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... ملخص البحث...

يف  القرآين  التعبري  دراسة  إىل  منه  نرمي  متواضعًا  جهدًا  يمثل  البحث  هذا  إن 
سورة اإلنسان، وحماولة يف سبيل فهم اخلصائص والسامت التعبريية التي تنامز )أو 
تتفرد( هبا السورة، وذلك يف تناوهلا لقصة األبرار خاصة، )اآلية 5 – اآلية22(. وقد 
قادين التأمل يف هذه السورة الرشيفة، وإطالة النظر يف آياهتا، وموازنة تلك اآليات 
مع آيات سور أَخر تتشابه معها، أو تقرتب منها فيام تتناوله إىل مجلة من قضايا اللغة 

وخصائص التعبري التي تستحق العناية والدراسة.



أ. م. د. نعيم سلامن البدري

23 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

... Abstract ...

The current research is but a modest effort to explicate 

the Quranic Expression in Al-Insan Sura and an endeavour 

to fathom the characteristics and expressive traits the meant 

sura culls, and it tackles the tale of the brave in particular, iyat 

5 v- iyat 22.However, contemplating the sacred sura, scrutiniz-

ing its iyats and setting a comparison between the sura and 

other concomitant suras lead me to a labyrinth of linguistic 

issues and characteristics of expressions worth tackling and 

studying.
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التعبير القرآني في سورة اإلنسان

يرد لفظ )التعبري( يف اللغة للداللة عىل تفسري الرؤيا، واإلعراب عام يف النفس، 
ُ عام يف الضمري)1(. وقد  َ عن فالن: تكلم عنه، واللساُن ُيَعبرِّ ها، وَعبرَّ َ ْؤيا َفسرَّ َ الرُّ َعبرَّ
اْسُتْعِمَل لفُظ )التعبري( قديام يف الكالم عىل أسلوب القرآن الكريم ولغته)2(، وأكثر بعض 
املفسين املحدثني من استعامله)3(. وجعله أستاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي 
مقصود.  فني  تعبري  القرآين  التعبري  »أن  يرى  وهو  القرآين(،  )التعبري  لكتابه  عنوانا 
كل لفظة منه بل كل حرف فيه وضع وضعًا فنيًا مقصودًا، ومل تراَع يف هذا الوضع 
اآلية وحدها وال السورة وحدها بل ُروِعَي يف هذا الوضع التعبري القرآين كله«)4(.

أرسار  من  مهمة  جوانب  بيان  يف  حممودًا  جهدًا  السامرائي  الدكتور  بذل  وقد 
التعبري القرآين. لكن دراسة التعبري القرآين بشكل عام، ودراسة خصائص كل سورة 
إىل  بل  ودراس��ة  بحث  إىل  حتتاج  زالت  ما  خاص  بشكل  الكريم  القرآن  سور  من 
أبحاث ودراسات، فبعض السور تورد ألفاظًا أو تعبريات أو أساليب متثل ظواهر 

تلفت النظر وتدعو إىل التأمل)5(.



أ. م. د. نعيم سلامن البدري

25 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

األبرار في سورة اإلنسان

أب��رار)6(،  واجلمع  َبرٌّ  فأنا  والدي  بررت  تقول  الُعُقوِق  خالُف  اللغة  يف  الِبُّ 
واألبراُر يف القرآن: أولياء اهلل املطيعون يف الدنيا)7(.

... عمران:  آل  يف  مرات،  ست  الكريم  القرآن  يف  )األب��رار(  لفظ  ويتكرر 
لِْلْبَراِر...}196{، ويف  َخرْيٌ  ِعْنَد اهللِ  َمَع األْبَراِر...}193{، و...َوَما  َنا  َوَتَوفرَّ
ُبوَن ِمْن َكأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا}5{، ويف االنفطار:  اإلنسان: إنرَّ األْبَراَر َيرْشَ
 ،}18{يرِّنَي إنرَّ األْبَراَر َلِفي َنِعيٍم}13{، ويف املطففني: إنرَّ ِكَتاَب األْبَراِر َلِفي ِعلرِّ
َ األبراُر يف سوريت االنفطار واملطففني بأهنم  وإنرَّ األْبَراَر َلِفي َنِعيٍم}22{، وُفسرِّ

.)8(أهل البيت

واحلديث  التفسري  كتب  فلهم قصة مشهورة يف  اإلنسان  األبرار يف سورة  أما 
الرشيف، قال الزخمرشي )ت538ه�(: »وعن ابن عباس: أن احلسن واحلسني 
مرضا فعادمها رسول اهلل يف ناس معه، فقالوا: يا أبا احلسن لو نذرت عىل ولدك 
فنذر عيل وفاطمة ]واحلسن واحلسني[ وفضة جارية هلام إن برآ مما هبام: ان يصوموا 
اليهودي  اخليبي  شمعون  من  عيل  فاستقرض  يشء  معهم  وما  فشفيا  أيام  ثالثة 
ثالثة أصوع من شعري فطحنت فاطمة صاعًا واختبزت مخسة أقراص عىل عددهم 
فوضعوها بني أيدهيم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: السالم عليكم أهل بيت 
حممد مسكني من مساكني املسلمني أطعموين أطعمكم اهلل من موائد اجلنة فآثروه 
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أيدهيم  بني  الطعام  أمسوا ووضعوا  فلام  املاء وأصبحوا صيامًا  إال  يذوقوا  مل  وباتوا 
وقف عليهم يتيم فآثروه ووقف عليهم أسري يف الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلام أصبحوا 
أبرصهم وهم  فلام   إىل رسول اهلل وأقبلوا  واحلسني  احلسن  بيد   أخذ عيل
يرتعشون كالفراخ من شدة اجلوع قال: ما أشد ما يسوءين ما أرى بكم وقام فانطلق 
معهم فرأى فاطمة يف حمراهبا قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها. فساءه ذلك 
فنزل جبيل وقال: خذها يا حممد هنرَّأك اهلل يف أهل بيتك فأقرأه السورة»)9(. فاألبرار 
يف هذه السورة هم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني، ومعهم جاريتهم فضة.وقد 
خص اهلل جنتهم بام مل خيص به غريهم من خصائص التعبري ووصفها بام مل يصف به 

غريها كام سنوضح يف هذا البحث.

وقد جتنب البحث اخلوض يف اختالف املفسين يف سبب نزول السورة ومكان 
نزوهلا رغبة يف االختصار واكتفاء بام قدمه السيد الطباطبائي من دراسة مستفيضة 

وبحث تفصييل تناول فيه املوضوع يف جوانبه املختلفة.
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تعدي الفعل لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا

يتكرر تعدي الفعل ملفعولني ليس أصلهام مبتدأ وخبًا يف القرآن الكريم نحو 
)350( مرة)10(، ويتكرر ذلك يف سورة اإلنسان وحدها تسع مرات، ثامن منها يف 
الكالم عىل جنة األبرار، ويف ثالث عرشة آية، وهذه كمية عالية مل حتصل يف أية سورة 
من سور القرآن الكريم، فالسورة الكريمة متثل )300/1( من القرآن تقريبًا)11(، 
وقد ورد الفعل )أْطَعَم( يف القرآن الكريم عرش مرات ومل يرد متعديًا ملفعولني إال 
متعديًا  يرد  ومل  للمجهول  مبنيًا  مرات  أربع   ) )َحىلرَّ الفعل  وورد  اإلنسان  يف سورة 
ى(، )وقى(، قد  ملفعولني إال يف سورة اإلنسان وأن األفعال )سقى(، )جزى(، )َلقرَّ
وردت يف بعض آي القرآن متعدية ملفعول واحد ويف بعضها اآلخر متعدية ملفعولني 
لكنها وردت مجيعا يف سورة اإلنسان متعدية ملفعولني، فكأن الزيادة يف تعدية الفعل 
يف  والزيادة  والعطاء  البذل  وحال  تعاىل،  اهلل  من  واجلزاء  األجر  يف  الزيادة  تناسب 

الكرم التي ُوِصَف هبا األبرار، واهلل أعلم.
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التكرار في سورة اإلنسان

قال  اإلفهام،  يف  والزيادة  التوكيد  أمهها  أغراض  جلملة  اللغة  يف  التكرار  يرد 
للتوكيد  إرادًة  التكرار  يف  العرَب[  ]يعني:  ومذهُبهم  )460ه�(:  الطويس  الشيخ 

وزيادًة لإلفهام معروٌف...)12( ». ومن أمثلته يف سورة اإلنسان: تكرار

)واو  ظاهر  ضمري  إىل  مسندين  هبام  فجيء  )خاف(،  والفعل  )أطعم(  الفعل 
}7{ُه ُمْسَتِطريًا اُفوَن َيْومًا َكاَن َشُّ اجلامعة( حينام وصف حال األبرار فقال: ...َوخَيَ
مسترت  ضمري  إىل  مسندين  هبام  جيء  ثم   }8{...ُحبرِِّه َعىَل  َعاَم  الطرَّ َوُيْطِعُموَن  و 
 }9{...ِ اهللرَّ لَِوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  اَم  إِنرَّ فقال:  أنفسهم  يف  أضمروه  عام  هبام   َ َعبرَّ حينام 

.}10{َنا َيْومًا َعُبوسًا َقْمَطِريرًا برِّ وإِنرَّا َنَخاُف ِمن ررَّ

ومنه أيضا تكرار الفعل )سقى( مرتني فجيء به مضارعًا مبنيًا للمجهول حينام 
عطفه عىل مضارع مبنّي للمجهول: َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأسًا...}17{ وجيء به ماضيًا 
ابًا َطُهورًا}21{، ومنه أيضا تكرار  ْم َشَ ُ حينام عطفه عىل املايض: ... َوَسَقاُهْم َرهبُّ
َقَواِريَرا  َكاَنْت  ...َوَأْكَواٍب  متواليتني:  بالكلمتني  وجيء  مرتني   َقَواِريَر لفظ 
ٍة...}16{، وهذا قليل يف القرآن، ومنه أيضًا تكرار الفعل  }15{ َقَواِريَر ِمن ِفضرَّ

)طاف( فجيء به مرة مبنيا للمجهول ملا كان القصد منه وصف األواين التي يطاف 
ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا}15{، ثم جيء  ن ِفضرَّ هبا فقال: َوُيَطاُف َعَلْيِهم بِآنَِيٍة مرِّ
به مبنيا للمعلوم ملا كان القصد منه وصف الفاعلني الذين يطوفون هبذه اآلنية)13(، 
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 ،}19{نُثورًا مرَّ ُلْؤُلؤًا  َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم  إَِذا  ُدوَن  لرَّ َ ِوْلَداٌن خمُّ َعَلْيِهْم  َوَيُطوُف  فقال: 
ومل جتتمع اللفظتان ُيَطاُف وَيُطوُف يف القرآن الكريم إال يف سورة اإلنسان!.

مرات يف  منصوبة وردت ست  )عينًا(  كلمة  أن  القرآين  التعبري  ومن عجائب 
القرآن، ثالث منها يف شأن الدنيا، وثالث يف شأن اآلخرة وهي يف وصف جنة األبرار 
ا َتْفِجريًا ،}6{َعْينًا  ُروهَنَ ِ ُيَفجرِّ ا ِعَباُد اهللرَّ ُب هِبَ خاصة، مرتني يف اإلنسان: َعْينًا َيرْشَ
 }28{ُبوَن ا امْلَُقررَّ ُب هِبَ َعْينًا َيرْشَ املطففني:  ى َسْلَسبِياًل}18{ ومرة يف  ِفيَها ُتَسمرَّ
فكأنرَّ  االختصاص)14(،  أو  املدح  عىل  منصوبًة  الثالث  اآليات  هذه  يف  هبا  وجيء 
كلمة َعْينًا منصوبًة خاصٌة باألبرار دون غريهم من املؤمنني، ولذلك جيء هبا 

منصوبة عىل املدح أو االختصاص.!

الدنيا،  شأن  يف  منها  ثالث  أيضًا  م��رات  ست  وردت   ٍة ِفضرَّ كلمة  وأن 
وثالث يف شأن اآلخرة يف وصف جنة األبرار خاصة ويف سورة اإلنسان: َوُيَطاُف 
ِمن  َأَس��اِوَر  وا  َوُحلُّ ٍة...}16{...  ِفضرَّ ِمن  َقَواِريَر   }15{ ٍة...  ِفضرَّ ن  مرِّ بِآنَِيٍة  َعَلْيِهم 

.}21{...ٍة ِفضرَّ

وأن كلمة َكْأٍس قد وردت ست مرات أيضًا ثالث منها منصوبة وثالث 
اَر  ْب��رَ اأْلَ إِنرَّ  فقال:  اإلنسان  يف  مرة  ومنصوبة  مرة  جمرورة  هبا  جيء  وقد  جمرورة، 
ِمَزاُجَها  َكاَن  َكْأسًا  ِفيَها  َوُيْسَقْوَن   ،}5{َكاُفورًا ِمَزاُجَها  َكاَن  َكْأٍس  ِمن  ُبوَن  َيرْشَ

َزنَجبِياًل}17{، ومل تتكرر الكلمة إال يف سورة اإلنسان.

وأن كلمة ِمَزاج مل ترد إال ثالث مرات يف القرآن مرتني يف سورة إلنسان يف 
 ،}5{ُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا ْبَراَر َيرْشَ وصف شاب األبرار: إِنرَّ اأْلَ
وصف  يف  املطففني  يف  ومرة   ،}17{َزنَجبِياًل ِمَزاُجَها  َكاَن  َكْأسًا  ِفيَها  َوُيْسَقْوَن 
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شاب األبرار أيضًا، ومل تتكرر الكلمة إال يف سورة اإلنسان.

القرآن الكريم يرد ست مرات، ثالث يف شأن جهنم،  الفعل )سقى( يف  وأن 
بصيغة  منها  اثنان  التي يف شأن جهنم  الثالثة  واألفعال  اجلنة)15(،  وثالث يف شأن 
ويف   ،}16{َصِديٍد اء  مرَّ ِمن  َوُيْسَقى  ُم  َجَهنرَّ َوَرآئِ��هِ  ِمن  إبراهيم:  يف  املضارع، 
... َوُسُقوا  ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ آنَِيٍة}5{، وواحد ماٍض يف سورة حممد:  الغاشية: 
منها  اثنان  اجلنة  شأن  يف  التي  الثالثة  واألفعال   ،}15{َأْمَعاءُهْم َع  َفَقطرَّ َحِياًم  َماًء 
 ،}17{َزنَجبِياًل ِمَزاُجَها  َكاَن  َكْأسًا  ِفيَها  َوُيْسَقْوَن  بصيغة املضارع، يف اإلنسان: 
 ... :25{، وواحد ماٍض، يف اإلنسان{ُتوٍم ْ ِحيٍق خمرَّ ويف املطففني: ُيْسَقْوَن ِمن ررَّ
ابًا َطُهورًا}21{ وهذه مجيعًا للبرار ذلك أنرَّ آية املطففني أيضًا  ْم َشَ ُ َوَسَقاُهْم َرهبُّ
جاءت يف صفة جنة األبرار، ومن عجب أن يكون الفعل )سقى( يف اجلنة للبرار 
َوَسَقاُهْم  تعاىل:  قوله  يف  إال  الفاعل  يذكر  ومل  املؤمنني.  من  غريهم  دون  خاصة 
ْم فكأّن امللك اجلليل يسقيهم بنفسه تكرياًم هلم وتعظياًم ملقامهم عنده، قال السيد  ُ َرهبُّ
الوسائط كلها ونسب   ْم ُ َرهبُّ َوَسَقاُهْم  الطباطبائي: »وقد أسقط تعاىل يف قوله: 
سقيهم إىل نفسه وهذا أفضل ما ذكره اهلل تعاىل من النعيم املوهوب هلم يف اجلنة)16(«.
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توكيد الفعل بالمصدر

يتكرر توكيد الفعل باملصدر)املفعول املطلق( بصيغة )تفعيل( )26( مرة يف القرآن 
الكريم حسب إحصائي، ويتكرر ذلك يف سورة اإلنسان وحدها )5( مرات، ثالث 
منها يف الكالم عىل جنة األبرار: )تفجريا(، )تذليال(، )تقديرا(، واثنتان يف غري ذلك.

دًا لفعله يف سورة اإلنسان مُتَثرِّل نحو مخس  إن نسبة ورود املصدر )تفعيل( موكرِّ
األبرار متثل )3( من  الكالم عىل جنة  الكريم، ونسبة وروده يف  القرآن  ما ورد يف 
)26( وهي نسبة عالية كام هو واضح، فالسورة الكريمة متثل )300/1( من القرآن 
مقام  مراعاة  إىل  أرى  فيام  يرجع  العالية  النسبة  والسبب يف هذه  الكريم كام قدمت 
هبذه  باملصدر  الفعل  توكيد  فجاء  غريهم  به  خيص  مل  بام  تعاىل  اهلل  هم  فخصرَّ األبرار 
ا  هِبَ ُب  َيرْشَ َعْينًا  فقال:  اجلنان  دون سائر  العالية يف وصف جنتهم خاصة  النسبة 
َلْت ُقُطوُفَها َتْذلِياًل}14{، وَقَواِريَر  ا َتْفِجريًا}6{، و...َوُذلرِّ ُروهَنَ ِ ُيَفجرِّ ِعَباُد اهللرَّ
ُروَها َتْقِديرًا}16{، ومل ترد هذه املصادر: )تفجريًا(، )تذلياًل(، )تقديرًا(  ٍة َقدرَّ ِمن ِفضرَّ

يف الكالم عىل اجلنة إال يف سورة اإلنسان!.
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حال غريبة في القرآن الكريم

 }21{... ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌ َعالَِيُهْم  وهي قوله تعاىل يف سورة اإلنسان: 
َفِجْيَء باحلال من اسم الفاعل املنقوص )عاليًا( مضافًا إليه الضمري )هم( ثم رفع به 
الفاعل )ثياب(، فثياب فاعل السم الفاعل. وجميء احلال من اسم الفاعل املنقوص 
املشتق من الفعل الثالثي مضافًا إليه الضمري نادر جدًا يف كالم العرب، وقد حاولت 
أن أعثر عىل مثل آخر يف كالمهم شعرًا ونثرًا فلم أفلح، وأما جميء احلال من اسم 
الفاعل املنقوص املشتق من الفعل الثالثي مضافًا إليه الضمري وكونه رافعًا للفاعل 
كام يف اآلية الكريمة فال أبعد عن الصواب إذا قلت إن هذا الرتكيب مل يرد إال يف هذه 

اآلية وليس له نظري يف كالم العرب يف حدود ما أعلم.
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االسم الرباعي المزيد واالسم الخماسي المزيد

وقف الشيخ حممد عبداخلالق عضيمة عند ظاهرة ُتْلِفت النظر يف القرآن الكريم 
إذ وجد أن »االسم الرباعي املزيد بحرفني، وهو أقىص ما يصل إليه االسم الرباعي 
بالزيادة، إن كان غري مصدر جاء منه ثالثة ألفاظ: العنكبوت وكررت يف آية واحدة، 
وزمهرير وقمطرير. واملزيد من اخلاميس: زنجبيال، سلسبيال، اجتمعت هذه األلفاظ 
»مِلَ  متعجبًا:  الشيخ  وتساءل  اإلن��س��ان«)17(  سورة  هي  واح��دة  سورة  يف  األربعة 
اجتمعت ومَلْ تتفرق، ومِلَ كان اجتامعها يف هذه السورة القصرية دون غريها من طوال 
املفصل؟ أنا أقول اهلل أعلم بأرسار كتابه«)18(. وقد تعجب من هذا أيضا الدكتور 
عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي)19(. فام داللة اجتامع هذه املفردات يف هذه السورة 

دون غريها من السور؟.

أنفسهم وتصدقوا  آثروا عىل  الذين  املقام هنا مقام مدح وثناء عىل األبرار  إن 
بطعامهم، وال شك أن هؤالء األبرار هم أشد الناس خوفًا من اهلل تعاىل فهل جيء 
املزيد  باخلاميس  وجيء  عندهم،  اخلوف  يف  الزيادة  ليناسب  هنا  املزيد  بالرباعي 
ليناسب الزيادة يف األجر واجلزاء من اهلل تعاىل؟. ذلك ما أميل إىل ترجيحه وهو ما 

سينتهي إليه البحث.

معناها  صوتيا  حتكي  األرب��ع  الكلامت  هذه  من  واح��دة  كل  أن  عجب  ومن 
يكون  ما  أشد  والزمهرير:  الشدة،  معنى  حتكي  وهي  الشديد)20(،  فالقمطرير: 
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العذاب،  يف  الكلمتان  وهاتان  وأثره،  البد  شدة  معنى  حتكي  وهي  ال��بد)21(  من 
السالسة)22( وهي  ملا كان غاية يف  اللذيذ وهو صفة  السهل  الرشاب  والسلسبيل: 
حتكي معنى السالسة والسهولة، والزنجبيل: »رضب من القرفة طيب الطعم، يلذع 
اإللذاذ«)23(  فاق يف  الرشاب  به  مزج  إذا  املضار  به  يستدفع  بالعسل  ويريب  اللسان 
وفيها معنى السالسة والعذوبة، وهاتان الكلمتان يف اجلنة، فجعل الشدة يف أصوات 

كلمتي العذاب، وجعل السالسة والسهولة يف أصوات كلمتي الثواب واجلزاء.!
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الفعل الماضي والفعل المضارع

ْذر  بِالنرَّ ُيوُفوَن  بأهنم:   البيت أهل  وهم  األبرار  حال  تعاىل  اهلل  وصف 
مضارعًا  بالفعل  فجاء   ،}8{...َعاَم الطرَّ َوُيْطِعُموَن   ،}7{...َيْومًا اُفوَن  َوخَيَ
َنَخاُف  وإِنرَّا   }9{...ِ اهللرَّ لَِوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  اَم  إِنرَّ تعاىل:  بقوله  بنّي لسان حاهلم  ثم 
مخسة  فهناك  أيضًا،  مضارعًا  بالفعل  فجاء   ،}10{َقْمَطِريرًا َعُبوسًا  َيْومًا  َنا  برِّ ررَّ ِمن 
وهذه  )نخاف(،  )نطعمكم(،  )يطعمون(،  )خيافون(،  )يوفون(،  مضارعة:  أفعال 
تعاىل،  اهلل  من  واخلوف  الطعام،  وإطعام  بالنذر،  فاإليفاء  منهم،  مستمرة  األفعال 
أما حينام ذكر  الدوام)24(.  البيت، والفعل املضارع يدل عىل  من أخالق أهل 
اُهْم  َوَلقرَّ اْلَيْوِم  َذلَِك  َشرَّ   ُ اهللرَّ َفَوَقاُهُم  تعاىل:  فقال  ماضيًا  بالفعل  فجاء  جزاءهم 
َلْت  وَوُذلرِّ  ،}12{َوَحِريرًا ًة  َجنرَّ وا  َصَبُ باَِم  وَوَجَزاُهم   ،}11{ورًا َورُسُ ًة  َنْضَ
وا  ُروَها َتْقِديرًا}16{، و...َوُحلُّ ٍة َقدرَّ ُقُطوُفَها َتْذلِياًل}14{، وَقَواِريَر ِمن ِفضرَّ
َجَزاء  َلُكْم  َكاَن  َهَذا  وإِنرَّ   ،}21{َطُهورًا ابًا  َشَ ْم  ُ َرهبُّ َوَسَقاُهْم  ٍة  ِفضرَّ ِمن  َأَساِوَر 
به املستقبل واستعامل  بالفعل ماضيًا واملراد  ْشُكورًا}22{، فجاء  مرَّ َسْعُيُكم  َوَكاَن 
املايض هنا تنبيهًا عىل حتقق وقوعه، قال التفتازاين )ت792 ه�(: »التعبري عن املعنى 
وِر...«)25(،  املستقبل بلفظ املايض تنبيها عىل حتقق وقوعه نحو قوله: َوُنِفَخ يف الصُّ
وقال الثعالبي )ت 875ه�(: »ويفيدنا استعامل املايض ]موضع املستقبل[ حتقيقًا يف 
الفعل وإثباتا له وهذا مهيع يف اللغة«)26( فاستعامل املايض يف املستقبل أعىل وأبلغ 



خصائص التعبري القرآين يف سورة اإلنسان

36

إذا  املايض  »والفائدة يف  ه�(:  الزركيش )ت794  قال  الداللة عىل حتقق وقوعه  يف 
أْخِبَ به عن املستقبل الذي مل يوجد أنه أبلغ وأعظم موقعًا لتنزيله منزلة الواقع)27(«. 
وقد تكرر جميء الفعل املايض الدال عىل االستقبال يف سورة اإلنسان تسع مرات: 
)فوقاهم، ولقاهم، وجزاهم، وذللت، قدروها، وحلوا، وسقاهم، كان لكم، وكان 
سعيكم( خالل إحدى عرشة آية تأكيدًا هلذه احلقيقة، وهذا مل حيصل يف أي سورة 
أخرى من سور القرآن الكريم يف الكالم عىل اجلنة، ولعل يف هذا أيضًا زيادة عىل ما 

ْت هلم يف الزمن املايض حقيقة. ُذِكَر إشارة أخرى إىل أن اجلنة قد ُأِعدرَّ
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الحرير في سورة اإلنسان

وردت لفظة َحِريٌر يف سورة احلج: ...َولَِباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر }23{ ويف 
ًة  وا َجنرَّ  }33{، ويف اإلنسان: َوَجَزاُهم باَِم َصَبُ فاطر: ...َولَِباُسُهْم ِفيَها َحِريٌرٌ
َوَحِريًرا }12{ ومل ُيْذَكر اللباس يف اإلنسان وإنام عطف احلرير عىل اجلنة، والراجح 
السورتني،  تينك  ينامز عام يف  السورة  احلرير يف هذه  أن  إىل  راجع  أنه  هذا  لدي يف 
»جنة  اآلية:  تفسري  يف  قوله   الباقر عن  روي  إذ  لباس،  من  أكثر  هنا  فاحلرير 
وكذلك  ُش،  َوُيْفرَتَ ُيْلَبُس  هنا  فاحلرير  ويلبسونه)28(«  يفرتشونه  وحريرًا  يسكنوهنا 
ٌق... }21{، إذ ُرِوَي  السندس يف قوله تعاىل: َعالَِيُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌ َوإِْسَتْبَ
عن الصادق يف تفسريها: »تعلوهم الثياب فيلبسوهنا)29(« أي: ثياب السندس، 
... :وقد ُذِكَر السندُس يف هذه اآلية ويف موضعني آخرين من القرآن، يف الكهف
ِمن  ...َيْلَبُسوَن  الدخان:  ويف   ،...ٍق َوإِْسَتْبَ ُسنُدٍس  ن  مرِّ ا  ُخْضً ثَِياًبا  َوَيْلَبُسوَن 
ٍق... وقال الطبي )ت310ه�( يف تفسري آية اإلنسان: »يعني فوق  ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَ
هؤالء األبرار ثياب سندس)30(« فثياب السندس يف جنة األبرار تعلوهم فيلبسوهنا 

وهي فوقهم وليس األمر كذلك يف آيتي الكهف والدخان.

وقد جيء ب� ُسنُدٍس جمرورة ب� ِمن يف تينك اآليتني وجيء هبا مضافة 
إىل ثَِياُب يف آية اإلنسان وحدها فكأن يف ذلك متييزًا هلا وإن كانت اإلضافة هنا 
ٌق جمرورة يف آيتي الكهف والدخان ألهنا معطوفة  إِْسَتْبَ ب�  بمعنى من. وجيء 
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عىل ُسنُدٍس، ومعنى العطف هنا أنرَّ ما يلبسون هو من سندس ومن إستبق، أما 
يف آية اإلنسان فجيء هبا مرفوعة ألهنا معطوفة عىل ُسنُدٍس، والعطف عىل نية 
تكرار العامل)31(، فكأنه قال: »عاليهم ثياب سندس وعاليهم إستبق)32(«. وهذا 
يرجح ما ذهبت إليه من أنرَّ احلرير يف هذه السورة هو أكثر من لباس، فاإلستبق 
آية  يف  اجلنة  عىل  معطوف  واحلرير  السندس،  ثياب  وكذلك   َعالَِيُهْم فوقهم 
ًة َوَحِريًرا }12{ دون غريها، فثمة عناية باحلرير  وا َجنرَّ اإلنسان: َوَجَزاُهم باَِم َصَبُ

يف هذه السورة أكثر مما يف غريها.
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تحليل اآليات

ِفيَها َكْأسًا   َوُيْسَقْوَن   ...}5{ َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا  ْبَراَر  اأْلَ إِنَّ 
}17{َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِياًل

ُيَطاُف  الصافات:  الكريم، يف  القرآن  يتكرر ذكرالَكْأٍس ست مرات يف 
اِربنَِي }46{ اَل ِفيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها  ٍة لرِّلشرَّ ِعنٍي }45{ َبْيَضاء َلذرَّ َعَلْيِهم بَِكْأٍس ِمن مرَّ
هم  وال  غول  فيها  وال  للعيون)33(،  والظاهرة  اجلارية،  واملعني:   ،}47{  ُينَزُفوَن
الطور:  ويف  هبا)34(،  تذهب  أي  تنزفها:  وال  عقوهلم،  تغتال  ال  أي  ينزفون:  عنها 
َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأسًا الرَّ َلْغٌو ِفيَها َواَل َتْأثِيٌم}23{، قال السيد الطباطبائي: »التنازع 
َوَأَباِريَق  بَِأْكَواٍب  الواقعة:  ويف  تناوهلا«)35(،  عىل  واالجتامع  تعاطيها  الكأس  يف 
ُعوَن َعْنَها َواَل ُينِزُفوَن}19{، ويف النبأ: َوَكْأسًا  ِعنٍي }18{ اَل ُيَصدرَّ ن مرَّ َوَكْأٍس مرِّ
ِدَهاقًا}34{، ودهاقا: َمْلى، مرتعة، أو: متتابعة. ويف آيتي اإلنسان )اآليتني...(، 
ونرى أن صفة الكأس فيهام قد جتاوزت كل ما هو موجود يف آيات السور األخر إذ 
ترتدد املعاين املذكورات يف تلك السور بني نفي الضر، وبيان اللذة، وعدم اللغو 
َكاَن  ب�  موصوفة  الكأس  فإن  اإلنسان  يف  أما  وبياضها.  الكأس،  ء  وَمْلْ واإلثم، 
ِمَزاُجَها َكاُفورًا، وَكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِياًل قال القرطبي)ت671ه�(: »متزج هلم 
بالكافور وختتم باملسك«)36( وقال »كالكافور يف بياضه وطيب رائحته وبروده ألن 
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الكافور ال يرشب)37(«، وقال الطويس )ت460ه�(: »فالزنجبيل رضب من القرفة 
طيب الطعم، يلذع اللسان ويريب بالعسل يستدفع به املضار إذا مزج به الرشاب فاق 
يف اإللذاذ والعرب تستطيب الزنجبيل جدًا)38(«، فقد وصف الرشاب هنا بجمع من 
الصفات: طيب الرائحة، ولذاذة الطعم، والبودة، ولذع اللسان، وبياض اللون، 
ومل يرد ذكر الزنجبيل والكافور يف صفات شاب أهل اجلنة إال يف هذه السورة، ومل 
 ،}27{َوِمَزاُجُه ِمن َتْسنِيٍم :يرد لفظ )مزاجها( إال يف هذه السورة ويف املطففني
وصف  يف  املطففني  يف  بغريه)39(«والكالم  خلطه  ال��رشاب:  »مزج  من:  وامل��زاج 
والعسل  واملاء  اللبن  اجلنة:  أهل  شاب  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  أيضا،  األبرار  جنة 
املزاج يف شاهبم خاصة. َنا فكأنرَّ صفة  َبيرَّ املزاج إال حيث  يرد ذكر  واخلمر)40( ومل 

}6{ُروَنَها َتْفِجيرًا ِه ُيَفجِّ َعْينًا َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَّ

يف  هذا  مثل  يرد  ومل   ،بَِها َيْشَرُب  الفعلية  باجلملة   َعْينًا كلمة  ُوِصَفْت 
 ُبوَن امْلَُقررَّ ا  هِبَ ُب  َيرْشَ َعْينًا  املطففني:  آية  ويف  اآلية،  هذه  يف  إال  الكريم  القرآن 
يرد  ومل  بجنتهم.  خاص  التعبري  فهذا  األبرار  عىل  اآليتني  كلتا  يف  والكالم   ،}28{

التفجرُي هلم:  ُنِسَب  وقد  أيضا،  اآلية  إاّل يف هذه  اجلنة  الكالم عىل  العني يف  تفجري 
فهذا  وتقويته،  الفعل  لتوكيد   َتْفِجيرًا باملصدر  وِجيء   ،َتْفِجريًا ا  ُروهَنَ ُيَفجرِّ

التعبري خاص بجنتهم أيضًا.

}8{ِه ِمْسِكينًا َوَيتِيمًا َوَأِسيرًا َعاَم َعَلى ُحبِّ َوُيْطِعُموَن الطَّ

قدم املسكني عىل اليتيم، واليتيم عىل األسري، فبدأ باألسبق واألقدم، ثم الذي 
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قصة  يف  واألخبار  األحاديث  ورواة  املفسون  يتفق  يكاد  إذ  يليه،  الذي  ثم  يليه، 
إطعامهم عىل أن املسكني طرق باب عيل وفاطمة أواًل، ثم تاله اليتيم يف الليلة 

الثانية )أو يف الليلة نفسها()41(، ثم األسري يف الثالثة )أو يف الليلة نفسها()42(.

}9{ِه اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكورًا َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اللَّ إِنَّ

من لطيف التعبري قوله تعاىل يف أول آية جرت عىل لسان األبرار: ... اَل ُنِريُد 
ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكورًا }9{، وقوله يف آخر آية وردت يف جزائهم: إِنرَّ َهَذا َكاَن 
}22{، فجعل آخر آية يف جزائهم تقابل أول   ْشُكورًا َوَكاَن َسْعُيُكم مرَّ َلُكْم َجَزاء 
آية جرت عىل لساهنم، وقابل: اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء، بقوله تعاىل: إِنرَّ َهَذا َكاَن َلُكْم 
ْشُكورًا. وأنه تعاىل  َوَكاَن َسْعُيُكم مرَّ َجَزاًء، وقابل: وال شكورا، بقوله تعاىل: 
اجلار  َجَزاء، كام قدم  َلُكْم  َكاَن  َهَذا  إِنرَّ  قوله:  َلُكْم يف  اجلار واملجرور  قدم 

واملجرور ِمنُكْم يف قوله: اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء.

ًة  اُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا }11{ َوَجَزاُهم بَِما َصَبُروا َجنَّ ُه َشرَّ َذلَِك اْلَيْوِم َوَلقَّ َفَوَقاُهُم اللَّ
}12{َوَحِريرًا

ُه  َشُّ َكاَن  َيْومًا  اُفوَن  ...َوخَيَ اإلنسان:  األبرار يف سورة  تعاىل يف وصف  قال 
استطار  )استطار(:  من  فاعل  اسم  وهو  باملستطري  اليوم  فوصف   ،}7{ُمْسَتِطريًا
امُلْمَت�د أو الفايش)43(، ثم قال عىل لسان حاهلم:  امُلْنَترِشُ أو  َفَشا وامُلْسَتِطرُي  احلريق: 
فيه  تعبس  الذي  والعبوس   ،}10{َقْمَطِريرًا َعُبوسًا  َيْومًا  َنا  برِّ ررَّ ِمن  َنَخاُف  إِنرَّا 

الوجوه، والقمطرير الشديد)44(.
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ًة  َنْضَ اُهْم  َوَلقرَّ اْلَيْوِم  َذلَِك  َشرَّ   ُ اهللرَّ َفَوَقاُهُم  فقال:  جزاءهم  تعاىل  اهلل  وذكر 
قبل ذلك:  قال  اْلَيْوِمألنه  َذلَِك  َشرَّ   ُ اهللرَّ َفَوَقاُهُم  تعاىل:  فقال   }11{  ورًا َورُسُ
ورًا والنضة: احلسن  ًة َورُسُ َنْضَ اُهْم  َوَلقرَّ ُمْسَتِطريًا، وقال تعاىل:  ُه  َكاَن َشُّ

والرونق)45(، فجعل تعاىل النضة والسور تقابل العبوس والشدة.

... :ثالث مرات يف القرآن الكريم يف الدخان وقاهم وقد تكررت لفظة
 ِحيِم ْم َعَذاَب اجْلَ ُ ِحيِم }56{، ويف الطور: ... َوَوَقاُهْم َرهبُّ َوَوَقاُهْم َعَذاَب اجْلَ
ُ َشرَّ َذلَِك اْلَيْوِم.. }11{، ونرى أنه تعاىل أسند  }18{، ويف اإلنسان: َفَوَقاُهُم اهللرَّ

الفعل إىل الضمري املسترت يف آية الدخان ألن فيها إجيازًا يف الكالم عىل اجلنة )اآلية 
فيهام  ألن  واإلنسان  الطور  آيتي  يف  ظاهر  اسم  إىل  الفعل  وأسند   ،)57 51–اآلية 
اآلية  واإلنسان:  اآلي��ة17-اآلي��ة27،  )الطور:  اجلنة  عىل  الكالم  يف  أكثر  تفصياًل 
 هم ألن ضمري الغائب ْم ُ 5–اآلية22(، وأسند الفعل يف آية الطور إىل َرهبُّ
يتكرر يف هذه السورة كثريًا )35 مرة( إذ تكلم عىل صنفني من الناس املكذبني وأهل 
النار، واملتقني. وأسند الفعل يف آية اإلنسان إىل لفظ اجلاللة ألن ضمري املتكلم املعب 

عن الذات اإلهلية يتكرر يف هذه السورة كثريًا )16 مرة(.

 ِحيِم ومن لطيف التناسب أنه تعاىل قال: يف الدخان: ...َوَوَقاُهْم َعَذاَب اجْلَ
 َعَذاَب18{ ألن كلمة{ ِحيِم ْم َعَذاَب اجْلَ ُ }56{، ويف الطور: ... َوَوَقاُهْم َرهبُّ

قد تكررت يف كل منهام )يف الدخان: اآلية 11، و48، و56. ويف الطور: اآلية 7، 
ُ َشرَّ  و18، و27(، ومل ترد يف سورة اإلنسان. وقال تعاىل يف اإلنسان: َفَوَقاُهُم اهللرَّ

.}7{ُه ُمْسَتِطريًا اُفوَن َيْومًا َكاَن َشُّ َذلَِك اْلَيْوِم.. }11{ ألنه قال فيها: ... َوخَيَ

ومن لطيف التقديم والتأخري مراعاة مراتب السعادة والنعمة إذ بدأ بذكر الوقاية 
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ُ َشرَّ َذلَِك اْلَيْوِم... }11{، ثم ذكر النضة  من الرش أواًل، فقال تعاىل: َفَوَقاُهُم اهللرَّ
)ت460ه�(:  الطويس  قال   }11{ورًا َورُسُ ًة  َنْضَ اُهْم  َوَلقرَّ  ... فقال:  والسور 
تعاىل:  فقال  اجلنة  ذكر  ثم  املستقبل)46(«  يف  إليه  املنافع  وصول  اعتقاد  »والسور 
ًة َوَحِريرًا }12{ وجعلها آخر مراتب السعادة والنعمة. وا َجنرَّ َوَجَزاُهم باَِم َصَبُ

}14{َلْت ُقُطوُفَها َتْذلِياًل َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظاَلُلَها َوُذلِّ

ِذيَن  ُذِكَر الظل والظالل يف وصف اجلنة يف عدد من آي القرآن، يف النساء: َوالرَّ
اِت َسُنْدِخُلُهْم َجنرَّاٍت... َوُنْدِخُلُهْم ِظ�الًّ َظِلياًل(}57{، ويف  احِلَ آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصرَّ
َها... }35{، ويف يس: ُهْم َوَأْزَواُجُهْم يِف ِظاَلٍل َعىَل  الرعد: ...ُأُكُلَها َدآئٌِم ِوِظلُّ
 ،}41{ ِقنَي يِف ِظاَلٍل َوُعُيوٍن َرائِِك ُمترَِّكُؤوَن }56{، ويف املرسالت: إِنرَّ امْلُترَّ اأْلَ
فالظل أو الظالل يف هذه اآليات ممدود أو ظليل أو دائم أو غري موصوف بوصف 
ما، أما يف اإلنسان فالظالل موصوفة بالدنو وهو القرب وتلك صفة زائدة عام ُذِكَر 

يف آيات السور األخر.

عىل أنرَّ املذكورين يف آيات السور األخر يدخلون يف الظل كام يف آية )النساء(، 
دائم يف جنتهم كام  الظل  أن  أو  آيتي )يس( و)املرسالت(،  أو هم يف ظالل كام يف 
التي تدنو عليهم، وأنه قدم اجلار  آية اإلنسان فالظالل هي  آية )الرعد(، أما يف  يف 
واملجرور )عليهم( عىل الفاعل )ظالهلا( لالعتناء هبم، أو بيانًا لفضلهم )األبرار()47(.

 َدانَِيٌة ُقُطوُفَها  أما القطوف فقد ذكرت مرتني يف القرآن الكريم يف احلاقة: 
ُوِصَفت  احلاقة  ففي   ،}14{  َتْذلِياًل ُقُطوُفَها  َلْت  َوُذلرِّ  ... اإلنسان:  ويف   ،}23{

ت )دانية( بأهنا قريبة ممن يتناوهلا، يتناول الرجل منها وهو  َ القطوف بالدنو، وُفسرِّ



خصائص التعبري القرآين يف سورة اإلنسان

44

»والذل  اجلوهري)ت393ه�(:  قال  تذلياًل،  ُل  ُتَذلرَّ فالقطوف  اإلنسان  يف  أما  نائم، 
َخَضَع«)48(، والذل والتذليل  َلُه أي:  َل  وَتَذلرَّ الصعوبة...  اللنُي وهو ضد  بالكس: 
أبلغ من الدنو يف الداللة عىل تسخريها هلم وسهولة تناوهلا، وقد استعمل منه املصدر 
الفاعل  اسم  استعمل  أنه  عىل  وتقويته،  الفعل  توكيد  يف  زيادة  املطلق(  )املفعول 
)دانية( يف احلاقة ليدل عىل الثبوت يف صفة الدنو، أما يف اإلنسان فجاء بالفعل ليدل 
عىل احلدوث والتجدد وهذا يضفي معنى زائدًا يف القطوف فهي تذلل هلم حاال بعد 
حال)49(، قال جماهد )ت 104ه�(: »إذا قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدنت حتى 
يناهلا وإن اضطجع تدلت حتى يناهلا فذلك تذليلها«)50(. فوصف الظالل والقطوف 

يف آية اإلنسان أعىل وأفضل مما ُذِكَر يف آيات السور األخر.

ٍة  ِفضَّ ِمن  َقَواِريَر   }15{ َقَواِريَرا  َكاَنْت  َوَأْكَواٍب  ٍة  ِفضَّ ن  مِّ بِآنَِيٍة  َعَلْيِهم  َوُيَطاُف 
}16{ُروَها َتْقِديرًا َقدَّ

يتكرر الفعل ُيَطاُف ثالث مرات يف القرآن الكريم يف الصافات: ُيَطاُف 
ن َذَهٍب  ِعنٍي}45{)51(، ويف الزخرف: ُيَطاُف َعَلْيِهم بِِصَحاٍف مرِّ َعَلْيِهم بَِكْأٍس ِمن مرَّ
َوَأْكَواٍب...}71{، ويف اإلنسان )اآلية...(، ونرى أنه تعاىل ذكر يف آية الزخرف 
َحاف: مجع: َصْحَفة( وهي القصاع)52(، وذكر يف آية اإلنسان )اآلنية: مجع: إناء(  )الصرِّ
ويظهر أهنام يستعمالن حلمل الطعام دون الرشاب بقرينة ذكر األكواب معهام)53(، 
الذهب  وذكر  ذهب(  )من  بأهنا  )الزخرف(  يف  الصحاف  وصف  تعاىل  أنه  ونرى 
فيها  ن َذَهٍب...}53{ وذكر  َلْواَل ُأْلِقَي َعَلْيِه َأْسِوَرٌة مرِّ أيضا فيها يف قوله تعاىل: َفَ
 ،}33{...رًا َعَلْيَها َيترَِّكُؤوَن. َوُزْخُرفًا )الزخرف( فقال: ... َولُِبُيوهِتِْم َأْبَوابًا َورُسُ
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 ٍة ِمن ِفضرَّ ووصف اآلنية بأهنا  أيضًا،  الذهب  وهو  السورة  سميت  وبه   }34{

 }16{...ٍة وذكر الفضة يف موضعني آخرين من سورة اإلنسان: َقَواِريَر ِمن ِفضرَّ
اجلنة  فضة  أن  املفسين  بعض  ذكر  ٍة...}21{ وقد  وا َأَساِوَر ِمن ِفضرَّ و...َوُحلُّ
يف  ينفذ  كام  اجلنة  فضة  يف  البرص  »ينفذ  قوله:   الصادق عن  َوُنِقَل  شفافة)54(، 
الزجاج«)55( وقال الطبيس )ت560ه�( إن الفضة يف اجلنة أفضل من الذهب)56(.

الزخرف:  الكريم يف سورة  القرآن  ويذكر لفظ )األكواب()57( أربع مرات يف 
َوَأْكَواٌب  الغاشية:  ويف   ،}71{...َوَأْكَوٍب َذَهٍب  ن  مرِّ بِِصَحاٍف  َعَلْيِهم  ُيَطاُف 
بِ��َأْك��َواٍب  ��ُدوَن.  ��لرَّ َ خمُّ ِوْل���َداٌن  َعَلْيِهْم  َيُطوُف  الواقعة:  ويف   ،}14{ْوُضوَعٌة مرَّ
َوَأَباِريَق...}17-18{، ومل توصف األكواب يف سوريت الزخرف والواقعة ويف الغاشية 
أهنا  بقوله موضوعة  الطبي )ت310ه�(: »وعنى  بأهنا )موضوعة( وقال  وصفت 
موضوعة عىل حافة العني اجلارية كلام أرادوا الرشب وجدوها ملى من الرشاب)58(«. 
أراده���ا«)59(. ملن  ُم��ْرَص��َدة  ة  »موضوعة:...ُمَعدرَّ )ت774ه����(:  كثري  ابن  وق��ال 

أما األكواب يف سورة اإلنسان فقد وصفت بصفات خمتلفات فهي: َوَأْكَواٍب 
أكثر  تفصيل  فَثمرَّ   َتْقِديرًا ُروَها  َقدرَّ وأهنم   ،ٍة ِفضرَّ ِمْن  وأهنا   ،َقَواِريَر َكاَنْت 
وصفات مل تذكر يف آيات السور األَخِر. وقد ذهب بعض املفسين إىل أن وصف 
مل  وإن  الفضة  صفاء  يف  أهنا  أي  البليغ  التشبيه  عىل  مبني  فضة  من  بأهنا  القوارير 
تكن منها حقيقة)60(، والراجح أن األكواب يف اآلية الكريمة من الفضة حقيقة إذ 
ليس ثم ما يدعو إىل حل اللفظ عىل التشبيه مع كون الفضة يف اجلنة شفافة إذ نقل 
الطبيس )ت560ه�( عن الصادق قوله: »ينفذ البرص يف فضة اجلنة كام ينفذ يف 
الزجاج)61(«، ونقل الطبي )ت310ه�( مجلة من األحاديث عن أئمة التفسري تفيد 
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بأن املراد هنا: صفاء القوارير يف بياض الفضة وأن القوارير هي من فضة)62(.

}19{نُثورًا ُدوَن إَِذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلؤًا مَّ َخلَّ َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مُّ

َوَيُطوُف  الطور:  الكريم، يف  القرآن  الفعل )يطوف( ثالث مرات يف  يتكرر 
ْكُنوٌن}24{، ويف الواقعة: َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن  ْم ُلْؤُلٌؤ مرَّ ُ ْم َكَأهنرَّ ُ َعَلْيِهْم ِغْلاَمٌن هلرَّ
الواقعة  يف  )الولدان(  وصف  أنه  ونرى  )اآلي��ة(،  اإلنسان  ويف   ،}17{ُدوَن لرَّ َ خمُّ
ُدوَن ومل يرد فيها ِذْكُر اللؤلؤ، ووصف الطائفني يف آية اإلنسان بأهنم  لرَّ بأهنم خُمَ
ُطوَن)63(،  ُروَن، ُمَقررَّ َ املخلدون بأهنم: ال يموتون، ُمَسورَّ ُدوَن وقد ُفسرِّ لرَّ َ ِوْلَداٌن خمُّ
أما يف آية الطور فهم غلامن وال شك أن الولد أصغر من الغالم وهو أترف وأرق 
 تفيد التشبيه، أما يف آية اإلنسان  ْم وكأنرَّ ُ يف اخلدمة، وقال يف آية الطور َكأهنرَّ
فقال )حسبتهم( وحسب تفيد الظن وليس التشبيه كالظن، فالظن يفيد ما ال يفيده 
الذي  بأن  فيفيد  الظن  أما  أهنم غلامن  يعرف  يراهم  الذي  أن  يفيد  فالتشبيه  التشبيه 
يراهم يظن أهنم لؤلؤ من حسنهم وهبائهم وهذا أبلغ وأعىل. ووصف اللؤلؤ يف آية 
َ املكنون بأنه: املصون يف كن، أو الرطب، أو املخزون)64(،  الطور بأنه مكنون َوُفسرِّ
ووصف يف آية اإلنسان بأنه منثور ويف لفظة املنثور داللة عىل كثرة الولدان، قال قتادة 
)ت118ه�(: »حسبتهم من حسنهم وكثرهتم لؤلؤًا منثورًا)65(«. فوصف الطائفني 
يف سور اإلنسان أفضل وأعىل مما وصفوا به يف سوريت الواقعة والطور ألهنم يطوفون 

.عىل األبرار الذين هم أهل البيت

ومن لطيف التعبري أن ختلو هذه السورة الرشيفة عىل ما فيها من تفصيل ووصف 
للجنة من ِذْكِر احلور العني، قال اآللويس )ت1270ه�(: »ومن اللطائف عىل القول 
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وإنام  العني  احلور  فيها  يذكر  مل  سبحانه  أنه   ]البيت أهل  ]يعني:  فيهم  بنزوهلا 
رصحَ بولدان خملدين رعاية حلرمة البتول وقرة عني الرسول...)66(«.

}20{َوإَِذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيمًا َوُمْلكًا َكبِيرًا

جعله  وقد  الكريمة  اآلية  هذه  يف  إال  اجلنة  عىل  الكالم  يف  )امللك(  لفظ  يرد  مل 
عبداهلل  أليب  قلت  »ق��ال  يزيد:  بن  عباس  عن  وج��اء   َكبرِيًا ُمْلكًا  تعاىل  اهلل 
]الصادق[...أخبين عن قول اهلل عز وجل: َوإَِذا َرَأْيَت َثمرَّ َرَأْيَت َنِعياًم َوُمْلكًا 
َكبرِيًا. ما هذا امللك الكبري الذي كبه اهلل حتى سامه كبريا؟ قال: فقال يل: إذا أدخل 
اهلل أهل اجلنِة اجلنَة أرسل رسوال إىل ويل من أوليائه فيجد احلجبة عىل بابه فيقول له 
]احلجبة[: قف حتى نستأذن لك فام يصل إليه رسول ربه إال بإذن فهو قوله عز وجل: 
هو  وما  اهلل  ويل  بذلك  »يعني   :الباقر اإلمام  عن  »وجاء   )67(...َرأْيَت َوإَذا 
فيه من الكرامة والنعيم وامللك العظيم، أن املالئكة من رسل اهلل عز ذكره يستأذنون 
يف  التأمل  وإن  الكبري)68(«.  العظيم  امللك  فذلك  بإذنه  إال  عليه  يدخلون  فال  عليه 
املراد بامللك الكبري فيها ملك األبرار يف اجلنة وسيادهتم  اآلية الكريمة يفيض إىل أن 
نزلت يف عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ومعهم جاريتهم،  الكريامت  فاآليات 
فأما عيل فقد قال فيه رسول اهلل:« أوِحَي إيَلرَّ يف عيّل ثالٌث أنه سيد املسلمني 
ِلنَي)69( »وأما فاطمة فهي سيدة نساء أهل اجلنة كام  وإمام املتقني وقائد الغر امُلَحجرَّ
يف صحيح البخاري)70(، وأما احلسن واحلسني فهام سيدا شباب أهل اجلنة)71(، 
وهذا  اجلنة  يف  وسيادة  إمارة  الكبري  فامللك  وأمراؤها  اجلنة  أهل  أسياد   فهؤالء
واالستئذان. التسليم  الكبري  امللك  لوازم  من  إذ   الصادقني تفسري  يناقض  ال 
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}21{...ٍة وا َأَساِوَر ِمن ِفضَّ ...َوُحلُّ

ْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب... يف ثالث سور، يف  لرَّ يتكرر قوله تعاىل: ...حُيَ
الكهف )31(، ويف احلج )23(، ويف فاطر )33(، وقد جاءت مجيعا بالفعل املضارع 
 وا ْوَن، أما يف سورة اإلنسان حيث جنة األبرار فجيء بالفعل ماضيًا َوُحلُّ لرَّ حُيَ
تنبيها عىل حتقق وقوعه، وتقدمت اإلشارة إىل أن هذا أبلغ وأعظم موقعًا)72(، ومن 
غري  من   َأَساِوَر وا  َوُحلُّ تعاىل:  قوله  الرشيفة  السورة  هذه  يف  التعبري  خصائص 
الثالث!.  السور  آيات  يف   ِمْن ب�   َأَساِوَر لفظ  َوَجرُّ   ،ِمْن اجلر  حرف 
ِمْن هنا زائدة،  َأَساِوَر فقال األخفش )ت215ه�( إن  ِمْن  وقد اختلف يف 
وقيل إهنا لبيان اجلنس، وقيل إهنا للتبعيض)73(، والذي يتجه يل أهنا هنا للتبعيض 
ِرْد زيادهتا يف اإلجياب خالفًا للخفش والكوفيني)74(، ومل يتقدم جنس أو  إذ مل َتطرَّ
يشء فيه إهبام فيحتاج إىل بيان.والشك أن التبعيض يتناىف مع الزيادة يف الكرم التي 
وا َأَساِوَر من غري حرف اجلر ِمْن. أما  شغلت السورة ولذلك جيء ب� َوُحلُّ
ٍة فقد تقدم الكالم عىل ما يرجح السبب يف اختيار  ن َفضرَّ وصف األساور بأهنا مرِّ

الفضة يف سورة اإلنسان يف الكالم عىل اآليتني )15( و)16( منها)75(.
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... الخاتمة...

التعبري يف سورة  يمثل هذا البحث كام قدمت حماولة يف سبيل فهم خصائص 
ورواة  التفسري  كتب  تداولتها  مشهورة  قصة  تناولت  الرشيفة  فالسورة  اإلنسان، 
وفاطمة  عيل  هم  قدمت  ما  عىل  السورة  هذه  يف  فاألبرار  واألخبار،  األحاديث 

.ومعهم فضة خادمة الزهراء واحلسن واحلسني

وقد خص اهلل تعاىل جنتهم بام مل خيص به غريها، فاستعمل يف وصفها الفعل 
املايض معبا عن املستقبل أكثر مما استعمله يف أي موضع آخر من القرآن الكريم، 
وجاء بالفعل متعديا ملفعولني ليس أصلهام مبتدأ وخبًا بنسبة عالية جدا، واستعمل 
املصدر )املفعول املطلق( بصيغة )تفعيل( بنسبة عالية أيضا، وكرر ألفاظًا بعينها مل 
تتكرر إال يف هذه السورة، وذكر فيها ألفاظًا مل ترد يف غريها، وذكر فيها أيضًا أربعة 
سور  بقية  يف  البناءين  هذين  من  يرد  ومل  اخلاميس  ومزيد  الرباعي  مزيد  من  ألفاظ 
القرآن إال لفظ واحد هو )العنكبوت(، واستعمل فيها تركيبًا غريبا مل يرد يف غريها 

.}21{...َعالَِيُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس

ووقف البحث عند بعض آيات السورة الرشيفة ووازن بينها وبني آيات سور 
أَخر تتشابه معها أو تقرتب منها فيام تتناوله وانتهى إىل أن جنة األبرار قد ُوِصَفْت 

بصفات تنامز )أو تتفرد( هبا عام يف آيات تلك السور.
.................................................
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تفسري الثعالبي )اجلواهر احلسان يف تفسري  10 )
الثعالبي  حممد  بن  عبدالرحن  القرآن(: 
الفتاح  املالكي )ت875ه�(، حت�: د.عبد 
الرتاث  إحياء  دار  وآخرين،  سنة  أبو 

العريب بريوت، ط1، 1997م.

تأويل  عن  البيان  )جامع  الطبي  تفسري  11 )
الطبي  جرير  بن  حممد  القرآن(:  آي 
)ت310ه�(، حت�: صدقي مجيل العطار، 

دار الفكر بريوت، 1995م.

تفسري  يف  )التبيان  الطويس  تفسري  12 )
احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  القرآن(: 
حبيب  أحد  حت�:  )ت460ه�(،  الطويس 
العريب  الرتاث  إحياء  دار  العاميل،  قصري 

بريوت، ط1، 1409ه�.

ألحكام  )اجلامع  القرطبي  تفسري  13 )
األنصاري  أحد  بن  حممد  القرآن(: 
التأريخ  مؤسسة  )ت671ه�(،  القرطبي 

العريب بريوت، 1405ه�.

القمي  إبراهيم  بن  عيل  القمي:  تفسري  14 )
طيب  السيد  تصحيح:  )ت329ه�(، 

... المصادر والمراجع...
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قم  الكتاب،  دار  مؤسسة  اجلزائري، 
إيران، ط2، ا404ه�.

دراسات ألسلوب القرآن الكريم: حممد  15 )
عبداخلالق عضيمة، دار احلديث القاهرة 

2004م.

درة التنزيل وغرة التأويل: حممد بن عبداهلل  16 )
دار  )ت420ه�(،  اإلسكايف  اخلطيب 
اآلفاق اجلديدة بريوت، ط1، 1973م.

العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  17 )
والسبع املثاين: أبو الفضل شهاب الدين 
دار  )ت1270ه�(،  اآللويس  حممود 

الفكر بريوت، 1978م.

مالك:  ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  شح  18 )
العقييل  عقيل  بن  عبداهلل  الدين  هباء 
الدين  حميي  حممد  حت�:  )ت769ه�(، 
عبداحلميد، مكتبة اهلداية )أربيل العراق(.

إسامعيل  بن  حممد  البخاري:  صحيح  19 )
الفكر  دار  )ت256ه�(،  البخاري 

بريوت، 1981م.

التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  20 )
التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
الزخمرشي  عمر  بن  حممود  اهلل  جار 
)ت538ه�(، تصحيح: حممد عبدالسالم 
بريوت،  العلمية  الكتب  دار  شاهني، 
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عيل  أبو  القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع  21 )
الفضل بن احلسن الطبيس )ت560ه�(، 
بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

لبنان، 1995م.

التفتازاين  الدين  سعد  املعاين:  خمترص  22 )
)792ه�(، دار الفكر قم، ط1، 1411ه�.

عبداهلل  أبو  الصحيحني:  عىل  املستدرك  23 )
النيسابوري  احلاكم  حممد  بن  حممد 
)ت405ه�(، دار املعرفة بريوت، 1406ه�.

معاين األبنية يف العربية: د. فاضل صالح  24 )
الكويت،  جامعة  مطبعة  السامرائي، 

ط1، 1981.

عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  األخبار:  معاين  25 )
عيل  تصحيح:  )ت381ه�(  الصدوق 
أكب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، 

قم إيران، 1379ه�.

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم:  26 )
حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر للطباعة 

والنرش، ط4، 1994م.

السيد  العالمة  القرآن:  تفسري  يف  امليزان  27 )
حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش 
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