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 المستخلص

القرآن    في  التواضع  آيات  البحث  تناول 

وأسرارها   بالغتها  على  للوقوف  الكريم 

نجد   لم  لآليات  جردنا  وعند  التعبيرية 

لفظة التواضع صريحة فيه، بل نستشفها  

من خالل اآليات التي حملت تلك الداللة  

لغةً   التواضع  معنى  البحث  عرض  ،وقد 

المعاجم   إلى  بالرجوع  وذلك  واصطالحاً 

وم بيان  اللغوية  ثم   ، المصطلحات  عاجم 

بينه   كالفرق  منه  القريبة  اللغوية  الفروق 

ثم    ، الخشوع  وبين  وبينه   ، التذلل  وبين 

بالغياً   تحليالً  وتحليلها  اآليات  عرض 

بالرجوع إلى كتب التفسير وكتب البالغة  

وتغطي   البحث  تخدم  التي  القرآنية 

جوانبه، وقد جاء تحليل اآليات على وفق  

المص في  ،ثم  ورودها  الشريف  حف 

إليه   توصل  ما  أهم  فيها  ذُِكَر  خاتمة 

التي   لآليات  وجدول  نتائج  من  البحث 

 حملت معنى التواضع . 
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 التواضع لغةً: 

"أصل   والعين:  والضاد  الواو  )وضع( 

ي ه.  واحد  وحّطِ للشيء  الخفض  على  دل 

ووضعت   وضعًا،  باألرض  ووضعته 

المرأة ولدها. ووضع في تجارته يوضع:  

انخفضت  1"  خسر األرض  وتواضعت   .

بخشوعه   المتواضع  وكأن   ، يليها  عما 

باألرض،   بعيد الصقاً  من  تراه  وسكينته 

شموخاً،   يطَّاول  تراه  المتكبر  حين  في 

)مطاوع   وتخاشع  تذلل  هو  فالتواضع 

 .2 عه(وض

ومن هنا نرى أن معنى اللّغوي للتواضع  

فكأّن   الحّط،  من  فيه  لما  )التذلّل(  هو 

 اإلنسان يحّط من قدره ويتذلّل. 

 التواضع اصطالحاً: 

وترك   للحق،  "االستسالم  التواضع: 

تذلل   وقيل:  الحكم،  على  االعتراض 

لمجاري   بالتسليم  الغيوب  لعالم  القلوب 

الحق من الحق  أحكام الحق، وقيل: قبول  

واعتناق   بالقلة،  افتخار  وقيل:  للحق، 

.وتحقير  3المذلة، وتحمل أثقال أهل الملة"

هللا   عظمة  إلى  بالنسبة  وإهانتها  النفس 

ترك   "وقيل  الخلق.  بحسن  الحق  وقبول 

القوة والحول. وقيل   الصول والتبرؤ من 

وقيل   الوزر.  ومجانبة  األمر  محافظة 

التوقير" عين  في  التقصير  أنّه  ب4رؤية 

ِلذَاتها   ترى  أن  يمنعها من  للنفس  انكسار 

يلزم   أي  ويلزُمهُ  الغير،  على  مزيّة 

موجبة   وأقوال  أفعال  النفس  انكسار 

النظر   وفي  وإكرامه،  الغير  الستعظام 

إلى المعنى اللغوي نلحظ أنَّ هناك خلطاً  

أنَّ   التواضع والتذلل ، في حين نجد  بين 

فقال بينها  فّرق  قد  العسكري  هالل  :  أبا 

"إن التذلل إظهار العجز عن مقاومة من  

من   قدرة  إظهار  والتواضع  له،  يتذلل 

على   قدرة  ذا  كان  سواء  له  يتواضع 

ال" أم  الراغب    5التواضع  ق  ،وفرَّ

األصفهاني  بين الخشوع والتواضع ، أن  

واألفعال   باألخالق  يعتبر  التواضع 

يقال   والخشوع:  والباطنة.  الظاهرة 

قيل: "إذا خشع  باعتبار الجوارح، ولذلك  

 .  6القلب خشعت الجوارح"

قال تعالى : ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ  

بِقَْوٍم    ُ َّللاَّ يَأْتِي  فََسْوَف  ِدينِِه  َعْن  ِمْنُكْم 

ةٍ   اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ أَِذلٍَّة َعلَى  يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ 

ِ َواَل  َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِ  ي َسبِيِل َّللاَّ

يُْؤتِيِه    ِ َّللاَّ فَْضُل  ذَِلَك  اَلئٍِم  لَْوَمةَ  يََخافُوَن 

ُ َواِسٌع َعِليٌم(    (54)المائدةَمْن يََشاُء َوَّللاَّ

النداء   بأسلوب  الكريمة  اآلية  تصدَّرت 

مهم   أمر  لبيان  المؤمنين  إلى  الموّجه 

فجاء    ، وجل  عزَّ  هللا  بمحبة  يتعلق 

وصفهم بقوله:  ) أذلة على المؤمنين ( إذ  

"جعل صفة من ال يرتّد عن الدين أًن هللا  

يحبه ويحّب هللا، وفى ذلك بشارة عظيمة  

أن من كان   يعلم  أن  للمؤمنين ألنه يجب 

إشارة  غ وفيه  يحبه.  هللا  فإّن  مرتد  ير 

دقيقة فإن من كان مؤمنًا يجب أن يكون  
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فالخطر   محبة  له  تكن  لم  فإذا  محبًا،  هلل 

بصحة إيمانه. وفى اآلية دليل على جواز  

للعبد" العبد هلل وجواز محبة هللا    7  محبة 

ونعت المحبة بالتواضع الذي ضده الكبر  

إلى   ، والكبر يتولد من الجهل الذي يؤدي  

من   يتولد  والتواضع   . واليأس  األمن 

العلم في    8حقيقة  مبالغة  ذلك  ،وفي 

من   فإن  الجانب،  ولين  بالرفق  وصفهم 

البتة ال يظهر   فإنه  إنسان  ذليال عند  كان 

شيئًا من التكبر والترفع، بل ال يظهر إال  

أعزة   فقوله  هاهنا،  فكذا  واللين  الرفق 

الغلظة   يظهرون  أي  الكافرين  على 

على الكافرين. وقيل:" يعازونهم  والترفع  

إذا   يعزه  عزه  قولهم:  من  يغالبونهم  أي 

بالقهر   عليهم  مشددون  كأنهم  غلبه، 

والغلبة. وفي قوله )أعزة على الكافرين(  

احتراس, ألنه لو اقتصر على قوله )أذلة  

لضعفهم   الذلة  أن  ألوهم  المؤمنين(  على 

بالذلة   وصفهم  أن  إيهام  دفع  به  فقصد 

وهوانه شأن  لضعفهم  إن  حيث  من  م: 

ذلك  دفع  مهينًا  ضعيفًا  يكون  أن  المتذلل 

ضعف   عن  ليس  للمؤمنين  تذللهم  بأن 

منهم   التواضع  وليد  هو  وإنما  ومهانة، 

على   أعزة  أنهم  بدليل  للمؤمنين، 

اإلتيان   البالغة  اقتضت  بلفظ  الكافرين." 

المدح،   تمم  كما  اللفظ  بديع  ليتمم  به، 

مجاً  فحصل في هذه األلفاظ االحتراس مد 

في المطابقة، وذلك تبع للتعليق الذي هو  

الكالم" من  أذلة  9المطلوب  أن  ونلحظ   .

)الالم(   دون  )على(  الجر  بحرف  تعدت 

يضمن   أن  أحدهما:  وجهان:  ذلك  وفي 

والعطف   والشفقة  الرحمة  معنى  الذل 

والحنّو، كأنه قيل: راحمين عليهم مشفقين  

التذلل  وجه  على  عليهم 

ألنه على حذف    .والثاني: أو10والتواضع

على   فضلهم  على  التقدير:  مضاف 

حتى  11المؤمنين على  بلفظة  أتى  ،وإنما 

يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم  

ال ألجل كونهم ذليلين في أنفسهم بل ذلك  

علو   إلى  ضموا  أنهم  ألجل  التذلل 

على   ويدل  التواضع  فضيلة  منصبهم 

اآلية سياق  هذا  عن  12صحة  عدل  ."وقد 

بالالم   ألن  التعدية  )على(  بـ  التعدية  إلى 

بالالم   عداه  لو  إذ  ذاك،  يقتضي  المعنى 

لكان ذماً ال مدحاً. فقولك: )وهو ذليل له(  

يفيد الذم، وهو ههنا في مقام المدح، فجاء  

 13بـ )على( لإلشعار بالذلة المستعلية".

فيه   الذي  باالسم  الصفة  هذه  وجاءت 

المبالغة، ألن أذلة جمع ذليل وأعزة جمع  

وجاءت   مبالغة،  صفتا  وهما  عزيز، 

يحبهم   قوله:  في  بالفعل  هذا  قبل  الصفة 

الثبوت،   على  يدل  االسم  ألن  ويحبونه؛ 

فلما كانت صفة مبالغة، وكانت ال تتجدد  

باالسم.   الوصف  جاء  كالغريزة،  هي  بل 

قبل   كانت  عن  ولما  عبارة  ألنها  تتجدد، 

عليها،   المترتب  والثواب  الطاعة  أفعال 

جاء الوصف بالفعل الذي يقتضي التجدد.  

بالمؤمن   يتعلق  الذي  الوصف  كان  ولما 

أوكد، ولموصوفه الذي قدم على الوصف  

أيضا.   المؤمن  ولشرف  بالكافر،  المتعلق 
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المؤمن   بين  الذي  الوصف  كان  ولما 

بين  الذي  الوصف  من  أشرف    وربه 

يحبهم   قوله  قدم  والمؤمن،  المؤمن 

على   أذلة  قوله:  على  ويحبونه 

."فبيَّن هللا تعالى في هذه اآلية  14المؤمنين

أن من كان قويا في الدين فإنه ال يخاف  

في نصرة دين هللا بيده ولسانه لومة الئم.  

للعطف،   الواو  هذه  تكون  أن  الثاني: 

في   يجاهدوا  أن  شأنهم  من  أن  والمعنى 

هللا   شأنهم  سبيل  ومن  آخر،  لغرض  ال 

يبالون   ال  الدين  نصرة  في  صالب  أنهم 

الواحدة   المرة  واللومة  الالئمين،  بلومة 

الالئم   وفي  فيها  والتنكير  اللوم،  من 

مبالغة، كأنه قيل: ال يخافون شيئا قط من  

 15لوم أحد من الالئمين"

قال تعالى: )اَل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا  

َعلَْيِهْم  بِِه   تَْحَزْن  َواَل  ِمْنُهْم  أَْزَواًجا 

 ( 88َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلْلُمْؤِمنِيَن( الحجر ) 

ولما         النهي   بأسلوب  اآلية  ابتدأت 

كان هذا النهي يتضمن شدة قلب وغلظة  

ال جرم اعترضه باألمر بالرفق للمؤمنين  

وهو   للمؤمنين.  جناحك  واخفض  بقوله 

 راس. اعتراض مراد منه االحت

َجناَحَك    ختمت   )َواْخِفْض  بقوله: 

القرآني   األسلوب  ورد  إذ    ) ِلْلُمْؤِمنِيَن 

  ، التبعية  المكنية  االستعارة  طريق  على 

الجناح   بخفض  الجانب  خفض  شبّه  إذ 

واستعير   كل،  في  والرقة  العطف  بجامع 

للمشبّه به  المشبّه  الحاني  16اسم  "فشبه    ،

الذى   بالطائر  المؤمنين  على  العطوف 

خفض جناحه ويحوط به فراخه ، حتى  ي

ينضجوا ويستغنوا عن كالءته ، وحمايته  

والصيانة.   والحفظ  الحيطة  في  مبالغة 

شأن   من  إذ   ، مجسمة  حسية  بصورة 

أو حين يضم صغاره   يهبط  الطائر حين 

رفع   أن  كما   ، جناحه  يخفض  أن  إليه 

الجناح يطلق على التكبر والتعالي ، فإذا  

كس للوقوع  ينحط  أن  جناحه  أراد  ر 

للطيران   ينهض  أن  أراد  وإذا   ، وخفضه 

عند   جناحه  خفض  فجعل   ، جناحه  رفع 

ولين   التواضع  في  مثال  االنحطاط 

الحنان، ال   دليل  الجناح  الجانب. وَخْفض 

بليغ   من  وهذا  واالنكسار  الذلّة 

عن   كف  إذا  الطائر  ألن  االستعارات 

جناحيه" خفض  "والمراد  17الطيران   .

دم على لطفك بهم.  بها. ألن كنفك لهم ، و

في   هاهنا  الجناح  خفض  سبحانه  وجعل 

الرجل   وصفوا  إذا  العرب  قول  مقابلة 

  ، طيرة  طار  قد   : الغضب  عند  بالحدة 

فإذا   وقاره.  طاش  وقد   ، حلمه  هفا  وقد 

قيل : قد خفض جناحه ، فإنما المراد به  

والكظم    ، الكنف  بلين  اإلنسان  وصف 

بطيرة   وصفه  ضد  وذلك  الغضب.  عند 

المتوثب"المغضب   ونزوة  "فلما  18،   .

أولئك   إلى  االلتفات  عن  نهاه  لما  تعالى 

بالتواضع   أمره  أمره  الكفار  من  األغنياء 

المسلمين وغيرهم   بفقراء  والرفق  واللين 

المؤمنين" دليل خطاب  19من  . ويفهم من 

الكريمة   مخالفتها    -اآلية  مفهوم    -أعني 
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أن غير المؤمنين ال يخفض لهم الجناح ،  

يعامل قال  بل  وقد   . والغلظة  بالشدة  ون 

واخفض    { وسلم  عليه  هللا  صلى  للنبي 

فلما    } المؤمنين  من  اتبعك  لمن  جناحك 

النبي   صلى هللا عليه    -كان الخطاب مع 

لم    -وسلم   المؤمنين  على  وعطفه 

  .  } َجنَاَحَك   { قال:  الذُّل.بل  يقل:جناح 

جالله-يعني  ورأفتك  -جل  عطفك  جناح 

ورفد  ولطفك  وتعظيمك  ك،وكل  ورفقك 

فإنه داخل تحت ذلك   حسن من أوصافك 

جناح    : يقل  ولم  الخطاب.  بكاف  قََرنه 

وهو   جناحه  بخفض  أمر  فالرسول  الذل 

فال   ذال  بخفض جناحه  أمر  والولد  جانبه 

ألبويه   يذل  أن  جناحه  خفض  مع  بد 

بالذل   يؤمر  لم  فإنه  الرسول  بخالف 

اقتران   على  تدل  القرآن  ألفاظ  فاقتران 

كل   وإعطاء  إنه  معانيه  ثم  حقه،  معنى 

سبحانه كمل ذلك بقوله : } من الرحمة {  

ذل   جناح  ال  الرحمة  من  ذل  جناح  فهو 

  .20من العجز والضعف

في   إال  القرآن  في  الذل  هللا  يمدح  "ولم 

وفي   الموضع،  هذا  في  موضعين؛ 

َعلَى   }أَِذلٍَّة  قال  حينما  آخر؛  موضع 

]ا اْلَكافِِريَن{  َعلَى  ةٍ  أَِعزَّ :  اْلُمْؤِمنِيَن  لمائدة 

اإلنسان  54 وذلُّ  ألبويه،  اإلنسان  ذلُّ   ،]

ألخيه المؤمن، }َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّّلِ 

ليس   الرحمة،  من  خفٌض  ْحَمِة{،  الرَّ ِمَن 

  من هوان وال من ضعف!!. 

وإنما قال في سورة الشعراء بزيادة )لمن  

[ ألنه قال قبله (    215اتبعك ( ] اآلية :  

األق عشيرتك  :  وأنذر  اآلية   [  ) ربين 

لكان    214 الزيادة  هذه  يذكر  لم  فلو   ]

األمر   فصار  للعهد  الالم  أن  الظاهر 

من   باألقربين  مختصاً  الجناح  بخفض 

عشيرته فزيد ) لمن اتبعك ( ] الشعراء :  

شامل    215 التشريف  هذا  أن  ليعلم   ]

 .  21لجميع متبعيه من األمة

   : قلت  فإن   ": الكشاف  صاحب  قال 

وسلم   عليه  هللا  صلى  للرسول  المتبعون 

المتبعون   هم  والمؤمنون   ، المؤمنون  هم 

معنى   فما  وسلم  عليه  هللا  للرسول صلى 

 قوله : ) ِلَمِن اتبعك ِمَن المؤمنين ( ؟ 

قبل   يسميهم  أن   : وجهان  فيه   : قلت 

لمشارفتهم   مؤمنين  اإليمان  في  الدخول 

المصدقين   بالمؤمنين  يراد  وأن   ، ذلك 

صدق  بألسنتهم   صنف   : صنفان  وهم   ،

الرسول واتبعه فيما جاء به : وصنف ما  

إما   ثم   . فحسب  التصديق  إلى  منه  وجد 

أن يكونوا منافقين أو فاسقين ، والمنافق  

 22والفاسق ال يخفض لهما الجناح" 

ويبدو لنا أنه ال داعي إلى هذه التقسيمات  

رحمه    -التي ذهب إليها صاحب الكشاف  

المقصو  -هللا   وأن  ِلَمِن  ،   (  : بقوله  د 

اتبعك ِمَن المؤمنين ( تأكيد األمر بخفض  

الجناح ، ولإلشعار بأن جميع أتباعه من  

المؤمنين ، ومثل هذا األسلوب كثير في  

قوله   ومنه   ، الكريم  :    -تعالى    -القرآن 
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المعلوم   ومن   )  .  .  . بِأَْفَواِهِهم  )يَقُولُوَن 

  -أن األقوال ال تكون إال باألفواه ، وقوله  

: ) َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه . .(    -تعالى  

إال   يطير  ال  الطائر  أن  المعروف  ومن 

من    { "و  عاشور:  ابن  قال   . بجناحيه 

فإن    } اتبعك  لمن   { بيان   } المؤمنين 

  . اإليمان  الدين وهي  المتابعة في  المراد 

بشأن   التنويه  البيان  هذا  من  والغرض 

جن واخفض   : قيل  كأنه  لهم  اإليمان  احك 

: } وال طائٍر   إيمانهم كقوله تعالى  ألجل 

[ وجبر    38يطير بجناحيه { ] األنعام :  

لما   ولذلك   . قرابته  المؤمنين من  لخاطر 

»عمة    : قال  صفيةَ  دعائه  في  نادى 

  : قال  فاطمة  نادى  ولما  هللا«  رسول 

»بنت رسول هللا« تأنيساً لهما ، فهذا من  

باس  خفض الجناح ، ولم يقل مثل ذلك للع

 23ألنه كان يومئذ مشركاً"

قال تعالى: )َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا  

اْلِجبَاَل   تَْبلَُغ  َولَْن  اأْلَْرَض  تَْخِرَق  لَْن  إِنََّك 

 [   37( ] اإلسراء :  ُطوالً 

هذه اآلية الكريمة تنهى عن خصلة من     

الكبرياء   خصلة  وهي  الجاهلية  خصال 

ا, والخطاب  وكان أهل الجاهلية يتعّمدونه

مخاطب,   كّل  ليعّم  معين  لغير  عام  فيها 

عليه   هللا  )صلى  للنبي  خطابًا  وليس 

بعده. ما  يناسب  ال  إذ  والنهي    24وسلم( 

الذي استهلت به اآلية الكريمة خرج إلى  

)الكراهة( وهو  بالغي  وفي    25معنى   ،

وتتضح    , ساخرة  كناية  الكريمة  اآلية 

خالل   من  الّساخرة  الكنائية  الّصورة 

بهذه  ضع الموصوف  اإلنسان  هذا  ف 

يخرق   كأنّه  له  ترسمها  التي  المشية 

األرض بدكه إيّاها , وكأنّه يطاول الجبال  

  , الّسماء  إلى  هامته  ورفع  أنفه  بشموخ 

وليس أحد يظّن أّن هذا المتعالي المترفع  

أن   وال   , بمشيته  األرض  سيخرق  أنّه 

الكناية   ولكنّها   , بطوله  الجبال  يبلغ 

ال بهذه  التصويرية  المشية  هذه  تقرن  تي 

الّصورة الشديدة الّسخرية سواء في نفس  

من   نفس  في  أو   , يمشيها  أن  يريد  من 

إليه. الّساخر    26ينظر  التصوير  "وبهذا 

النهي عن   القرآن هدفه في  المؤثر يحقق 

اإلسالم   مبادئ  تخالف  التي  المشية  هذه 

الضعيف   المجرد  النهي  يحققه  ال  بقدر 

والوجد  الحس  في  فالنهي  األثر   , ان 

بالكناية يظّل عالقًا في الذهن والنفس بما  

صورته   في  مادية  مظاهر  من  يتلبسه 

من   والتحقير  للضحك  المثيرة  المتهكمة 

يصطنع   أن  نفسه  تراوده  من  مكروه  كّل 

وسرُّ تقييد النهي    27هذه المشية ويتكلّفها."

بالمبدأ   اأْلَْرِض(  فِي )  بقوله: للتذكير 

المانعين من الكبر والخيالء، إذ  والمعاد،  

من األرض خلق وإليها يعود، ومن كان  

أن   ال  يتواضع  أن  به  جديًرا  كان  كذلك 

ذا    28يتكبر  : والتقدير  حال  و)مرحاً( 

الحال   على  دااًل  المصدر  وجاء   , مرح 

التأكيد   على  للداللة  الفاعل  اسم  من  بداًل 

)  29والمبالغة. الجملة  شبه  فِي  وتقدمت 

في  اأْلَْرِض(   بالنهي  االهتمام  إلظهار 
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والتكبر جاء    30االختيال  ما  دقيق  من   "

لدواعي   مستجيبًا  فيه  الظرفية  حرف 

)َواَل تَْمِش     النظم وأغراضه في قوله : 

( إذ المخاطب مغرور  فِي اأْلَْرِض َمَرًحا  

بقدميه   األرض  , يضرب  األوداج  منتفخ 

المشي   أّن  ومعلوم   , وتكبًرا  اختيااًل 

ال   ,  المعتاد  األرض  غير  على  يكون 

بشدة   اشعاراً  بـ)في(  إليها  المشي  فعُدي 

ضربه في األرض ومبالغته في وطئها ,  

  , خرقها  على  قادر  أنّه  يظّن  من  شأن 

بلغ اغتراره   أّي حد  إلى  وذلك يجسد لك 

دنياه."  في  وتمكنه   , وإسناد    31بقوته   "

والمشي    . عقليٌّ مجاٌز  المشي  إلى  المرح 

مشي شّدة وطء على  مرًحا أن يكون في ال

 32األرض وتطاوٌل في بدن الماشي."

قوله:  في  الخبرية  لَْن  ) والجملة  إِنََّك 

اأْلَْرَض(   للنهي وفيه تهّكم  تَْخِرَق  "تعليٌل 

مع   مفاخرةٌ  ذلك  بأّن  وإيذاٌن  بالمختال 

تخرق   لن  أي  عليها  وتكبٌر  األرض 

بدوسك وشدة وطأتك." وذكر    33األرض 

الّشيء   قطع  "الخرق:  أن  عاشور  ابن 

األرض   فخرق  األديم،  بين  والفصل 

تمزيق قشر التّراب. والكالم مستعمٌل في  

األرض   الواطئ  الماشي  بتنزيل  التّغليظ 

وجه   خرق  يبتغي  من  منزلة  بشّدة 

األرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى  

طول   يبلغ  أن  يريد  من  منزلة  أعلى 

م  والمقصود  التّشنيع  الجبال.  التّهّكم  ن 

بهذا الفعل. فدّل ذلك على أّن المنهّي عنه  

خلق صاحبه وسوٌء   في  فساٌد  ألنّه  حراٌم 

الشفوف   بإظهار  للنّاس  وإهانة  نيّته  في 

بن   عمر  وعن   , بقّوته  وإرهابهم  عليهم 

الخّطاب )رضي هللا عنه( أنّه رأى غالًما  

البخترة   »إّن  له:  فقال  مشيته  في  يتبختر 

ه إاّل في سبيل َّللّا« يعني ألنّها  مشيةٌ تكر

يرهب بها العدّو إظهاًرا للقّوة على أعداء  

وهو   المظهر  ووضع  الجهاد,  في  الّدين 

قوله:  في  )األرض(  تَْخِرَق   اسم  لَْن   (

دون المضمر لالهتمام بمسرح  اأْلَْرَض(  

الكالم   هذا  ليكون  أسلوب   وهو  الحدث 

مجرى   جاريًا  غيره  عن  مستقاًل 

 34المثل."

أي: " لن   َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطواًل(، :قولهو

تبلغ   حتى  وتناصبها،  الّسماء  تتناهد 

تكن   مهما  إنك  أي  عليها،  وتعلو  طولها، 

خرق   على  قادًرا  تكون  لن  قوتك  في 

وهذا   الّسماء،  إلى  التطاول  أو  األرض 

  35يدل على عجزه مهما زعم نفسه قويًا."

بما عليه المختال من ر فع  وفيه تعريض 

  36رأسه ومشيه على صدور قدميه.

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن   قال تعالى: )َوِعبَاُد الرَّ

َخاَطبَُهُم   َوإِذَا  َهْونًا  اأْلَْرِض  َعلَى 

  (63)الفرقاناْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما( 

بعدها،    التي  واآليات  اآلية  هذه  تعرض 

أولئك   بها  يتصف  التي  الكريمة  الصفات 

هللا   إلى  يضافوا  أن  استحقوا  الذين 

عباده، في  يحسبوا  وأن  َهِذِه  ف  سبحانه، 

َوإِالَّ   َوالتَّْفِضيِل،  ِللتَّْخِصيِص  َضافَةُ  اإْلِ

ِ. أما غيرهم ممن ال   فَاْلَخْلُق ُكلُُّهْم ِعبَاُد َّللاَّ
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أهالً    يتحلّون  ليسوا  فإنهم  الصفات،  بهذه 

الشرف  لهذا  موضعًا  وال  المقام  لهذا 

عباد   العظيم..  بأنهم  تعالى  هللا  فوصفهم 

بانهم   يشعر  الوصف  وهذا   ، الرحمن 

وال    ، يجافون  ال   ، بينهم  فيما  رحماء 

يتناحرون ، بل هم في اطمئنان وسالم ،  

وروحانية ، ال يجعلون للمادة من حياتهم  

غذاء طيبًا يأخذون منه القوة  إال أن تكون  

أوصافهم   في  وهم   ، بواجبهم  للقيام 

وال    ، يتضامنون  والباطنة  الظاهرة 

ليّنين   ،  37يستكبرون هيّنين  متواضعين 

يمشون بسكينٍة ووقار بال تجبر واستكبار  

فهم   وال يستعلون على أحد من عباد هللا .

األرض   من  أنه  يعلم  من  مشية  يمشون 

األرض   وإلى  وحين  خرج   ، يعود 

»عبيد«   وكلمة  »عباد«  كلمة  تستقرئ 

في القرآن ستجد هنا تتعدد صفات العباد  

وستجد   هللا،  منهج  اتباع  اختاروا  الذين 

يتمردون   بَمْن  ُمْلتصقة  وهي  العبيد  كلمة 

على منهج هللا؛ ولن تجد َوْصفاً لهم بأنهم  

»عباد« إال في آية واحدة؛ حين يخاطب  

الذي  وعال  َجلَّ  الناس؛  الَحقُّ  أضلوا  ن 

)قُْل ِلِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمنُوا يُِقيُموا   فيقول لهم: 

ا   ِسرًّ َرَزْقنَاُهْم  ا  ِممَّ َويُْنِفقُوا  اَلةَ  الصَّ

فِيِه   بَْيٌع  يَأْتَِي يَْوٌم اَل  أَْن  قَْبِل  ِمْن  َوَعاَلنِيَةً 

 َواَل ِخاَلٌل(. 

) هذا كالم مستأنف مسوق لبيان صالحي  

سبحانه   هللا  مبتدأ  عباد  الرحمن  وعباد 

والهون   صلته  مع  الموصول  وخبره 

ذهب   وقد  والوقار  السكينة  وهو  مصدر 

الهون   أن  إلى  المفسرين  من  جماعة 

على   يمشون  أي  يمشون(  بـ)  متعلق 

عطية   ابن  قال   . هونًا  مشيًا  األرض 

تكون   أن  على  هذا  يتأول  أن  ويشبه 

لمشيه   مناسبة  هونا  الماشي  ذلك  أخالق 

ال مراد صفة المشي وحده  وأما أن يكون 

وهو   رويًدا  هونًا  ماٍش  رب  ألنه  فباطل 

ذئب أطلس وقد كان رسول هللا ) صلى  

كأنما   مشيه  في  يتكفأ   ) وسلم  عليه  هللا 

، والمشي الهيّن على   38يمشي في صيب 

ولين   التواضع،  على  دليل  هو  األرض، 

الجانب، وسماحة الخلق.. بخالف المشي  

وفخًرا.    الذي يضرب وجه األرض، تيًها  

مقام   المقام  وكان  المؤمنين  ذكر  فلما 

استعالئهم على األرض جاء بالفعل على  

له على   المناسب  التعدية  ظاهره وحرف 

والذي   آخر،  معنى  إلى  لإلشارة  ظاهره 

عليه   ما  بيان  وهو  اآلية  سياق  عليه  دلَّ 

في   ما  على  االستعالء  من  اإليمان  أهل 

يمشون    األرض  أنهم  صفاتهم  فمن 

االستعالء  باستعال هذا   ، األرض  في  ء 

به على رغبات   يستعلون  الذين  اإليماني 

الدنيا وشهواتها يناسبه أن يكون )يمشون  

ففي اآلية التي ذكر   . 39 على األرض (

األرض   على  يمشون  الرحمن  عباد  فيها 

تفيد   التي  )على(  الجر  حرف  باستخدام 

يمشي   والمؤمن  والتمّكن  االستعالء 

دنيا ليست في قلبه فهو  مستعلياً متمكناً وال

هدوء   في  وهو  مفارقها  أنه  يعلن 

واطمئنان واثق في خطواته. أما في اآلية  
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عن   اإلنسان  نهى  تعالى  فاهلل  الثانية 

المشي في األرض الذي يدل على التكبر  

في(   الجر  حرف  )باستخدام  واالستعالء 

المتكبر   فاإلنسان  الظرفية  يفيد  الذي 

يري كأنه  األرض  في  ويدّب  أن  يمشي  د 

فكأن   األرض(  تخرق  لن  )إنك  يخرقها 

أن   اإلنسان  مشية  في  ينهى  تعالى  هللا 

 يمشي متكبراً. 

السُّفََهاُء   يَْعنِي  اْلَجاِهلُوَن{  َخاَطبَُهُم  }َوإِذَا 

ُمَجاِهٌد:   قَاَل  َساَلًما{  }قَالُوا  يَْكَرُهوَن،  بَِما 

َسَداًدا ِمَن اْلقَْوِل  . َوقَاَل ُمقَاتُِل ْبُن َحيَّاَن:  

ثِْم. َوقَاَل اْلَحَسُن:   قُواًل يَْسلَُموَن فِيِه ِمَن اإْلِ

اِهٌل َحلُُموا َولَْم يَْجَهلُوا،  إِْن َجَهَل َعلَْيِهْم جَ 

اْلَمْعُروُف.   السَّاَلُم  ِمْنهُ  اْلُمَراُد  َولَْيَس 

َعلَْيِهْم،   َسلَُّموا  َمْعنَاهُ  اْلَحَسِن:  َعِن  َوُرِوَي 

اللَّْغَو   َسِمعُوا  "َوإِذَا   : َوَجلَّ َعزَّ  قَْولُهُ  َدِليلُهُ 

َولَ  أَْعَمالُنَا  لَنَا  َوقَالُوا  َعْنهُ  ُكْم  أَْعَرُضوا 

 40أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَْيُكْم"

نَْجعَلَُها   اآْلِخَرةُ  الدَّاُر  )تِْلَك   : تعالى  قال 

َواَل   اأْلَْرِض  فِي  ا  ُعلُوًّ يُِريُدوَن  اَل  ِللَِّذيَن 

  (83)القصص فََساًدا َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن( 

بعد أن ذكر سبحانه قول أهل العلم بالدين  

أعقب ذلك بذكر محل    -: ثواب َّللّا خير  

وجعله   اآلخرة  الدار  وهو   ، الجزاء  هذا 

ال   الذين   ، المتواضعين  المؤمنين  لعباده 

يتجبرون   وال   ، الناس  على  يترفعون 

عليهم ، وال يفسدون فيهم ، بأخذ أموالهم  

فى   يحدث  ما  بعدئذ  بين  ثم   ، حق  بغير 

ذه الدار جزاء على األعمال في الدنيا ،  ه

أضعافها   عشرة  الحسنة  جزاء  أن  فذكر 

به   يحيط  ال  ما  إلى  سبعمائة ضعف  إلى 

إال عالم الغيوب ، فضال من َّللّا ورحمة  

  ، بعباده  لطفا منه   ، مثلها  السيئة  وجزاء 

 41وشفقة عليهم

تعالى   هللا  من  مستأنف  إخبار  هذا  اآلية: 

راُد به جميُع العالِم،  ، ي-عليه السالم  -لنبيه

ما   السعيِ، حسَب  على  الحضَّ  ويتضمُن 

االنحناَء على   ويتضمُن  اآليةُ،  عليه  دلت 

أَنَّ   والمعنى:  ونظرائه،  قاروَن  حاِل 

قارون   أمر  من  شيء  في  ليست  اآلخرةَ 

وأشباهه وإنما هي لمن صفتُه كذا وكذا،  

بالظلم   هو  المذموم:  والعلو 

اْلكَ 42والتجبر ٍق  ،َواْبتُِدَئ  ُمَشّوِ بِاْبتَِداٍء  اَلُم 

ِمْن   َمْذُكوٍر  َغْيِر  إِلَى  َشاَرةِ  اإْلِ اْسُم  َوُهَو 

قَْبُل ِليَْستَْشِرَف السَّاِمُع إِلَى َمْعِرفَِة اْلُمَشاِر  

ِم   بِالالَّ ِف  اْلُمعَرَّ بِااِلْسِم  بَيَانُهُ  فَيَْعقُبَهُ  إِلَْيِه 

ا اْسِم  ِمِن  بََداًل  أَْو  بَيَانًا  تِْلَك  اْلَواقِعِ  َشاَرةِ  إْلِ

تعظيم لها وتفخيم لشأنها، يعنى: تلك التي  

}نَْجعَلَُها{   بذكرها وبلغك وصفها.  سمعت 

فِي   ا  ُعلُوًّ يُِريُدوَن  ال  }ِللَِّذيَن  وقرارا  دارا 

إرادة،   لهم  ليس  أي:  فََساًدا{  َوال  األْرِض 

فكيف العمل للعلو في األرض على عباد  

الحق   وعلى  عليهم  والتكبر  }َوال  هللا، 

فََساًدا{ وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا  

العلو في األرض   لهم في  إرادة  كانوا ال 

واإلفساد، لزم من ذلك، أن تكون إرادتهم  

الدار   وقصدهم  هللا،  إلى  مصروفة 

هللا،   لعباد  التواضع  وحالهم  اآلخرة، 

الصالح والعمل  للحق  وِذْكِر  43واالنقياد   .
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الدَّارِ  بِعُْنَواِن  بَِداِر  اْلَجنَِّة  اْلَخْسِف  ِلِذْكِر   

َوَداٍر   َزائِلٍَة  َداٍر  بَْيَن  ِلْلُمقَابَلَِة  قَاُروَن 

 َخاِلَدةٍ.  

ْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل   قال تعالى : )َواَل تَُصعِّ

يُِحبُّ   اَل   َ َّللاَّ إِنَّ  َمَرًحا  اأْلَْرِض  فِي  تَْمِش 

 [   18] لقمان:  ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخور(  

وردت اآلية الكريمة في معرض وصايا   

بذكر   الوصية  بدأت  وقد  البنه,  لقمان 

لُْقَماَن   آتَْينَا  )َولَقَْد  الحكمة  لقمان  إتيان 

فَإِنََّما   يَْشُكْر  َوَمْن   ِ َّلِلَّ اْشُكْر  أَِن  اْلِحْكَمةَ 

َ َغنِيٌّ َحِميٌد   يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

وضع الشيء في محله    ( ، والحكمة هي

قواًل وعماًل , أو هي توفيق العلم بالعمل  

, فال بد من األمرين معًا : القول والعمل  

العمل   يحسن  ولم  القول  أحسن  فمن   ,

ولم   العمل   أحسن   ومن   , بحكيم  فليس 

لها   فالحكمة   . بحكيم  فليس  القول  يحسن 

وجانب    , بالقول  يتعلق  جانب  جانبان: 

عالى مؤتي الحكمة ,  يتعلق بالعمل, وهللا ت

لُْقَماَن   آتَْينَا  )َولَقَْد  قال:  تعالى  أنّه  ولذلك 

إلى    (اْلِحْكَمةَ  الفعل  بإسناد  )آتينا(  قال 

أسند   بل   , لقمان  إلى  إسناده  دون  نفسه, 

القرآن   في  تعالى  وهللا   . لنفسه  اإلتيان 

في   العلية  ذاته  إلى  األمور  يسند  الكريم 

 ينسب  األمور المهمة وأمور الخير , وال 

البتة.  لنفسه  والّسوء  هذه    44الشر  وفي 

اآلداب في   إلى  بابنه  لقمان  انتقل   " اآلية 

النّاس   احتقار  عن  فنهاه  النّاس  معاملة 

أمره   يقتضي  وهذا  عليهم،  التّفّخر  وعن 

نفسه   وعّد  النّاس  مع  مساواته  بإظهار 

 45كواحد منهم."

قوله:    َخدَّكَ وفي  ْر  تَُصعِّ كناية  )َواَل   ")

المتكبر    عن صفة  تصور  وهي   , التكبر 

يرتسم   إذ  التأثير,  بالغة  فنية  صورة  في 

فيها المتكبر شخًصا مريًضا , وذلك ألّن  

منه   فيلوي  البعير  يأخذ  داء  )الّصعر(: 

اإلبل   يصيب  مرض  فهو  ويميله,  عنقه 

منقلبة   معوجة  فتمشي  أعناقها  فيلوي 

يثير   منظر  فهو  الشدقين  أحد  إلى  الوجه 

المشاهد. في  بهذا   العطف  القرآن  يعمد 

التصوير الكنائي إلى هذا المرض فيصم  

به المتكبر المتعالي المعرض بوجهه عن  

الناس , وهو يحسب بذلك الباعث النفسي  

ذلك   وأن   , ومكانة  هيبة  له  أن  المريض 

يزيده ترفعًا وجاًها . وهو في حقيقته كما  

وبداًل    , مريض  شخص  الكناية  تخرجه 

والخوف الرهبة  يثير  أن  نفوس    من  في 

ألنّه   واالزدراء  الّسخرية  يثير  اآلخرين 

اصطنع في مظهره صورة منكرة شديدة  

 46النكر."

الكريم كلمة ) تصعر( دون   القرآن  وآثر 

فالتصعير   بوجهك(  تعرض  أو  تتعالى   (

بأحد   أو  الوجه  في  :"ميل  اللغة  في 

يلوي   البعير  يصيب  داء  أو   , الشدقين 

إلى  عنقه, وصعر خده : أماله عن النظر  

النّاس تهاونًا من كبر , وربّما يكون من  

عنق   في  سمة   : والّصيعرية   , ِخلقة 

من    47البعير." بأكثر  يوحي  "و)الّصعر( 
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  , داللة  من  أكثر  به  ويراد   , صورة 

في   الخلقي  التشوه  حول  كلّها  وتدور 

أن   ويغلب   , الجسم  في  داء  أو   , الوجه 

أذن   على  تقع  فحينما  األبل,  في  يكون 

ة) تصعر(  يتوارد على ذهنه  الّسامع كلم

كلُّ هذه الدالالت , أو بعض صور منها  

الّصور   هذه  ومن   , المقام  في  يتناسب 

على   المتكبر  المتعالي  صورة  تشبيه 

داء  أصابه  مريض  جمل  بصورة  الناس 

باإلبل   الخاص  المرض  وهو  الّصعر, 

يصيب الواحد منها فيلوي عنقه , فيمشي  

متجهً   , الرأس  رافع   , العنق  ا  معوج 

هذا   وفي   , أعلى  إلى  وأنفه  بوجهه 

الناس   عن  المتعالي  للمتكبر  تصوير 

تصويًرا يوحي بالّسخرية واالستهزاء من  

الذين يتعالون على الناس  بلّيِ أعناقهم ,  

وشموخ أنوفهم , واإلعراض بأشداقهم ,  

فحّولت سخرية  القرآن مظهرهم هذا من  

مرض   إلى  والتعالي  التعاظم  على  دليل 

لد  اإلبل.  معروف  صعر  وهو  يهم 

هذا   على  زيادة  أفاد  القرآني  والتعبير 

خبرتهم القوية في أمراض اإلبل , إذ تعّد  

فهم    , البيئة  بحكم  خصائصهم  من 

في   حياتهم  شؤون  في  عليها  يعتمدون 

الّسفر والتنقل وحمل المتاع , وهم بحكم  

ولوازمها   حياتها  يعرفون  التعود  هذا 

أمراضها  يعرفون  كما   ,   وخصائصها 

عالجه." وطريقة  مرض  كّل    48وطبيعة 

تصور   حروفها  أّن  ذلك  عن  فضالً 

المتعجرف   المتكبر  هذا  حالة  بوضوح 

من   فيها  بما  فالّصاد   , لغيره  المحتقر 

  , المكسورة  العين  ثم   , وتفخيم  استعالء 

والراء الّساكنة وما في داللتهما من جهر  

وقوة كّل ذلك يومئ بوضوح هذه النفسية  

تعتقد في نفسها أنّها أعلى    المستعلية التي 

 49وأرفع من غيرها.

في   المعجز  القرآني  التصوير  هذا  في 

خلقية   قيًما  يرسي  أخاذ،  بالغي  بيان 

من   المجتمع  مع  بها  يتعامل  سامية، 

حوله، فال يؤذي مشاعرهم، فيصدر عنه  

ويفسد   وحدتهم،  يفرق  أو  يكرهونه،  ما 

والخيالء   الكبر  من  فتنفره  بينهم؛  المودَّة 

الحرمات، واإل  وهتك  بالنفس  عجاب 

وتلويث   الناس  أعراض  في  والخوض 

المنفرة   والصور  القبيحة  باألفعال  البيئة 

صور   في  وذلك  المزعجة،  واألصوات 

القلب،   منها  وينخلع  الوجدان،  لها  يهتّز 

 وتتفق مع الفطرة والعقل جميعًا. 

َمَرًحا   وقوله:   اأْلَْرِض  فِي  تَْمِش  )َواَل 

ْر َخدََّك  على قوله :   معطوف (   )َواَل تَُصعِّ

أفادت   التي  العاطفة  بـ)الواو(  للناِس( 

 الوصل بين الجملتين اإلنشائيتين.  

عن   النّهي  عن  كنائيٌّ  "تمثيٌل  وفيها 

فرح   من  النّشاط  فرط  والمرح:  التّكبّر, 

وازدهاء، ويظهر ذلك في المشي تبختًرا  

مرًحا   المشي  ذلك  يسّمى  فلذلك  واختيااًل 

اآلية."كم في  جناس  ،    50ا  اآلية  وفي 

)ال(   األول  الطرف  بين  حاصل  حرفي 

قوله: في  تَْمِش   الناهية  وبين   ()َواَل 
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قوله:   في  النافية  )ال(  الثاني  الطرف 

بالذات   خاص  هنا  والنفي   ) )اليُِحبُّ

(.   -سبحانه–اإللهية فإّن الحّق     51)اليُِحبُّ

المختالين   أحد  عن  يرضى  ال   " أي 

في    52الفخورين"   اإليقاع  "ويظهر   ،

من   النابعة  الطاقات  خالل  من  اآلية 

حركيتها باالنتقال من األسلوب اإلنشائي  

بالنهي إلى األسلوب الخبري بالنفي حيث  

يتوافق اإليقاع مع هذه التوجيهات النفسية  

ذلك   في  وتشاركها  النفس  فتدركها   ,

بوساطة   التنبيه  طريق  عن  الّسمع  حاسة 

  53")ال( في كال الموضعين. 

)َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا   : وهنا قال

األرض  ( على  تمش  )وال  يقل  ولم   :

مرًحا( كما قال في وصف عباد الرحمن  

َعلَى   يَْمُشوَن  الَِّذيَن  ْحَمِن  الرَّ )َوِعبَاُد 

َهْونًا ]الفرقان:  اأْلَْرِض  وذلك ألنَّ  [  63( 

يريد   كأنه  أي  الظرفية  معنى  تفيد  )في( 

األرض برجليه من شدة مرحه  أن يخرق  

االستعالء   فتفيد  )على(  ,وأما 

ألنه   وذلك  األرض(  على  فقال:)يمشون 

( وسكينة     (َهْونًاقال:  مهل  على  أي 

فناسب كل حرف موضعه. لما    54ووقار 

وصف العباد بين أنهم لم يوطنوا انفسهم  

مستوقرون   عليها  هم  إنما  و  الدنيا  في 

قال ال  ولما أرشده ونهاه عن فعل التبختر  

هونا   عليها  امش  بل  مرحا  فيها  تمش 

ُمْختَاٍل   وقوله: ُكلَّ  يُِحبُّ  اَل   َ َّللاَّ )إِنَّ 

للنّهي  فَُخور( "تعليل  جاءت   الجملة  هذه 

كونه   مع  الفخور  وتأخير  موجبه  أو 

وهو   المختال  عن  خّده  المصعّر  بمقابلة 

لرعاية   مرحا  الماشي  بمقابلة 

 55الفواصل."

اآل   هذه  في  المالحظ  األبنية  ومن  أن  ية 

الواردة فيها أفادت المبالغة , منها مجيء  

الحال مصدًرا وهو يدل على المبالغة في  

وقوله:)   , على    ُمْختَاٍل(  المرح  يدل 

المبالغة في الوصف ألّن صيغة )مفتعل(  

يدل على المبالغة    َّ ُّ  تفيد المبالغة ,وقوله : 

 56في الفخر .

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق )   قال تعالى: (  5)فَْليَْنُظِر اإْلِ

 ( َدافٍِق  َماٍء  ِمْن  بَْيِن  6ُخِلَق  ِمْن  يَْخُرُج   )

ْلِب َوالتََّرائِِب )   الطارق((7الصُّ

ليعرف   واالستدالل  التفكُّر  نظر  فلينظر 

اآلية   ومقصود  ربّه؟  خلقه  شيء  أي  من 

ينظر   أن  اإلنسان  فأمر  الحشر،  إثبات 

أن  ليعلم  الذي خلقه من ماء    أصل خلقته 

دافق قادر على أنه يعيده، ووجه اتصال  

كل   أن  أخبر  لما  أنه  قبله  بما  الكالم  هذا 

أعقبه   أعمالها،  يحفظ  حافظ  عليها  نفس 

نفس   كل  تجازى  إذ  الحشر  على  بالتنبيه 

وجود  57بأعمالها   فإن  للسببية  .الفاء 

على   المراقبة  لوجوب  سبب  الحفظة 

به على صحة   إعادة  أعماله حتى يستدل 

باهلل ورسوله واإلتيان   اإليمان  فيستوجب 

عما   واالنتهاء  األعمال  من  به  أمر  بما 

استفهامية   وما  ابتدائية  ومن  عنه،  نهى 

نائب   بخلق  متعلق  والمجرور  والجار 

النصب   محل  في  والجملة  فاعله  مناب 
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هذا   جواب  في  أي  النظر  من  بالمفعولية 

، فقّدم المتعلِّق  58السؤال الحاصل بالنظر  

لتقديم ما اتصلت به من   على عامله تبعاً 

استفهامية   و)ما(  االستفهام  اسم   ) من   (

العمل   عن  العقلي  النَّظر  فعل  َعلّقت 

والتنبيه   اإِليقاظ  في  مستعمل  .واالستفهام 

)ِمْن أَّيِ  إلى ما يجب علمه كقوله تعالى :  

َخلَقَهُ( هنا    18عبس   َشْيٍء  فاالستفهام 

وحذف   مركب.  مرسل  )ما(  مجاز  ألف 

وقوعها   طريقة  على  االستفهامية 

في    59 مجرورة العامل  للمفعول  وبني   ،

  ) خلق   (  : قوله  وهو  بالنظر  أمر  من 

  ، الخلق  مطلق  هو  الدال  بأن  إعالماً 

به   العلم  بأن  الفاعل  تعظيم  على  وتنبيهاً 

ال   ؛ألنه  باللفظ  ذكره  إلى  محتاج  غير 

غيره   من صنائعه  ،  60يقدر على صنعة 

سيما   واضح  وال  السياق  من  معلوم  أنه 

 في األذهان. 

َدافِق َماٍء  ِمْن  استئناف  )ُخِلَق  فهو   "،)

بياني ، كأنه قيل : ِممَّ ُخلق ؟ فقال : ُخلق  

والدفق : صّب فيه دفٌع    61من ماء دافق "

النسب   على  هو  وسيبويه  الخليل  وقال   .

دفق، ذي  بعضه    أي  الماء  دفق  والدفق 

إ والسيل  الوادي  تدفق  بعض  جاء  إلى  ذا 

يكون   أن  ويصح  بعضاً  بعضه  يركب 

الماء دافقاً؛ ألن بعضه يدفع بعضاً فمنه "  

 .  62دافق " ومنه مدفوق 

يجعلون    الحجاز  وأهل  الفراء:  قال 

من   كثير  في  المفعول  بمعنى  الفاعل 

كالمهم، كقولهم: سر كاتم، وهّم ناصب،  

نائم   القرآني    .ولم63وليل  السياق  يأِت 

  ، الرحم  في  )ماءين( المتزاجهما  بتعبير 

أن   أو  خلقه  في  ابتدأ  حين  واتحادهما 

الحقيقة   في  والدفق   . مجازي  اإلسناد 

لصاحبه ، إي صاحب الماء لما كان دافقاً  

المجاز   الماء على سبيل  ذلك على  أطلق 
وقال الشريف "وعندي في ذلك وجه    ،64

الماء   هذا  أن  وهو   ، في  آخر  كان  لما 

اإلنسان   أن يخرج منه  إلى  العاقبة يؤول 

أن   جاز   ، المميز  والقادر   ، المتصرف 

ال   الفاعل  بصفة  فيوصف  أمره  يقوى 

له من غيره من   تمييزاً   ، المفعول  صفة 

المدفوقة.   والمائعات   ، المهراقة  المياه 

ومعنى )دافق  .65 وهذا واضح لمن تأّمله" 

ال  ( خرج بقوة وسرعة، واألشهر أنه يق

:ماء   ماءين  أراد   ، الرجل  نطفة  على 

اإلنسان   ألن   ، المرأة  وماء  الرجل 

واحداً   ماًء  جعله  لكنه   ، منهما  مخلوق 

  ) دافق   : ابن عباس  ، وقال  المتزاجهما 

.ولعل في السياق نكتة بالغية ،إذ  66لزج  

بالغية   لداللة  آخر  لفظ  محل  لفظ  يحل 

المتنوعة   بعناصره  السياق  وحاجة 

فا صيغة  مثل  ،إحالل  مفعول  محل  عل 

أي مدفوق كما ذكر  ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق(  )

تُوافق   فاعل  صيغة  ولكن   ، البالغيون 

بألف   مسبوق  بحرف  المنتهية  الفواصل 

ألن   مدفوق  كلمة  توافقها  وال   ، المد 

حرف المد فيها الواو وهو ال يتجانس مع  

بالغية   نكتة  وهنا   ، الياء  مع  بل  األلف 
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فاعل لفظ  استعمال  ذلك    في  أن  وهي 

الماء ال يخرج إال دفقاً أي سريعاً ، ولذا  

يناسبه لفظ فاعل ال مفعول ، وعكس ذلك 

( في  فاعل  محل  مفعول  َكاَن  إحالل  إِنَّهُ 

َمأْتِيًّا( كما  .  61مريم   َوْعُدهُ  آتياً  أي 

في   اإليقاع  يحقق  بذلك  ولكنه   ، ذكروا 

الفواصل المنتهية بحرف مد مسبوق بياء  

ن وفيه   ، جعل  مشددة  وهي  أخرى  كتة 

إليه   يتوافد  منصوباً  َعلَماً  نفسه  الوعد 

الناس ، وذلك أبلغ في الداللة ، وكل ذلك  

في بالغة عالية وأسلوب بديع يمتع العقل  

ويتذوق   يتدبر  لمن  معاً  ."  67والروح 

الدافق  الماء  هذا  وصف  في  وأطنب 

التكوين   بدقائق  والعبرة  للتعليم  إدماجاً 

الكافر  الجاهل  المؤمن    ليتيقظ  ويزداد 

 .  68علماً ويقيناً" 

ْلِب َوالتََّرائِب   (  )يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

بين   من  معناه  وغيره  والحسن  قتادة  قال 

والمرأة   الرجل  من  واحد  كل  الصلب 

أيضا   وقتادة  سفيان  وقال  وترائبه 

وترائب   الرجل  صلب  بين  من  وجماعة 

المرأة ، وفي اآلية طباق، فقد طابق بين  

األول   وأفرد  الصدر  الظهر وعظم  عظم 

هو   المرأة  صدر  اآلخر؛ألن  وجمع 

ترائب   للمرأة  فيقال  بها  تريبتها  يعني 

التريبة وما حواليها وما أحاط بها وكذلك  

المرأة   خالخيل  رأيت  العرب:  تقول 

وثديها وإنما لها ثديان وخلخاالن أو يقال  

إنه تعالى أراد: يخرج من بين األصالب  

الجماعة   عن  بالواحد  فاكتفى  والترائب، 
."قرأ الجمهور)الصُّْلب( وقرأ أهل مكة  69

الالم  بضم  الّصلُب(   ( على    وعيسى 

وفي »الترائب« ثالثة أقوال:  .70 الجميع" 

ابن   قاله  القالدة،  موضع  أنه  أحدها: 

اللغة   أهل  قال  الزجاج:  قال  عباس. 

من   القالدة  موضع  التّرائب:  أجمعون: 

 وأنشدوا المرئ القيس: .71 الّصدر

ُمَهْفَهفَةٌ بَْيَضاُء َغْيُر  

 ُمفَاَضةٍ 

 

َمْصقُولَةٌ    تَرائِبُها 

 72كالسََّجْنَجلِ 

 

الترائب: أن  والرجالن    والثاني:  اليدان 

عباس،   ابن  عن  العوفي  رواه  والعينان، 

أربعة   أنها  والثالث:  الضحاك.  قال  وبه 

أضالع من يمنة الصدر، وأربعة أضالع  

الصدر   يسرة  أبي    .والصواب 73من  عند 

صدر   من  القالدة  مواضع  أنها  جعفر 

المرأة ؛ ألن ذلك هو المعروف من كالم  

وتأويلها    ، أشعارهم  جاءت  وبه  العرب، 

المرأة،   من  القالدة  بموضع  المسألة  في 

هو ما يقبله الشاهد وسائر شواهدهم لها،  

.وهللا  74وليس العينين أو اليدين والرجلين  

ل أن  أعلم، والضمير في " يخرج " يحتم

للماء.   يكون  أن  ويحتمل  لإلنسان  يكون 

صلب   بين  من  يخرج  المني  جعل  فمن 

}يخرج{   في  فالضمير   ، وترائبه  الرجل 

الرجل   بين صلب  من  جعله  ومن  للماء. 

.ثم  75وترائب المرأة ، فالضمير لإلنسان  

البدن   أجزاء  من  النطفة  أن  نعلم  إنَّا 
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جميعها, ولذلك يشبه الرجل والديه كثيراً  

الحكمة في غسل جميع الجسد من   , وهذه

من   فالمكثر  وأيضاً   , المني  خروج 

  , وظهره  صلبه  في  وجعاً  يجد  الجماع 

كان   عما  صلبه  لخلو  إال  ذلك  وليس 

فعلى تفسير ابن عادل  ،  محتبساً من الماء

إذ   المرسل  المجاز  على  تحمل  اآلية  أن 

فيه   فالعالقة  الكل  وأراد  الجزء  أطلق 

 عالقة جزئية. 

 خاتمة البحث 

القرآن   رحاب  في  الطواف  هذا  بعد 

الكريم يقف البحث ليسطر أهم ما توصل  

 إليه من نتائج في آيات التواضع  : 

لقد تواشجت الفنون البالغية من   -1
بيان   في  وبديع  وبيان  معاني 
وأسرارها   اآليات  بالغة 
األغراض  والسيما  التعبيرية 
زائداً  معنى  أدت  التي  المجازية 

 الحقيقي. على المعنى 
2-     ، داللتين  للتواضع  أن  لوحظ 

  ، مذمومة  وداللة  محمودة  داللة 
  ، فقد رفع  فمن كان تواضعه هلل 

للدنيا   -3 تواضعه  كان  ومن 
 ومحقرات األمور فقد ذل . 

الفروق   -4 بيان  على  البحث  وقف 
والتذلل  للتواضع  اللغوية 

إ -5 تقع  والخشوع  ذ إن هذه األلفاظ 
 في حقل داللي واحد . 

آيات   -6 في  حاضراً  النهي  كان 
التواضع والسيما أنه جاء محذراً 

 من التكبر وعاقبته. 
التعريض في بعض اآليات   -7 جاء 

والسيما   التواضع  معنى  ليوضح 

:" تعالى:  قوله  )فَْليَْنُظِر   في 
 ( ُخِلَق  ِممَّ  ْنَساُن  ِمْن  5اإْلِ ُخِلَق   )

َدافِقٍ  بَْيِن  6)   َماٍء  ِمْن  يَْخُرُج   )
ْلِب َوالتََّرائِِب )  (( وفي ذلك  7الصُّ

الكبر   عدم  عن  تعريض 
أصله   إلى  ينظر  وأن  والتواضع 
 مَم خلق لكي يتواضع وال يتكبر. 

 

 جدول اآليات                                         

 رقم اآلية  السورة اآليات  ت

َواْليَتَاَمى  1 اْلقُْربَى  َوبِِذي  إِْحَسانًا  َوبِاْلَواِلَدْيِن  َشْيئًا  بِِه  تُْشِرُكوا  َواَل   َ َّللاَّ )َواْعبُُدوا 

السَّبِيِل  َواْبِن  بِاْلَجْنِب  اِحِب  َوالصَّ اْلُجنُِب  َواْلَجاِر  اْلقُْربَى  ِذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَساِكيِن 

َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا( َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ   َّللاَّ

 36 النساء 

ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّو 2 نَهُ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ  أَِذلٍَّة َعلَى  ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم( ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  اَلئٍِم ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ

 54 المائدة 
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ْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة اَل )َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِي اأْلَ  3

ْشِد اَل يَتَِّخذُوهُ َسبِياًل َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ  يُْؤِمنُوا بَِها َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

 ( َسبِياًل ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا َعْنَها َغافِِلينَ 

 146 األعراف  

)اَل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك  4

 ِلْلُمْؤِمنِيَن( 

 88 الحجر  

وَن َوَما يُْعِلنُوَن إِنَّهُ اَل  5 َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ  23 النحل   يُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِريَن()اَل َجَرَم أَنَّ َّللاَّ

 37 اإلسراء  )َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنََّك لَْن تَْخِرَق اأْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطواًل( 6

َخاَطبَُهُم   7 َوإِذَا  َهْونًا  اأْلَْرِض  َعلَى  يَْمُشوَن  الَِّذيَن  ْحَمِن  الرَّ قَالُوا  )َوِعبَاُد  اْلَجاِهلُوَن 

 َساَلًما( 

 63 الفرقان  

 215 الشعراء  )َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن(  8

ا فِي اأْلَْرِض َواَل فََساًدا َواْلعَاقِبَةُ   9 )تِْلَك الدَّاُر اآْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ

 ( ِلْلُمتَِّقينَ 

 83 القصص  

َ اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل  10 ْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ )َواَل تَُصعِّ

 فَُخوٍر(

 18 لقمان 

ُ هَُو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد ( 11 ِ َوَّللاَّ  15 فاطر  )يَا أَيَُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى َّللاَّ

ُ اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر   12 )ِلَكْياَل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َوَّللاَّ

) 

 23 الحديد  

13 ( أَْكفََرهُ  َما  ْنَساُن  اإْلِ ) 17)قُتَِل  َخلَقَهُ  َشْيٍء  أَّيِ  ِمْن  فَقَدََّرهُ  18(  َخلَقَهُ  نُْطفٍَة  ِمْن   )

 ((22( ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرهُ )21( ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ )20( ثُمَّ السَّبِيَل يَسََّرهُ )19)

 – 17 عبس 

22 

ُخِلَق )  14 ِممَّ  ْنَساُن  اإْلِ َدافٍِق ) 5)فَْليَْنُظِر  َماٍء  ِمْن  ُخِلَق  ْلِب  6(  الصُّ بَْيِن  ِمْن  يَْخُرُج   )

 (( 7َوالتََّرائِِب )

 7 – 5 الطارق  

ْنَساَن فِي َكبٍَد ) 15  5 – 4 البلد   (( 5( أَيَْحَسُب أَْن لَْن يَْقِدَر َعلَْيِه أََحٌد )4)لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ
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 هوامش البحث  

بن  1 فارس  بن  أحمد   ، اللغة  مقاييس 
الحسين    زكرياء أبو  الرازي،  القزويني 
محمد  395)ت   السالم  عبد  تحقيق:  هـ( 

، الفكر  دار   ،   -هـ  1399هارون 
 6/117م.: 1979

الوسيط،: 2 /    المعجم  مصطفى  )إبراهيم 
القادر / محمد   / حامد عبد  الزيات  أحمد 

 2/1040النجار( الناشر: دار الدعوة /
الحدود    3 في  العلوم  مقاليد  معجم 

)ت   السيوطي  الدين  والرسوم،جالل 
هـ(،تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عباد  911

اآلداب   مكتبة  مصر    -،   / القاهرة 
األولى،   م    2004  -هـ  1424،الطبعة: 

:217 . 
زين    4 التعاريف،  مهمات  على  التوقيف 

)ت   القاهري  المناوي  الدين 
 القاهرة ،الطبعة:    -هـ(،عالم الكتب 1031

 . 111م: 1990-هـ1410األولى،     
بن    5 الحسن  هالل  أبو  اللغوية،  الفروق 

بن   يحيى  بن  سعيد  بن  بن سهل  عبد هللا 
هـ( حققه  395مهران العسكري )ت نحو  
إبراهي  محمد  عليه:  دار  وعلق   ، سليم  م 

القاهرة   والتوزيع،  للنشر  والثقافة    -العلم 
 . 249مصر : 

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم    6
بالراغب   المعروف  محمد  بن  الحسين 

 هـ( 502األصفهاني )ت  
دار         ، الداود  عدنان  صفوان  تحقيق: 

الشامية   الدار  بيروت    -القلم،  دمشق 
 283هـ :  1412  -الطبعة: األولى 

القشيري،  ل  7 تفسير   = اإلشارات  طائف 
الملك   عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد 

 هـ( 465القشيري )ت  
الهيأة    ، البسيوني  إبراهيم  تحقيق: 

للكتاب   العامة  مصر    –المصرية 
 . 431،الطبعة: الثالثة: 

تفسير    8 التفسير  /حقائق  السلمي  تفسير 
عبد   أبو   ، التفسير  حقائق  وهو  السلمي 

هـ( تحقيق:سيد  412الرحمن السلمي )ت  
عمران، دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت  

  : األولى    -هـ  1421،الطبعة 
 . 180/ 1م:2001

الشعر    9 صناعة  في  التحبير  تحرير 
أبي   ابن  القرآن،  إعجاز  وبيان  والنثر 

 هـ(654اإلصبع العدواني، )ت 
محمد      حفني  الدكتور  وتحقيق:  تقديم 

المتحدة   العربية  الجمهورية   ،   -شرف 
     -لمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ا

 . 443لجنة إحياء التراث اإلسالمي:    
بن    10 محمد  هللا  عبد  أبو  الغيب  مفاتيح 

)ت   الرازي  خطيب  الرازي  الدين  عمر 
    –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606
الثالثة        الطبعة:  هـ    1420  -بيروت 
:12 /381 . 

حيان    11 أبو  التفسير،  في  المحيط  البحر 
األندلسي )ت   يوسف  بن  هـ(  745محمد 

 تحقيق: صدقي محمد جميل 
  1420بيروت الطبعة:    –دار الفكر       
 . 298/ 4ه :ـ 
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أبو    12 التنزيل،  معاني  في  التأويل  لباب 
محمد   بن  علي  الدين  عالء  الحسن 

 هـ( 741ف بالخازن )ت المعرو
تحقيق و تصحيح محمد علي شاهين       

العلمية   الكتب  دار  بيروت ،الطبعة:    –، 
 .  55/ 2هـ :  1415  -األولى 

القرآني  13 التعبير  في  البيان  أسرار 
،فاضل بن صالح السامرائي، دار الفجر  

ط  والتوزيع,     -ه1429,  1للنشر 
 م. 2008

 299/ 4تفسير البحر المحيط :   14
 . 382/ 12تيح الغيب : مفا15
في    16 المنير  التفسير  المنير  التفسير 

بن   وهبة  د  والمنهج،  والشريعة  العقيدة 
المعاصر   الفكر  دار  مصطفى الزحيلي ، 

هـ    1418دمشق ، الطبعة : الثانية ،    –
:14 /67 . 

علي  17 محمد   ، التفاسير  صفوة 
للطباعة   الصابوني  دار  الصابوني، 

والتوزيع   الط  –والنشر  بعة:  القاهرة 
 2/108م:   1997  -هـ  1417األولى، 

القرآن،     18 مجازات  في  البيان  تلخيص 
الشريف الرضي، دار األضواء ـ بيروت  

:186 . 
19    : التنزيل  معاني  في  التأويل  لباب 
3 /63 . 
بن  20 أحمد  العباس  أبو  الفتاوى،  مجموع 

هـ(، تحقيق: عبد  728تيمية الحراني )ت  
 الرحمن بن محمد بن قاسم 

ا مجمع  المصحف  ،  لطباعة  فهد  لملك 
الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية  

  ، م:  1995هـ/1416السعودية 
20 /465 . 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام  21

)ت   النيسابوري  محمد  بن  الحسن  الدين 

  هـ( تحقيق: الشيخ زكريا عميرات ، 850
العلمية   الكتب  الطبعة:    –دار  بيروت 

 . 234/ 4هـ :  1416  -األولى 
وعيون    22 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

القاسم   أبو   ، التأويل  وجوه  في  األقاويل 
)ت   الزمخشري  عمرو  بن  محمود 

538  ، المهدي  الرزاق  عبد  تحقيق:  هـ( 
العربي   التراث  إحياء  بيروت:    –دار 

3 /345 . 
محمد    23 والتنوير  بن  التحرير  الطاهر 

)ت   سحنون  1393عاشور  دار  هـ(، 
والتوزيع     -تونس    -للنشر 

 . 19/203م:1997
24    : والتنوير  التحرير   :   15ينظر 
/103 . 

عبد    25 القرآن,  علوم  في  اإلتقان  ينظر: 
الدين   جالل  بكر  أبي  بن  الرحمن 

)ت: :شعيب  911السيوطي  تحقيق   ,  )
  , ناشرون  الرسالة  مؤسسة   , األرنؤوط 

دمشق,   .  2008-ه1429,  1طسوريا  م 
عند  5/1715: الطلب  وأساليب   ,

إسماعيل   قيس   , والبالغيين  النحويين 
األوسي  , بيت الحكمة, جامعة بغداد , )  

  : ت(   . د   ( ط(   . واألساليب  488د   ,
القرآن   في  البالغية  وأسرارها  اإلنشائية 
مطبعة   دراز,  عبيد  صباح   , الكريم 

ط   , مصر   ,   -ه1406,  1األمانة 
كتب    ,68م:  1986 في  اللغة  وقضايا 

اإلعجاز (    –التأويل    –التفسير ) المنهج  
, الدكتور الهادي الجطالوي  دار محمد  

  1سوسة , ط   –علي الحامي كلية اآلداب  
 .    560م:  1998,  
26    , الكريم  القرآن  في  الّسخرية  أسلوب 

عبد الحليم حنفي, الهيأة المصرية العامة  
  ,1978: .) . ط  د   ( والكناي 181م,  ة  , 
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ودالالتها   الكريم موضوعاتها  القرآن  في 
:207  . 

الكناية في القرآن الكريم موضوعاتها    27
 .  206-207ودالالتها : 

 .  353/ 8ينظر: التفسير الوسيط:   28
 . 2/667ينظر: الكشاف: 29
30   : في    ينظر  والتأخير  التقديم  بالغة 

  , عون  القاسم  أبو  علي  الكريم,  القرآن 
بيروت    , اإلسالمي  المدار  لبنان,  –دار 

 .  864/  3م: 2006  -ه1427,  1ط
الذكر   31 في  الجر  حروف  أسرار  من 

مكتبة    , الخضري  أمين  محمد  الحكيم, 
ط  , القاهرة   ,   -ه1409,    1وهبة 

 . 128م.: 1989
 . 310/ 15التحرير والتنوير:  32
الّسليم:  33 العقل  وينظر:  172/ 5إرشاد   ,

في   العظيم،"  القرآن  في  البياني  اإلبداع 
األمثال, والتشبيه, والتمثيل, واالستعارة,  
  , الصابوني  علي  محمد   , والكناية" 

بيروت    , العصرية  ,    –المكتبة  لبنان 
ط(:  2007  -ه1428  . د   ( ,  185م, 

البالغية   وأسرارها  اإلنشائية  واألساليب 
 .  68لقرآن الكريم :  في ا
 . 104/ 15التحرير والتنوير:  34
بن    35 أحمد  بن  ،محمد  التفاسير  زهر 

مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة  
الفكر  1394،)ت   دار  النشر:  دار  هـ(, 

ط(,   بيروت,)د.  العربي, 
 . 4383/ 8)د.ت(: 

 .  5/172ينظر : إرشاد العقل الّسليم :   36
 . 5312/  1زهرة التفاسير ،:   37
فني  ي  38 بين  الجامع  القدير  فتح   : نظر 

التفسير،   علم  من  والدراية  الرواية 
 . 4/85الشوكاني :

ينظر : شرح كتاب )مقدمة في أصول    39
 . 140التفسير( : 

تفسير    40 في  التنزيل  معالم   : ينظر 
محمد   أبو  البغوي،  تفسير   = القرآن 

 . 93/ 6الحسين بن مسعود البغوي:  
مصطفى   41 بن  أحمد  المراغي,    تفسير 

)ت  مكتبة  1371المراغي  شركة  هـ(, 
وأوالده   الحلبي  البابي  ومطبعة مصطفى 

/  20م:   1946  -هـ    1365,  1بمصر,ط
94 . 
القرآن،    42 تفسير  في  الحسان  الجواهر 

بن   محمد  بن  الرحمن  عبد  زيد  أبو 
 . 4/286مخلوف الثعالبي: 

 624تفسير السعدي:  43
فاضل    44 البياني،  التفسير  طريق  على 

السامرائي  الشارقة,    صالح  ,جامعة 
 . 302/ 2م,)د.ط(.: 2002-ه1423

 . 166/ 21التحرير والتنوير:  45
الكناية في القرآن الكريم موضوعاتها    46

البالغية,  رمضان    ودالالتها  فتحي  أحمد 
ط   , عمان   , غيداء  دار  ,  1الحياني, 

:  2014  -ه  1335 والبالغة  177م   ,
عيسى   بن   , وتطبيقات  مقّدمات  العربية 
  , المتحدة  الجديد  الكتاب  دار   , بطاهر 

:  2016,  2ط التصوير  291م  وفنون   ,
  , السالسل  ذات  الفيل,  توفيق   , البياني 

 .  294الكويت , ) د . ط( ) د . ت( : 
أبو  ا  47 الدين  مجد  المحيط،  لقاموس 

الفيروزآبادى   يعقوب  بن  محمد  طاهر 
تحقيق  817)ت   مكتب  تحقيق:  هـ( 

بإشراف:   الرسالة  مؤسسة  في  التراث 
مؤسسة    ، العرقُسوسي  نعيم  محمد 
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الرسالة 

  1426لبنان ،الطبعة: الثامنة،    –بيروت  
 , مادة ) صعر( .  424م:  2005 -هـ 
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صفاء الكلمة, عبد الفتاح الشين , دار    48
  , الرياض   , م,      1983-ه  1403المريخ 

 . 113  - 112)د . ط(.: 
الفرائد    49 في  البالغية  األسرار   : ينظر 

  , السرحان  الغني  عبد  عبدهللا  القرآنية, 
التربوية   لالستشارات  التدبر  مركز 
  , السعودية  العربية  المملكة   , والتعليمية 

ط  م:  2012  -ه1433,    1الرياض, 
291  . 

 167-166/ 21التحرير والتنوير:  50
51  : الكريم,    ينظر  القرآن  في  الجناس 

ماجستير   , رسالة  الخطاب  أسماء سعود 
  , اآلداب  كلية   / الموصل  جامعة   ,
  , فتحي رمضان  أحمد  الدكتور  بإشراف 

 . 70م:1998  –ه 1319
 . 21/167التحرير والتنوير:  52
 .  71الجناس في القرآن الكريم :  53
أبو    54 القرآن,  علوم  في  البرهان  ينظر: 

ا بدر  بن  عبد هللا  بن عبد هللا  لدين محمد 
)ت  الزركشي  تحقيق:  794بهادر  هـ(, 

إحياء   دار  إبراهيم,  الفضل  أبو  محمد 
الحلبي   البابي  عيسى  العربية  الكتب 

ط  م    1957  -هـ    1376,  1وشركائه, 
البياني  4/176: التفسير  طريق  وعلى   ,
:329 . 

 . 73/ 7إرشاد العقل الّسليم:  55
التفسير    56 طريق  على  ينظر: 

 . 2/329البياني: 
التنزيل    57 لعلوم  التسهيل   : ينظر 
2 /471 . 
 241/ 10ينظر : التفسير المظهري  58
 261/ 30ينظر: التحرير والتنوير   59
 385/ 8ينظر:  نظم الدرر:  60
بن    61 أحمد  العباس  أبو   ، المديد  البحر 

)ت   الفاسي  عجيبة  بن  هـ(  1224محمد 

العلمية   الكتب  ،الطبعة    -دار  بيروت 
 .  432/ 8م،    2002ـ  -ه 1423الثانية ، 

 437/  5ينظر : المحرر الوجيز  62
ينظر: معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى    63

هـ( تحقيق،أحمد  207بن زياد الفراء )ت  
يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد  
المصرية   دار   ، الشلبي  إسماعيل  الفتاح 

والترجمة   الطبعة    –للتأليف  مصر، 
 . 255/ 3األولى 

 117/ 31الغيب  ينظر: مفاتيح  64
القرآن    65 مجازات  في  البيان  تلخيص 
:363 

 4/ 20ينظر: الجامع ألحكام القرآن   66
دراسة    67 القرآنية   الفواصل    : ينظر 

  : خضر  د.سيد   ، ،    5بالغية  )د.ط(   ،
 )د.ت(. 

 262/ 30التحرير والتنوير   68
محيي    ينظر:إعراب   68 وبيانه:  القرآن 

هـ( :  1403الدين بن أحمد درويش )ت  
الجامعية   للشؤون  اإلرشاد  حمص    -دار 

اليمامة    - )دار   ،   -دمشق    -سورية 
  ، الرابعة  الطبعة  -هـ    1415بيروت( 

 . 444/ 10م، 1995
مختصر في شواذ القراءات من كتاب    69

ج   بنشره   عنى   ، خالويه  ابن   ، البديع 
ا المطبعة  بمصر  برجشترار،  لرحمانية 

، وينظر :المحرر الوجيز  171م  1934،
5 /437  . 
أبو    70  ، وإعرابه  القرآن  معاني  ينظر: 

)ت   الزجاج  السري  بن  إبراهيم  إسحاق 
الكتب  311 عالم  الطبعة    -هـ(  بيروت 

 . 312/ 5م    1988 -هـ  1408األولى 
،حنا    71 تحقيق   ، القيس  امرئ   ديوان 

األولى   ،الطبعة  الجيل  دار   ، فاخور 
 .  37م ،  1989-ه1409
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72   ، التفسير  المسير في علم    ينظر: زاد 
الرحمن   عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال 

المكتب اإلسالمي  597الجوزي )ت   هـ( 
الثالثة،    - ،الطبعة  -ه  1404بيروت 

1984  ،4 /428 . 
للقرآن    73 البياني  اإلعجاز  ينظر: 

 .  524ومسائل ابن األزرق ،  
 . 7/ 20ينظر: الجامع ألحكام القرآن   74
أبو    75 الكتاب،  علوم  في  اللباب  ينظر: 

الدين   سراج  بن  حفص  علي  بن  عمر 
)ت   أحمد  775عادل  ،عادل  تحقيق  هـ( 

  ، معوض  محمد  وعلي  الموجود،  عبد 
العلمية   الكتب  لبنان    -بيروت    -دار 

  20م 1998-هـ   1419،الطبعة األولى، 
/265 . 

 مصادر البحث 

القرآن   -1 في  البياني  اإلبداع 
والتشبيه, والتمثيل,    في األمثال,   العظيم،" 

علي   محمد   , والكناية"  واالستعارة, 
بيروت    , العصرية  المكتبة   , الصابوني 

 م, ) د . ط(. 2007 -ه1428لبنان ,   –
القرآن -2 علوم  في  عبد  اإلتقان   ,

الدين   جالل  بكر  أبي  بن  الرحمن 
)ت: :شعيب  911السيوطي  تحقيق   ,  )

  , ناشرون  الرسالة  مؤسسة   , األرنؤوط 
 م.  2008-ه 1429,   1ط سوريا دمشق, 

مزايا   -3 إلى  السليم  العقل  إرشاد 
العمادي   السعود  أبو   , الكريم  الكتاب 

بن مصطفى )ت  بن محمد  ه(  982محمد 
  , بيروت   , العربي  التراث  إحياء  دار   ,

 )د. ط(,)د. ت(. 
وأسرارها   -4 اإلنشائية  األساليب 

, صباح عبيد  البالغية في القرآن الكريم  

, مصر   , األمانة  مطبعة  ,  1ط  دراز, 
 م. 1986  -ه1406

النحويين   -5 عند  الطلب  أساليب 
,    والبالغيين األوسي   إسماعيل  قيس   ,

بيت الحكمة, جامعة بغداد , ) د . ط( ) د  
 . ت( . 

الفرائد   -6 في  البالغية  األسرار 
,    القرآنية, السرحان  الغني  عبد  عبدهللا 

التربوية   لالستشارات  التدبر  مركز 
الس العربية  المملكة   , ,  والتعليمية  عودية 

 م.  2012  -ه1433,   1الرياض, ط
  أسرار البيان في التعبير القرآني  -7

،فاضل بن صالح السامرائي، دار الفجر  
ط  والتوزيع,     -ه1429,  1للنشر 

 م. 2008
القرآن   -8 في  الّسخرية  أسلوب 

الهيأة    الكريم  حنفي,  الحليم  عبد   ,
 م, ) د . ط (. 1978المصرية العامة ,  

القرآن  -9 في  البياني    اإلعجاز 
الكريم دراسة نظرية لإلعجاز البياني في  

المحكمات   دار  اآليات   , ساسي  عمار   ,
 م.  2003,  1المعارف ,ط 

وبيانه -10 القرآن  محيي  إعراب   ،
هـ( :  1403الدين بن أحمد درويش )ت  

الجامعية   للشؤون  اإلرشاد  حمص    -دار 
اليمامة    - )دار   ،   -دمشق    -سورية 

  ، الرابعة  الطبعة  -هـ    1415بيروت( 
 م. 1995
المحيط  -11 أبو حيان محمد   البحر   ,

حيان   بن  يوسف  بن  بن علي  يوسف  بن 
األندلسي)ت  الدين  تحقيق:  745أثير  ه(, 

صدقي محمد جميل, دار الفكر , بيروت  
 ه.  1420)د. ط(,  

المديد  -12 العباس أحمد   البحر  أبو   ،
)ت   الفاسي  عجيبة  بن  محمد  بن 
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العلمية  1224 الكتب  دار  بيروت    -هـ( 
 م.    2002ـ  -ه 1423، ،الطبعة الثانية 

القرآن  -13 علوم  في  أبو  البرهان   ,
بن   بن عبد هللا  الدين محمد  بدر  عبد هللا 

)ت  الزركشي  تحقيق:  794بهادر  هـ(, 
إحياء   دار  إبراهيم,  الفضل  أبو  محمد 
الحلبي   البابي  عيسى  العربية  الكتب 

 م .  1957 -هـ  1376, 1وشركائه, ط 
بالغة التقديم والتأخير في القرآن   -14

دار  الكريم  , عون  القاسم  أبو  علي   ,
بيروت    , ,  1لبنان, ط –المدار اإلسالمي 

 م.  2006  -ه1427
مقّدمات   -15 العربية  البالغة 

دار  وتطبيقات   , بطاهر  عيسى  ابن   ,
 م . 2016,  2الكتاب الجديد المتحدة , ط 

صناعة   -16 في  التحبير  تحرير 
القرآن إعجاز  وبيان  والنثر  ابن  الشعر   ،

 هـ( 654أبي اإلصبع العدواني، )ت  
، محمد الطاهر  التحرير والتنوير -17

دار سحنون  1393بن عاشور )ت   هـ(، 
 م 1997 -تونس   -للنشر والتوزيع 

التفسير"  -18 "حقائق  السلمي    تفسير 
)ت   السلمي  الرحمن  عبد  أبو   ،

 تحقيق: سيد عمران ، هـ(412
لبنان العلمية  الكتب  :  1بيروت، ط    -دار 

 م 2001  -هـ  1421

المراغي,  -19 بن    تفسير  أحمد 
المراغي )ت  هـ(, شركة  1371مصطفى 

الحلبي   البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة 
  1946  -هـ    1365,  1وأوالده بمصر,ط 

 م. 
التفسير المنير التفسير المنير في   -20

والمنهج والشريعة  بن  العقيدة  د.وهبة   ،

المعاصر   الفكر  دار  مصطفى الزحيلي ، 
 هـ .  1418دمشق ، الطبعة : الثانية ،  –
مجازات  -21 في  البيان  تلخيص 

، الشريف الرضي، دار األضواء ـ  القرآن
 بيروت . 

التعاريف -22 مهمات  على  ،  لتوقيف 
)ت   القاهري  المناوي  الدين  زين 

الكتب  1031 ط -هـ(،عالم   ، ،  1القاهرة 
 م 1990-هـ1410
القرآن -23 ألحكام  عبد  الجامع  أبو   ,

هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  
شمس الخزرجي  الدين    األنصاري 

)ت  أحمد  671القرطبي  تحقيق:   , هـ( 
الكتب   دار  أطفيش,  وإبراهيم  البردوني 

,ط القاهرة   ,   -هـ  1384,  2المصرية 
 م.   1964
, أسماء  الجناس في القرآن الكريم  -24

  , ماجستير  رسالة   , الخطاب  سعود 
جامعة الموصل / كلية اآلداب , بإشراف  

  , رمضان  فتحي  أحمد  ه  1319الدكتور 
 م. 1998 –
تفسير  الجوا -25 في  الحسان  هر 

محمد  القرآن بن  الرحمن  عبد  زيد  أبو   ،
هـ( تحقيق:  875)ت   بن مخلوف الثعالبي 

الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل  
التراث   إحياء  دار  الموجود،  عبد  أحمد 

 بيروت  -العربي 
 هـ.    1418  -، 1ط

القيس -26 امرئ   تح،حنا    ديوان   ،
األولى   ،الطبعة  الجيل  دار   ، فاخور 

 م . 1989-ه1409
التفسير -27 علم  في  المسير  ،    زاد 

الرحمن   عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال 
المكتب اإلسالمي  597الجوزي )ت   هـ( 
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الثالثة،    - ،الطبعة  -ه  1404بيروت 
1984 . 
التفاسير  -28 أحمد   زهر  بن  ،محمد 

بأبي   المعروف  أحمد  بن  مصطفى  بن 
،)ت   دار  1394زهرة  النشر:  دار  هـ(, 

 .ت(. الفكر العربي, بيروت,)د. ط(, )د 
الكلمة -29 الفتاح الشين  صفاء  عبد   ,

  , الرياض   , المريخ  دار  -ه  1403, 
  م,)د . ط(.1983
التفاسير  -30 علي    صفوة  محمد   ،

للطباعة   الصابوني  دار  الصابوني، 
  1417،  1القاهرة ط   –والنشر والتوزيع  

 م.  1997 -هـ 
البياني،  -31 التفسير  طريق    على 

,جامعة   السامرائي  صالح  فاضل 
 م,)د.ط(. 2002-ه1423الشارقة,  

،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان -32
النيسابوري   الدين الحسن بن محمد  نظام 

زكريا  850)ت   الشيخ  تحقيق:  هـ( 
العلمية   الكتب  دار   ، بيروت    –عميرات 

 هـ .   1416  -الطبعة: األولى 
فني   -33 بين  الجامع  القدير  فتح 

التفسير  والدراية من علم  , محمد  الرواية 
الشوكاني    بن علي بن محمد بن عبد هللا 

)ت  كثير،  1250اليمني  ابن  دار   , هـ( 
,  1دار الكلم الطيب , دمشق، بيروت, ط

 هـ .   1414
اللغوية -34 هالل  الفروق  أبو   ،

الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن  
نحو   )ت  العسكري  مهران  بن  يحيى 

هـ( حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم  395
التوزيع،  سليم ، دار العلم والثقافة للنشر و

 مصر .  -القاهرة  

البياني -35 التصوير  توفيق    فنون   ,
  . د   (  , الكويت   , السالسل  ذات  الفيل, 

 ط( ) د . ت( .  
  الفواصل القرآنية  دراسة بالغية  -36

 ، د.سيد  خضر، )د.ط( ، )د.ت(. 
مجد الدين أبو    القاموس المحيط،  -37

الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد    طاهر 
تحقيق  817)ت   مكتب  تحقيق:  هـ( 

بإشراف:   الرسالة  مؤسسة  في  التراث 
مؤسسة    ، العرقُسوسي  نعيم  محمد 
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الرسالة 

،ط  –بيروت     -هـ    1426،  8لبنان 
 م.    2005
38-   ( التفسير  كتب  في  اللغة  قضايا 

, الدكتور    اإلعجاز (  –التأويل    –المنهج  
ع محمد  دار  الجطالوي   لي  الهادي 

اآلداب   كلية  ط   –الحامي   , ,    1سوسة 
 م. 1998
التنزيل   -39 حقائق  عن  الكشاف 

التأويل األقاويل في وجوه  أبو    وعيون   ،
القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )ت  

538  ، المهدي  الرزاق  عبد  تحقيق:  هـ( 
 بيروت.  –دار إحياء التراث العربي 

الكريم   -40 القرآن  في  الكناية 
البالغي ودالالتها  أحمد  ة موضوعاتها   ,

  , غيداء  دار  الحياني,  رمضان  فتحي 
 م .  2014  -ه  1335,  1عمان , ط 

الكتاب، -41 علوم  في  أبو    اللباب 
بن   علي  بن  عمر  الدين  سراج  حفص 

)ت   أحمد  775عادل  ،عادل  تحقيق  هـ( 
  ، معوض  محمد  وعلي  الموجود،  عبد 

العلمية   الكتب  لبنان    -بيروت    -دار 
 م. 1998-هـ   1419،الطبعة األولى، 
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تفسير  لطائ -42  = اإلشارات  ف 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد    القشيري،

 هـ(465الملك القشيري )ت  
أبو  -43  , العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  

)ت المحاربي  عبد  542األندلسي  السالم  عبد  تحقيق:  هـ(, 

 هـ. 1422, 1, بيروت, ط الشافي محمد , دار الكتب العلمية

من   -44 القراءات  شواذ  في  مختصر 
البديع  بنشره     كتاب  ابن خالويه ، عنى   ،

ج برجشترار، المطبعة الرحمانية بمصر  
 م . 1934،

القرآن  -45 يحيى    معاني  زكريا  ،أبو 
هـ( تحقيق،أحمد  207بن زياد الفراء )ت  

يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد  
د   ، الشلبي  إسماعيل  المصرية  الفتاح  ار 

 .   1مصر، ط –للتأليف والترجمة 
وإعرابه  -46 القرآن  أبو    معاني   ،

)ت   الزجاج  السري  بن  إبراهيم  إسحاق 
الكتب  311 عالم  بيروت    -هـ( 
 م .  1988  -هـ  1،1408ط
الحدود   -47 في  العلوم  مقاليد  معجم 

)ت  والرسوم السيوطي  الدين  جالل   ،
هـ(،تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عباد  911

،  1مصر ،ط   -القاهرة    -داب  ، مكتبة اآل
 م   2004  -هـ  1424
الوسيط  -48 اللغة   المعجم  مجمع   ,

  / مصطفى  )إبراهيم  بالقاهرة  العربية 
القادر / محمد   / حامد عبد  الزيات  أحمد 
النجار(, دار الدعوة , )د. ط( , ) د. ت(  

  . 
التفسير   .176 -49  ( الغيب  مفاتيح 

, أبو عبد هللا محمد بن عمر بن    الكبير(
الحسين التيمي الرازي الملقب  الحسن بن  

)ت   الرازي  الدين  دار  606بفخر   , هـ( 

, ط  بيروت   , العربي  التراث  ،    3إحياء 
 ه. 1420
القرآن  -50 غريب  في  ,    المفردات 

المعروف   محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو 
األصفهاني)ت  تحقيق  502بالراغب   , ه( 

القلم   دار   , الداودي  عدنان  :صفوان 
دمشق  , ط   -الشامية   , ,    1بيروت 

 ه. 1412
اللغة -51 فارس    مقاييس  بن  أحمد   ،

أبو   الرازي،  القزويني  زكرياء  بن 
هـ( تحقيق: عبد السالم  395الحسين )ت  

، الفكر  دار   ، هارون    -هـ  1399محمد 
 م. 1979
في   -52 الجر  حروف  أسرار  من 

الحكيم  الخضري,    , الذكر  أمين  محمد 
وهبة   ط   -مكتبة    -ه1409,  1القاهرة, 

 م. 1989
نظم الدرر في تناسب   نظم الدرر -53

والسور بن    ،إبراهيم  اآليات  عمر  بن 
بكر   أبي  بن  علي  بن  الرباط  حسن 

)ت   عبد  885البقاعي  تحقيق:  هـ( 
دار   النشر:  دار  المهدي،  غالب  الرزاق 

العلمية     -هـ    1415  -بيروت    -الكتب 
 م. 1995

 


