ال) 9(
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  .) 2(الغي جهل من اعتقاد فاسد: الغاوين

  .) 4(واطمأن إليها ولزمها) 3(مال إليهاولذاا  أي سكن إىل: أخلد إىل األرض
  .) 5(اهلوى ميل النفس إىل الشهوة: هواه

وكذلك الطـائر  ،إذا خرج لسانه من حر أو عطش ،، ويقال هلث الكلب )6(اللهث رداع اللسان من العطش: يلهث

  .) 7(وهلث اإلنسان أيضا إذا أعيا،

  .) 8(ساء ههنا جتري جمرى بئس: ساء

  :ياتمعاين اآل-2

فسـلبته  ،هذا املثل يصور حياة اإلنسان الذي استعبدته شهوات نفسه، وطغت عليه نزوات الطيش واهلوى   

حريته وإرادته وعقله وفكره، وهبطت به إىل أدىن مستوى من احليوانية البهيمية، وجعلته مثال يف الذل واخلسة واملهانة 

قادرا على بياـا  ،فكان عاملا ا حافظا لقواعدها وأحكامها ،آياته ، فهذا مثل من آتاه اهللا )9(وعربة ملن اعترب وأبصر

العلم الذي ال يعمل  بل كان عمله خمالفا لعلمه متام املخالفة، فسلبها ألنّ،ولكنه مل يؤت العمل مع العلم ،واجلدل ا 

و كان يف التباين بني علمه فأشبه احلية اليت تنسلخ من جلدها وخترج منه وتتركه على األرض أ،به ال يلبث أن يزول 

والثعبان يتجرد من جلده حىت ال تبقى لـه بـه   ،كالثوب اخللق يلقيه صاحبه ،كاملنسلخ من العلم التارك له ،وعمله 

  .)10(صلة

الـدالئل   على إيضـاحها بـاحلجج و   rفحاصل معىن املثل أن املكذبني بآيات اهللا تعاىل املرتلة على رسوله حممد 

  .) 11(النتفاع من علمه ألن كال منهما مل ينظر يف اآليات نظر تأمل واعتبار وإخالصكالعامل الذي حرم ا،

                                                                                                                                                                              
 .33، صم1990-هـ1411،ط.دالسجستاين، غريب القرآن، مطبعة دار الزهراء، اجلزائر، ) 1(
 .396الراغب األصبهاين، املصدر السابق، ص) 2(
 .581، ص2الغريبني يف القرآن واحلديث، ج،اهلروي ) 3(
 .10، صاملصدر السابق،  السجستاين) 4(
 .524لراغب األصبهاين، املصدر السابق، صا) 5(
 .1714، ص5، جالغريبني يف القرآن واحلديث ،  اهلروي) 6(
 .216، صغريب القرآنالسجستاين، ) 7(
 . 54، صمفردات غريب القرآنالراغب األصبهاين، ) 8(
 .122حممد بكر إمساعيل، األمثال القرآنية، ص: انظر) 9(
 .336، ص10، جحممد رشيد رضا، تفسري املنار) 10(
 .336، ص10، جنفسه املرجع حممد رشيد رضا، ) 11(
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والتالوة مبعىن القراءة وإلقاء الكالم الذي   ،)1(}واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها { :قوله تعاىل  

وأوهلم كفار مكة وقيل لليهود ألن املثل ،للناس املخاطبني بالدعوة والضمري يف عليهم ،الذي يعاد ويكرر لالعتبار به 

  .) 2(تابع لقصة موسى يف السورة
  وإمنا ورد يف بعـض  ،ه أن يتلو على الناس نبأه مل يرد امسه يف األحاديث الصحيحة والرجل الذي أمر اهللا نبي

هذا الرجل بلعم بن باعوراء وقيل هو أميـة  ، وقيل اسم )3(األخبار اليت نقلت عن أهل الكتاب وغريهم من القصاص
ولكنه مل يتبعه بل نكب ،وعرفه طريق احلق فعرفه ،وأيا كان فهو رجل آتاه اهللا علما بالكتب السماوية ) 4(بن الصلت

  .) 5(واتبع هواه،نكب عنه وعدل عن ربه وخالقه 
  ،الذي آتاه آياته  ، فأخرب اهللا سبحانه وتعاىل أنه هو)6(}آتيناه آياتنا { قوله تعاىل  

ما تنسـلخ  ك،، أي خرج منها )8(}فَانسلَخ منها{ مث قال )7(فإا نعمة اهللا هو الذي أنعم ا عليه فأضافها إىل نفسه
ألنه هو الذي تسبب إىل انسـالخه  ،ومل يقل فسلخناه منها ،وفارقها فراق اجللد ينسلخ عن اللحم ،احلية من جلدها 
، فكـان  )11(، أي حلقه وأدركه، ومتكن من الوسوسة لـه )10(}فَأَتبعه الشيطَانُ  { :قوله تعاىل ،)9(منها باتباع هواه

ال ينال منه شيئا إالّ غرة، وخطفه فلما انسلخ من آيات ،حمروسا وحمفوظا بآيات اهللا، حممي اجلانب ا من الشيطان 
الذين يعرفون ،، أي العاملني خبالف علمهم )13(}الْغاوِين فَكَانَ من  {) 12(اهللا ظفر ا الشيطان ظفر األسد بفريسته

  .)14(احلق ويعملون خبالفه كعلماء السوء

                                                
 .175اآلية : سورة األعراف) 1(
 .337، ص10، جتفسري املنارحممد رشيد رضا، ) 2(
 .113، صاألمثال القرآنيةحممد بكر امساعيل، : انظر) 3(
 .397، ص2تفسري ابن كثري، ج: انظر) 4(
 .113، صاملرجع نفسهحممد بكر إمساعيل، ) 5(
 .175اآلية : سورة األعراف) 6(
 .218، ص األمثال يف القرآنابن قيم اجلوزية، ) 7(
 .175اآلية: سورة األعراف) 8(
 .219-218، صاملصدر نفسه ابن قيم اجلوزية،) 9(

 .175اآلية: سورة األعراف) 10(

 .337ص ،10املصدر السابق ، ج حممد رشيد رضا،) 11(

 .219القرآن، ص ابن قيم اجلوزية، األمثال يف) 12(

 .175اآلية: سورة األعراف) 13(

 .219، صابن قيم اجلوزية، املصدر نفسه ) 14(
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، مبعىن لو أردنا أن نرفعه بتلك اآليات إىل درجات الكمال والعرفان اليت تقـرن فيهـا   )1(}ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها  {

    .)3(}اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات  يرفَعِ { :، كقوله تعاىل)2(العلوم باألعمال

وإمنا هي باتباع احلق وإيثاره وقصد مرضاة اهللا تعاىل، فإن ،الرفعة عنده ليست مبجرد العلم فأخرب سبحانه أنّ   

وأخرب سبحانه أنه هو ،باهللا من علم ال ينفع فتعوذ ،ومل يرفعه اهللا بعلمه، ومل ينفعه به ،هذا كان من أعلم أهل زمانه 

  ) 4(وإن مل يرفعه فهو موضوع ال يرفع أحدا به رأسا،الذي يرفع عبده إذا شاء مبا أتاه من العلم 

، أي ولكنه اختار لنفسه السفل املنايف لتـك الرفعـة   )5(}ولَكنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه { :قوله تعاىل  

فلـم يرفـع إىل   ،أن أخلد ومال إىل األرض وزينتها وجعل كل حظه من حياته التمتع مبا فيها من اللذائذ اجلسدية ب،

بع هواه يف ذلك فلم يراع فيه االهتداء بشيء ممـا  ه إىل احلياة الروحية اخلالدة عزما، واتومل يوج،العامل العلوي رأسا 
، فالكلب يلهث يف كل حـال  )7(}الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْفَمثَلُه كَمثَلِ { 6(أتاه اهللا من آياته

وهذا الرجل صفته ،وسواء محلت عليه دده بالضرب أم تركته وادعا آمنا ،سواء أصابه العطش أو التعب أم مل يصبه 

  .)8(وهي أحسن أحواله وأقبحها،كصفة الكلب يف حالته 
  :كما يلي،ووجه الشبه ميكننا إبرازه بني الطرفني ،املثل تشبيه هيئة يئة ويف هذا 

  .اخلسة والدناءة يف كل من الكلب والكافر الذي كفر بعد علم ومعرفة-1

فالكلب يلهث لضيق تنفسه بسبب ضعف قلبه، والكافر وراء شهواته ملذاته، لضـيق  : اللهث يف مجيع األحوال-2
  .)9(صدره ومرض قلبه

وليس مضروبا لرجل معـني، وإن جـاءت   ،املثل مضروب لكل كافر كذب بآيات اهللا وأعرض عنها  وهذا  

  .)10(}ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا  {لكنها ختمت باجلمع ،الصيغة يف أول اآلية باملفرد 
  .)12(}لَعلَّهم يتفَكَّرونَ  فَاقْصصِ الْقَصص {، )11(كما أن الغرض من ذكر املثل العربة والعظة  

                                                
 . 176اآلية : سورة األعراف) 1(
 .137، ص10تفسري املنار، ج )2(
 .11اآلية :  اادلةسورة ) 3(
 .219، صاملصدر نفسهابن قيم اجلوزية، ) 4(
 .176اآلية : سورة األعراف) 5(
 .337، ص10رضا، تفسري املنار، جحممد رشيد ) 6(
 .176اآلية : سورة األعراف) 7(
 .337، ص10، جتفسري املنار حممد رشيد رضا،  )8(
 .118حممد بكر إمساعيل، األمثال القرآنية، ص: انظر) 9(
 .176اآلية : سورة األعراف) 10(
 .118، صنفسه املرجع حممد بكر امساعيل، ) 11(
 .176اآلية : سورة األعراف) 12(
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، أي بئس مثلهم أن شبهوا بالكالب اليت ال مهة هلا إالّ )1(}ساَء مثَالً الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا { :قوله تعاىل  

صـار شـبيها   ،فمن خرج عن حيز العلم واهلدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه ،إالّ يف حتصيل أكلة أو شهوة 
، ") 3(ليس لنا مثل السوء العائد يف هبته كالكلب يرجع يف قيئـه :"rوهلذا قال النيب ، )2(الكلب وبئس املثل مثلهب

) 4("ال ينبغي لنا معشر املؤمنني أن نتصف بصفة ذميمة يشانا فيها أخس احليوانات يف أخس أحواهلا"ومعىن احلديث 

  .) 4("أحواهلا
ولكـن  ،، أي وما ظلمهم اهللا )5(}ن كَذَّبوا بِآياتنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَساَء مثَالً الْقَوم الَّذي{ قوله تعاىل  

وطاعة املوىل إىل الركون إىل دار البلى، واإلقبال على حتصيل اللذات ،هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع اهلدى 

  .)6(وموافقة اهلوى
  .مثل احلياة الدنيا: املطلب الثالث

يف هـذا  و  ،نافق واملعرض عن آيـات اهللا  امل : إىل صنفني من أصناف البشر ومهااملثلني السابقنييف  تعرضت  

وهو مثل احلياة الدنيا يف زينتها وزخرفهـا  ،إال أنه له عالقة وطيدة باإلنسان  ،نوع آخر من األمثالسأتناول املطلب 
بالنبات الذي أخرجه اهللا من األرض ،اهلا وانقضائها فضرب اهللا مثال لزهرة احلياة الدنيا وزينتها وزخرفها وسرعة زو"

  .اخل) 7("وما تأكل األنعام من أب وقضب،ومما يأكل الناس من الزروع والثمار ،مباء أنزله من السماء 
لْأَرضِ مما يأْكُـلُ النـاس   إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات ا {: Uفقال   

ا أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَختح امعالْأَنـاراً    وهن الً أَوـا لَـينرا أَماه
  .)8(}لك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَفَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَ

  :شرح األلفاظ-1
  .)9(اا، والزخرف كمال حسن الشيءنبتزينت بألوان : زخرفها

                                                
 .177اآلية: ورة األعرافس) 1(
 .401، ص2جتفسري ابن كثري، ) 2(
، 2479أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته، رقـم احلـديث   ) 3(

، بلفظ يعود يف قيئـه،  1298ع يف اهلبة رقم احلديث وأخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح يف الكتاب البيوع باب ما جاء يف الرجو.924، ص2ج
-569، ص2هذا حديث حسن صحيح، حقّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت، لبنـان، ج  : وقال

570.  
ورقّم كتبها وأبواا وأحاديثها ، بن عبد اهللا بن بازابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الطبعة اليت حقق أصلها عبد العزيز ) 4(

 .285، ص5وأحاديثها حممد فؤاد عبد الباقي، دار التقوى للتراث، القاهرة، مصر، ج
 .177اآلية : سورة األعراف) 5(
 .451، ص2جتفسري ابن كثري، ) 6(
 .612، ص2ج، املصدر نفسه، ابن كثري)7(
 .24اآلية : سورة يونس) 8(
 .817، ص3جيف القرآن واحلديث،  الغريبني،اهلروي ) 9(
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  .)1(أي حسنت مبا خرج يف رباها من زهرة نضرة خمتلفة األشكال واأللوان: زينتها
  .) 3(واحلصاد يف غري إبانه على سبيل اإلفساد )2(أي يابسا: حصيدا

  :معاين اآليات-2

هناك آيات أخـرى  ،فكما ذكرنا اآلية اليت وردت يف سورة يونس ،ضرب القرآن الكرمي للدنيا أكثر من مثل   
ضرب اهللا مثال آخر عن احلياة الـدنيا  ،ففي سورة الكهف ،وسرعة زواهلا وانقضاءها ،تناولت موضوع احلياة الدنيا 

لْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشـيماً  واضرِب لَهم مثَلَ ا{ :حيث قال،
  .)4(}تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتدراً 

لَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهـو  اع{ :يقول اهللا سبحانه وتعاىل أيضا عن احلياة الدنيا،ويف سورة احلديد   
م يهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَوالد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُ

  .)5(}اب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ حطَاماً وفي الْآخرة عذَ
، بـدليل أن اهللا  )6(اد من اآليات الكرمية العزوف عن الدنيا بالكلية بل هي جرمية يف نظر اإلسـالم روليس امل  

  .)7(}اوال تنس نصيبك من الدني { :يقول
  .)8(}قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ { :وقوله أيضا  
إِنمـا مثَـلُ    {: يقول سبحانه) 9(واملثل الذي بني أيدينا يبني لنا حالة الدنيا بأا حلوة نظرة يف بادئ أمرها  

ا كَمينالد اةيالْحى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَن  ضالْـأَر ذَت
 تنيازا وفَهرخ10(}ز(.  

  فاملوىل سبحانه وتعاىل شبضِ   فَ {) 11(كاملاء الذي أنزله من السماءها ه احلياة الدنيا بأنالْـأَر ـاتبن لَطَ بِهتاخ
على ،واختلط بعضها ببعض يف جتاورها وتقارا ،ه بب، أي فأنبتت األرض أزواجا شىت من النبات تشابكت بس)12(}

  .كثرا واختالف أنواعها

                                                
 .612، ص2جتفسري ابن كثري، ) 1(
 .612، ص2ابن كثري، املصدر نفسه، ج) 2(
 .127الراغب األصبهاين، مفردات غريب القرآن، ص) 3(
 .45اآلية: سورة الكهف) 4(
 .20اآلية : سورة احلديد) 5(
 .63ص م،1981-هـ1401، 5الل، بريوت، لبنان، طحممود بن الشريف، األمثال يف القرآن، دار ومكتبة اهل: انظر) 6(
 .77اآلية : سورة القصص) 7(
 .32اآلية : سورة األعراف) 8(
  .122حممد بكر إمساعيل، األمثال القرآنية، ص: انظر) 9(
 .24سورة يونس، اآلية ) 10(
 .5862، ص10جتفسري الشعراوي، : انظر )11(
 .24اآلية: سورة يونس) 12(
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  }  امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يما شىت كافية للناس يف أقوا)1(}مم ومراعي أنعامهم ، بيان ألزواج النبات وكو

، يشعر بادئ ذي بدء خبطر داهم وخطب مـدهلم  )3(}إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت{،)2(وكل مرامي آماهلم

، فهي كالعروس إذا أخذت حليها من )4(ومعىن اآلية أن األرض مجعت على ظهرها كل مظاهر الترف والنعيم الزائل،

ا استعدادا للقاء الزوج ختلفة ذات البهجة فتحلت وتزينت ن باأللوان املمن احلرير امللومن الذهب واجلوهر وحللها 

حىت كان استكمال مجاهلا كأنه فعل عاقل حـريص  ،أن نشري إىل حسن االستعارة يف أخذ األرض زينتها  وهنا ال بد

  .) 6(}كُلَّ شيٍءصنع اللَّه الَّذي أَتقَن  {، )5(على منتهى اإلبداع واإلتقان فيها

، والتمتع بثمراا وإدخار )8(، أي على جذاذها وحصادها)7(}وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها {: قوله تعاىل  

  .)9(وإدخار غالا

  .)11(ون، أي جاءها أمرنا يف أي وقت بياتا وهم نائمون أو ضحى وهم يلعب)10(}أَتاها أَمرنا لَيالً أَو نهاراً  {  

 بأْسـنا  أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتاً وهم نائمونَ أَوأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يـأْتيهم  {: كقوله تعاىل  

  .)12(}ضحى وهم يلْعبونَ 

 {: ، قوله تعاىل)14(د تلك اخلضرة والنضارة، أي يابسا بع)13(}فَجعلْناها حصيداً { :مث قال سبحانه وتعاىل  

  ،مل تنعم مبعىن كأن  ن، كأن مل تغ)15(}كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ

  .)16(كأا مل تكن،وهكذا األمور بعد زواهلا 
                                                

 .24اآلية: سورة يونس )1(
 .298، ص11ج ،تفسري املنارحممد رشيد رضا، )2(
 .24اآلية: سورة يونس )3(
 .127حممد بكر إمساعيل، املرجع السابق، ص )4(
 .298، ص11ج ،املصدر السابقحممد رشيد رضا، ) 5(
 .88اآلية: سورة النمل) 6(
 .24اآلية: سورة يونس) 7(
 .612، ص2تفسري ابن كثري، ج) 8(
 .298، ص11ج، تفسري املنار د رضا،حممد رشي :انظر) 9(
 .24اآلية: سورة يونس) 10(
 .128حممد بكر إمساعيل، األمثال القرآنية، ص ) 11(
 .98-97اآلية: سورة األعراف) 12(
 .24اآلية: سورة يونس) 13(
 .612، ص2ج ،املصدر السابقابن كثري،)14(
 .24اآلية: سورة يونس) 15(
 .612، ص2، جالسابقابن كثري، املصدر ) 16(
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  ا مل تنبت ومل متكث قائمة نضرة باألمس واملعىن أنومنه ،ها هلكت فجأة فلم يبق يف زروعها شيء حىت كأ
  .)2(}كَأَنْ لَم يغنوا فيها{ :)1( يف األقوام اهلالكني يف أرضهمقوله تعاىل

  ،واألمس مثل يف الوقت القريب :" ) 4(ال الزخمشريق، )3(واألمس الوقت املاضي  

كَذَلك نفَصلُ { :، قوله تعاىل)6(أما أمس غري معرف فهو اسم لليوم الذي قبل يومك...) 5(كأنه قيل كأن مل تغن آنفا
، أي نبني احلجج واألدلة ليعتربوا ذا املثل يف زوال الدنيا عن أهلها سريعا مـع  )7(}لْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ  نفَصلُ ا

ا، ومتكن 8(هم وثقتهم مبواعدها وتفلتها عنهم، فإن من طبعها اهلرب ممن طلبها والطلب ملن هرب منـها اغترارهم( ،
  ،عظة بالغة لكل من جيعل الدنيا مبلغ مهه ومنتهى أمله وهلذا يعترب املثل الذي قمنا بتحليله 

  .)9(وينسى اآلخرة فال يعمل هلا من الصاحلات ما يكفل له السعادة

وهو كون كل املشبه ،ألن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء ،شبيه يف هذه اآلية هو من التشبيه املركب توال  
  .) 10(ال، مث عما قليل يضمحل ويزولواملشبه به ميكث ما شاء اهللا وهو يف إقبال وكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 298، ص11حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج) 1(
 .92اآلية : سورة األعراف) 2(
 .299، ص11، جتفسري املنار حممد رشيد رضا، )3(
هـ، تـويف سـنة   467ولد سنة ) جاور مكة زمانا(لنحوي اللغوي املفسر جار اهللا هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر أبو القاسم الزخمشري ا) 4(

ـ ات املترمجته يف طبق: ائر األمثال، انظرن املصنفات الكشاف يف تفسري القرآن، الفائق يف غريب احلديث، أساس البالغة، سوهـ، له  م538 رين فس
 .279ص ،2ج ،140-133، ص25ج، الوايف بالوفيات للصفدي، بغية الوعاة للسيوطي، 216-314، ص2للداودي، ج

: ترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل رتبه وضيفه وصححه حممد عبد السـالم شـاهني، ط  الزخمشري، تفسري الكشاف عن حقائق غوامض ال) 5(
 .329ص ،2ان، جنم، دار الكتب العلمية، بريوت، لب1995-هـ1415

 .299، ص11، جاملصدر السابقحممد رشيد رضا،   )6(
 .24اآلية : سورة يونس) 7(
 .613، ص2تفسري ابن كثري، ج) 8(
 .128يل، األمثال القرآنية، صحممد بكر إمساع) 9(
 .358، ص2ج، أضواء البيانالشنقيطي، ) 10(
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  األهداف التربوية والدعوية من خالل ضرب : الثالثالفصل 

  األمثــال  في القرآن الكريم               

  

  

  .أهداف التربية بضرب األمثال: المبحث األول    

  .أهداف الدعوة بضرب األمثال: المبحث الثاني    

  .أهداف عامة: بحث الثالثالم    
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  .ية بضرب األمثال في القرآنبأهداف التر: المبحث األول             

بل إن هلا غايات نفسـية   ،إن األمثال القرآنية ليست جمرد عمل فين يقصد من وراءه الرونق البالغي فحسب  
  .)1(ة إىل اإلعجاز البالغي وتأثري األداءتربوية حققتها نتيجة لنبل املعىن ومسو الغرض، إضاف

  :وتنقسم هذه األهداف التربوية عموما إىل ثالثة أقسام وهي

  .أهداف اعتقادية: املطلب األول

  ا تناولت أمورا مهما العقيدة اإلسالمية املتتبع لألمثال يف القرآن الكرمي جيد بأ فضرب اهللا األمثال ،ة جاءت
  :فمن أمثلة ذلك،، إضافة إىل قضية البعث والنشور )2(ن الشرك وضاللة املشركنيلوحدانيته وقدرته وبطال

                                                
ـ 1408، 2عبد الرمحن النحالوي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع ،  دار الفكـر، دمشـق، سـوريا، ط   ) 1( -هـ

 .249م، ص1983
 .249صحممد جابر الفياض، األمثال يف القرآن الكرمي، : انظر) 2(
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وبطالن كل ما سواه مـن املعبـودات   ،وإفراده بالعبادة  ،األمثال اليت دف إىل الربهان على وجوب توحيد اهللا-1
  .) 1(وأغلب هذه األمثال تبدأ بإبطال الشرك ونفيه،

عبداً مملُوكاً ال يقْدر علَى شيٍء ومن رزقْناه منا رِزقاً حسناً فَهو ينفق منـه سـراً    ضرب اللَّه مثَالً{: قوله تعال
يقْدر علَى شيٍء أَبكَم ال  وجهراً هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ وضرب اللَّه مثَالً رجلَينِ أَحدهما
ع وهلِ ودبِالْع رأْمي نمو ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتال ي ههجوا يمنأَي الهولَى مكَلٌّ ع وهيمٍ وقتسم اطر2(}لَى ص(.  

وهم ال ،رون على شيء فقد كان هلم عبيد مملوكون ال ميلكون شيئا وال يقد،فاملثل األول مأخوذ من واقعهم   
ون بني العبد اململوك العاجز والسيد املالك املتصرف يسو،  

3(وكل خملوقاته له عبيد،وبني أحد أو شيء مما خلق ،د العباد ومالكهم فيكف يسوون بني سي (.  
لة على وهو عا،أما املثل الثاين يصور حالة الرجل األخرس ال يقدر على شيء من األعمال لنقص قواه العقلية   

هل يستوي هو ورجل تام العقل ذو فهم وكفاية يأمر بالعـدل واإلحسـان   ،ويل أمره إىل أي جهة يرسله ال ينجح 
،وهـو  ،ي بني هذا وذاك فكيف ميكن التسوية بني صنم أو حجر وبني اهللا سبحانه وتعـاىل  فاإلنسان العاقل ال يسو

  .)4(القادر العليم اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر
نتم فيه ضرب لَكُم مثَالً من أَنفُِسكُم هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاَء في ما رزقْناكُم فَأَ{: وقوله تعاىل

  .)5(}سواٌء تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعقلُونَ
وهم مع ذلك معترفـون أن   ،وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل للمشركني به العابدون معه غريه اجلاعلني له شركاء  

شركاءه من األصنام واألنداد عبيد له ملك له كما كانوا يقولون يف تلبيتهم، لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك 
أَيها النـاس ضـرِب مثَـلٌ     يا{ :حيث قال) 7(مث بني للمشركني عجز ما يدعون من دون اهللا. )6(متلكه وما ملك

بهم الـذُّباب شـيئاً ال   فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتمعوا لَه وإِنْ يسـلُ 
  .)8(}لُوب يستنقذُوه منه ضعف الطَّالب والْمطْ

                                                
 .69عبد الرمحن النحالوي، التربية بضرب األمثال، ص) 1(
 .76-75اآلية: سورة النحل )2(
 .2183، ص4سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج) 3(
  .2184، ص4نفسه، جاملصدر ، سيد قطب) 4(
 .28اآلية : سورة الروم )5(
  .623، ص3تفسري ابن كثري، ج) 6(
  .248 القرآن الكرمي، صحممد جابر الفياض، األمثال يف: انظر) 7(
 .73اآلية : سورة احلج )8(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


فاهللا يبني أن الذين تدعون من دونه ) 1(فهذا مثل ضربه اهللا لقبح عبادة األوثان وبيان نقصان عقول من عبدها  
ليسوا عاجزين عن خلق الذباب فحسب وإمنا هم عاجزون عن استرداد ما يسلبهم الذباب إياه فهـم أعجـز عـن    

، وهذا أبلغ ما أنزله اهللا سبحانه )2(توجهون إليهم بالدعاءالذباب وأضعف منه مع ما عليه الذباب من ضعف فكيف ي
  .) 3(سبحانه وتعاىل يف بطالن الشرك وجتهيل أهله وتقبيح عقوهلم

ـ  {: قوله تعاىل   يالْب ـنهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات وتكَبنثَلِ الْعاَء كَميلأَو اللَّه وند نذُوا مخات ينثَلُ الَّذم وت
ونَ لَبلَمعوا يكَان لَو وتكَبنالْع ت4(}ي(.  

ومـا  ،إنّ هنالك قوة واحدة هي قـوة اهللا  ،وهذا املثل ضربه اهللا لبيان حقيقة القوى املتصارعة يف هذا اال   
فهو هزيل واهن من تعلق به أو احتمى فهو كالعنكبوت الضعيفة حتتمي ببيت من خيوط واهية ،عداها من قوة اخللق 

وحال املؤمنني الـذين مل  ،حلال املشركني مع شركائهم مثال ، وبعد هذا كله ضرب اهللا )5(فهي وما حتتمي به سواء،
ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجالً سلَماً لرجـلٍ هـلْ   { :، فقال تعاىل)6(يشركوا مع اهللا شيئا

  .)7(}لْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ يستوِيان مثَالً ا

وكل منهم يأمر ،بينهم اختالف وتنازع ،األخالق  يئوا، عبد مملوك لرجال س) 8(وهذا مثل للشرك والتوحيد   
فكيف تكون حاله معهم واآلخر عبد مملوك لرجل واحد حسن األخالق خيدمـه بـإخالص   ،بأمر خيالف أمر اآلخر 

  . يلقى من سيده إال اإلحسانوتفان وال

فكذلك الذي يعبد اهللا الواحد األحد وال يشرك ،بكل تأكيد ال ،هل يستوي هذان اململوكان يف حسن احلال   
ا يف أحسن حال، أممعه أحد9(ع بني األهواء واملفاسد والفنتا الذي يعبد اآلهلة شىت فهو موز (.  

أَولَم ير الْأنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة  { :قوله تعاىل،) البعث(وم اآلخر وهناك أمثال دف إىل وجوب اإلميان بالي-2
حقُلْ ي يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينثَالً وا ملَن برضو  بِنيم يمصخ ولَ فَإِذَا ها أَوأَهشي أَنا الَّذيِيه

رم يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو 1(}ة(.   

                                                
م، 1998-هـ1418، 9عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط: انظر) 1(

  .495ص
  .248، صاألمثال يف القرآن الكرميحممد جابر الفياض، ) 2(
  .248األمثال يف القرآن الكرمي، صابن قيم اجلوزية، ) 3(
 .41سورة العنكبوت، اآلية )4(
 .2736، ص5جسيد قطب، يف ظالل القرآن،  )5(
 .249، ص املرجع السابقحممد جابر الفياض، )6(
 .29اآلية: سورة الزمر )7(
  .670ص ،املصدر السابقالسعدي،: انظر) 8(
  .407م، ص2001-هـ1422، 1، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، طعثمان قدري مكناسي، من أساليب التربية يف القرآن) 9(
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ه اهللا إحياء العظم الرميم يوم البعث بإنشاء اإلنسان من النطفة ففي هذه اآلية الكرمية شب،  

فلم يبق ،واخلالق واحد ،وكل من النطفة والعظم الرميم نقطة بداية خللق جديد ،ك فالذي قدر على هذا قادر على ذا
  .) 2(خللقأي مانع مينع من إعادة ا

جاء العاص بن وائل إىل رسـول اهللا  : هذه اآلية ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال )3(وسبب نزول  

r  قال نعم يبعث اهللا هذا مث مييتك مث حيييك مث يـدخلك  ،فقال يا حممد أيبعث اهللا هذا بعد ما أرم ،بعظم حائل ففته

أنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِني  وضرب لَنا مثَالً ونِسـي  أَولَم ير الْ { فرتلت اآليات ) 4(نار جهنم

  .)5(}قٍ عليمخلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْ

عروشها  أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى{ ه تعاىل يف كمال القدرة على البعث بعد املوتومنه قول  

اً أَو بعض يومٍ قَالَ بلْ لَ لَبِثْت يومقَالَ أَنى يحيِي هذه اللَّه بعد موتها فَأَماته اللَّه مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَا

للناسِ وانظُر إِلَى الْعظَـامِ  لَبِثْت مائَةَ عامٍ فَانظُر إِلَى طَعامك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلَى حمارِك ولنجعلَك آيةً 

نيبا تماً فَلَما لَحوهكْسن ا ثُمهزشنن فكَي  يرٍء قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمقَالَ أَع 6(}لَه(.  

فمـات أهلـها   ،أي دمرت تدمريا وخالية من السكان ،فهذا رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها   

، أي مـىت حيييهـا   )8(}أَنى يحيِي هذه اللَّه بعد موتها {. )7(فقال على وجه الشك، واإلستبعاد،وخربت عمارا 

  .) 10(، أي ذلك بعيد وهي يف هذه احلال)9(وكيف حيييها بعد إماتتها
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