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دقائق املعاين يف املثل املائي 

 موضوع البحث: 

دقائــق املعــاين واللطائــف التفســرية مــن اآليتــن )19-20( يف أوائــل ســورة البقــرة املعــروف بـــ 

)املثــل املائــي( 

 هدف البحث: 

بيان اللطائف التفسرية  دقائق املعاين من املثل املائي يف أوائل سورة البقرة .

 مشكلة البحث: 

دقة كالم املفرسين وتعدد الروايات يف رشح بعض األلفاظ القرآنية واملعاين التفسرية .

 نتائج البحث: 

غزارة لطائف ودقائق املعاين للمثل املائي يف اآليتن )19-20( يف أوائل سورة البقرة .- 

وكان الرازي من أكثر املفرسين الذين تكلموا يف لطائف هذا املثل املائي .- 

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

صيب - رعد - برق - ظلامت - السمع - األبصار 
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

F

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات أعاملنــا مــن 

هيــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه 

. H وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]آل عمران: 102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ــاء: 1[. ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]النس

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

ۈ   ۈ  ٴۇ    ژ ]األحــزاب: 70 – 71[.

ــد  H ورش  ــدي حمم ــدى ه ــن اهل ــاب اهلل وأحس ــث كت ــدق احلدي ــإن أص ــد ف ــا بع أم

ــار.  ــة يف الن ــة وكل ضالل ــة ضالل ــة وكل بدع ــه بدع ــور حمدثات األم

 "إن أمــأ العــال العلــوم بــام يغمــر القرائــح وأهنضهــا بــام يبهــر األلبــاب القــوارح مــن غرائــب 

ــف  ــا ال خيتل ــر" )1(، وإن مم ــم التفس ــلكها عل ــدق مس ــتودعات أرسار ي ــلكها ومس ــف مس ــت يلط نك

ــه  ــز ولطائف ــاب العزي ــات الكت ــان آي ــن مع ــر م ــامء التفس ــه عل ــا بين ــة م ــة وجالل ــان عظم ــه اثن علي

وأرساره حتــى أضحــت كل آيــة مــن كتــاب اهلل تكتــب فيهــا املجلــدات العظــام، وكان مــن مجلــة هــذه 

اآليــات الباهــرات والتشــبيهات اللطيفــات مــا ذكــره اهلل D يف كتابــه يف أول ســورة البقــرة مثــاالً 

ــه  ــب وميدان ــم رح ــاب عظي ــل ب ــذا املث ــي، وه ــل املائ ــم باملث ــل العل ــد أه ــرف عن ــا يع ــن، مم للمنافق

واســع خصــب، ال تنتهــي لطائفــه وال تنقــي معانيــه وال تنفــد عجائبــه، فأحببــت أن أقــف يف هــذا 

)11  الكشاف،  للزخمرشي، )42/1(.
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البحــث وقفــات أبــن فيهــا بعــض مــا ذكــره أهــل التفســر مــن أرسار هــذا املثــل ولطائفــه وخــوايف 

معانيــه .

وســميته بـــ )دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــني )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد 

املفرسيــن(، وقــد دفعنــي إىل اختيــار هــذا املوضــوع أســباب منهــا: 

أوالً: الوقــوف والتأمــل وبيــان بعــض دقائــق املعــاين يف كالم البــاري C ولطائــف هــذا املثــل 

البديــع مــن خــالل كالم املفرسيــن وفرســان التفســر.

ــف  ــان واألرسار واللطائ ــان املع ــاب اهلل C ببي ــة كت ــث يف خدم ــذا البح ــامهة هب ــًا: املس ثاني

ــز. ــاب العزي ــذا الكت ــات ه ــن آي ــن م آليت

 أمهية البحث:

ــف  ــزارة اللطائ ــام، وغ ــه العظ ــم ومعاني ــرآن الكري ــة الق ــة وعظم ــن أمهي ــث م ــة البح ــع أمهي تنب

ــوله  ــرة قـ ــورة البق ــل يف س ــا املث ــي رضب اهلل E فيه ــات الت ــذه اآلي ــن ه ــه، وم ــا آيات يف ثناي

E:  ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 19-20[ حيــث تشــمل هــذه اآليــات عــى دقائــق املعــاين واللطائــف يف 

تفســر معنــى الرعــد والــربق وجتعــل القــارئ الكريــم يقــف عندهــا لينهــل مــن تلــك املعــاين ملــا هلــا 

مــن أمهيــة بالغــة يف فهــم مــا حييــط بالــربق والرعــد ومــا يتعلــق هبــام مــن لطائــف، وتنبــع أيضــا مــن 

اهتــامم القــرآن الكريــم يف توضيــح املفاهيــم واملصطلحــات بأســاليب متعــددة ومنهــا أســلوب رضب 

األمثلــة بطــرق وأدوات خمتلفــة باســتخدام مــا خلقــه اهلل يف هــذا الكــون الواســع ومنهــا الرعــد والربق 

لوضــوح هــذه األمثلــة وأثــر ذلــك عــى فهــم اإلنســان واتضــاح املعــاين مــن تدبــر تلــك اآليــات.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

 أهداف البحث:

نسعى يف هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية:

1. بيان أمهية املثل املائي.

2. إبراز أمهية رضب األمثال يف القرآن الكريم من خالل توضيح معاين هذه اآليات.

3. دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــن )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد املفرسين 

عــرض ودراســة وتعليق.

4. بيان معنى الرعد والربق ودقائق املعاين املتعلقة هبام.

 حدود البحث:

ــاىل:   ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ــه تعــ ــف قـولـ ــاين ولطائ ــق مع دقائ

ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 19-20[ مــن كالم أهــل التفســر.

 منهج البحث:

اعتمدت يف كتابة هذا البحث عى نوعن من املناهج، املنهج االستقرائي التتبعي، واملنهج التحلييل.

ــرية،  ــاين التفس ــل املع ــن وأه ــوال املفرسي ــع أق ــل يف تتب ــي: فيتمث ــتقرائي التتبع ــج االس ــا املنه أم

ــه. ــت علي ــا اطلع ــب م ــة، بحس ــة الكريم ــوارد يف اآلي ــبيه ال والتش

ــه مــن  وأمــا املنهــج التحليــيل: فيتمثــل يف الوقــوف عنــد ألفــاظ هــذا املثــل املائــي وبيــان مــا في

ــف.  أرسار ولطائ
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 الدراسات السابقة:

مل أقــف عــى دراســة مســتقلة قامــت بدراســة هــذا املثــل عــى هــذا النحــو الــوارد يف هــذا البحــث 

ــن  ــل، وم ــذا املث ــن ه ــائلهم ع ــا يف رس ــدث أصحاهب ــي حت ــات الت ــض الكتاب ــى بع ــت ع ــن وقف ولك

ذلــك: 

ــة  ــش، ط2، مكتب ــن بخ ــك حس ــة: مل ــم(، للكاتب ــرآن الكري ــبيهات الق ــوع يف تش 1- )أرسار التن

ــرش، 2019م. ــة والن ــة للطباع وهب

2- )هدايــات األمثــال القرآنيــة(، ملؤلفــه: د. فخــر الديــن ابــن الزبــر املحــي، ط1، دار االمــام 

مســلم، 2019م.

3- )األمثال يف القرآن(، ملؤلفه: حممد عيل قطب، ط1، املكتبة العرصية، 1993م.

ــة،  ــان املغربي ــدة البي ــال بجري ــدوم( - مق ــب املع ــول وتقري ــر املعق ــرآن تصوي ــال يف الق 4- )األمث

بتاريــخ: 2014/07/26م. 

https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/secrets/2014-07-26-1.2171254

ــز(،  ــاب العزي ــواردة يف الكت ــال ال ــول األمث ــطة ح ــة مبس ــم دراس ــرآن الكري ــال يف الق 5- )األمث

ــروت، 1421هـــ.  ــواء - ب ــبحاين، ط1، دار االض ــر الس ــق جعف ــة املحق للعالم

6- )احلكــم واألمثــال يف القــرآن(، تأليــف: ســلمى الشــمري،  مقــال يف موقــع مفهــرس بتاريــخ: 

9/3 /2020م : 
https://mufahras.com/ احلكم-واألمثال-يف-القرآن-الكريم /

7-  )األمثــال الكامنــة يف القــرآن الكريــم(، ملؤلفــه: احلســن بــن الفضــل، حتقيــق د. عــيل حســن 
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

البــواب، مكتبــة التوبــة، 2011م.

8- )عــون احلنــان يف رشح األمثــال يف القــرآن(، ملؤلفــه: عــيل امحــد عبــد العــال الطهطــاوي، دار 

الكتــاب العلميــة – بــروت، 2004م. وغــر ذلــك. 

وخالصــة مــا أضافــه الباحــث يف هــذا البحــث: مجــع أقــوال املفرسيــن يف بيــان دقائــق هــذا املثــل 

ولطائفــه وحتليلهــا وبياهنــا واجلمــع والتحليــل كاٍف يف كونــه بابــًا مــن أبــواب العلــم والتفســر.

 خطة البحث:

هــذا البحــث فيــه عــرض وبيــان آلراء املفرسيــن وأقواهلــم يف بيــان هــذا املثــل املائي يف أول ســورة 

البقــرة وبيــان اللطائــف واألرسار التــي اشــتملت عليــه، ويتكــون البحــث مــن مقدمــة ومتهيــد وفصــل 

واحــد يشــتمل عــى ســتة مباحــث وخامتة. 

أما املقدمة: فيتعرض فيها الباحث لبيان أمهية املوضوع، وخطة البحث والدراسة. 

وأما التمهيد: ففيه بيان أمهية هذا املثل املائي.

 املبحث األول: بيان معنى قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ ، وفيه مطالب:

املطلب األول: ما معنى ژ ڤ  ژ ؟ وما فائدة العطف هبا؟ ومل كرر حرف التشبيه؟ -

املطلب الثاين: ما معنى ژ  ڤ  ژ ؟ وما املراد به؟ -

املطلب الثالث: ما معنى ژ ڤ  ژ ؟ وما الذي يفيده قوله تعاىل ژ ڤ  ڤ  ژ ؟ -

املطلب الرابع: ما وجه التمثيل هنا؟ وما الغرض منه؟ -

املبحث الثاين: بيان معنى قوله تعاىل ژ ڦ  ڦ  ڦ  ژ وفيه مطالب:
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املطلب األول: عى ما يرجع الضمر يف قوله تعاىل ژ ڦ ژ ؟ وما هي الظلامت؟ -

املطلب الثاين: ما هو الرعد والربق؟ وما املراد هبام؟ ومل أفردا ونكرا؟ -

املطلب الثالث: كيف يكون املطر مكانًا للرعد والربق وإنام مكاهنام السحاب؟ -

املبحــث الثالــث: معنــى قولــه تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  
چ ژ ، وفيــه مطالــب:

املطلب األول: الضمر يف جيعلون إىل ماذا يرجع؟ وما حمل هذه اجلملة؟ -

املطلــب الثــاين: رؤوس األصابــع هــي التــي جتعــل يف اآلذان فهــال قيــل أناملهــم؟ ومل مل  -

يذكــر اإلصبــع الــذي يوضــع يف اإلذن باســمه؟

املطلب الثالث: ما الصواعق؟ وبم تتعلق مجلة ژ ڃ ڃ  ژ ؟ -

املطلب الرابع: ما هو املشبه بالصيب والظلامت والرعد والربق والصواعق؟ -

املطلب اخلامس: ملن هذا التشبيه؟ وما نوعه؟ وما كيفية املشاهبة؟  -

ــا  - ــلوب؟ وم ــذا األس ــوع ه ــا ن ــه ژ چ  چ  چژ م ــادس: قول ــب الس املطل

ــاه ؟ معن

ــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــه تع ــى قول ــان معن ــع: بي ــث الراب املبح
ــب: ــه مطال ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ ، وفي

املطلــب األول: مــا معنــى )يــكاد(؟ ومــا اخلطــف ؟ ومــا موقــع هــذه اجلملــة؟ وعــى  -

مــا تــدل ؟ ومــا موقــع مجلــة ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ    ژ مــن االعــراب ؟ وعــى مــاذا 

تــدل ؟
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

املطلب الثاين: ما معنى قوله تعاىل: ژ ڌ  ژ و ژ ڌ  ژ و ژ ژڑژ و ژ ڑڑ   ژ ؟ -

املطلب الثالث: ما موقع مجلة  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ من اإلعراب؟ وما املقصود هبا؟ -

املبحــث اخلامــس: قولــه تعــاىل ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ 

، وفيــه مطالب:

املطلــب األول: مــا هــي ژ  ڃ  ژ ؟ ومــا معنــى اآليــة؟ وهــل تفيــد ژ  ڃ  ژ النفــي مطلقــا؟  -

ومــا معنــى ژ    ک  ژ ؟ ومــا مفعولــه؟

املطلــب الثــاين: عــى مــا يرجــع الضمــر يف قـولـــه: ژ گ  گ ژ ؟ ومل خصهام  -

ــد الســمع وأتــى باألبصــار مجعــا؟ ومل قــال مــع االضــاءة ژ ڌ  ژ ومــع  بالذكــر؟ ومل وحَّ

ــالم ژ  ڦژ ؟ االظ

املطلب الثالث: ما وجوه التشبيه الواردة يف اآلية؟ وما كيفية تطبيق هذا املثل؟ -

وأما اخلامتة: فتشتمل عى أهم نتائج البحث.

املصادر واملراجع.
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أمهية هذا املثل املائي:

هلــذا املثــل أمهيــة عظيمــة يف بيــان املعنــى وجتليتــه، وزجــر املتصفــن بالنفــاق عــن هــذا الفعــل، 

وهــذه األمهيــة عــرب عنهــا املفــرسون بعبــارات خمتلفــة. قــال أبــو الســعود العــامدي معتــربا هــذا املثــل: 

"مــن زيــادة كشــف أحــوال املنافقــن وتصويــر ِغــبَّ تصويرهــا بصــورة مــا يؤدي إىل اخلســار بحســب 

املــآل بصــورة مــا يفــي إىل اخلســار مــن حيــث النفــس هتويــاًل هلــا وإبانــة لفظاعتهــا")1(. 

وعبــارة البقاعــي هــي: "وملــا ذكــر اهلل أحــوال املنافقــن بعــد ذكــر املؤمنــن والكافريــن وأوضــح 

مــا هــم عليــه مــن اإلفســاد والضــالل واخلــداع ومصاحبــة اليهــود ومطاوعتهــم واســتبدال الضــالل 

باهلــدى، فلــام أظهــر ذلــك كلــه وكانــت األمثــال ألصــق بالبــال وأكشــف لأحــوال مثــل حاهلــم يف 

هداهــم الــذي باعــوه بالضاللــة باألمــور املحسوســة، ألن للتمثيــل هبــا شــأنًا عظيــاًم يف إيصــال املعــاين 

حتــى إىل األذهــان اجلامــدة وتقريرهــا")2(.

قــال الــرازي مبينــا ذلــك: "واملقصــود مــن األمثــال أهنــا تؤثــر يف القلــوب مــا ال يؤثــره وصــف 

الــيء يف نفســه ...... فهــو ســبحانه ملــا تبــن حقيقــة صفــات املنافقــن عقبهــا بــرب مثلــن زيــادة 

يف الكشــف والبيــان")3(. 

ــل  ــت تفاصي ــات أعقب ــذه اآلي ــال: "وه ــث ق ــور حي ــن عاش ــارة اب ــاءت عب ــر ج ــا م ــو م وبنح

صفاهتــم بتصويــر جمموعهــا يف صــورة واحــدة، بتشــبيه حاهلــم هبيئــة حمسوســة وهــذه طريقــة تشــبيه 

)11  إرشاد العقل السليم، )69/1(.

)12  نظم الدرر، للبقاعي، )83/1(.
))1  التفسري الكبري، )73/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

ــل.  ــوس أمي ــس إىل املحس ــة، ألن النف ــياء املحسوس ــة باألش ــوال املعقول ــك األح ــًا لتل ــل، إحلاق التمثي

ــال  ــدة ألن لإلمج ــورة واح ــظ يف ص ــة يف اللف ــمع، املطال ــات يف الس ــع املتفرق ــان جيم ــًا للبي وإمتام

بعــد التفصيــل وقعــًا مــن نفــوس الســامعن وتقريــرًا جلميــع مــا تقــدم يف الذهــن بصــورة ختالــف مــا 

صــور ســالفًا ألن جتــدد الصــورة عنــد النفــس أحــب مــن تكررهــا.

واســتدالالً عــى مــا يتضمنــه جممــوع تلــك الصفــات مــن ســوء احلالــة وخيبــة الســعي وفســاد 

ــح  ــن قبي ــل وباط ــر مجي ــن ظاه ــف ب ــاد والتخال ــن التض ــة م ــم الديني ــا يف أحواهل ــًا مل ــة، وتقريب العاقب

ــة مــن أحــوال العــامل")1(.  بصفــة حــال عجيب

)11  التحرير والتنوير، )302/1(.
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معنى قوله تعاىل:

ڃ   ڃ      ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ژ 

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱژ ]البقــرة: 19 –20[ 

وفيه مباحث:

املبحث األول:
بيان معنى قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ ]البقرة: ١٩ –٢٠[ 

وفيه مطالب:

   املطلــب األول: مــا معنــى ژڤژ ؟ ومــا فائــدة العطــف هبــا؟ ومل كــرر حــرف 
التشــبيه؟

ــالن  ــا مث ــن: أمه ــن املثل ــن هذي ــا ع ــل: أخربن ــا قائ ــال لن ــإن ق ــك: "ف ــا ذل ــري مبين ــال الط ق

ــأيت  ــل: ژڤ  ڤژ و ژڤ  ژ ت ــن، فكيــف قي ــن للمنافق ــا مثل ــإن يكون ــن، أو أحدمهــا؟ ف للمنافق

بمعنــى الشــك يف الــكالم، ومل يقــل ) وكصيــب ( بالــواو التــي تلحــق املثــل الثــاين باملثــل األول؟ أو 

يكــون مثــل القــوم أحدمهــا، فــام وجــه ذكــر اآلخــر بـــ ژڤ  ژ ؟ قيــل لــه: إن األمــر يف ذلــك بخــالف 

الــذي ذهبــت إليــه. و ژڤ  ژ - وإن كانــت يف بعــض الــكالم تــأيت بمعنــى الشــك - فإهنــا قــد تــأيت 

دالــة عــى مثــل مــا تــدل عليــه الــواو، إمــا بســابق مــن الــكالم قبلهــا، وإمــا بــام يــأيت بعدهــا، كقــول 

توبــة بــن احلمــر:

لنفســـي تقـــاها أو عليــــــها جورها  وقد زعمــــــت ليــــى بأين فاجـــــر
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

ــذا  ــت ژڤ  ژ يف ه ــا كان ــن مل ــال، ولك ــام ق ــك في ــه الش ــر وج ــى غ ــة ع ــن توب ــك م ــوم أن ذل ومعل

ــو كانــت مكاهنــا، وضعهــا موضعهــا. ــواو( ل ــه )ال ــة عــى مثــل الــذي كانــت تــدل علي املوضــع دال

فكذلــك ذلــك يف قــول اهلل جــل ثنــاؤه ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ ملــا كان معلومــا أن ژڤ  ژ دالــة 

ــه بـــ            ــه )الــواو( لــو كانــت مكاهنــا -كان ســواء نطــق في يف ذلــك عــى مثــل الــذي كانــت تــدل علي

ــى  ــربي:   ژڤ  ژ بمعن ــال الط ــه: "وق ــوية بقول ــذه التس ــة ه ــن عطي ــواو(")1( ورد اب ژڤ  ژ أو بـــ )ال

ــة")2(. ــذه عجم ــواو. ... وه ال

ونــص عــى ذلــك أبو الســعود بقولــه: "وكلمــة أو لإليــذان بتســاوي القصتن يف االســتقالل 

بوجــه التشــبيه وبصحــة التمثيــل بــكل واحدة منهــام وهبام معــا" )3(. 

وذكــر ابــن اجلــوزي جممــل مــا قيــل فيهــا مــن أقــوال: " ژڤ  ژ، حــرف مــردود عــى قولــه: 

ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 17[ واختلــف العلــامء فيــه عــى ســتة أقــوال:

ــاه:  ــن، ومعن ــاء أو النحوي ــس الفقه ــرب: جال ــول الع ــر، تق ــا للتخي ــل هاهن ــه داخ ــا: أن أحده

أنــت خمــر يف جمالســة أي الفريقــن شــئت، فكأنــه خرنــا بــن أن نــرب هلــم املثــل األول أو الثــاين.

والثــاين: أنــه داخــل لإلهبــام فيــام قــد علــم اهلل حتصيلــه، فأهبــم عليهــم مــا ال يطلبــون تفصيلــه، فكأنــه 

ــرب  ــرة: 74[ والع ــاىل: ژ ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  ژ ] البق ــه تع ــه قول ــن. ومثل ــد هذي ــم كأح ــال: مثله ق

تبهــم مــا ال فائــدة يف تفصيلــه . قــال لبيــد:

وهـــل أنــا إاِل من ربيعــــة أو مضـر متــنى ابنتـــــــــاي أن يعيــش أبومهــا

أي: هل أنا إال من أحد هذين الفريقن، وقد فنيا، فسبييل أن أفنى كام فنيا.

)11  جامع البيان، )336/1(.
)12  املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، )101/1(.

))1  ارشاد العقل السليم، )52/1(.
19



والثالث: أنه بمعنى: بل. وأنشد الفراء:

وصورهتا أو أنت يف العـن أملح  بدت مثل قرن الشمس يف رونق الضحى

ــاب  ــم بأصح ــارًا، وبعضه ــتوقد ن ــذي اس ــبه بال ــم يش ــاه: بعضه ــل، ومعن ــه للتفصي ــع: أن والراب

ــم  ــم، وه ــال بعضه ــاه: ق ــرة: 135[ معن ــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البق ــه تع ــه قول ــب. ومثل الصّي

اليهــود: كونــوا هــودا، وقــال النصــارى: كونــوا نصــارى. وكــذا قولــه: ژ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ                                                        

ــة. ــت القائل ــنا وق ــم بأس ــاء بعضه ــًا، وج ــنا بيات ــم بأس ــاء بعضه ــاه: ج ــراف: 4[ معن چ   ژ   ]األع

ــاىل: ژ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ  ــه تع ــه قول ــواو. ومثل ــى ال ــه بمعن ــس: أن واخلام

ــر: ــور: 61[ قــال جري ]الن

كام أتـى ربَّه موسـى عى قدر  نــال اخلــالفة أو كانت له قـدرًا

ــه  ــه قول ــق D، ومثل ــن احل ــع ع ــك مرتف ــن، إذ الش ــق املخاطب ــك يف ح ــه للش ــادس: أن والس

ــون . ــام تظن ــداء في ــن االبت ــون م ــادة أه ــد: فاإلع ــروم: 27[ يري ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ ]ال تع

فأمــا التفســر ملعنــى الــكالم: أو كأصحــاب صيــب، فأضمــر األصحــاب، ألن يف قولــه: ژ ڄ  

ڄ  ڄ  ڄژ ، دليــاًل عليــه، وذكــر نحــوًا منهــا الــرازي يف تفســره.

وأمــا ســبب تكريــر حــرف التشــبيه قــال الطــري مبينــا ذلــك: "ووجــه حــذف  )املثــل( مــن قولــه  

ژ ڤ  ڤ     ژ ملــا كان قولــه: ژ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 17[  داال عــى أن معنــاه: )كمثــل صيــب(، 

ــه: ژ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ ژ  عــى أن  ــة مــا مــى مــن الــكالم يف قول ــل ( واكتفــى بدالل حــذف ) املث

معنــاه: )أو كمثــل صيــب(، مــن إعــادة ذكــر املثــل ؛ طلــب اإلجيــاز واالختصــار" )1(. 

)11  جامع البيان، ت شاكر، )337/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

ــتوقد  ــذي اس ــى ال ــب( ع ــظ )صي ــت لف ــه: "و ژڤ  ژ عطف ــور بقول ــن عاش ــر ب ــره الطاه وذك

بتقديــر مثــل بــن الــكاف وصيــب. وإعــادة حــرف التشــبيه مــع حــرف العطــف املغنــي عــن إعــادة 

ــن  ــالف احلال ــارة إىل اخت ــه إش ــا أن في ــنه هن ــم وحس ــتعمل يف كالمه ــر مس ــذا التكري ــل، وه العام

ــف")1(.  ــه يف العط ــب ال يكررون ــم يف الغال ــبهن، وه املش

ــم  ــبيه حاهل ــد تش ــه ژ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ أعي ــو قول ــابق وه ــل الس ــى التمثي ــف ع ــذا عط فه

بتمثيــل آخــر وبمراعــاة أوصــاف أخــرى فهــو متثيــل حلــال املنافقــن املختلطــة بــن جــواذب ودوافــع 

ــن  ــرش م ــاذب ال ــاده، وج ــرآن وإرش ــظ الق ــامع مواع ــد س ــر عن ــاذب اخل ــهم ج ــاذب نفوس ــن جي ح

ــوار  ــوث وأن ــه غي ــت في ــامء اختلط ــن الس ــب م ــال صي ــلمن، بح ــخرية باملس ــوس والس ــراق النف أع

ــه  ومزعجــات وأكــدار، وجــاء عــى طريقــة بلغــاء العــرب يف التفنــن يف التشــبيه وهــم يتنافســون في

ــواو)2(.  ــأو دون ال ــوه ب ــف يف نح ــون العط ــر أن يك ــه ...........، وكث ــيل من ــيام التمثي الس

  املطلب الثاين: ما معنى )صيب(؟ وما املراد به؟

أجــاب الــرازي فقــال: "مــا الصيــب؟ اجلــواب: أنــه املطــر الــذي يصــوب، أي ينــزل مــن صــاب 

يصــوب إذا نــزل ومنــه صــوب رأســه إذا خفضــه وقيــل إنــه مــن صــاب يصــوب إذا قصــد، وال يقــال 

صيــب إال للمطــر اجلــود.

)11  التحرير والتنوير، )316/1(.

)12  التحرير والتنوير، )315/1(.
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ــحاب  ــال للس ــًا يق ــودًا وأيض ــرًا ج ــا")1( أي مط ــا َهنِيًئ ــمَّ َصيًِّب ُه ــول: "اللَّ كان O يق

ــد نــوع مــن  ــه أري صيــب، قــال الشــامخ: "وأســحم دان صــادق الوعــد صيــب، وتنكــر صيــب ألن

ــغ  ــب أبل ــٍب( وصي ــرئ )َأْو َكَصاِئ ــل األول، وق ــار يف التمثي ــرت الن ــام تنك ــل، ك ــديد هائ ــر ش املط

ــة")2(. ــامء املظل والس

واملراد من الصيب هو: اإليامن والقرآن")3( .

ــزل  ــًا إذا أن ــوب صوب ــاب يص ــن ص ــل م ــب فعي ــه: "الصي ــور بقول ــن عاش ــر اب ــره الطاه وذك

بشــدة")4(، قــال املرزوقــي: "إن يــاءه للنقــل مــن املصدريــة إىل االســمية فهــذا وصــف للمطــر بشــدة 

الظلمــة احلاصلــة مــن كثافــة الســحاب ومــن ظــالم الليــل")5(، وذكــره الدكتــور ســيد طنطــاوي يف 

ــريه" )16. تفس

  املطلب الثالث: ما معنى ژ ڤژ؟ وما الذي يفيده قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ  ژ ؟

قــال الــرازي ذاكــرا فائــدة قولــه تعــاىل ژ ڤ  ڤژ: "قولــه ژ ڤ  ڤژ ، مــا الفائــدة فيــه 

والصيــب ال يكــون إال مــن الســامء؟

ــننه، )52/5(  ــه يف س ــن ماج ــح؛ واب ــت الري ــول إذا هاج ــا يق ــاب م ــننه، )487/4( ح)5099( يف األدب، ب ــو داود يف س )11 رواه أب
ح)3890( يف الدعــاء، بــاب مــا يدعــو بــه الرجــل إذا رأى الســحاب؛ أخرجــه أمحــد يف املســند، مســند النســاء ، مســند الصديقــة 
ــه  ــح، وهــذا إســناد رجال ــاؤوط: حديــث صحي ــال شــعيب األرن ــق  )370/41( ح)24877(، وق عائشــة بنــت الصدي

ثقــات رجــال الشــيخن .
)12  ديوان الشامخ بن رضار الذبياين، )ص432(.

))1  التفسر الكبر، )78/1(.
))1  التحرير والتنوير، )317/1 – 318 (.

))1  ديوان الشامخ بن رضار الذبياين، )ص432(.
))1  ينظر: التفسر الوسيط، لسيد الطنطاوي، )66/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

اجلواب من وجهني: 

ــض  ــن بع ــازالً م ــب ن ــك الصي ــون ذل ــل أن يك ــامت احتم ــه ظل ــب في ــال أو كصي ــو ق األول: ل

جوانــب الســامء دون بعــض، أمــا ملــا قــال مــن الســامء دل عــى أنــه عــام مطبــق آخــذ بآفــاق الســامء 

فكــام حصــل يف لفــظ الصيــب مبالغــات مــن جهــة الرتكيــب والتنكــر أيــد ذلــك بــأن جعلــه مطبقــًا.

 الثــاين: مــن النــاس مــن قــال: املطــر إنــام حيصــل مــن ارتفــاع أبخــرة رطبــة مــن األرض إىل اهلــواء 

 E فتنعقــد هنــاك مــن شــدة بــرد اهلــواء ثــم تنــزل مــرة أخــرى، فــذاك هــو املطــر ثــم إن اهلل

أبطــل ذلــك املذهــب هاهنــا بــأن بــن أن ذلــك الصيــب نــزل مــن الســامء، كــذا قولــه ژ ک    ک  ک  

گ  گ    ژ ]الفرقــان: 48[ وقولــه ژ جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ژ ]النــور: 43[")1(. 

ــذي  ــا ال ــع فوقن ــو املرتف ــى اجل ــق ع ــامء تطل ــك: "والس ــا ذل ــور مبين ــن عاش ــر اب ــال الطاه ق

نخالــه قبــة زرقــاء وعــى اهلــواء املرتفــع، قـــال تعـــاىل: ژ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ژ                                                      

]إبراهيــم: 24[.

وتطلــق عــى الســحاب وتطلــق عــى املطــر ..... فالــذي يظهــر يل إن جعلنــا قولــه ژ ڤ  ڤژ 

قيــدًا للصيــب أن املــراد مــن الســامء أعــى االرتفــاع واملطــر إذا كان مــن ســمت مقابــل، وكان عاليــًا 

كان أدوم بخــالف الــذي يكــون مــن جوانــب اجلــو ويكــون قريبــًا مــن األرض غــر مرتفــع")2(.

ــه  ــام هــو وصــف كاشــف جيــئ ب ــد للصيــب وإن ــه ژ ڤ  ڤژ ليــس بقي "والظاهــر أن قول

ــاب")3(. ــام إطن ــام مق ــل، إذ املق ــذا التمثي ــب يف ه ــورة الصي ــتحضار ص ــادة اس لزي

)11  التفسري الكبري، )315/2(.
)12  التحرير والتنوير، )317/1 – 318(.

))1  التحرير والتنوير، )317/1(.
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  املطلب الرابع: ما وجه التمثيل هنا؟ وما الغرض منه؟

ذكــر اجلــواب ابــن عاشــور بقولــه: "التمثيــل هنــا حلــال املنافقــن حــن حضورهــم جملس رســول 

اهلل H وســامعهم القــرآن ومــا فيه مــن آي الوعيــد ألمثاهلم وآي البشــارة")1(. 

ويف )التفســري امليــرس1)12 بــن وجــه التمثيــل الــوارد يف اآليــة بقولــه: "أو ُتْشــبه حــاُل فريــق آخــر 

مــن املنافقــن يظهــر هلــم احلــق تــارة، ويشــكون فيــه تــارة أخــرى، حــاَل مجاعــة يمشــون يف العــراء، 

فينصــب عليهــم مطــر شــديد، تصاحبــه ظلــامت بعضهــا فــوق بعــض، مــع قصــف الرعــد، وملعــان 

ــا  الــربق، والصواعــق املحرقــة، التــي جتعلهــم مــن شــدة اهلــول يضعــون أصابعهــم يف آذاهنــم، خوًف

ــه")3(. ــه وال يعجزون مــن اهلــالك. واهلل تعــاىل حميــط بالكافريــن ال يفوتون

ــغ؟  ــن أبل ــت: أي التمثيل ــإن قل ــه: "ف ــرشي بقول ــه الزخم ــل فبين ــذا التمثي ــن ه ــرض م ــا الغ وأم

قلــت: الثــاين، ألنــه أدل عــى فــرط احلــرة وشــّدة األمــر وفظاعتــه، ولذلــك ُأخــر، وهــم يتدرجــون يف 

نحــو هــذا مــن األهــون إىل األغلــظ" )4(.

فالغــرض مــن هــذا التمثيــل متثيــل حالــة مغايــرة للحالــة التــي مثلــت يف قولــه تعــاىل:ژ ٱ  

ــالم  ــدى االس ــرآن وه ــتعار للق ــب مس ــد، ..... فالصي ــالق وتقيي ــوع إط ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ بن

ــث وارد)5(.  ــبيهام بالغي وتش

)11  التحرير والتنوير، )317/1( بترصف.
)12  تأليف: نخبة من أساتذة التفسر طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ط2،)ص 4(.

))1  التفسري امليرس، )4/1(.
))1  الكشاف، )81/1(.

))1  التحرير والتنوير، )317/1( بترصف.
24



دقائق املعاين يف املثل املائي 

املبحث الثاين:

بيان معنى قوله تعاىل ژ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ژ

وفيه مطالب:

  املطلب األول: عىل ما يرجع الضمري يف قوله تعاىل ژڦژ ؟ وما هي الظلامت؟

اجلــواب: مــا ذكــره اإلمــام ابــن عاشــور حيــث قــال: "ضمــر ژڦژ عائــد إىل صيــب والظرفيــة 

جمازيــة بمعنــى ) معــه ( ........ والصيــب تشــبيه للقــرآن")1(.

وأمــا بيــان معنــى الظلــامت: فيتغــر بتغــر معنــى الصيــب وبيــان هــذا وهــذا ذكــره الزخمــري 

ــحاب أو  ــه الس ــراد ب ــن أن ي ــو م ــال خيل ــامت ف ــا للظل ــب مكان ــل الصي ــد جع ــت: ق ــإن قل ــه: "ف بقول

املطــر، فأهيــام أريــد فــام ظلامتــه؟ قلــت: أما ظلــامت الســحاب فــإذا كان أســحم مطبقــا فظلمتا ســجمته 

وتطبيقــه مضمومــة إليهــام ظلمــة الليــل. وأمــا ظلــامت املطــر فظلمــة تكاثفــه وانتســاجه بتتابــع القطــر، 

وظلمــة إظــالل غاممــه مــع ظلمــة الليــل")2(.

وقــد أشــار ابــن عطيــة إىل ســبب مجــع ظلــامت بقولــه: "قولــه تعــاىل: ژ  ڦژ باجلمــع، إشــارة 

إىل ظلمــة الليــل وظلمــة الدجــن ومــن حيــث ترتاكــب وتتزايــد مجعــت، وكــون الدجــن مظلــام هــول 

وغــم للنفــس، بخــالف الســحاب واملطــر إذا انجــى دجنــه، فإنــه ســاّر مجيــل")3(. 

)11  التحرير والتنوير، )318/1(.
)12  الكشاف، )83/1(.

))1  املحرر الوجيز، )101/1(.
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  املطلب الثاين: ما هو الرعد والربق؟ وما املراد هبام؟ ومل أفردا ونكرا؟

واجلــواب مــا ذكــره الزخمــري حيــث قــال: "والرعــد: الصــوت الــذي يســمع مــن الســحاب، 

ــاد.  ــن االرتع ــك م ــد ذل ــّوت عن ــح فتص ــا الري ــض إذا حدهت ــرب وتنتف ــحاب تضط ــرام الس كأن أج

والــربق الــذي يلمــع مــن الســحاب، مــن بــرق الــيء بريقــا إذا ملــع ويف الرعــد ثالثــة أقــوال")1(.

وعبارة ابن اجلوزي يف بيان ذلك: "ويف "الرعد" ثالثة أقوال: 

أحدهــا: أنــه صــوت ملــك يزجــر الســحاب، وقــد روي هــذا املعنــى مرفوعــًا إىل النبــي 

)2(، وبــه قــال ابــن عبــاس وجماهــد)3(. وقــال عكرمــة: "هــو ملــك يســوق الســحاب كــام 
H

ــل")4(. ــادي األب ــوق احل يس

والثاين: أنه ريح ختتنق بن السامء واألرض)5(. 

والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب.

)11  الكشاف، )83/1(.
)12  عــن عبــد اهلل بــن عبــاس  قــال : "أقبلــت هيــود إىل النبــي H .......... فأخرنــا عــن الرعــد مــا هــو ؟ قــال : ملك 
مــن املالئكــة مــوكل بالســحاب معــه خماريــق مــن نــار يســوق هبــا الســحاب حيــث شــاء اهلل فقالــو : فــام هــذا الصــوت الذي نســمع 
قــال : زجــره بالســحاب إذا زجــره حتــى ينتهــي إىل حيــث أمــر" رواه الرتمــذي يف ســننه، يف كتــاب التفســر،  تفســر ســورة الرعــد 

)5 /294 ( ح) 3117( ؛ وصححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة، )491/4-492( ح)1872(
))1  جامع البيان، للطربي، )340/1(.

))1  ســنن البيهقــي، )363/3( ح)6268(؛ وأورد أمحــد شــاكر الروايــات يف حتقيــق تفســري الطــري عــن طريــق ابــن عبــاس وجماهــد 
وعكرمــة، انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )341-340/1(.

))1  جامع البيان، للطربي، )361/1(. 
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ويف الرق ثالثة أقوال: 

أحدهــا: أنــه خماريــق يســوق هبــا امللــك الســحاب، روي هــذا املعنــى مرفوعــًا إىل النبــي 

H ، وهــو قــول عــيل بــن أيب طالــب)1(. 

وعــن ابــن عبــاس: "أنــه رضبــة بســوط مــن نــور")2(. قــال ابــن االنبــاري: "املخاريــق: ثيــاب تلــف، 

ويــرب هبــا الصبيــان بعضهــم بعضــًا، فشــبه الســوط الــذي يــرب بــه الســحاب بذلــك املخــراق")3(.

والثاين: حكى ابن فارس: "أن الربق: تألؤ املاء" )4(.

والثالث: أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسره، ورضب بعضه لبعض")5(.

وأمــا بيــان املــراد بالرعــد والــربق فبيَّنــه الســمرقندي بقولــه: " ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ژ ، معنــاه: 

ــْرٌق  ــٌد َوَب مثلهــم كرجــل يف مفــازة يف ليلــة مظلمــة فنــزل مطــر مــن الســامء، ويف املطــر ظلــامت َوَرْع

واملطــر: هــو القــرآن، ألن يف املطــر حيــاة اخللــق وإصــالح األرض، وكذلــك القــرآن حيــاة القلــوب، 

فيــه هــدى للنــاس، وبيــان مــن الضاللــة وإصــالح، فلهــذا املعنــى شــبه القــرآن باملطــر. والظلــامت: 

هــي الشــدائد واملحــن التــي تصيــب املســلمن، والشــبهات التــي يف القــرآن، والرعــد: هــو الوعيــد 

 H الــذي ذكــر للمنافقــن والكفــار يف القــرآن، والــربق: مــا ظهــر مــن عالمــات نبــوة حممــد

ودالئلــه")6(.

)11 رواه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )80/1-81(، ورجــال اســناده كلهــم ثقــات مــا عــدا ربيعــة بــن األبيــض، قــال أمحــد شــاكر يف 
تعليقــه عــى تفســري الطــري، )343/1(، "مل أجــد لــه ترمجــة إال يف كتــاب الثقــات البــن حبــان ) ص184(".

)12  رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه، )363/1(.
))1  املصدر السابق.

))1 انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، )222/1(، وال خمالفــة بــن األقــوال ويمكــن اجلمــع بينهــا كــام ذكــر الطــربي حيــث قــال "وقــد 
حيتمــل أن يكــون مــا قالــه عــيل بــن أيب طالــب وابــن عبــاس وجماهــد بمعنًــى واحــد وذلــك أن تكــون املخاريــق التــي ذكــر عــيل 
 أهنــا هــي الــربق، هــي الســياط التــي هــي مــن نــور التــي يزجــي هبــا امللــك الســحاب، كــام قــال ابــن عبــاس، ويكــون 
إزجــاء امللــك هبــا الســحاب مصعــه إيــاه ، وذلــك أن املصــاع عنــد العــرب أصلــه: املجالــدة بالســيوف ، ثــم تســتعمله يف كل يشء 

جولــد بــه يف حــرب وغــره حــرب"، جامــع البيــان، )367-366/1(.
))1  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )39/1(؛ ورد القرطبي هذا القول يف تفسريه، )217/1( لكونه مل يصح به نقل . 

))1  التحرير والتنوير، )317/1( بترصف.
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وأما وجه إفرادمها فذكره الرازي بقوله: "فإن قيل: هال قيل رعود وبروق كام قيل ظلامت؟ 

فاجلــواب: الفــرق أنــه حصلــت أنــواع خمتلفــة مــن الظلــامت عــى االجتــامع فاحتيــج إىل صيغــة 

ــربق يف  ــد وال ــواع الرع ــامع أن ــن اجت ــربق وال يمك ــذا ال ــد، وك ــوع واح ــه ن ــد فإن ــا الرع ــع، أم اجلم

ــه لفــظ اجلمــع")1(. الســحاب الواحــد فــال جــرم مل يذكــر في

ــد  ــع الرع ــال مج ــت: ه ــان قل ــه: "ف ــري بقول ــره الزخم ــه ذك ــرتاض وتوجيه ــذا االع ــل ه وأص

ــرتي: ــول البح ــغ كق ــذا باألبل ــربق أخ وال

خَيْتـــاُل َبْنَ بُروِقِه وُرُعوِدِه يا َعاِرضـًا ُمَتلِّفعًا بُبــــُروِدِه

وكام قيل ظلامت؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدمهــا: أن يــراد العينــان، ولكنهــام ملــا كانــا مصدريــن يف األصــل- يقــال: رعــدت الســامء رعــدًا 

وبرقــت برقــا-، روعــي حكــم أصلهــام بــأن تــرك مجعهــام وإن أريــد معنــى اجلمــع. 

والثاين: أن يراد احلدثان كأنه قيل: وإرعاد وإبراق" )2(. 

وأما وجه تنكريمها فذكره الرازي بقوله: "فإن قيل: مل جاءت هذه األشياء منكرات؟

اجلواب: ألن املراد أنواع منها، كأنه قيل فيه ظلامت داجية ورعد قاصف وبرق خاطف")3(.

ــياء  ــذه األش ــاءت ه ــام ج ــه: "وإن ــري بقول ــره الزخم ــه ذك ــرتاض وتوجيه ــذا االع ــل ه وأص

منكــرات، ألن املــراد أنــواع منهــا، كأنــه قيــل: فيــه ظلــامت داجية، ورعــد قاصــف، وبرق خاطــف")4(.

)11  التفسري الكبري، )317/2(.
)12  الكشاف، )83/1(.

))1  التفسري الكبري، )2/ 317(.
))1  الكشاف، )83/1(.
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وهنــاك وجــه آخــر للتنكــري ذكــره الدكتــور ســيد طنطــاوي بقولــه: "وإيــراد هــذه األلفــاظ بصفــة 

ــل")1(. التنكر للتهوي

  املطلب الثالث: كيف يكون املطر مكانًا للرعد والربق وإنام مكاهنام السحاب ؟

بــنيَّ ذلــك الطــري بقولــه: "فمعنــى اآليــة: أو كصيــب مــن الســامء فيــه ظلــامت وصــوت رعــد. 

ألن الرعــد إن كان ملــكا يســوق الســحاب، فغــر كائــن يف الصيــب، ألن الصيــب إنــام هــو مــا حتــدر 

مــن صــوب الســحاب، والرعــد إنــام هــو يف جــو الســامء يســوق الســحاب. عــى أنــه لــو كان فيــه ثــم 

ــم - إذ كان  ــه أحــد ..... فقــد عل ــه صــوت مســموع، فلــم يكــن هنالــك رعــب يرعــب ب مل يكــن ل

األمــر عــى مــا وصفنــا مــن قــول ابــن عبــاس- أن معنــى اآليــة: أو كمثــل غيــث حتــدر مــن الســامء 

ــة ذكــر  ــه اســتغنى بدالل ــاس، وأن ــه ابــن عب ــه ظلــامت وصــوت رعــد، إن كان الرعــد هــو مــا قال في

الرعــد باســمه عــى املــراد يف الــكالم مــن ذكــر صوتــه. وإن كان الرعــد مــا قالــه أبــو اجللــد، فــال يشء 

يف قولــه )فيــه ظلــامت ورعــد( مــرتوك. ألن معنــى الــكالم حينئــذ: فيــه ظلــامت ورعــد الــذي هــو مــا 

وصفنــا صفتــه" )2(.

ــام  ــام مكاهن ــد وإن ــربق والرع ــا لل ــر مكان ــون املط ــف يك ــت: كي ــإن قل ــري: "ف ــارة الزخم وعب

الســحاب؟ قلــت إذا كانــا يف أعــاله ومصبــه وملتبســن يف اجلملــة فهــام فيــه. أال تــراك تقــول: فــالن يف 

البلــد، ومــا هــو منــه اال يف حيــز يشــغله جرمــه")3(.

ــحاب  ــن الس ــق ب ــا كان التعلي ــواب: مل ــه: "اجل ــرازي بقول ــه ال ــاب عن ــؤال وأج ــذا الس ــر ه وذك

ــكام")4(. ــر يف األح ــرى اآلخ ــا جم ــراء أحدمه ــاز إج ــديدًا ج ــر ش واملط

)11  التفسري الوسيط، لطنطاوي، )1/ 66(.
)12  جامع البيان، )342/1(.

))1  الكشاف، )83/1(.
))1  التفسري الكبري، )317/2(.
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 املبحث الثالث:
معنى قوله تعاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  

چژ

وفيه مطالب:

   املطلب األول: الضمري يف جيعلون إىل ماذا يرجع ؟ وما حمل هذه اجلملة؟

وعبــارة الزخمــرشي يف تقريــر هــذا املعنــى وبيــان حمــل هــذه اجلملــة هــي: "وجــاز رجــوع الضمــر 

يف جيعلــون إىل أصحــاب الصيــب مــع كونــه حمذوفــا قائــام مقامــه الصيــب، كــام قــال:ژ ڃ ڃ  چ ژ  

]األعــراف: 4[ ألن املحــذوف بــاق معنــاه وإن ســقط لفظــه. أال تــرى إىل حســان كيــف عــّول عــى بقــاء 

معنــاه يف قولــه:

ُق بِالَرحيِق الَسلَسِل َيسقوَن َمن َوَرَد الرَبيَص َعَليِهُم َبَردى ُيَصفِّ

حيــث ذكــر يصفــق ألن املعنــى مــاء بــردي، وال حمــل لقولــه: ژ ڄژ لكونــه مســتأنفا، ألنــه ملــا ذكــر 

الرعــد والــربق عــى مــا يــؤذن بالشــّدة واهلــول، فــكأن قائــال قــال: فكيــف حاهلــم مــع مثــل ذلــك 

الرعــد؟ فقيــل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ثــم قــال: فكيــف حاهلــم مــع مثــل ذلــك الــربق؟ فقيــل: 

يــكاد الــربق خيطــف أبصارهــم")1(. وذكــر الــرازي مثلــه)2(.

ــى  ــود ع ــر يف ژ ڄژ يع ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ؛ الضم ــه تع ــني: "قول ــال العثيم ق

ــا ذلــك؛ ألنــه  أصحــاب الصيــب؛ ففيهــا حــذف املضــاف؛ والتقديــر: أصحــاب الصيــب؛ وإنــام قلن

ــب")3(. ــم الصي ــن أصاهب ــه الذي ــبه ب ــام املش ــب؛ وإن ــو الصي ــا ه ــه هن ــبه ب ــس املش لي

)11  الكشاف، )83/1(.
)12  التفسري الكبري، )317/2(.

))1  تفسري العثيمني، سورة البقرة، )1/ 67(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

  املطلــب الثــاين: رؤوس األصابــع هــي التــي جتعــل يف اآلذان فهــا قيــل أناملهــم؟ 
ومل مل يذكــر اإلصبــع الــذي يوضــع يف اإلذن باســمه؟

وقــرر الزخمــرشي هــذا املعنــى وزاد عليــه وبــن ســبب عــدم تســمية اإلصبــع باســمه فقــال: "فــإن 

قلــت: أليــس األصبــع هــو الــذي جيعــل يف األذن فهــال قيــل أناملهــم؟ قلــت: هــذا مــن االتســاعات 

يف اللغــة التــي ال يــكاد احلــارص حيرصهــا، كقولــه: ژ پ   پ  ڀ  ژ ]املائــدة: 6[، ژٺ   

ــر  ــي ذك ــا فف ــغ. وأيض ــذي إىل الرس ــق وال ــو إىل املرف ــذي ه ــض ال ــدة: 38[ أراد البع ٿ    ژ ]املائ

األصابــع مــن املبالغــة مــا ليــس يف ذكــر األنامــل. 

ــام دون  ــم الع ــر االس ــم ذك ــة، فل ــع خاص ــا األذن أصب ــّد هب ــي تس ــع الت ــت: فاألصب ــإن قل ف

اخلــاص؟ قلــت: ألن الســبابة فعالــة مــن الســب فــكان اجتناهبــا أوىل بــآداب القــرآن. أال تــرى أهنــم 

قــد استبشــعوها فكنــوا عنهــا باملســبحة والســباحة واملهللــة والّدعــاءة. فــان قلــت: فهــال ذكــر بعــض 

هــذه الكنايــات؟ قلــت: هــي ألفــاظ مســتحدثة مل يتعارفهــا النــاس يف ذلــك العهــد، وإنــام أحدثوهــا 

ــد")1(.  بع

ــه:  ــور بقول ــن عاش ــه اب ــرض بين ــه غ ــة")2( ل ــاعات يف اللغ ــن االتس ــذا م ــري "ه ــول الزخم وق

ــا  ــو هن ــل ه ــن ألن اجلع ــض املفرسي ــول بع ــى ق ــام ع ــتعمالن يف حقيقته ــع مس ــل واألصاب "واجلع

بمعنــى النــوط، والظرفيــة ال تقتــي اإلحاطــة فجعــل بعــض اإلصبــع يف األذن هــو جعــل لإلصبــع. 

فتمثــل بعــض علــامء البيــان هبــذه اآليــة للمجــاز الــذي عالقتــه اجلزئيــة تســامح ولذلــك عــرب عنــه 

صاحــب )الكشــاف1 بقولــه هــذا مــن االتســاعات يف اللغــة التــي ال يــكاد احلــارص حيرصهــا كقولــه: 

ژ پ   پ   ژ ]املائــدة: 6[ ژ ٺ   ٿ    ژ ]املائــدة: 38[. 

)11  الكشاف، )84/1(.
)12  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، )217/1(.
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ومنــه قولــك مســحت باملنديــل، ودخلــت البلــد، وقيــل ذلــك جمــاز يف األصابــع، وقيــل جمــاز يف 

اجلعــل وملــن شــاء أن جيعلــه جمــازا يف الظرفيــة فتكــون تبعيــة لكلمــة )يف( " )1(. 

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الــرازي بقولــه: "اجلــواب: املذكــور وإن كان هــو األصبــع لكــن املراد 

بعضــه كــام يف قولــه ژ ٺ   ٿ    ژ ]املائــدة: 38[ املــراد بعضهــام")2(.

وممــن نفــي املجــاز يف هــذه اآليــة العالمــة العثيمــني حيــث قــال: "هــذا وقــد قيــل: إن يف اآليــة 

جمــازًا مــن وجهــن؛ األول: أن األصابــع ليســت كلهــا جتعــل يف األذن؛ والثــاين: أنــه ليــس كل األصبــع 

يدخــل يف األذن؛ والتحقيــق: أنــه ليــس يف اآليــة جمــاز؛ ثــم بــنَّ ذلــك ورشحــه")3(. 

ــذي  ــروف أن ال ــن املع ــه: "وم ــاوي بقول ــيد طنط ــور س ــا الدكت ــص عليه ــدة ن ــري فائ ــذا التعب وهل

جيعــل يف اآلذان عنــد الفــزع بعــض األصابــع ال كلهــا، إال أنــه عــرب باألصابــع مبالغــة يف فــرط فزعهــم 

وشــدة اضطراهبــم، ومســايرة للمألــوف يف اللغــة مــن نســبة مــا يكــون لبعــض الــيء إىل ذلــك اليء، 

حيــث يكــون املــراد جليــا واضحــا")4(.

فهــذه اآليــة تفيــد أن املنافــق غــر موفــق يف حياتــه، فهــو ينظــر إىل األمــور بســطحية تامــة، وأيضــا 

ــه يف  ــه يف أذن ــق أصابع ــل املناف ــر جع ــل، ويف ذك ــفاهة ودون تعق ــوائية وس ــه بعش ــذ قرارات ــو يتخ فه

مقابــل الصواعــق هتكــم بــه وإظهــار لســفهه، فــإن مــن خيــاف مــن الصواعــق يبتعــد ويســترت عنهــا 

بســاتر ال أن يبقــى يف مواجهــة الصواعــق ويضــع أصابعــه يف أذنــه خوفــا منهــا، وهــو يف ترصفــه هــذا 

مثــل النعامــة التــي إذا خافــت تضــع رأســها يف األرض، وجســدها ظاهــر فــوق األرض)5(.  

)11  التحرير والتنوير، )320/1(.
)12  التفسري الكبري، )317/2(.

))1  تفسري العثيمني: الفاحتة والبقرة، )67/1(.
))1  التفسري الوسيط، )67/1(.

))1  انظــر: اجلامــع يف اهلدايــات القرآنيــة، احلــزب األول مــن ســورة البقــرة، مجــع واســتنباط جمموعــة مــن الباحثــن بــإرشاف: أ.د طــه 
عابديــن - كــريس اهلدايــات القرآنيــة بجامعــة أم القــرى، )ص105(.

32



دقائق املعاين يف املثل املائي 

  املطلب الثالث: ما الصواعق؟ وبم تتعلق مجلة ژ ڃ      ڃ ژ

ــة،  ــع صاعق ــي مج ــا ژڃ ژ ، فه ــال: "وأم ــا فق ــان معناه ــكالم يف بي ــدي ال ــل الواح وفص

ــوت.  ــمعها أو يم ــن يس ــى م ــا ع ــى منه ــة يغش ــة: الصيح ــة والصعق والصاعق

وقــال آخــرون: الصاعقــة: كل عــذاب مهلــك. وقيــل: الصاعقــة: الصــوت الشــديد مــن الرعــد، 

يســقط معهــا قطعــة نــار")1(.

وعبــارة ابــن اجلــوزي يف بيــان هــذا املعنــى: "و ژڃ ژ: مجــع صاعقــة، وهــي صوت شــديد من 

صــوت الرعــد يقــع معــه قطعــة مــن نــار حتــرق مــا تصيبــه. قــال ابــن قتيبــة: وإنــام ســميت صاعقــة، 

ألهنــا إذا أصابــت قتلــت، يقــال: صعقتهــم أي: قتلتهــم")2(.

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الــرازي بقولــه: "اجلــواب: إهنــا قصــف رعــد ينقــض منهــا شــعلة من 

نــار وهــي نــار لطيفــة قويــة ال متــر بــيء ..........؟ إال أهنــا مــع قوهتــا رسيعــة اخلمــود")3(.

ــق  ــه: ژ ڃ      ڃ ژ متعل ــه: "وقول ــري بقول ــره الزخمشـ ــة ژ ڤ  ڤ  ژ فذك ــق مجل ــا متعل وأم

بيجعلــون، أي: مــن أجــل الصواعــق جيعلــون أصابعهــم يف آذاهنــم، كقولــك: ســقاه مــن العيمــة")4(.

 قــال الطيبــي: "قولــه: )مــن العيمــة(. العيمــة: اشــتهاء اللبــن، يقــال: عــام إىل اللبن. أي: اشــتهاه. 

قــال صاحــب "الضــوء": يــروى: "عــن العيمــة"، أي: بعــده عنهــا وجــاوز بــه حكمهــا إىل الــري، وإن 

شــئت قلتــه بـــــــ "مــن" عــى معنــى ســقاه مــن جهــة العيمــة، وهــذا مــن عمــل من تــم كالمــه")5(.

)11  التفسري البسيط، )205/2(.
)12  زاد املسري يف علم التفسري، )39/1(.

))1  مفاتيح الغيب، )80/2(.
))1  الكشاف، )85/1(.

))1  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عى الكشاف(، )272/2(.
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وبنحــو ذلــك بــني ابــن عاشــور معنــى هــذا املثــال حيــث قــال: "و ژ ڤژ يف قولــه: ژ ڃ   ڃژ 

ــة جعــل األصابــع يف اآلذان وال ضــر يف كــون  للتعليــل أي ألجــل الصواعــق إذ الصواعــق هــي عل

اجلعــل التقائهــا حتــى يقــال يلــزم تقديــر مضــاف نحــو تــرك واتقــاء إذ ال داعــي إليــه، ونظــر هــذا 

قوهلــم ســقاه مــن العيمــة )بفتــح العــن وســكون اليــاء وهــي شــهوة اللبــن( ألن العيمة ســبب الســقي 

واملقصــود زواهلــا إذ املفعــول ألجلــه هــو الباعــث وجــوده عــى الفعــل ســواء كان مــع ذلــك غايــة 

للفعــل وهــو الغالــب أم مل يكــن كــام هنــا")1(.

  املطلب الرابع: ما هو املشبه بالصيب والظلامت والرعد والربق والصواعق؟

قــال الســمرقندي: " ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ    ژ ، أي ضــوء الــربق، يذهــب وخيتلــس بأبصارهــم 

مــن شــدة ضــوء الــربق فكذلــك نــور إيــامن املنافــق يــكاد يغطــي عــى النــاس كفــره يف رسه، حتــى ال 

يعلمــوا كفــره. وقــد قيــل: معنــاه يــكاد أن يظهــر عليهــم نــور اإلســالم، فيثبتــون عــى ذلــك.

فيــه،                                            مضــوا  املظلمــة  الليلــة  يف  الــربق  ملــع  كلــام  أي  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  قــال:  ثــم 

ژ ڈ  ژ  ژ  ژ ، أي إذا ذهــب ضــوء الــربق قاُمــوا متحريــن فكذلــك املنافــق، إذا تكلــم بــال إلــه 

ــا. ــرًا نادم ــي متح ــات بق ــإذا م ــيف، ف ــن الس ــا م ــع هب ــن، ويمن ــع املؤمن ــي م إال اهلل، يم

 ويقــال: معنــاه ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ ]البقــرة: 20[ أي كلــام ظهــر هلــم دليــل نبــوة حممــد وظهــر 

هلــم عالماتــه مالــوا إليــه، وإذا أظلــم عليهــم، أي إذا أصــاب املســلمن حمنــة، كــام أصابتهــم يــوم أحــد، 

وكــام أصابتهــم يــوم بئــر معونــة قامــوا، أي ثبتــوا عــى كفرهــم" )2(.

)11  التحرير والتنوير، )320/1(.
)12  بحر العلوم، )32/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

وعبــارة الثعلبــي هــي: "قولــه تعــاىل: ژڤ  ڤژ أي كأصحــاب صّيــب، شــبههم اهلل يف كفرهــم 

ونفاقهــم وحرهتــم وترّددهــم بقــوم كانــوا يف مفــازة يف ليلــة مظلمــة فأصاهبــم مطــر فيــه ظلــامت مــن 

صفتهــا إّن الســاري ال يمكنــه املشـــي مــن ظلمتــه، فذلــك قولــه: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ.

ورعــد مــن صفتــه أن يضــع الســامع يــده اىل أذنــه مــن اهلــول والفــرق خمافــة املــوت والصعــق، 

ــْوِت. واِعــِق َحــَذَر امْلَ ــْم ِمــَن الصَّ َعُلــوَن َأصابَِعُهــْم يِف آذاهِنِ ذلــك قولــه تعــاىل: جَيْ

وبــرق مــن صفتــه أن يقــرب مــن أن خيطــف أبصارهــم ويذهــب بضوئهــا ونعيمهــا مــن كثرتــه 

ــه ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ. ــك قول ــده، وذل ــّدة توّق وش

وهــذا مثــل رضبــه اهلل تعــاىل للقــرآن وإمجــاع النــاس والكافريــن معــه: فاملطــر: هــو القــرآن ألنــه 

حيــاة اجلنــان كــام أن املطــر حيــاة األبــدان. فِيــِه ُظُلــامٌت وهــو مــا يف القــرآن مــن ذكــر الكفــر والــرشك 

ــار والّزواجــر  ــد وذكــر الن ــه مــن الوعي ــوا ب ــٌد: وهــو مــا خّوف ــان الفتــن واملحــن. َوَرْع والشــك وبي

والنواهــي. َوَبــْرٌق: وهــو مــا يف القــرآن مــن الشــفاء والبيــان واهلــدى والنّــور والرعــد وذكــر اجلنــة. 

ــون  ــك املنافق ــوت كذل ــذر امل ــم ح ــم يف آذاهن ــون أصابعه ــربق جيعل ــد وال ــاب الرع ــام أّن أصح فك

ــب اىل  ــل القل ــة مي ــه خماف ــون إلي ــرآن وال يصغ ــراءة الق ــد ق ــم عن ــّدون آذاهن ــرون يس ــود والكاف واليه

ــامن بمحمــد H  عندهــم كفــر والكفــر مــوت. ــامن ألّن اإلي ــؤّدي ذلــك اىل اإلي القــرآن في

ــد أيت وال  ــه ق ــّن أن ــا إاّل ظ ــمع صوت ــه، ال يس ــق جلبن ــه اهلل للمناف ــل رضب ــذا مث ــادة: "ه ــال قت وق

يســمع صياحــا إاّل ظــّن إنــه مّيــت أجبــن قــوم وأخــذ لــه للحــق كــام قــال يف آيــة أخــرى: حَيَْســُبوَن ُكلَّ 

.)1(" َصْيَحــٍة َعَلْيِهــْم ُهــُم اْلَعــُدوُّ

ــامن  ــة اإلي ــروا كلم ــن إذا أظه ــي املنافق ــه: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ يعن وقول

ــة. ــية والظلم ــادوا اىل اخلش ــوا ع ــإذا مات ــورا ف ــم ن ــارت هل ــوا وص أمن

)11  تفسري الدر املنثور، للسيوطي، )33/1(.
35



ــت  ــة ثب ــاب يف اإلســالم رخــاء وعافي ــه وأص ــن حال ــه وحس ــر مال ــق إذا كث ــادة: "واملناف ــال قت ق

عليــه فقــال: أنــا معكــم، وإذ ذهــب مالــه وأصابتــه شــّدة، قــام متحــرا وخفــق عندهــا فلــم يصــرب عى 

بالئهــا ومل حيتســب أجرهــا. وتفســره يف ســورة احلــّج َوِمــَن النَّــاِس َمــْن َيْعُبــُد اهللََّ َعــى َحــْرٍف اآليــة. 

وعــن ابــن عبــاس: هــم اليهــود ملــا نــرص رســول اهلل H ببــدر طمعــوا وقالــوا: هــذا واهلل 

النبــي الــذي برّشنــا بــه موســى ال تــرّد لــه رايــة، فلــاّم نكــب بأحــد ارتــّدوا وســكتوا"")1(.

ــاًل  ــن مث ــاىل رضب للمنافق ــرسون: إن اهلل تع ــال املف ــة، فق ــى اآلي ــا معن ــدي: "أم ــر الواح  وذك

آخــر، وشــبههم بأصحــاب مطــر. وأراد باملطــر: القــرآن، وشــبهه باملطــر ملــا فيــه مــن حيــاة القلــوب، 

وعنــى بالظلــامت: مــا يف القــرآن مــن ذكــر الكفــر والــرشك وبيــان الفتــن واألهــوال، فشــبهها بــام يف 

املطــر مــن الظلــامت، وشــبه مــا خوفــوا بــه مــن الوعيــد وذكــر النــار بــام يف املطــر مــن الرعــد، وشــبه 

حجــج القــرآن ومــا فيــه مــن البيــان والنــور والشــفاء واهلــدى بــام يف املطــر مــن الــربق. وشــبه جعــل 

املنافقــن أصابعهــم يف آذاهنــم لكيــال يســمعوا القــرآن خمافــة ميــل القلــب إىل القــرآن فيــؤدي ذلــك إىل 

ــزل  ــا ين ــمعوا م ــال يس ــوت، أو لكي ــر م ــر، والكف ــم كف ــك عنده ــد H وذل ــامن بمحم اإلي

مــن القــرآن بــام فيــه افتضاحهــم بجعــل الــذي يف هــذا املطــر أصابعــه يف أذنــه. وتلخيــص معنــاه: أن 

أصحــاب الصيــب إذا اشــتد عليهــم وقــع الصاعقــة وصــوت الرعــد خافــوا عــى أنفســهم اهلــالك، 

فســّدوا آذاهنــم بأصابعهــم، كذلــك هــؤالء املنافقــن يســّدون آذاهنــم للمعنيــن اللذيــن ذكرنــا")2(.

قــال ابــن عطيــة: "واختلــف املتأولــون يف املقصــد هبــذا املثــل وكيــف ترتتــب أحــوال املنافقــن 

املوازنــة ملــا يف املثــل مــن الظلــامت والرعــد والــربق والصواعــق".

فقــال مجهــور املفرسيــن: مثــل اهلل تعــاىل القــرآن بالصيــب ملــا فيــه مــن اإلشــكال عليهــم. والعمى: 

ــور واحلجــج الباهــرة  ــه مــن الن ــد والزجــر هــو الرعــد، ومــا في ــه مــن الوعي هــو الظلــامت، ومــا في

)11  الكشف والبيان، )165/1(.
)12  التفسري البسيط، )206/2(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

التــي تــكاد أن تبهرهــم هــو الــربق وختوفهــم وروعهــم وحذرهــم هــو جعــل أصابعهــم يف آذاهنــم، 

وفضــح نفاقهــم، واشــتهار كفرهــم، وتكاليــف الــرشع التــي يكرهوهنــا مــن اجلهــاد والــزكاة ونحــوه 

هــي الصواعــق، قــال القــايض أبــو حممــد عبــد احلــق : "وهــذا كلــه صحيــح بــّن".

وروي عــن ابــن مســعود أنــه قــال: "إن رجلــن مــن املنافقــن هربــا مــن النبــي H إىل 

ــا فنــأيت حممــدا  ــا أصبحن ــا باهلــالك، فقــاال: ليتن املرشكــن فأصاهبــام هــذا املطــر الــذي ذكــر اهلل وأيقن

ونضــع أيدينــا يف يــده، فأصبحــا وأتيــاه وحســن إســالمهام، فــرب اهلل مــا نــزل هبــام مثــال للمنافقن"، 

وقــال أيضــا ابــن مســعود: "إن املنافقــن يف جملــس رســول اهلل H كانــوا جيعلــون أصابعهم يف 

آذاهنــم لئــال يســمعوا القــرآن، فــرب اهلل املثــل هلــم" قــال القــايض أبــو حممــد)1(: وهــذا وفــاق لقــول 

اجلمهــور الــذي ذكرنــاه، وقــال قــوم: "الرعــد والــربق مهــا بمثابــة زجــر القــرآن ووعيــده"" )2(.

  املطلب اخلامس: ملن هذا التشبيه؟ وما نوعه؟ وما كيفية املشاهبة؟ 

واجلــواب: اختلفــوا يف ذلــك فقيــل هــذا مثــل للكافريــن، وقيــل: بــل هــو للمنافقــن. واختلفــوا 

يف املثالــن: هــل مهــا لنــوع واحــد مــن املنافقــن، أم لنوعيــن خمتلفــن؟ 

ــبههم  ــبحانه، ش ــل: أن اهلل س ــذا املث ــر ه ــح: "وتقدي ــا الراج ــك ومبين ــا ذل ــري مبين ــن كث ــال اب ق

ــام  ــارا، فل ــتوقد ن ــن اس ــى، بم ــرصة إىل العم ــد التب ــم بع ــدى، وصرورهت ــة باهل ــرتائهم الضالل يف اش

أضــاءت مــا حولــه وانتفــع هبــا وأبــرص هبــا مــا عــن يمينــه وشــامله، وتأنــس هبــا فبينــا هــو كذلــك إذ 

طفئــت نــاره، وصــار يف ظــالم شــديد، ال يبــرص وال هيتــدي، وهــو مــع ذلــك أصــم ال يســمع، أبكــم 

ــه قبــل ذلــك، فكذلــك  ــاء ملــا أبــرص؛ فلهــذا ال يرجــع إىل مــا كان علي ال ينطــق، أعمــى لــو كان ضي

)11  هو ابن عطية.   
)12  املحرر الوجيز، )102/1 - 103(.
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هــؤالء املنافقــون يف اســتبداهلم الضاللــة عوضــا عــن اهلــدى، واســتحباهبم الغــي عــى الرشــد. ويف 

ــوا ثــم كفــروا، كــام أخــرب عنهــم تعــاىل يف غــر هــذا املوضــع، واهلل  هــذا املثــل داللــة عــى أهنــم آمن

أعلــم.

وقــد حكــى هــذا الــذي قلنــاه فخــر الديــن الــرازي يف تفســريه عــن الســدي ثــم قــال: والتشــبيه 

ــا أبطلــوا ذلــك النــور  ــورا ثــم بنفاقهــم ثاني ــة الصحــة؛ ألهنــم بإيامهنــم اكتســبوا أوال ن ــا يف غاي هاهن

فوقعــوا يف حــرة عظيمــة فإنــه ال حــرة أعظــم مــن حــرة الديــن.

واشــار حممــد بــن جريــر إىل أن املضـــروب هلــم املثــل هاهنــا مل يؤمنــوا يف وقــت مــن األوقــات، 

ــرة:8[. ــاىل: ژ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     ژ  ]البق ــه تع ــج بقول واحت

والصــواب: أن هــذا إخبــار عنهــم يف حــال نفاقهــم وكفرهــم، وهــذا ال ينفــي أنــه كان حصــل هلم 

إيــامن قبــل ذلــك، ثــم ســلبوه وطبــع عــى قلوهبــم، ومل يســتحر ابــن جريــر -  -، هــذه اآليــة 

هاهنـــا وهـــي قـولـــه تعـــاىل: ژ ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ    ژ  ]املنافقون:3[؛ فلهذا 

وجــه ]ابــن جريــر[ هــذا املثــل بأهنــم اســتضاؤوا بــام أظهــروه مــن كلمــة اإليــامن، أي يف الدنيــا، ثــم 

أعقبهــم ظلــامت يــوم القيامــة")1(.

ــه اهلل تعــاىل لــرب  ــه: "وهــذا مثــل آخــر رضب ــه بقول ــان املثــل األول وأمــا الثــاين فبيَّن فهــذا بي

ــارة أخــرى، فقلوهبــم يف حــال  ــارة، ويشــكون ت آخــر مــن املنافقــن، وهــم قــوم يظهــر هلــم احلــق ت

شــكهم وكفرهــم وترددهــم ژ ڤژ  والصيــب: املطــر، قالــه ابــن مســعود، وابــن عبــاس، ونــاس 

مــن الصحابــة، وأبــو العاليــة، وجماهــد، وســعيد بــن جبــر، وعطــاء")2(. 

)11  تفسر ابن كثر، )1/ 186(
)12  تفســر ابــن كثــر، )189/1(؛ قــال الطــربي: "ولســت أعلمــه صحيحــًا إذ كنــت بإســناده مرتابــًا"، )356/1(؛ قــال أمحــد شــاكر 
يف تعليقــه عــى الطــربي: "وحــق أليب جعفــر  أن يرتــاب يف إســناده فــإن هــذا االســناد فيــه تســاهل كثــر ... "، )348/1(، 
ــانيد دوران  ــر األس ــه أكث ــر أن ــناد )ص156( ذك ــذا االس ــى ه ــه ع ــه يف تعليق ــك لكن ــح ذل ــدًا يف توضي ــًا جي ــر كالم ــم ذك ــخ ث إل
عنــد الطــربي ثــم بحــث رجــال إســناده بحثــًا مطــوالً وكانــت نتيجتــه توثيــق رجــال إســناده، واالحتجــاج بــه، وأنــه ال لــوم عــى 

الســدي فيــام صنــع فقــد ســبقه غــره مــن احلفــاظ، ومثــل بالزهــري فينظــر.
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وأما نوع التشبيه فذكره الرازي بقوله: "لعلامء البيان ها هنا قوالن:

أحدمهــا: القــول األول: أن هــذا تشــبيه مفــرق ومعنــاه أن يكــون املثــل مركبــا مــن أمــور واملمثــل 

يكــون أيضــًا مركبــا مــن أمــور ويكــون كل واحــد مــن املثــل شــبيها بــكل واحــد مــن املمثــل، فههنــا 

شــبه ديــن اإلســالم بالصيــب، ألن القلــوب حتيــا بــه حيــاة األرض باملطــر، ومــا يتعلــق بــه من شــبهات 

الكفــار بالظلــامت، ومــا فيــه مــن الوعــد والوعيــد بالــربق والرعــد، ومــا يصيــب الكفــرة مــن الفتــن 

مــن جهــة أهــل اإلســالم بالصواعــق، واملعنــى أو كمثــل ذوي صيــب، واملــراد كمثــل قــوم أخذهتــم 

الســامء عــى هــذه الصفــة.

 القــول الثــاين: أنــه تشــبيه مركــب، وهــو الــذي يشــبه فيــه إحــدى اجلملتــن باألخــرى يف أمــر من 

األمــور وإن مل تكــن آحــاد إحــدى اجلملتــن شــبيهة بآحــاد اجلملــة األخــرى وهاهنــا املقصــود تشــبيه 

حــرة املنافقــن يف الدنيــا والديــن بحــرة مــن انطفــت نــاره بعــد إيقادهــا، وبحــرة مــن أخذتــه الســامء 

ــذف  ــن ح ــرق م ــبيه املف ــدره يف التش ــت تق ــذي كن ــل ال ــإن قي ــرق، ف ــد وب ــع رع ــة م ــة املظلم يف الليل

املضــاف وهــو قولــك: أو كمثــل ذوي صيــب هــل يقــدر مثلــه يف املركــب؟ 

قلنا: لوال طلب الراجع يف قوله: جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ما يرجع إليه ملا كان بنا حاجة إىل تقديره")1(. 

قــال ابــن عاشــور مبينــا النــوع األول ومبينــا البديــع الــوارد فيــه: "ومــن بديــع هــذا التمثيــل أنــه 

مــع مــا احتــوى عليــه مــن جممــوع اهليئــة املركبــة املشــبه هبــا حــال املنافقــن حــن منازعــة اجلــواذب 

ــيء  ــوة النب ــول دع ــن قب ــهم م ــى نفوس ــاض ع ــا يف ــا م ــداء وترقبه ــواذب االهت ــن ج ــهم م لنفوس

وإرشــاده مــع جــواذب اإلرصار عــى الكفــر وذهبــم عــن أنفســهم أن يعلــق هبــا ذلــك اإلرشــاد حينــام 

خيلــون إىل شــياطينهم، هــو مــع ذلــك قابــل لتفريــق التشــبيه يف مفرداتــه إىل تشــابيه مفــردة بــأن يشــبه 

كل جــزء مــن جممــوع اهليئــة املشــبهة جلــزء مــن جممــوع هيئــة قــوم أصاهبــم صيــب معــه ظلــامت ورعد 

)11  التفسري الكبري، )316/2(.
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وصواعــق ال يطيقــون ســامع قصفهــا وخيشــون املــوت منهــا وبــرق شــديد يــكاد يذهــب بأبصارهــم 

وهــم يف حــرة بــن الســر وتركــه")1(.

وأما كيفية املشاهبة ووجوهها فذكرها الرازي بقوله: "وكيفية املشاهبة تكون من وجوه: 

أحدمهــا: أنــه إذا حصــل الســحاب الــذي فيــه الظلــامت والرعــد والــربق واجتمــع مــع ظلمــة 

الســحاب ظلمــة الليــل وظلمــة املطــر عنــد ورود الصواعــق عليهــم جيعلــون أصابعهــم يف آذاهنــم مــن 

الصواعــق حــذر املــوت وأن الــربق يــكاد خيطــف أبصارهــم، فــإذا أضــاء هلــم مشــوا فيــه، وإذا ذهــب 

بقــوا يف ظلمــة عظيمــة فوقفــوا متحريــن ألن مــن أصابــه الــربق يف هــذه الظلــامت الثــالث ثــم ذهــب 

ــة عــى مــن مل يــزل يف الظلمــة، فشــبه  ــه مزي ــه وتكــون ل ــه، وتعظــم الظلمــة يف عين ــه تشــتد حرت عن

املنافقــن يف حرهتــم وجهلهــم بالديــن هبــؤالء الذيــن وصفهــم، إذ كانــوا ال يــرون طريقــًا وال هيتدون.

 ثانيهــا: أن املطــر وإن كان نافعــًا إال أنــه ملــا وجــد يف هــذه الصــورة مــع هــذه الصــورة مــع هــذه 

ــاًل، فكــذا إظهــار اإليــامن نافــع للمنافــق لــو وافقــه الباطــن،  ــه زائ األحــوال الضــارة صــار النفــع ب

فــإذا فقــد منــه اإلخــالص وحصــل معــه النفــاق صــار رضرا يف الديــن. 

ثالثهــا: أن مــن نــزل بــه هــذه األمــور مــع الصواعــق ظــن املخلــص منهــا أن جيعــل أصابعــه يف 

أذنيــه وذلــك ال ينجيــه ممــا يريــده تعــاىل بــه مــن هــالك ومــوت، فلــام تقــرر ذلــك يف العــادات شــبه 

تعــاىل حــال املنافقــن يف ظنهــم أن إظهارهــم للمؤمنــن مــا أظهــروه ينفعهــم، مــع أن األمــر يف احلقيقــة 

ليــس كذلــك بــام ذكر.

 رابعهــا: أن عــادة املنافقــن كانــت هــي التأخــر عــن اجلهــاد فــرارًا مــن املــوت والقتــل، فشــبه اهلل 

حاهلــم يف ذلــك بحــال مــن نزلــت هــذه األمــور بــه وأراد دفعهــا جيعــل إصبعيــه يف أذنيــه. 

ــك  ــوت يف تل ــن امل ــوا م ــم وإن ختلص ــم يف آذاهن ــون أصابعه ــن جيعل ــؤالء الذي ــها: أن ه خامس

)11  التحرير والتنوير، )320/1(.
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الســاعة فــإن املــوت واهلــالك مــن ورائهــم ال خملــص هلــم منــه فكذلــك حــال املنافقــن يف أن الــذي 

ــار.  ــذاب الن ــن ع ــم م ــه ال خيلصه ــون في خيوض

ــواع الظلــامت وحصــول  ــامع أن ــة يف احلــرة الجت ــه فقــد بلــغ النهاي ــذا حال سادســها: أن مــن ه

أنــواع املخافــة، وحصــل يف املنافقــن هنايــة احلــرة يف بــاب الديــن وهنايــة اخلــوف يف الدنيــا ألن املنافــق 

يتصــور يف كل وقــت أنــه لــو حصــل الوقــوف عــى باطنــه لقتــل، فــال يــكاد الوجــل واخلــوف يــزول 

عــن قلبــه مــع النفــاق. 

ســابعها: املــراد مــن الصيــب هــو اإليــامن والقــرآن، والظلــامت والرعــد والــربق هــو األشــياء 

الشــاقة عــى املنافقــن، وهــي التكاليــف الشــاقة مــن الصــالة والصــوم وتــرك الرياســات واجلهــاد مــع 

ــاد ملحمــد H مــع شــدة اســتنكافهم  ــان القديمــة، واالنقي ــاء واألمهــات، وتــرك األدي اآلب

عــن االنقيــاد لــه فكــام أن اإلنســان يبالــغ يف االحــرتاز عــن املطــر الصيــب الــذي هــو أشــد األشــياء 

ــذه  ــبب ه ــرآن بس ــامن والق ــن اإلي ــرتزون ع ــون حي ــذا املنافق ــة، فك ــور املقارن ــذه األم ــبب ه ــًا بس نفع

األمــور املقارنــة، واملــراد مــن قولــه كلــام أضــاء هلــم مشــوا فيــه أنــه متــى حصــل هلــم يشء مــن املنافــع، 

وهــي عصمــة أمواهلــم ودمائهــم وحصــول الغنائــم لــه فإهنــم يرغبــون يف الديــن: وإذا أظلــم عليهــم 

قامــوا أي متــى مل جيــدوا شــيئًا مــن تلــك املنافــع فحينئــذ يكرهــون اإليــامن وال يرغبــون فيــه، فهــذه 

الوجــوه ظاهــرة يف التشــبيه")1(.

قلــت: ولعــل األوىل القــول بأهنــا كلهــا مــرادة وال تعــارض بينهــا فكلهــا صــور تعــرب عــن أحــوال 

املنافقــن وجتســيد حلقيقــة حاالهتــم الظاهــرة والباطنة.

)11  التفسري الكبري، )315/2(.
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  املطلب السادس: قوله ژ چ  چ  چژ  ما نوع هذا األسلوب؟ وما معناه ؟

ــرة: 19[  ــاىل: ژ چ  چ  چژ ]البق ــه تع ــلوب: "وقول ــذا األس ــراد هب ــا امل ــدي مبين ــال الواح ق

قــال: ُأِحيــط بفــالن، إذا دنــا هالكــه، وهــو حمــاط بــه، قــال اهلل تعــاىل: ژ ڭ  ڭژ ]الكهــف: 42[، 

ــه: ژ     مح  جخ     حخ  مخ     ژ  ــم كقول ــى العل ــتعمل بمعن ــة تس ــد، واإلحاط ــه وأفس ــا أهلك ــه م أي: أصاب

ــم،  ــت هب ــه أحاط ــدرة، كأن قدرت ــى الق ــتعمل بمعن ــه يشء. ويس ــن علم ــذ ع ــالق: 12[ أي: مل يش ]الط

فــال حميــص هلــم عنــه، وجــاء يف التفســر أن معنــاه: واهلل مهلكهــم وجامعهــم يف النــار. دليلــه قولــه:                  

ــًا")1(.  ــوا مجيع ــف: 66[ أي هتلك ژ ک        ک  ک  کگ  ژ ]يوس

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الــرازي بقولــه: "اجلــواب: أنــه جمــاز، واملعنــى أهنــم ال يفوتونــه كــام ال 

يفــوت املحــاط بــه املحيط بــه حقيقــة")2(. 

وعبــارة ابــن عاشــور يف بيــان هــذا املعنــى هــي: "وقولــه ژ چ  چ  چژ اعــرتاض للتذكــر 

بــأن املقصــود التمثيــل حلــال املنافقــن يف كفرهــم ال ملجــرد التفنــن يف التمثيــل")3(.

 ولــه عبــارة أخــرى هــي: ژ چ  چ  چژ "اعــرتاض راجــع للمنافقــن إذ قــد حــق عليهــم 

التمثــل واتضــح منــه حاهلــم فــآن أن ينبــه عــى وعيدهــم وهتديدهم ويف هــذا رجــوع إىل أصــل الغرض 

ــع  ــا وق ــه هن ــرة: 17[ إال أن ــاىل ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ژ    ]البق ــه تع ــوع يف قول كالرج

ــة شــبهت القــدرة التــي ال يفوهتــا املقــدور  بطريــق االعــرتاض، واإلحاطــة اســتعارة للقــدرة الكامل

ــع  ــدل عــى مجي ــا ي ــع م ــة وإن مل يذكــر مجي ــة أو التمثيلي بإحاطــة املحيــط باملحــاط عــى طريقــة التبعي

املركــب الــدال عــى اهليئــة املشــبهة هبــا وقــد اســتعمل هــذا اخلــرب يف الزمــه وهــو أنــه ال يفلتهــم وأنــه  

جيازهيــم عــى ســوء صنعهــم")4(.

)11  التفسري البسيط، )209/2(.
)12  التفسري الكبري، )80/1(.
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املبحث الرابع:
بيان معنى قوله تعاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ ژ 

وفيه مطالب:

  املطلب األول: ما معنى  ژڇژ ؟ وما اخلطف ؟ وما موقع هذه اجلملة؟ وعىل 
ما تدل؟ وما موقع مجلة ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ من االعراب؟ وعىل ماذا تدل؟

تعــاىل:                                                                                                   "قولــه  قــال:  حيــث  اجلــوزي  ابــن  ذكــره  مــا  ذلــك  عــن  واجلــواب 

ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ ، يــكاد بمعنــى: يقــارب، وهــي كلمــة إذا أثبتــت انتفــى الفعــل، وإذا نفيــت 

 .)1( الفعــل"  ثبــت 

وأما معنى اخلطف فبينه الرازي بقوله: "اجلواب: إنه األخذ برسعة")2(.

قــال القرطبــي مبينــا معنــى اخلطــف: "قولــه تعــاىل: ژ ڇ     ڍڍ  ژ اخلطــف: األخــذ برسعــة، 

ومنــه ســمي الطــر خطافــا لرسعتــه" )3(.  

ــاف:  ــل االختط ــتلب، وأص ــف": يس ــى "خيط ــي: "ومعن ــك ه ــان ذل ــوزي يف بي ــن اجل ــارة اب وعب

االســتالب، ويقــال ملــا خيــرج بــه الدلــو: خطــاف، ألنــه خيتطــف مــا علــق بــه")4(.

أما موقع مجلة ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ من اإلعراب؟ وعى ما تدل؟ 

)11  زاد املسري يف علم التفسري، )41/1(.
)12  انظر: التفسري الكبري، ) 80/1 (.

))1  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي)222/1(.
))1  زاد املسري يف علم التفسري، )41/1(.
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ــة  ــم مجل ــف أبصاره ــربق خيط ــكاد ال ــه: ي ــه: "وقول ــوكاين بقول ــه الش ــك بين ــن ذل ــواب ع واجل

ــربق؟")1(. ــك ال ــع ذل ــم م ــف حاهل ــل: فكي ــه قي ــتأنفة كأن مس

وأمــا داللــة هــذه اجلملــة فبينها ابــن كثري بقولــه: "ثــم قــال: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ أي: لشــدته 

وقوتــه يف نفســه، وضعــف بصائرهــم، وعــدم ثباهتــا لإليامن. 

ــى  ــدل ع ــرآن ي ــُم الق ــكاد حُمَْك ــول: "ي ــاس: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ يق ــن عب ــن اب ــر ع وذك

عــورات املنافقــن". وقــال ابــن إســحاق: "حدثنــي حممــد بــن أيب حممــد، عــن عكرمــة، أو ســعيد بــن 

جبــر، عــن ابــن عبــاس: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ أي لشــدة ضــوء احلــق، ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑڑ   ژ كلــام ظهــر هلــم مــن اإليــامن يشء استأنســوا بــه واتبعــوه، وتــارة تْعــِرض هلم الشــكوك 

أظلمــت قلوهَبــم فوقفــوا حائريــن")2(. 

وذكــر عــن ابــن عبــاس: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ يقــول: "كلــام أصــاب املنافقــن من عز اإلســالم 

اطمأنــوا إليــه، وإن أصــاب اإلســالم نكبــة قامــوا لرجعــوا إىل الكفــر، كقولــه:  ژ ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ    ژ ]احلــج:11[ ")3(. 

وذكــر عن ابــن عبــاس: " ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ     ژ أي: يعرفــون احلق ويتكلمون 

بــه، فهــم مــن قوهلــم بــه عــى اســتقامة، فــإذا ارتكســوا منــه إىل الكفــر ژ ڑژ أي: متحريــن، وهكذا 

قــال أبــو العاليــة، واحلســن البــرصي، وقتــادة، والربيــع بــن أنــس، والســدي بســنده، عــن الصحابــة 

ــح وأظهر.  ــو أص وه

)11  فتح القدير، للشوكاين، )1/ 58(.
)12  أخرجــه ابــن جريــر يف تفســره، )153/1-154(؛ وابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )86/1(؛ وهــو يف ســرة ابــن هشــام وذكــره ابــن 
كثــر يف تفســره، )83/1( عــن حممــد بــن إســحاق عــن ابــن عبــاس ثــم ذكــره وقــال عقبــه : "وهكــذا قــال أبــو العاليــة واحلســن 

البــرصي وقتــادة والربيــع بــن أنــس والســدي بســنده عــن الصحابــة وهــو أصــح وأشــهر واهلل وأعلــم ".
))1  تفسري ابن كثري، )55/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

وهكــذا يكونــون يــوم القيامــة عندمــا يعطــى النــاس النــور بحســب إيامهنــم، فمنهــم مــن يعطــى 

مــن النــور مــا يــيء لــه مســرة فراســخ، وأكثــر مــن ذلــك وأقــل مــن ذلــك، ومنهــم مــن يْطَفــأ نــوره 

تــارة ويــيء لــه أخــرى، فيمــي عــى الــرصاط تــارة ويقــف أخــرى، ومنهــم مــن يطفــأ نــوره بالكلية 

وهــم اخلُلَّــص مــن املنافقــن، الذيــن قــال تعــاىل فيهــم: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ژ ]احلديــد: 13[، وقــال يف حــق املؤمنــن: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ــاىل: ژ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ   ــال تع ــد:12[، وق پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ژ ]احلدي

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ژ ]التحريــم:8[ ")1(.

فيــكاد مــن األفعــال التــي تدخــل عــى اســم يســند إليــه فعــل بعــده نحــو الــربق خَيَْطــُف "فتــدل 

عــى أن املســند إليــه وهــو الــربق قــد قــارب أن يقــع منــه الفعــل وهــو خطــف األبصــار، واخلطــف: 

األخــذ برسعــة. واألبصــار: مجــع بــرص، وهــو قــوة مودعــة يف العــن يــدرك هبــا األلــوان واألشــكال. 

واملعنــى: أن الــربق لشــدة ملعانــه يقــرب مــن أن خيطــف أبصارهــا، وهــو تصويــر بليــغ الشــدة ذلــك 

الــربق، وتــرك بيــان شــدة الرعــد اكتفــاء بــام ذكــره يف جانــب الــربق، ومل يذكــر توقيهــم لأعــن بوضع 

يشء عليهــا اكتفــاء بــام ذكــره يف توقــي اآلذان أو ألهنــم شــغلوا بــاآلذان عــن األعــن")2(.

  املطلب الثاين: ما معنى قوله تعاىل: ژ ڌژ و ژ  ڌژ و ژ ژژ و ژ  ڑڑژ ؟

وعبــارة الزخمــري يف بيــان مجلــة مــن هــذه املعــاين هــي: "و ژ  ڌ    ژ: إمــا متعــد بمعنــى: كلــام 

نــّور هلــم ممشــى ومســلكا أخــذوه واملفعــول حمــذوف. وإمــا غــر متعــد بمعنــى: كلــام ملــع هلــم َمَشــْوا 

ــه. ويعضــده قــراءة ابــن أبــى عبلــة: كلــام ضــاء هلــم واملــي: جنــس  ــوره وملقــى ضوئ يف مطــرح ن

احلركــة املخصوصــة. فــإذا اشــتد فهــو ســعى. فــإذا ازداد فهــو عــدو. وأظلــم: حيتمــل أن يكــون غــر 

)11  تفسري ابن كثري، )190/1(.
)12  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )67/1(.
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متعــد وهــو الظاهــر، وأن يكــون متعديــا منقــوال مــن ظلــم الليــل، وتشــهد لــه قــراءة يزيــد بــن قطيب: 

َأْظِلــَم، عــى مــا مل يســم فاعلــه. ومعنــى قاُمــوا وقفــوا وثبتــوا يف مكاهنــم. ومنــه: قامــت الســوق، إذا 

ركــدت وقــام املــاء: مجــد")1(.

ــا، و  ــوم مدخوهل ــد عم ــة تفي ــه: " ژ ڌ  ژ كلم ــور بقول ــن عاش ــره اب ــك ذك ــن ذل ــواب ع واجل

)مــا( كافــة لــكل عــن اإلضافــة أو هــي مصدريــة ظرفيــة أو نكــرة موصوفــة فالعمــوم فيهــا مســتفاد 

ــه: ژ  پ   ــدم يف قول ــام تق ــى ك ــالف املعن ــا باخت ــتعمل ومتعدي ــل يس ــاء فع ــة )كل( وأض ــن كلم م

ــر أم                               ــال. والظاه ــا قلي ــتعمل متعدي ــرا ويس ــارصا كث ــتعمل ق ــم يس ــرة: 17[ وأظل پ  پ  پ   ژ ]البق

ژ  ڌ    ژ هنــا متعــد فمفعــول ژ  ڌ    ژ حمــذوف لداللــة ژ ڎ  ژ عليــه وتقديــره املمشــى أو الطريــق 

أي أضــاء هلــم الــربق الطريــق وكذلــك ژ ژژ أي وإذا أظلــم عليهــم الــربق الطريــق بــأن أمســك 

وميضــه فإســناد اإلظــالم إىل الــربق جمــاز ألنــه تســبب يف اإلظــالم.  ومعنــى القيــام عــدم املــي أي 

ــع" )2(. ــوف يف املوض الوق

"فـــ )كل( ظــرف، و)مــا( مصدريــة والتصاهلــا بـــ)كل( أفــادت الــرشط والعامــل فيها هــو جواهبا 

وهــو ژ ڎ  ژ و ژ  ڌ    ژ و ژ ژ  ژ مــن اإِلظــالم وهــو اختفــاء النــور ژ  ڑڑ   ژ أي وقفــوا وثبتــوا 

يف مكاهنــم. مــن قــام املــاء إذا مجــد. ويقــال: قامــت الدابــة إذا وقفــت، واملعنــى: أهنــم إذا صادفــوا مــن 

الــربق وميضــًا انتهــزوا ذلــك الوميــض فرصــة، فخطــوا خطــوات يســرة، وإذا خفــى ملعانــه وقفــوا 

ــه مــن  يف مكاهنــم، فاجلملــة الكريمــة تــدل عــى فــرط حرصهــم عــى النجــاة مــن شــدة مــا هــم في

أهــوال")3(.

)11  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )86/1(.
)12  التحرير والتنوير، )321/1(.

))1  التفسري الوسيط، لطنطاوي، )1/ 67(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

  املطلــب الثالــث: مــا موقــع مجلــة  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ مــن اإلعــراب؟ ومــا 
املقصــود هبا؟

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الزخمــري بقولــه: " ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ اســتئناف ثالــث كأنه جــواب ملن 

يقــول: كيــف يصنعــون يف تارتــى خفــوق الــربق وخفيتــه؟ وهــذا متثيــل لشــدة األمــر عــى املنافقــن 

بشــدته عــى أصحــاب الصيــب ومــا هــم فيــه مــن غايــة التحــر واجلهــل بــام يأتــون ومــا يــذرون، إذا 

صادفــوا مــن الــربق خفقــة، مــع خــوف أن خيطــف أبصارهــم، انتهــزوا تلــك اخلفقــة فرصــة فخطــوا 

خطــوات يســرة، فــإذا خفــى وفــرت ملعانــه بقــوا واقفــن متقيديــن عــن احلركــة، ولــو شــاء اهللَّ لــزاد يف 

قصيــف الرعــد فأصمهــم، أو يف ضــوء الــربق فأعامهــم" )1(. 

)11 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )86/1(.
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املبحث اخلامس:
قوله تعاىل ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ژ

وفيه مطالب:

  املطلــب األول: مــا هــي ژ ڎ  ژ ؟ ومــا معنــى اآليــة؟ وهــل تفيــد     ژ ڎ  ژ النفــي مطلقــا؟ 
ومــا معنــى ژ کژ ؟ ومــا مفعولــه؟

واجلــواب عــى الســؤالني األولــني ذكــره الســمرقندي بقولــه: " ژڎژ: حــرف متنـّـي وشــك وفيه 

معنــى اجلــزاء وجـوابـــه الــالم. ومعنـــى اآليـــة: ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  ژ: أي أســامعهم 

وأبصارهــم الظاهــرة كــام ذهــب بأســامعهم وأبصارهــم الباطنيــة حتــى صــاروا صــاّم بكــام عميــا")1(.

"فـــ ژڎژ: أداة رشط، أي: لــو أراد اهلل أن يذهــب بســمعهم وأبصارهــم لــزاد يف قصــف الرعــد 

فأصمهــم، ويف ضــوء الــربق فأعامهــم. أو يقــال: إن قصــف الرعــد وملعــان الــربق املذكوريــن يف املثــل 

ســببان كافيــان ألن يذهبــا بســمع ذوى الصيــب وأبصارهــم لــو شــاء اهلل ذلــك.

فيكــون قولــه تعــاىل: ژ ک    ک  ک  ک  ژ ، إشــعارا بــأن تأثــر األســباب يف مســبباهتا إنــام هــو 

ــاىل -")2(. ــه - تع بإرادت

ــا مســألة  ــه: "وهاهن ــرازي بقول وأمــا كــون ژ ڎ  ژ تفيــد النفــي مطلقــا ففصــل هــذه املســألة ال

وهــي: أن املشــهور أن ژ ڎ  ژ تفيــد انتفــاء الــيء النتفــاء غــره")3( ثــم فصــل يف ذلــك وأطــال. 

)11  الكشف والبيان عن تفسري القرآن، )166/1(.
)12  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )68/1(.

))1  التفسري الكبري، ) 81/1(.
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"وأمــا معنــى ژ  ک  ژ ، فـــ ژ  ک  ژ بمعنــى أراد. أي: لــو أراد اهلل أن يذهــب بســمعهم وأبصارهم 

لــزاد يف قصــف الرعــد فأصمهــم، ويف ضــوء الــربق فأعامهــم")1(.

ــه.  ــدل علي ــواب ي ــذوف، ألن اجل ــاَء حم ــول ش ــه: "ومفع ــري بقول ــه الزخم ــه فبين ــا مفعول وأم

واملعنــى: ولــو شــاء اهللَّ أن يذهــب بســمعهم وأبصارهــم لذهــب هبــا، ولقــد تكاثــر هــذا احلــذف يف 

ــه: ــو قول ــتغرب كنح ــيء املس ــول إال يف ال ــربزون املفع ــكادون ي ــاء" و "أراد" ال ي "ش

فَلْو ِشْئُت َأْن َأْبِكى َدمًا َلَبَكْيُتُه)2(

ژ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ژ   ،]17 ]األنبيــاء:  ژ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ژ  تعــاىل:  وقولــه 

ــربق")3(،  ــض ال ــم بومي ــد، وأبصاره ــف الرع ــمعهم بقصي ــب بس ــاء اهللَّ لذه ــو ش ــر: 4[ وأراد: ول ]الزم

مفعــول                                       ژ  ک    ک  ک  ک  گ  گگ   ژ   " تعــاىل  قولــه  أن  عاشــور  بــن  الطاهــر  وذكــر 

ژ  ک  ژ حمــذوف لداللــة اجلــواب عليــه وذلــك شــأن فعــل املشــيئة واإلرادة ونحومهــا إذا وقــع متصاًل 

بــام يصلــح ألن يــدل عــى مفعولــه مثــل وقوعــه صلــة ملوصــول حيتــاج إىل خــرب نحــو مــا شــاء اهلل كان 

أي مــا شــاء كونــه كان ومثــل وقوعــه رشطــًا للــو لظهــور أن اجلــواب هــو دليــل املفعــول وكذلــك إذا 

كان يف الــكالم الســابق قبــل فعــل املشــيئة مــا يــدل عــى مفعــول الفعــل نحــو قولــه تعــاىل ژ ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ژ ]األعــى 6- 7 [ ")4(.

)11  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )1/ 68(.
)12  التذكرة احلمدونية )0)2/)1 .

))1  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )87/1(.
))1  التحرير والتنوير، )321/1(.
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  املطلــب الثــاين: عــىل مــا يرجــع الضمــري يف قولــه: ژ گ  گگ  ژ ؟ ومل خصهــام 
ــد الســمع وأتــى باألبصــار مجعــا؟ ومل قـــال مـــع االضـــاءة  ژ ڍ  ڌ  ژ ومــع  بالذكــر؟ ومل وحَّ

االظــام ژ ڈ  ژ ؟

واجلــواب عــن ذلــك بينــه ابــن عاشــور بقولــه: "والضمــر يف قولــه بســمعهم وأبصارهــم ظاهــره 

أن يعــود إىل أصحــاب الصيــب املشــبه بحاهلــم حــال املنافقــن ألن اإلخبــار بإمــكان إتــالف األســامع 

واألبصــار يناســب أهــل الصيــب املشــبه بحاهلــم بمقتضـــى قـــوله: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ وقولــه: 

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ.

 واملقصــود أن الرعــد والــربق الواقعــن يف اهليئــة املشــبه هبــا مهــا رعــد وبــرق بلغــا منتهــى قــوة 

جنســيهام بحيــث ال يمنــع قصيــف الرعــد مــن إتــالف أســامع ســامعيه وال يمنــع وميــض الــربق مــن 

إتــالف أبصــار ناظريــه إال مشــيئة اهلل عــدم وقــوع ذلــك حلكمــة وفائــدة ذكــر هــذا يف احلالة املشــبهة هبا 

أن يــرسي نظــره يف احلالــة املشــبهة وهــي حالــة املنافقــن فهــم عــى وشــك انعــدام االنتفاع بأســامعهم 

وأبصارهــم انعدامــًا تامــًا مــن كثــرة عنادهــم وإعراضهــم عــن احلــق إال أن اهلل مل يشــأ ذلــك اســتدراجًا 

هلــم وإمــالء ليــزدادوا إثــام أو تلومــا هلــم وإعــذار لعــل منهــم مــن يثــوب إىل اهلــدى وقــد صيــغ هــذا 

املعنــى يف هــذا األســلوب ملــا فيــه مــن التوجيــه بالتهديــد هلــم أن يذهــب اهلل ســمعهم وأبصارهــم مــن 

نفاقهــم إن مل يبتــدروا، اإلقــالع عــن النفــاق وذلــك يكــون لــه وقــع الرعــب يف قلوهبــم .

فليــس املقصــود مــن اجتــالب ژ ڎ  ژ يف هــذا الــرشط إفــادة مــا تقتضيــه ژ ڎ  ژ مــن االمتنــاع 

ــو أن  ــاع وه ــادة الزم االمتن ــود إف ــل املقص ــك ب ــى ذل ــدرة اهلل ع ــالم بق ــود اإلع ــس املقص ــه لي ألن

توفــر أســباب إذهــاب الــربق والرعــد أبصارهــم الواقعــن يف التمثيــل متوفــرة وهــي كفــران النعمــة 

احلاصلــة منهــام إذ إنــام رزقومهــا للتبــرص يف اآليــات الكونيــة وســامع اآليــات الرشعيــة فلــام أعرضــوا 

عــن األمريــن كانــوا أحريــاء بســلب النعمــة إال أن اهلل مل يشــأ ذلــك إمهــاالً هلــم وإقامــة للحجــة عليهم 

فكانــت لــو مســتعملة جمــازًا مرســاًل يف جمــرد التعليــق إظهــارا لتوفــر األســباب لــوال وجــود املانــع.
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فاملعنــى لــو شــاء اهلل لذهــب بســمعهم وأبصارهــم بزيــادة مــا يف الــربق والرعــد مــن القــوة فيفيــد 

بلــوغ الرعــد والــربق قــرب غايــة القــوة، ويكــون لقولــه: ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ ژ موقــع عجيب")1(.

"وأمــا ختصيــص الســمع والبــرص بالذكــر فقــد خــص الســمع والبــرص بالذهــاب مــع أهنــا مــن 

مجلــة مشــاعرهم، ألمّهّيتهــا. وألهنــا هــي التــي ســبق ذكرهــا، أو مــن بــاب التنبيــه باألعى عــى األدنى، 

ألنــه إذا كان قــادرا عــى إذهــاب مــا حافظــوا عليــه، كان قــادرا عــى غــره مــن بــاب أوىل")2(.

ــد الســمع وأتــى باألبصــار مجعــًا فقــال: "فــإن قــال لنــا قائــل: وكيــف قيــل:  وبــنيَّ الطــري مل وحَّ

لذهــب بســمعهم فوحــد، وقــال: وأبصارهــم، فجمــع؟ وقــد علمــت أن اخلــرب يف الســمع خــرب عــن 

ســمع مجاعــة، كــام اخلــرب عــن األبصــار خــرب عــن أبصــار مجاعــة؟ قيــل: قــد اختلــف أهــل العربيــة يف 

ذلــك، فقــال بعــض نحويــي الكوفــة: وحــد الســمع ألنــه عنــى بــه املصــدر وقصــد بــه اخلــرق، ومجــع 

األبصــار ألنــه عنــى بــه األعــن. وكان بعــض نحويــي البصـــرة يزعــم: أن الســمع وإن كان يف لفــظ 

ــد:  ــم: 43[، يري ــول اهلل: ژ ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ ]إبراهي ــك بق ــج يف ذل ــة. وحيت ــى مجاع ــه بمعن ــد، فإن واح

ال ترتــد إليهــم أطرافهــم، وبقولــه: ژ ۆئ  ۆئ    ژ ]القمــر: 45[، يــراد بــه أدبارهــم. وإنــام جــاز ذلــك 

عنــدي، ألن يف الــكالم مــا يــدل عــى أنــه مــراد بــه اجلمــع، فــكان يف داللتــه عــى املــراد منــه، وأداء 

معنــى الواحــد مــن الســمع عــن معنــى مجاعــة، مغنيــا عــن مجاعــه. ولــو فعــل بالبــرص نظــر الــذي 

فعــل بالســمع، أو فعــل بالســمع نظــر الــذي فعــل باألبصــار -مــن اجلمــع والتوحيــد- كان فصيحــا 

صحيحــا، ملــا ذكرنــا مــن العلــة، كــام قــال الشــاعر: كلــوا يف بعــض بطنكــم تعفــوا ... فــإن زماننــا زمن 

مخيــص)3( فوحــد البطــن، واملــراد منــه البطــون، ملــا وصفنــا مــن العلــة")4(.

)11  التحرير والتنوير، )322/1(.
)12  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )1/ 68(.

))1  انظر: خزانة األدب، )559/7(؛ وأرسار العربية، أليب الربكات األنباري، )203/1(.
))1  جامع البيان، )360/1(.
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وأما مل قال مع اإلضاءة ژ ڍ  ڌ  ژ ؟ ومع اإلظالم ژ ڦژ ؟ 

ــع  ــام، وم ــاءة: كل ــع اإلض ــل م ــف قي ــت: كي ــإن قل ــال: "ف ــك فق ــى ذل ــرشي ع ــاب الزخم فأج

ــه،  ــه معقــود مــن إمــكان املــي وتأتي اإلظــالم: إذا؟ قلــت ألهنــم حــراص عــى وجــود مــا مههــم ب

ــس")1(.  ــف والتحب ــك التوق ــس كذل ــا، ولي ــة انتهزوه ــه فرص ــوا من ــام صادف فكل

ــة  ــه فرص ــوا من ــام صادف ــي، فكل ــكان امل ــى إم ــراص ع ــم ح ــال: "ألهن ــرازي فق ــك ال ــنَّ ذل وب

انتهزوهــا وليــس كذلــك التوقــف، واألقــرب يف أظلــم أن يكــون غــر متعــد وهــو الظاهــر، ومعنــى 

قامــوا وقفــوا وثبتــوا يف مكاهنــم ومنــه قامــت الســوق، وقــام املــاء مجــد")2(. 

وذكــر ژ ڍ  ڌ  ژيف جانــب اإلضــاءة و ژ ڦژ يف جانــب اإلظــالم لداللــة ژ ڍ  ڌ  ژ عــى حرصهم 

ــًا مــن أزمــان حصوهلــا ليتبينــوا الطريــق يف  عــى املــي وأهنــم يرتصــدون اإلضــاءة فــال يفيتــون زمن

ســرهم لشــدة الظلمــة. وأضــاء فعــل يســتعمل قــارصا ومتعديــًا باختــالف املعنــى كــام تقــدم يف قولــه 

ژ پ  پ  پ  پ   ژ ]البقــرة: 17[ وأظلــم يســتعمل قــارصًا كثــرًا ويســتعمل متعديــًا قليــال، والظاهــر 

ــى أو  ــره املمش ــه وتقدي ــة ژ ڎ  ژ علي ــذوف لدالل ــول ژ ڌژ حم ــد فمفع ــا متع أن ژ ڌژ هن

الطريــق أي أضــاء هلــم الــربق الطريــق وكذلــك ژ ژ    ژ أي وإذا أظلــم عليهــم الــربق الطريــق بــأن 

أمســك وميضــه فإســناد اإلظــالم إىل الــربق جمــاز ألنــه تســبب يف اإلظــالم، ومعنــى القيــام عــدم املي 

أي الوقــوف يف املوضــع)3(. 

)11  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )86/1(.
)12  التفسري الكبري،  )80/1 – 81(.

))1  التحرير والتنوير، البن عاشور،)321/1(.
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  املطلــب الثالــث: مــا وجــوه التشــبيه الــواردة يف اآليــة؟ ومــا كيفيــة تطبيــق هــذا 
املثــل؟

ذهــب ابــن جريــر ومــن تبعــه مــن املفرسيــن إىل أن هذيــن املثلــن مروبــان لصنــف واحــد مــن 

املنافقــن، وتكــون ژ ڤ  ژ  يف قولــه تعــاىل ژ  ڤژ ، بمعنــى الــواو، كقولــه تعــاىل ژ ىت   يت   جث  مث  

ىث     يث            ژ ]اإلنســان: 24[ أو تكــون للتخيــر، أي، ارضب هلــم مثــال هبــذا وإن شــئت هبــذا، أو للتســاوى 

مثــل: جالــس احلســن أو ابــن ســرين. قلــت: وهــذا يكــون باعتبــار أجنــاس املنافقــن، فإهنــم أصنــاف 

ــه: ژ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  ــراءة بقول ــورة ب ــاىل يف س ــا اهلل تع ــام ذكره ــات ك ــوال وصف ــم أح وهل

ــل  ــة: 58[. فجع ــخ ]التوب ــة: 75[ ژ چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ژ  ال ــة: 49[ ژ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ]التوب ]التوب

هذيــن املثلــن لصنفــن منهــم أشــد مطابقــة ألحواهلــم وصفاهتــم)1(.

وبني ابن اجلوزي بقوله: "واختلفوا يف معنى ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ عى أربعة أقوال:

أحدها: أن معناه: كلام أتاهم القرآن بام حيبون تابعوه، قاله ابن عباس والسدي .

والثــاين: أن إضــاءة الــربق حصــول مــا يرجونــه مــن ســالمة نفوســهم وأمواهلــم، فيرسعــون إىل 

متابعتــه، قالــه قتــادة .

والثالــث: أنــه تكلمهــم باإلســالم، ومشــيهم فيــه، اهتداؤهــم بــه، فــاذا تركــوا ذلــك وقفــوا يف 

ضاللــة، قالــه مقاتــل.

والرابــع: أن إِضاءتــه هلــم: تركهــم بــال ابتــالء وال امتحــان، ومشــيهم فيــه: إقامتهــم عــى املســاملة 

بإظهــار مــا يظهرونــه. 

)11  تفسري ابن كثري، )56/1(.
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فأمــا قولــه تعــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ  ژ فمــن قــال: إضاءتــه: إتيانــه إياهــم بــام حيبــون، قــال: إظالمه: 

إتيانــه إياهــم بــام يكرهــون. وعــى هــذا ســائر األقــوال التــي ذكرناهــا بالعكــس، ومعنــى        ژ ڑڑ   ژ: 

ــاه: لــو شــاء ألذهــب  وقفــوا، قولــه تعــاىل: ژ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  ژ قــال مقاتــل: "معن

أســامعهم وأبصارهــم عقوبــة هلــم")1(.

وأطنــب ابــن عاشــور مبينــا بعــض وجــوه التشــبيه الــواردة يف هــذه اآليــة، وكيفيــة تطبيــق هــذا 

املثــل: "عــرب عــن زواجــر القــرآن بالصواعــق وعــن انحطــاط قلــوب املنافقــن وهــي البصائــر عــن 

قــرار نــور اإليــامن فيهــا بخطــف الــربق لأبصــار، وإىل نحــو مــن هــذا يشــر كالم ابــن عطيــة نقــاًل 

عــن مجهــور املفرسيــن وهــو جمــاز شــائع، يقــال فــالن يرعــد ويــربق، عــى أن بنائــه هنــا عــى املجــاز 

الســابق يزيــده قبــوالً. 

ــة إذا  ــاري يف ظلم ــي الس ــم بم ــة اعتقاده ــك يف صح ــن الش ــن م ــل للمنافق ــام حيص ــرب ع وع

ــايش  ــوف امل ــم بوق ــم إىل كفره ــن رجوعه ــك ح ــك الش ــن ذل ــم ع ــن إقالعه ــربق، وع ــه ال ــاء ل أض

عنــد انقطــاع الــربق عــى طريقــة التمثيــل، وخلــل ذلــك كلــه بتهديــد ال يناســب إال املشــتبهن وهــو 

مــا أفــاده االعــرتاض بقولــه: ژ چ  چ  چ ژ وقولــه: ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  ژ 

ــر  ــاهبة الزواج ــوة مش ــرًا لق ــبه وتقري ــه الش ــى وج ــًا ع ــتأنفة تنبيه ــة واملس ــل احلالي ــذه اجلم ــاء هب فج

وآيــات اهلــدى واإليــامن بالرعــد والــربق يف حصــول أثــري النفــع والــر عنهــام مــع تفنــن يف البالغــة 

ــاز")2(. ــة واملج ــق احلقيق وطرائ

ــاري واملائــي لطائفتــي الكافريــن واملنافقــن،  ــور حممــد عبــد اهلل دراز، أن املثــل الن ويــرى الدكت

فاملثــل األول وهــو قولــه تعــاىل ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ ينطبــق متــام االنطبــاق عــى األوصــاف 

ــده  ــي وح ــل املائ ــو املث ــام ه ــن إن ــات املنافق ــى صف ــق ع ــذي ينطب ــن وأن ال ــا اهلل للكافري ــي ذكره الت

)11  زاد املسري يف علم التفسري، )42/1(.
)12  التحرير والتنوير، )319/1 – 320 (. 
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ــال  ــن مث ــا الطائفت ــد رضب اهلل لكلت ــاىل ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ژ فق ــه تع ــو قول وه

ــبها)1(. يناس

ــم ال  ــم وخوره ــب لضعفه ــاب الصي ــه: إن أصح ــال في ــن يق ــى املنافق ــل ع ــذا املث ــق ه وتطبي

يطيقــون ســامع الرعــد اهلائــل، وال يســتطيعون فتــح أعينهــم يف الــربق الالمــع، فيجعلــون أصابعهــم 

يف آذاهنــم فزعــا مــن قصــف الرعــد، وخوفــا مــن صواعــق جتلجــل فــوق رءوســهم فتدعهــم حصيــدا 

ــتد  ــم، تش ــامس عقوهل ــم، وانط ــف بصائره ــم لضع ــن فإهن ــؤالء املنافق ــال ه ــك ح ــن، وكذل خامدي

ــه  ــون عن ــم ويرصف ــمئز قلوهب ــه، فتش ــره ونواهي ــده وأوام ــده وهتدي ــرآن ووعي ــر الق ــم زواج عليه

ــة)2(.  ــق املهلك ــع الصواع ــامعهم وق ــى أس ــع ع ــات تق ــم آي ــى عليه ــية أن تت ــامعهم خش أس

فــرب مثــال للمرّصيــن املختــوم عــى قلوهبــم بقــوم كانــوا يســرون يف ظــالم الليــل فيهــم رجل 

ــذا  ــم هل ــوم أعينه ــض الق ــح بع ــه مل يفت ــا حول ــاءت م ــام أض ــا، فل ــدون بضوئه ــارًا هيت ــم ن ــتوقد هل اس

الضــوء الباهــر، بــل ألمــر مــا ســلبوا نــور أبصارهــم، وتعطلــت ســائر حواســهم عنــد هــذه املفاجــأة، 

ــل،  ــن الرس ــرتة م ــى ف ــة ع ــك األُُّم ــد H يف تل ــه حمم ــع ب ــذي طل ــور ال ــل الن ــك مث فذل

فتفتحــت لــه البصائــر املســتنرة هنــا وهنــاك، لكنــه مل يوافــق أهــواء املســتكربين الذيــن ألفــوا العيــش 

يف ظــالم اجلاهليــة، فلــم يرفعــوا لــه رأســا بــل نكســوا عــى رؤســهم، ومل يفتحــو لــه عينــًا بــل خــروا 

عليــه صــام وعميانــًا .

ــد  ــة ذات رع ــر يف ليل ــث منهم ــامء بغي ــم الس ــوم جاءه ــن بق ــن املخادع ــال للمرتددي ورضب مث

وبــرق، فأمــا الغيــث فلــم يلقــوا لــه بــاال ومل ينالــوا منــه نيــال، فــال رشبــوا منــه قطــرة، وال اســتنبتوا بــه 

ثمــرة .. وأمــا تلــك التقلبــات اجلويــة مــن الظلــامت والرعــد والــربق فكانــت هــي مثــار اهتاممهــم، 

ومنــاط تفكرهــم، ولذلــك جعلــوا يرتصدوهنــا، ويدبــرون أمورهــم عــى وفقهــا، البســن لــكل حــال 

)11  التفسري الوسيط لطنطاوي )69/1(
)12  التفسري الوسيط لطنطاوي )69/1(
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ــفرًا  ــًا وس ــًا قريب ــوا إذا رأوا عرض ــرى .فكان ــارة أخ ــاء ت ــارة، واختف ــًا ت ــارة، ووقوف ــرًا ت ــها: س لبوس

قاصــدًا وبرقــت هلــم بــروق األمــل يف الغنيمــة ســاروا مــع املؤمنــن جنبــًا إىل جنــب، وإذا دارت رحــا 

ــدو  ــه الع ــن وج ــروا م ــم وف ــذوا حذره ــة أخ ــوت واهلزيم ــذرة بامل ــا من ــت صواعقه ــرب وانقض احل

ــن  ــوا م ــة ومل يتوقع ــال بارق ــن اآلم ــوا م ــم يلمح ــة فل ــت الثالث ــى إذا كان ــن  ژ ۈ  ٴۇ  ۋ    ژ حت قائل

ــاك يقفــون مرتبصــن ال يتقدمــون وال يتأخــرون،  اآلالم صاعقــة، بــل اشــتبهت عليهــم األمــور فهن

ــاد ريثــام تنقشــع ســحابة ژ ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ولكــن يلزمــون شــقة احلي

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ     ژ ]النســاء: 141[ ذلــك دأب املنافقــن يف كل أمرهــم، إن توقعــوا ربحــًا عاجــاًل التمســوه يف 

أي صــف وجــدوه، وإن توقعــوا أذى كذلــك تنكــروا للفئــة التــي يناهلــم يف ســبيلها يشء مكــروه؛ وإذا 

أظلــم عليهــم األمــر قامــوا بعيــدًا ال إىل هــؤالء وال إىل هــؤالء؛ أمــا الــذي يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر 

فــإن لــه قبلــه واحــدة يــويل وجهــه شــطرها، هــي قبلــة احلــق ال خيشــى فيهــا لومــة الئــم:

عى أي جنب كان يف اهلل صـرعي )1 (ولست أبـايل حن أقتل مسلمـا

ــل  ــذا املث ــن أن ه ــن م ــور املفرسي ــه مجه ــا علي ــف مل ــذا خمال ــه ه ــور دراز )2( ورأي ــو رأي الدكت ــذا ه ه

خــاص باملنافقــن مصــور حلاهلــم ومــا تنطــوي عليــه نفوســهم مــن احلــرة والشــك وعــدم االســتقرار 

واالنحــدار يف ظلــامت اهلــوى والتذبــذب وعــدم الثبــات عــى احلــق وصدهــم عنــه، و "إن تضعيــف 

قــول العــامل ال يلــزم منــه الطعــن عليــه وال إســاءة األدب يف حقــه وال انتهــاك حرمتــه")3(.

.  11 شعر الصحايب اجلليل خبيب بن عدي(
ــيط،  ــري الوس ــهييل،)138/6(، التفس ــم الس ــف، أليب اقاس ــروض األن ــام، )176/2(؛ وال ــن هش ــة، الب ــرية النبوي ــر: الس انظ

.)69/1( لطنطــاوي، 
)12  التفسري الوسيط، لطنطاوي، )1/ 68(.

))1  آثار املعلمي، للمعلمي،)419/24(.
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A

احلمــد هلل الــذي هدانــا هلــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هدانــا اهلل، والصــالة والســالم عــى 

خاتــم رســل اهلل ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله. أمــا بعــد:

ففــي هنايــة هــذا البحــث جيــدر يب أن أذكــر مجلــة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا والتــي 

يمكــن تلخيصهــا كالتــايل:

أواًل: غزارة أرسار هذا املثل املائي وعمق معانيه وكثرة لطائفه وأرساره ومراميه.

ــا: كان الــرازي يف تفســره املســمى ب )التفســري الكبــري1 مــن أكثــر املفســـرين الذيــن  ثانًي

ــه. ــرا مــن لطائفــه وأرساره ومعاني ــوا كث تكلمــوا عــن هــذا املثــل وبين

ــتخراج  ــر الس ــل وتدب ــات تأم ــم وقف ــرآن الكري ــال الق ــع أمث ــوف م ــا: رضورة الوق ثالًث

اللطائــف منهــا واملعــاين وبعــض األرسار ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ژ 

.]43 ]العنكبــوت: 

رابًعــا: تنــوع تشــبيهات القــرآن الكريــم حلــال املنافقــن فمــرة رضب هلــم مثــال ناريــا ومــرة 

رضب هلــم مثــال مائيــا ويف تنوعهــام حكــم ال حتــىص وفوائــد ال ُتْســتقىص.

57



1. اإلتقــان يف علــوم القــرآن،  للجــالل الســيوطي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد ابــن ســابق 
الديــن اخلضــري الســيوطي )ت: 911هـــ(، املحقــق: حممــد أبو الفضــل إبراهيــم، اهليئة املرصيـــة 

العامــة للكتاب، 1394هـــ - 1974م.

2. اجتــامع اجليــوش اإلســالمية، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن  ابــن قيــم 

اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق: عــواد عبــد اهلل املعتــق، مطابــع الفــرزدق التجاريــة - الريــاض، 

ط1، 1408هـ  - 1988م.

ــي                   ــي التميم ــل الوهيب ــن املقب ــد عثيم ــن حمم ــح ب ــن صال ــد ب ــم، حمم ــرآن الكري ــن الق ــكام م 3. أح

)ت: 1421هـــ(، طبــع بــإرشاف مؤسســة الشــيخ حممــد بــن صالــح العثيمــن اخلريــة،    مــدار 

الوطــن للنــرش، 1425هـــ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــامدي حمم ــعود الع ــم أليب الس ــاب الكري ــا الكت ــليم إىل مزاي ــل الس ــاد العق 4. إرش

ــروت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــامدي )ت: 982هـــ(، دار إحي ــى الع مصطف

5. أرسار البالغــة، أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس األصــل، اجلرجــاين 

ــرة،                                   ــدين  - القاه ــة امل ــاكر، مطبع ــد ش ــود حمم ــه: حمم ــق علي ــرأه وعل ــدار )ت: 471هـــ(، ق ال

ــدة. ــدين - ج دار امل

6. أرسار العربيــة، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن عبيــد اهلل األنصــاري أبــو الــربكات األنبــاري كــامل 

الديــن )ت: 577هـــ(، دار األرقــم بــن أيب األرقــم، ط1، 1420هـــ - 1999م.

ــن          ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــني، ملحم ــن رب العامل ــني ع ــالم املوقع 7. إع

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت، ط1، 1411هـــ  - 1991م. ب
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8. األعــالم، خلــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد بــن عــيل بــن فــارس الــزركيل، دار العلــم للماليــن، 

ط15، 2002م.

ــن  ــذون ب ــن عي ــم ب ــن القاس ــامعيل ب ــايل إس ــيل الق ــوادر، أليب ع ــايل = الن ــذور األم ــايل = ش 9. األم

هــارون بــن عيســى بــن حممــد بــن ســلامن )ت: 356هـــ(، عنــي بوضعهــا وترتيبهــا: حممــد عبــد 

ــة، ط2، 1344 هـــ - 1926م. ــب املرصي ــي، دار الكت ــواد األصمع اجل

10. األمثــال يف القــرآن، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة 

)ت: 751هـــ(، مكتبــة الصحابــة – مصـــر، املحقــق: أبــو حذيفة إبراهيــم بن حممــد،  ط1،  1406 

هـ  - 1986 م.

11. أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، لنــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممد الشــرازي 

البيضــاوي )ت: 685هـــ(، املحقــق: حممــد عبــد الرمحــن املرعشــيل، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 

1418هـ. ط1،  بروت، 

12. أنــوار الربيــع يف أنــواع البديــع، لصــدر الديــن املــدين، عــيل بــن أمحــد بــن حممــد معصــوم احلســني 

احلســيني، املعــروف بعــيل خــان بــن مــرزا أمحــد، الشــهر بابــن معصــوم )ت: 1119هـ(.

13. بحــر العلــوم، أليب الليــث نصـــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت: 373هـــ(، 

دار الفكــر.

14. البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان األندلــي حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن 

حيــان أثــر الديــن )ت: 745هـــ(، املحقــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر -بــروت، 1420هـــ.

ــادر              ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــي حمم ــن الزرك ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 15. الره

ــاء  ــم، ط1، 1376 هـــ - 1957م، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 794هـــ(، املحق

ــه. ــي ورشكائ ــى احللب ــى الباب ــة عيس ــب العربي الكت
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16. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني أبــو الفيض، 

بيــدي )ت: 1205هـــ(، املحقق: جمموعــة من املحققــن، دار اهلداية. امللّقــب بمرتضـــى الزَّ

17. التاريــخ الكبــري، املؤلــف: حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل 

)ت: 256هـــ(، دائــرة املعــارف العثامنيــة، طبــع حتــت مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد خــان.

18. تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، املحقــق: 

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 1415هـــ.

ــي                                  ــور التونسـ ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، ملحم ــر والتنوي 19. التحري

ــس، 1984هـــ. ــرش - تون ــية للن التونس ــدار  ال )ت: 1393هـــ(، 

20. التذكــرة احلمدونيــة، ملحمــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــيل بــن محــدون أبــو املعــايل هبــاء الديــن 

البغــدادي )ت: 562هـــ(، دار صادر - بــروت، ط1، 1417 هـ.

21. التســهيل لعلــوم التنزيــل، أليب القاســم حممــد بــن أمحــد بــن ُجــَزي الكلبــي الغرناطــي املالكــي 

ــم -  ــن أيب األرق ــم ب ــة دار األرق ــدي، رشك ــد اهلل اخلال ــور عب ــق: الدكت )ت: 741 هـــ(، املحق

بــروت، ط1، 1416هـــ.

ــويس                                ــيني األل ــد اهلل احلس ــن عب ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــاين، لش ــويس = روح املع ــري األل 22. تفس

ــروت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــيل عب ــق: ع )ت: 1270هـــ(، املحق

1415هـ.

ــابوري  ــدي النيس ــيل الواح ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــيل ب ــن ع ــو احلس ــْيط، ألأب ــرُي الَبِس 23. التَّْفِس

الشــافعي )ت: 468هـــ(، املحقــق: أصــل حتقيقــه يف )15( رســالة دكتــوراه بجامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود، ثــم قامــت جلنــة علميــة مــن اجلامعــة بســبكه وتنســيقه، عــامدة البحــث العلمــي - 

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، ط1، 1430 هـــ.
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24. تفســري الســمعاين، أليب املظفــر الســمعاين منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار  ابــن أمحــد املــروزى 

التميمــي احلنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، املحقــق: يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

بــن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، الســعودية، ط1، 1418هـــ-1997م.

ــريش )ت: 774هـــ(،  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــم، أليب الف ــرآن العظي ــري الق 25. تفس

ــع، ط2، 1420هـــ. ــرش والتوزي ــة للن ــالمة، دار طيب ــد س ــن حمم ــامي ب ــق: س املحق

26. تفســري القــرآن الكريــم )ابــن القيــم(، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 

ابــن القيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، املحقــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة واإلســالمية 

بــإرشاف الشــيخ إبراهيــم رمضــان، دار ومكتبــة اهلــالل - بــروت، ط1، 1410 هـــ.

27. التفســري الكبــري، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي 

)ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العريب - بــروت، ط3، 1420 هـ.

ــب  ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــون، أليب احلس ــت والعي ــاوردي = النك ــري امل 28. تفس

البــرصي البغــدادي الشــهر باملــاوردي )ت: 450هـــ( املحقــق: الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن 

ــان. ــروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

29. تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، اهليئة املصـرية العامة للكتاب، 1990م.

30. التفســري امليــرس، نخبــة مــن أســاتذة التفســر، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الشـــريف - 

الســعودية، ط2 ، مزيــدة ومنقحــة، 1430هـــ - 2009 م.

31. تفســري النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، أليب الــربكات النســفي عبــد اهلل بــن أمحــد 

بــن حممــود حافــظ الديــن )ت: 710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــيل بديــوي، راجعــه 

وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، ط1، 1419هـــ.

32. التفســري الوســيط للقــرآن الكريــم، ملحمــد ســيد طنطــاوي، دار هنضــة مصـــر للطباعــة والنــرش 

والتوزيــع – الفجالــة، القاهــرة، ط1.
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33. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، املحقــق: 

ــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 2001م. حممــد عــوض مرعــب، دار إحي

34. الثقــات، ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بن معــاذ بــن َمْعبــَد التميمــي أبــو حاتــم الدارمي 

الُبســتي )ت: 354هـــ(، طبــع بإعانــة: وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة اهلنديــة، حتــت مراقبــة: 

ــة -  ــارف العثامني ــرة املع ــة، دائ ــارف العثامني ــرة املع ــر دائ ــان مدي ــد خ ــد املعي ــد عب ــور حمم الدكت

حيــدر آبــاد الدكــن، اهلنــد، ط1، 1393هـــ  - 1973م.

35. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــيل 

ــالة،                                 ــة الرس ــاكر، ط: مؤسس ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــربي )ت: 310هـــ( ، املحق ــر الط ــو جعف أب

ط1، 1420هـــ  - 2000م.

36. اجلامــع الصحيــح املختصـــر، ملحمــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد 

اهلل )ت: 256هـــ(، دار الشــعب - القاهــرة، ط1، 1987 م.

37. مجهــرة أشــعار العــرب، أليب زيــد حممــد بــن أيب اخلطــاب القــريش )ت: 170هـــ(، حققــه وضبطه 

وزاد يف رشحــه: عــيل حممــد البجــادي، هنضــة مــرص للطباعــة والنــرش والتوزيــع.

ــن  ــهاب الدي ــرايض، لش ــة ال ــايض وكفاي ــه الق ــاوي =عناي ــري البيض ــى تفس ــهاب ع ــيه الش 38. حاش

ــن عمــر املــرصي احلنفــي )ت: 1069هـــ(، دار صــادر - بــروت. ــن حممــد ب اخلفاجــي أمحــد ب

ــن                            ــو احلس ــري أب ــن البصـ ــدر الدي ــن ص ــن احلس ــرج ب ــن أيب الف ــيل ب ــة، لع ــة البرصي 39. احلامس

ــروت. ــب - ب ــامل الكت ــد، ع ــن أمح ــار الدي ــق: خمت )ت: 659هـــ(، املحق

ــد  ــاس أمح ــرب، أليب العب ــوان الع ــة دي ــوة األدب ونخب ــاب صف ــرص كت ــة خمت ــة املغربي 40. احلامس

بــن عبــد الســالم اجلــّراوي التــاديل )ت: 609هـــ(، املحقــق: حممــد رضــوان الدايــة، دار الفكــر 

املعــارص - بــروت، ط1، 1991م.
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41. خزانــة األدب، لعبــد القــادر البغــدادي بــن عمــر )ت: 1093هـــ(، حتقيــق ورشح: عبــد الســالم 

حممــد هــارون، مكتبــة اخلانجــي -  القاهــرة، ط4، 1418هـــ -1997م.

42. الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

عبــد الدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756هـــ(، املحقــق: الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

43. دراســات يف علــوم القــرآن، ملحمــد بكــر إســامعيل )ت: 1426هـــ(، دار املنــار، ط2، 1419هـ - 

1999م.

ــَور، أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس  رر يف َتِفســرِي اآلِي والسُّ 44. َدْرُج الــدُّ

ــن أمحــد  األصــل، اجلرجــاين الــدار )ت: 471هـــ(، دراســة وحتقيــق: )الفاحتــة والبقــرة( َوليــد بِ

بــن َصالـِـح احلَُســْن، )وشــاركه يف بقيــة األجــزاء(: إيــاد عبــد اللطيــف القيــي، جملــة احلكمــة - 

بريطانيــا، ط1، 1429 هـــ - 2008 م.

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليامن ب ــراين، لس ــاء للط 45. الدع

الطــرباين )ت: 360هـــ(، املحقــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت،                  

1413هـ. ط1، 

46. ديوان أيب متام، أليب متام الطائي حبيب بن أوس ) ت: 231 هـ(، دار املعارف، 1990م.

47. ديــوان الشــامخ بــن رضار الذبيــاين الغطفــاين، للشــامخ بــن رضار بــن حرملــة بــن ســنان املــازين 

الذبيــاين الغطفــاين )ت: 22هـــ(.دار الكتــاب العــريب، ط1، 1994م.

ــران  ــن مه ــى ب ــن حيي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــاين، أليب ه ــوان املع 48. دي

ــروت. ــل - ب ــو 395هـــ(، دار اجلي ــكري )ت: نح العس
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49. ديــوان النابغــة الذبيــاين، لزيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب بــن جابــر بــن يربــوع بــن مــّرة بــن عــوف 

بــن ســعد، الذبيــاين، الغطفــاين )ت: 605 م(، حتقيــق: حممــد أبوالفضــل إبراهيــم، دار املعــارف – 

القاهرة.

50. ديــوان جريــر، جلريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة اخلطفــي الكلبــي الربوعــي )ت: 110 هـــ(، ط1، 

ــة، 1992م. ــب العلمي دار الكت

ــة    ــارث ذو الرم ــو احل ــدوي أب ــعود الع ــن مس ــس ب ــن هني ــة ب ــن عقب ــالن ب ــة، لغي ــوان ذو الرم 51. دي

ــروت، 1998م. ــم - ب )ت: 117 هـــ(، ط1، دار األرق

52. ديــوان طرفــة بــن العبــد، لَطَرَفــة بــن الَعْبــد بــن ســفيان بــن ســعد البكــري الوائــيل أبــو عمــرو 

الشــاعر اجلاهــيل )ت: 564 م(، املحقــق: مهــدي حممــد نــارص الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط3، 

1423 هـ - 2002 م.

53. ديــوان لبيــد بــن ربيعــة العامــري، املؤلــف: َلبِيــد بــن ربيعــة بــن مالــك، )ت: 41هـــ(،  اعتنــى به: 

محــدو طــاّمس، دار املعرفة ، ط1، 1425 هـــ - 2004 م .

54. روح املعــاين لأللــويس، لشــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس )ت: 1270هـــ(، 

املحقــق: عــيل عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1415هـــ.

55. الــروض األنــف يف رشح الســرية النبويــة البــن هشــام، أليب القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن 

أمحــد الســهييل )ت: 581هـــ(، املحقــق: عمــر عبــد الســالم الســالمي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

- بــروت، ط1، 1421هـ  -  2000م.

ــن  ــن حممــد اب ــن عــيل ب ــد الرمحــن ب ــو الفــرج عب ــن أب ــم التفســري، جلــامل الدي 56. زاد املســري يف عل

ــروت،                     ــريب - ب ــاب الع ــدي، دار الكت ــرزاق امله ــد ال ــق: عب ــوزي )ت: 597هـــ( ، املحق اجل

ط1، 1422 هـــ.
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57. ســمط الــآيل يف رشح أمــايل القــايل ]هــو كتــاب رشح أمــايل القــايل / أليب عبيــد البكــري؛ نســخه 

ــد  ــف: أليب عبي ــي[، املؤل ــز امليمن ــد العزي ــه عب ــاف إلي ــه وأض ــه وخرج ــا في ــق م ــه وحق وصحح

البكــري عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن حممــد األندلســـي )ت: 487هـ(، نســخه وصححــه ونقحه 

ــب  ــي، دار الكت ــز امليمن ــد العزي ــم: عب ــن العل ــون دواوي ــن بط ــتخرجه م ــه واس ــا في ــق م وحق

ــة - بــروت. العلمي

58. ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

ــق:  ــتاين )ت: 275هـــ(، املحق ِجْس ــعث األزدي السِّ ــن األش ــليامن ب ــنن أيب داود، أليب داود س 59. س

ــروت. ــدا، ب ــة - صي ــة العرصي ــد، املكتب ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي حمم

60. الســرية النبويــة البــن هشــام، لعبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري أبــو حممــد 

مجــال الديــن )ت: 213هـــ(، حتقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبياري وعبــد احلفيظ الشــلبي، 

رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده  - مصـــر،  ط2، 1375هـ.

61. رشح املعلقــات التســع، املؤلــف: منســوب أليب عمــرو الشــيباين )ت: 206 هـــ( وال تصــح نســبته 

ففــي الكتــاب نقــول متأخــرة عــن زمــن أيب عمــرو وليــس األســلوب أســلوبه، حتقيــق ورشح: عبــد 

املجيــد مهــو، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت، لبنــان، ط1، 1422 هـــ  - 2001 م.

ــد اهلل )ت: 486هـــ(،                ــو عب ْوَزين، أب ــزَّ ــن حســن ال ــن أمحــد ب 62. رشح املعلقــات الســبع، حلســن ب

ــريب، ط1، 1423هـــ - 2002 م. ــرتاث الع ــاء ال دار احي

63. رشح ديــوان احلامســة )ديــوان احلامســة: اختــاره أبــو متــام حبيــب بــن أوس ت: 1)2 هـــ(،  ليحيى 

بــن عــيل بــن حممــد الشــيبايّن التربيــزي أبــو زكريــا )ت: 502هـــ(، دار القلــم -بروت.
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64. رشح كتــاب احلامســة للفــاريس )مطبــوع مــع: رشوح محاســة أيب متــام دراســة موازنــة يف مناهجهــا 

وتطبيقهــا(، أليب القاســم الفــاريس زيــد بــن عــيل )ت: 467هـــ(، املحقــق: د. حممــد عثــامن عــيل، 

دار األوزاعــي - بــروت، ط1.

ــاب  ــة، إلهي ــة رصفي ــة نحوي ــام دراس ــوان أيب مت ــى دي ــزي ع ــب التري ــالء واخلطي ــا أيب الع 65. رشح

ــة دار العلــوم - جامعــة القاهــرة،  ــد الصــادق ســالمة، رســالة ماجســتر - كلي ــد عب ــد احلمي عب

ــر، 2012 م. ــال صق ــد مج ــإرشاف: د حمم ب

66. الشــعر والشــعراء، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(،                                    

دار احلديــث - القاهــرة، 1423 هـــ.

ــارايب                      ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــامعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 67. الصح

ــ . )ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــروت، ط4، 1407هـ

ــري،  ــوالء، البصـ ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــرى، أليب عب ــات الك 68. الطبق

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 

ــروت، ط1، 1410 هـــ -1990 م. ــة - ب العلمي

ــن  69. عمــدة احلفــاظ يف تفســري أرشف األلفــاظ، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف ب

عبــد الدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756 هـــ(، املحقــق: حممــد باســل عيون الســود، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م.

70. غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، لشــمس الديــن أبــو اخلــر ابــن اجلــزري حممــد بــن حممــد بــن 

ـ   ج. برجســرتارس. يوســف )ت: 833هـــ(، مكتبــة ابــن تيميــة، عنــي بنشـــره ألول مــرة عام 1351هــ

ــي )ت: 1250هـــ(،                          ــوكاين اليمن ــد اهلل الش ــن عب ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــر، ملحم ــح القدي 71. فت

ــروت، ط1، 1414 هـــ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي ــر، دار الكل ــن كث دار اب
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72. فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف(، لشـــرف الديــن 

ــم  ــوج، القس ــد الغ ــاد حمم ــق: إي ــة التحقي ــي )ت: 743 هـــ(، مقدم ــد اهلل الطيب ــن عب ــن ب احلس

ــد             ــاب:  د. حمم ــي للكت ــراج العلم ــى اإلخ ــام ع ــرشف الع ــا، امل ــي عط ــل بن ــدرايس: د. مجي ال

ـ  - 2013م. ــم، ط1، 1434 هــ ــرآن الكري ــة للق ــزة ديب الدولي ــامء، جائ ــلطان العل ــم س ــد الرحي عب

73. القامــوس املحيــط،  ملجــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفروزآبــادى )ت: 817هـــ(، 

حتقيــق: مكتــب حتقيــق الــرتاث يف مؤسســة الرســالة، بــإرشاف: حممــد نعيم العرقُســويس، مؤسســة 

الرســالة للطباعــة والنــرش والتوزيــع – بــروت، لبنــان،  ط8، 1426هـــ.

74. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــرشي 

جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، دار الكتــاب العــريب - بــروت، ط3، 1407 هـ.

ــحاق              ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــرآن، ألمح ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 75. الكش

ــاعدي،                   ــر الس ــق: نظ ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أيب حمم ــق: اإلم )ت: 427هـــ( ، حتقي

ــان، ط1، 1422هـــ. ــروت، لبن ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال دار إحي

76. اللبــاب يف علــوم الكتــاب، املؤلــف: أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــيل بــن عــادل احلنبــيل 

ــد املوجــود والشــيخ عــيل  الدمشــقي النعــامين )ت: 775هـــ(، املحقــق: الشــيخ عــادل أمحــد عب

حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ -1998م.

77. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر - بــروت، ط3، 1414 هـــ.

78. املبهــج يف تفســري أســامء شــعراء ديــوان احلامســة، أليب الفتــح عثــامن بــن جنــي املوصــيل                                      

ــر  ــة والنشـ ــرة للطباع ــة، دار اهلج ــروان العطي ــه: م ــق علي ــه وعل ــرأه ورشح )ت: 392هـــ(، ق

والتوزيــع، دمشــق، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.
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79. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن 

ــايف  ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب ــاريب )ت: 542هـــ( ، املحق ــي املح ــة األندل ــن عطي ــام ب ــن مت ب

حممــد، ط: دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422هـــ.

80. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 

ــرون، إرشاف:                            ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب األرن ــق: ش ــيباين )ت: 241هـــ(، املحق الش

ــالة، ط1، 1421 هـــ - 2001م.   ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب د. عب

ــن  ــلم ب ــول اهلل H، ملس ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــرص بنق ــح املخت ــند الصحي 81. املس

احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، املحقــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ــاء الــرتاث العــريب - بــروت. دار إحي

82. معــاين القــرآن، أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــراء                                          

ــامعيل  ــاح إس ــد الفت ــار، عب ــيل النج ــد ع ــايت، حمم ــف النج ــد يوس ــق: أمح )ت: 207هـــ(، املحق

الشــلبي، دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة - مــرص، ط1.

83. معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــرسي بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ( ، 

املحقــق: عبــد اجلليــل عبده شــلبي، عــامل الكتــب - بــروت، ط1، 1408 هـــ - 1988م.

84. املعــاين الكبــري يف أبيــات املعــاين، املؤلــف: أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري 

)ت: 276هـــ(، املحقــق: املســترشق د ســامل الكرنكــوي، عبــد الرمحــن بــن حييــى بــن عــيل اليــامين، 

مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة - حيــدر آبــاد الدكــن، اهلنــد، ط1، 1368هـــ - 1949م.

85. معاهــد التنصيــص عــى شــواهد التلخيــص، لعبــد الرحيــم بــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد أبــو الفتح 

العبــايس )ت: 963هـــ(، املحقــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميد، عــامل الكتب.

86. املعجــم املفصــل يف شــواهد العربيــة، د. إميــل بديع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417هـ 

- 1996م.
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87. مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، لعبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل ابــن يوســف، 

ــيل                   ــد ع ــارك حمم ــازن املب ــق: د. م ــام )ت: 761هـــ(، املحق ــن هش ــن اب ــال الدي ــد مج ــو حمم أب

ــق، ط6، 1985م. ــر - دمش ــد اهلل، دار الفك مح

ــى  ــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهان 88. املفــردات يف غريــب القــرآن، أليب القاســم احلســن ب

)ت: 502هـــ(، املحقــق: حممــد ســيد كيــالين، دار املعرفــة، مــكان النشـــر - لبنــان.

89. املوازنــة بــني شــعر أيب متــام والبحــرتي، أليب القاســم احلســن بــن بشـــر اآلمــدي )ت: 370 هـــ(، 

املجلــد األول والثــاين: حتقيــق: الســيد أمحــد صقــر، دار املعــارف - ط4 ]سلســلة ذخائــر العــرب 

)25([، املجلــد الثالــث: حتقيــق: د. عبــد اهلل املحــارب )رســالة دكتــوراه(، مكتبــة اخلانجــي، ط1، 

1994 م.

90. املوســوعة القرآنيــة، إلبراهيــم بــن إســامعيل األبيــاري )ت: 1414هـ( ، مؤسســة ســجل العرب، 

1405هـ.

ــرن األول إىل  ــن الق ــة "م ــو واللغ ــراء والنح ــري واإلق ــة التفس ــم أئم ــرسة يف تراج ــوعة املي 91. املوس

املعارصيــن مــع دراســة لعقائدهــم ويشء مــن طرائفهــم"، مجــع وإعــداد: وليــد بــن أمحــد احلســن 

ــواد  ــن ج ــر ب ــب، بش ــان احلبي ــن قحط ــى ب ــي، مصطف ــف القي ــد اللطي ــن عب ــاد ب ــري، إي الزب

ــا، ط1، 1424 هـــ  -  ــرت، بريطاني ــة احلكمــة - مانشس ــدادي، جمل ــد البغ ــن حمم القيــي، عــامد ب

م.  2003

92. نزهــة األبصــار بطرائــف األخبــار واألشــعار، لعبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن درهــم 

)ت: 1362هـــ(، دار العبــاد - بــروت.

93. نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور، إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــيل بــن أيب 

بكــر برهــان الدين البقاعــي )ت: 885هـــ(، دار الكتــب العلمية - بــروت، 1415هـــ - 1995م  

عــدد األجــزاء: 8، حتقيــق: عبــد الــرزاق غالــب املهــدي.
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94. نفحــات مــن علــوم القــرآن، ملحمــد أمحــد حممــد معبــد )ت: 1430هـــ(، دار الســالم - القاهــرة، 

ط2، 1426 هـ - 2005م.

ــريش  ــم الق ــد الدائ ــن عب ــد ب ــن حمم ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــون األدب، ألمح ــة األرب يف فن 95. هناي

ــة -  ــق القومي ــب والوثائ ــري )ت: 733هـــ( ، دار الكت ــن النوي ــهاب الدي ــري ش ــي البك التيم

القاهــرة، ط1، 1423هـــ.

96. نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار = حاشــية الســيوطي عــى تفســري البيضــاوي، لعبــد الرمحــن 

بــن أيب بكرجــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( جامعــة أم القــرى - كليــة الدعــوة وأصــول 

الديــن، اململكــة العربيــة الســعودية )3 رســائل دكتــوراه(، 1424 هـــ.

97. اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه، 

أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب مَحّــوش بــن حممــد بــن خمتــار القرطبــي املالكــي )ت: 437هـــ(، 

ــة  ــي - جامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع املحق

الشــارقة، بــإرشاف: أ. د: الشــاهد البوشــيخي، جمموعــة بحــوث الكتاب والســنة - كلية الشـــريعة 

والدراســات اإلســالمية - جامعــة الشــارقة، ط1، 1429 هـــ.

ــيوطي                      ــن الس ــالل الدي ــر ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــع، لعب ــع اجلوام ــع يف رشح مج ــع اهلوام 98. مه

ــرص. ــة - م ــة التوفيقي ــداوي، املكتب ــد هن ــد احلمي ــق: عب )ت: 911هـــ(، املحق
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