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 البالغي عند املفسرين لتحليلا

لبالغي يف القرآن الكرمي، اأوجه اإلعجاز يربزون  املفسرين وهميتبناه  ميكن القول أن املنحى الذي
مبختلف  األدب العريب تلك الدراسات البالغية اليت توجهت إىل تضاهيهظل هنجا متميزا ومنفردا ال 

 أصوله وألوانه.

ايت القرآن الكرمي ذلك أن كالم هللا املعجز الذي ليس كمثله شيء هو الذي جعل الدارسني آل
السنة العربية قبل ذلك  هعرضيكتشفون أسرار مجالية وداللية وإحيائية وروحية ليس هلا مثيل يف كل ما 

 من فنون أدبية.

  من أسرار وصور ومعاينلكرميعليه القرآن ا اشتملوقد أمجل الباقالين يف كتابه إعجاز القرآن ما 
 من ذلك أنه: عن اإلتيان مبثلها بالغية يعجز البشر

 خللق عنه.اعجز  يعلميف البالغة إىل احلد الذي  متناهأن بديع النظم عجيب التأليف،  -1

مباين ، المهمكعن املعهود من نظام مجيع   أن القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذهبه خارج -2
 .ب الكالم املعتادخطاهبم، وله أسلوب خيتص به ويتميز يف تصرفه عن أساليلوف من ترتيب للمأ

الين إىل  الوجوه على ما ينصرف إليه من يتباينوال  يتفاوت أن عجيب نطقه وبديع أتليفه ال -3
نظران يف القرآن و  والوصفوإمنا هو عكس حد واحد من حسن النظم، وبديع التأليف يتصرف فيها 

 البالغةهناية و على ، فرأيناه غري خمتلف وال متعارض، بل هقصة الواحدةذكره من الفيما يعاد 
 عليه البشر.يقدر بذلك أنه مما  فعلمناالرباعة  وغاية

لتقريب والتبعيد وغري وا النزولوالعلو و  الفصل والوصليف بينا  أن كالم الفصحاء يتفاوت تفاوات -4
ع وكذلك خيتلف ذلك مما ينقسم إليه اخلطاب عند النظم ويتصرف فيه القول عند الضم واجلم

فنونه لى اختالف عغريه عند اخلروج من شيء إىل شيء والتحول من ابب إىل ابب والقرآن سبيل 
حد  إىل  األضداديفواملتناظر  كاملتناسب  املختلفةوالطرق الكثرية الوجوه وما يتصرف فيه من 

لكالم على حد العادة معها اوخيرج به الفصاحة وتظهر به البالغة تتبني وهذا أمر عجيب  اآلحاد،
 ويتجاوز العرف.
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يبادر لصيغة املتكلفة فهو خارج عن الوحشي املستنكرة، والغريب املستنكر، وعن اسبيله أنه سهل  -5
عسري  املطلبتنع مم النفس، وهو مع ذلك معناه لفظه إىل القلب وسابقه املغزى من عبادته إىل

 أ يظفر به.ر عليه وال موهم مع ذكره يف موقعه أن يقد مع قربه يف نفسه مطمع املتناول، غري

مهما أويت من العلم  وال يستطيع أي كانإعجاز القرآن  هذا جممل ما فصله الباقالين يف كتابه
وكل ما نستطيع  هائبوعجودقائقه آن من أسرار واملعرفة وسعة االطالع أن حييط بكل ما تضمنه القر 

وا يف االقرتاب من مضامن قوله يف هذا املقام هو أن املفسرين والدارسني املختصني يف االعجاز اجتهد
 ال هللا.إعوامل القرآن الكرمي فاكتشفوا الكثري وغاب عنهم الكثري وما يعلم أتويله 

أدوات وخلفيات يعرض هنجا و  النص القرآين املفسرون أنبفضله أدرك الذي من هذا املنطلق 
 فيه من أسرار نفسية ومجالية وداللية. تساير ما

فسري، حيث يهدف ولقد اقرتب من هذا االجتاه خصوصا رواد املنهج اللغوي والبالغي يف الت
رائدهم والبالغية، وكان  أصحاب هذا االجتاه إىل شرح معاين القرآن وفق التحليالت النحوية والصرفية

 يف ذلك أن النص القرآين ليس نصا دينيا فقط، وإمنا هو كذلك نص أديب معجز.

الغة عند املفسرين تلك وليس خيفى على القارئ املتأمل يف املسار الذي انساق معه تطور علم الب
غة ئها كل من تطرق إىل بالاإلضافات البيانية البالغة ألمهيته اليت أصبحت معامل ومنارات يسري يف ضو 
لقرآن من بيان وحكم يقول: القرآن، حيث جند اجلاحظ يدعوا القارئ إىل التأمل وإطالة النظر فيها يف ا

ها وأضاف إليها السور هللا بذكرها، ورفع من قدر  نوههل فكرت يف النحلة والعنكبوت والنملة وكيف 
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّٱواآلايت احلسام، وكيف جعل اإلخبار عنها قرآان وفرقاان،  العظام

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 فإنك جتدها أكرب من الطود وأوسع من الفضاء. . َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱمث انظر إىل قوله تعاىل: 

، فما ترى يف مقدار النملة يف عقل الغيب غري الذكي فانظر كيف خرب  َّ ري  ٰى ين ىن نن من
عن حذرها ونصحها ألصحاهبا فإنك جتدها عظيمة القدر رفيعة الذكر قد عظمها يف عقلك بعد أن 
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واستخراج ما يف القرآن من  الداعية إىل استنتاجصغرها يف عينك، وحنن نرى أن هذه القراءة املتأنية 
العميقة نقول نرى أن هذه القراءة كانت ال شك بنياهتا احملكمات يف تزهنا آايت هللا معاين ومضامني خت

 .للدراسات البالغية القرآنية دخال ومهزة وصلم

ذا املنهج البالغي وحنن حناول أن ندخل من هذا الباب إىل مرحلة التأصيل اليت انطلقت من ه
ؤى وآليات بالغية فاقت كل إىل مناهج التفسري من ر  وهي مرحلة انفرد فيه الزخمشري مبا أضافهاملتميز 

 جتهاد والرأي من سبقوه بقول أحد الدارسني: تفسري الزخمشري يعد أفضل منوذج للتأويل واال
 [1973، دار النهضة 71]عز الدين إمساعيل، نصوص قرآنية يف النهضة اإلنسانية، ص 

ذه اآللية اليت متلي عليك قراءة هوبينها الزخمشري،  ف اليت امتاز هبا القرآن الكرميذمن ذلك مجالية احل
املعاين الثانية أو  من مضمون اآلايت الستكمال تستحضرها يف نفسك وتضعها يف املكان املناسب

 جن ُّٱالسالم:  ورة يوسف عليهلنقل املتتالية اليت تكملها اآلايت القرآنية. من ذلك قوله تعاىل يف س
وأما الكالم واملعاين اليت تعرضه اآلية كما . َّ حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 يقول الزخمشري فهو فارسلوه إىل يوسف، فأاته فقال: ٱُّٱ خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى  َّ.

شرح اآلايت السابقة وعلى هذا املنهج سار أبو حيان يف تفسريه البحر احمليط حيث يقول وهو ي
رسلوه على يوسف، إليه ألسأله ويف الكالم حذف والتقدير فأ من سورة يوسف فأرسلون أي ابعثون

 .315-314ص  5.. إخل. البحر احمليط ج فقال يوسف أيها الصديق أفتنا.فأاته 

دره أداة شرط وهناك أسلوب آخر مجيل مظهرا من مظاهر اإلعجاز وهو أسلوب غالبا ما تتص
 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّٱلك قوله تعاىل: من ذ يدل عليه ما بعدهجوااب حمذوفا  تستدعيأو استفهام 

 45 :يسَّ نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّٱيقول أبو حيان وجواب إذا يف قوله تعاىل: 

ية أتتيهم وأشار بعد اإلعراض عند كل آ دأهبم حمذوف بدل عليه ما بعده أي أعرضوا أي أن َّٱمب
  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱاليت جاءت توضح هذا اجلواب هو قوله تعاىل: ذلك 

 .َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
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إذا قيل هلم آلية اويقول فخر الدين الرازي صاحب التفسري الكبري وهو يؤول ما جاء يف هذه 
ذف لداللة ما بعده عليه، اتقوا جوابه حمذوف ومعناه إذا قيل هلم ذلك ال يتقون، أو يعرضون، وإمنا ح

.77التفسري الكبري ص  َّ نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱوهو قوله تعاىل: 

 أن يفومن مظاهر حذف جواب االستفهام ما يعرض ما جاء يف الكشاف عندما اجتهد 
تدعي التأويل والشرح يسمفتوحا يستوحي جوااب هلذه اآلية يف سورة الزمر اليت جاء فيها استفهاما 

 مض خض حض جض ُّٱىل: يشرح قوله تعا وهو من أبعاد ودالالت، يقول مذا االستفهاواستقصاء ما يف ه

 .[9 :الزمر] َّ حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

 عليه أمإدخال  أمن هو قانت للتخفيف على إدخال مهزة االستفهام على من، وابلتشديد على
ل، أم من هو كافر، أو ...، وقيل أمن هو قانت أفضقانت كغريه، وإمنا حذف لداللةوالتقدير أمن هو 

 .املتصل مأهذا أفضل أم هو قانت على االستفها

 مل خل ُّٱ وله تعاىل:يف حتليل ما جاء يف اآلية من سورة الزمر، ففي ق ذي اتبعهوهو النهج ال
، حيث يقول: أفمن عرف هللا أنه من أهل اللطف نلطف به  َّ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل

ي القلب، إشارة حىت انشرح صدره لالسالم ورغب فيه وقبله كمن ال لطف له فهو حرج الصدر قاس
 حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱإىل قوله تعاىل يف سورة أخرى: 

 .َّ حيجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
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 يف القدمي واحلديث: اجملاز وأمهيته ودوره عند املفسرين

 وقبل أن نراجع الطريقة اليت عاجل هبا علماء التفسري هذه املسألة:

م املذهب الظاهري وبعض نشري إىل أن بعض العلماء قد أنكروا وقوع اجملاز يف القرآن الكرمي منه
م ال يعدل عليه إال إذا الشافعية، وكانت حجتهم أن اجملاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن املتكل

ملطلعني على أسرار تدرين اوذلك حمال على هللا غري أن غالبية املفسرين املق فسيغريضاقت به احلقيقة 
 مسعوه متيز هبا القرآن وأهبر هبا من القرآن ومواطن إعجازه، يرون أن اجملاز هو القوة اجلمالية اإلبداعية اليت

و اجملاز من القرآن لوجب على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة ولو وجب خل حيث اتفقوايف البيئة العربية 
 احلذف والتوكيد والتكرار وغريها.خلوه من 

 اجملاز وتعريفه:

 ويراهدة املعىن األصلي هو اللفظ املستعمل يف غري ما موضع له لعالقة وقرينة دالة على عدم إرا
قلت خذ قلما وأنت تريد لباسا  ابلعالقة املناسبة بني املعىن املنقول عنه واملنقول إليه كما سنرى، فإذا

 هوم.منهما غري مف الكالمالعالقة بني الكلمتني وأصبح فانتفت 

ىن األصلي كعالقة السببية فاجملاز هو الكلمة املستعملة قصدا مع وجود عالقة دالة على إرادة املع
 أي مطرا يسبب الرزق. ٱَّ مئخئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ يف قوله تعاىل:

لقرينة الرابطة بني األصابع اجعلوا أصابعهم يف آذاهنم، حيث جند أن  ولعالقة الكلية يف قوله تعاىل:
، وسر اإلعجاز يف هذا هو واألذنني هي استحالة إدخال األصابع يف االذنني واملراد هو إدخال األانمل

 إظهار املبالغة يف رفضهم االستماع إىل ما يقوله النيب نوح عليه السالم.

  سورة يوسف:يفالصورة اليت يتحول إليها من ذلك قوله تعاىل ذلك تسمية االسم ابسم من 
واملراد به قدرة  لند،التعبري ابيتحول إىل مخر ومن ذلك  ، عنبااملراد أنه يعصر مخرا َّ خسحس جس مخ جخُّٱ

 .هللا سبحانه وتعاىل وذلك يف قوله عز وجل بيده امللك

  توجيه املعاين واملفاهيم.ودالالته، ودوره يفوقفات وجوالت طويلة يف مسائل اجملاز لقد كان للمفسرين 

اجملال وسنقف عند قراءته البالغية لكالمه من سورة ر يف هذا وفولقد كان للزخمشري النصيب األ
البقرة وهي قوله تعاىل: أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين. يقول 
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فإن قلت كيف أسند اخلسران إىل التجارة وهي ألهل التجارة يقول،  وهو يفسر نسبة الربح واخلسران
ألصحاهبا قلت هو من اإلسناد اجملازي، وهو أن يسند الفعل إىل شيء يتلبس ابلذي وه إىل التجارة 

التجارة ابملشرتين فإن قلت فما معىن، فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين،  مبا يكسبهو يف احلقيقة 
، سالمة رأس املال والربح، وهؤالء قد أضاعوا شيئانن الذي يطلبه التجار يف متصرفاهتم قلنا معناه أ

اللة، مل يبق يف أيديهم إال الض وحني الضاللة ألن رأس ماهلم كان هو اهلدى، فلم يبق هلم مع  الطلبني
، ألنه دامر خاسرإبصابة الربح، وإن ظفروا مبا ظفروا به من األعراض الدنيوية، ألن الضال يوصفوا مل 

 ال يقال ملن مل يسلم له رأس مال قد ربح، وما كانوا مهتدين لطرق التجارة.

ا ذهب إليه البالغيون ملآرائهم ونظراهتم امتدادا  فيمكن اعتبار أما املفسرون من العصر احلديث
 يف جمملها من ذلك حتليل اآلية نفسها السابقة للطاهر بن عاشور.

كان الرابح هو التاجر مع و عن التجارة، كان مسببا عنها ملا   نفيلتجارة حىت أمنا أسند الربح إىل ا
ا صح أن ينفي عن الشيء ملإفساده للتجارة ألنه سببه فهو جماز عقلي وذلك أنه لوال اإلسناد اجملازي 

 أنه ليس من صفاته.جاء ما يعلم كل أحد 

إىل أن يقتضي  الرتشيح لالستعارة يف "اشرتوا" فإن مرجع ترشيحاإىل أن يقول فما رحبت جتارهتم 
 يح هذا الفرع من اجملاز.اجملاز ما يناسبه ولقد استشهد الطاهر بن عاشور هبذا البيت من الشعر لتوض

 يقول الشاعر:

رت عتَز اب   ة  وملااا رأتياالن الَنساااااااااا   نت دتأ ياات
 

رتي ِه، جاشتل     ه ناتف سيلوعتَششت يف وتك 
لشيب يف على احلول صح تشبيه يقول فإنه ملا شبه الشيب ابلنسر والشعر األسود ابلغراب  

 301-300السواد بتعشيش الطائر يف موضع طائر آخر. الطاهر بن عاشور ص 

 التلويحالتعريض و 

تدل على معناه عن طريقة بغريه أو هو ما يس للتلويحيعرفه البالغيون أبنه لفظ استعمل يف معناه 
سان سيدان إبراهيم بل فعله  مثل ما جاء يف القرآن على ل السياقأو ما مساه بعد ذلك اللغويون  املفهوم

ا جاءت لالستهزاء، إسكات حيث يفهم القارئ املتمعن فيها  أهن لوهم إن كانوا ينطقونفاسأكبريهم هذا 
 عن الفعل والنطق. أصنامهموإظهار عجز كبري  عليهم الكفار ابحلجة الدامغة
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قصد إبراهيم عليه  هذه اللطائف البالغية القرآنية، إن يشرحيقول الزخمشري يف الكشاف وهو 
 وإثباتهلنفسه،  تقريرهقصد  صلوات هللا عليه مل يكن إىل أن ينسب الفعل الصادر عنهم إىل الصنم، وإمنا

ل لك صاحبك و قال، وهذا كما وتبكيتهماحلجة الزامهم يبلغ فيه غرضه من  تعريضي له على أسلوب
ال حيسن اخلط  وأنت شهري حلسن اخلط، أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي رشيق كتبت كتااب خبطوقد  

بل مع  تقريرهواب فقلت له بل كتبته أنت كأنك بقصدك هذا اجل، وال يقدر إال على خرمشة فاسدة
يف هذا التحليل زخمشري صاحب البحر احمليط ال يساير ولقد ألمياالستهزاء به ال نفيه عنك وإثباته 

 والتفسري.

 القرآن الكرمي أسلوب االلتفات يف

لكالم من وجهة إىل ايعرفه البالغيون أبنه نقل من أسلوب إىل أسلوب آخر أو لنقل أنه حتويل 
 ومجالية وإحيائية. وجهة أخرى ألغراض داللية

لكالم يف هذا األسلوب امأخوذ من التفات االنسان عن ميينه ومشاله ألن  وهذا املصطلح اإللتفات
 اخل كالم...إىل عينةإىل خطاب ومن  عينةومن عينة ينتقل من صيغة إىل صيغة ومن خطاب إىل 

 صور اإللتفات وأنواعه:

 االنتقال من الكالم إىل اخلطاب. الصورة األوىل:

وهذا أسلوب يف غاية املهارة  َّ حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱٱمن ذلك قوله تعاىل:
لغهم رسالته الدعوية بطريقة اللغوية واألسلوبية ودليل على ما يف القرآن من اسرار إعجاز به حيث أنه ب

ذكية  إبشارة شري إليهميكثري من التواضع واحلكمة، حيث أظهر هلم أنه يريد نصح نفسه قبل أن   فيها 
الغية واإلحيائية هلذه الب املراميواألرض. يقول الزخمشري وهو يشرح  تالسماواأن يدعوهم إىل فاطر 

 إحماص ألنه أدخل يف ريهمويدااآلية.... أبرز الكالم يف معرض املناصحة لنفسه وهو يريد ليتلطف هبم، 
 النصح حيث ال يريد هلم إال ما يريد لروحه.

ذي فطركم، مكان قوله وما لكم ال تعبدون ال َّٱمت  خت حت جت هب مب ُّٱلقد وضح قوله تعاىل: 
ا اآلية فنقول: وإليه هبابلتعليل والتحليل يستدل الزخمشري ابلكلمة اليت انتهت ولندعم هذا الشرح 

 ترجعون، ولوال أنه قصد ذلك لقال الذي فطرين وإليه أرجع.
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شرة يف قوله تعاىل: أأختذ من مباويدعم القراءة التأويلية الرتكيز على ضمري املتكلم هو العودة إليه 
يقول: وفائدته أنه فالرتمجة من املتكلم إىل املخاطب  دونه آهلة، ويتحدث الزركشي عن جدوى هذه

 أخرج الكالم يف معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفا.

رآن  علوم القيفوالربهان  الكشافالطاهر بن عاشور ساير ما ذهب إليه الزخمشري يف ويكاد 
 للزركشي.

هبم كأنه يقول  ضالتعري)أي ومايل ال أعبد الذي فطرين( مستعمل يف  حيث يقول: وهذا اخلرب
ه تعاىل يف آخر اآلية: ومايل ال أعبد وما لكم ال تعبدون الذي فطركم، ويستدل على هذا الرأي بقول

ابلدعوة إىل  هم معنينيلالتعرض جعأن جعل االسناد إىل ضمريهم تقوية ملعىن  يرىوإليه ترجعون، فهو 
ملناصحة لنفسه وهو يريد ا إىل نفسه البرازه يف معرض  يقول: وإمنا ابتدأه إبسناد اخلريالعبادة، مث

ى قبوهلم إايه حىت على وجه ال يثري غضبهم، ويكون أعون عل فيسمعهم احلق مناصحتهم ليتلطف هبم
 ه ال يريد هلم إال ما يريد لنفسه.يرون أن

 االلتفات من املتكلم إىل الغيبة: الثانيةالصورة 
 إليه غالبية العلماء. من ذلك ما نقرأه يف سورة الكهف على لسان العبد الصاحل سيدان اخلضر فيما يذهب

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ُّٱ

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

د وهنا جن َّ حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ
 رنُّٱجواب يقول:  يتبعهذه الضمائر يف صيغة سؤال توجهات ه الرازي صاحب التفسري الكبري جيعل

 ٱٱَّجغ  مع جع مظ حط ُّ، وقال: َّٱمث هت مت خت حت جت هب ُّٱ، وقال:  َّ  من زن
كيف اختلفت اإلرادات الثالث وهي كلها يف قصة واحدة، وفعل واحد؟ واجلواب أنه ملا ذكر العيب 

وملا ذكر الطفل عرب عن نفسه للفظ اجلمع تشبيها على أنه  أردت أن اعيبهاإضافة إىل إرادة نفسه فقال 
ر رعاية مصاحل ذا الفعل إال حلكمة عالية، وملا ذكيف علوم احلكمة، فلم يقدم على ه العظماءمن 

اليتيمني ألصل صالح أبيهما أضافه إىل هللا تعاىل، ألن املتكفل مبصاحل األبناء لرعاية حق اآلابء ليس 
 إال هللا.
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 .اإللتفات من اخلطاب اىل املتكلم الصورة الثالثة:

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱوميكن أن نبينه يف هذه اآلية من سورة التوبة: 
 .َّ جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب

عك على حسب ما محيث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقل لصاحبه ال حتزن إن هللا 
 األول يف قوله ال حتزن. الضمرييقتضيه سياق 

ن على صاحبه صلى ويرى املفسرون أن حزن الصديق رضي هللا عنه مل يكن على نفسه، وإمنا كا
 .هللا عليه وسلم وعلى مصري اإلسالم بعد ذلك

إلمياين، فقوله إن هللا املعان ودالالت يف غاية السمو الروحي  معناإىل  معيوقد عدل القرآن عن 
وآمن بك إىل  من اتبعكأن هللا ليس معي وحدي بل هو معي ومعك ومع  مؤداهمعنا يوحي خبطاب 

 يوم الدين.

 االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة الصورة الرابعة:

 املخاطب إىل ضمري الغائب. ويتم هذا األسلوب من ضمري

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ: من ذلك قوله تعاىل

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب

 .َّ ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق

إىل الغيبة يف قوله  "حىت إذا كنتم"و  م"يسريك"حيث توجه كالم هللا من اخلطاب يف قوله تعاىل: 
 إىل آخر اآلية. "...وجرين هبم بريح طيبة"تعاىل: 

دة صرف اخلطاب إىل فائويقول الزخمشري وهو يستقصي املكامن الداللية يف اآلية. فإن قلت ما 
 التقنيع نكار ومنها ويستدعي اال ليعجبهم ذكر لغريهم حاهلم: املبالغة، كأنه يالغيبة قلت

خاطبني من بعيد مبثابة مشهد يراه املونرى أن الغرض من هذا التصرف هو جعل ضمري الغيبة 
 الذي صاروا إليه. ويبني املآل
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ة اليت استطاع السيد قطب وننتهي يف هذا املسار اإلعجازي البالغي إىل الوقفات اجلمالية الداللي
 ين.من خالهلا أن يوجه األضواء إىل ما اكتشفه من مشاهد وصور يف اخلطاب القرآ

وبعيين شاهد بقلبه ن املواقف واملشاهد اليت جتعل القارئ يفهو يستعرض على القارئ سلسلة م
ذكر واستخالص الدروس، يقول القرآن إىل العباد من أجل العربة وال واملشاهد اليت يرسلها روحه املواقف

 جم يل ىل مل خل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق ُّٱالنظر يف قوله تعاىل:  يوسعوهو 
 يقول: َّ ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم

ت واحلركات مشهد من مشاهد احلشر خمتصر سريع وملنه شاخص متحرك، مكتمل السماذا "فه
د املعهود يساعد على هذه مجوع خارجة من األحداث يف حلظة واحدة كأهنا جراد منتشر )ومشهد اجلرا
عرف مل يدعوها، فهو تتصوير هذا املنظر العجيب( وهذه اجلموع تسرع يف سريها حنو الداعي دون أن 

 إىل شيء نكر ال تدريه.يدعوها 

لتجمع واإلسراع اوهذا يكمل الصورة ومينحها السمة األخرية، ويف أثناء هذا  َّٱمل خلُّ
 .َّٱمه جه ين ىن منُّواخلشوع 

هنم ملن املبعوثني وإ صورمههم صورهو حشد من الإن السامعني ليتخيلون اليوم النكر، فإذا  و
 فيه اهلول احلي الذي يؤثر يف نفس كل حي. يتجلى

 :األسلوب والوسائط واآلليات يقرأ لنا بطريقته اخلاصة قوله تعاىل وبنفس

 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ
 َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه

 تضمنتها هذه اآلايتاليت القيم اجلمالية والداللية يستجلي يقول وهو 

حامل تسقط  "مشهد حافل بكل مرضعة عما أرضعت، تنظر وال ترى، وتتحرك وال تعي، وبكل
ظراهتم الذاهلة ويف نالسكر يف  يتبدىمحلها للهول املروع ينتاهبا وابلناس سكارى، وماهم بسكرى، 

 اهلولو  يتماله، اخليال ماتبصره، بينتكاد العني  املتماوج احلشدذلك خطواهتم املرتحنة، مشهد مزدحم ب
 ."يذهله الشاخص

 بطريقة غري مسبوقة يف قراءته لآلايت القرآنية.سيد قطب هذه هي املرااي واألضواء اليت سلطها 


