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 الباب الثالث

 اللون البياني عن قصة موسى في سورتي النمل والقصص

 

لو كتبت ُب قصة موسى ُب سورٌب النمل والقصص فإن بينهما تشاهبا كبَتا وال يتبُت سر 

: وقولو".  ُوِويَ  أَتَاَىا فَ َلمَّا"و "  ُوِويَ  َجاَءَىا فَ َلمَّا: "اإلختالف ُب التعبَت بينهما من رمو قولو تعاىل

فأهن ين قولو إىل أن أكتب ُب . وما إىل ذل " َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  اْسُل ْ "و " َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  َوأَْوِخلْ "

ذل ، وطلبت من اهلل أن اهلل يعينٍت على ما عزمت عليو، وأن يبصرين دبرامي التعبَت ُب كتابو الكرمي، 

  .وأن يفتح علّي من كنوز علمو الواسع الذي الضم  فتحا مباركا، إ و مسيع جميب

 

 . من سورة النمل14-7اللون البياني عن قصة موسى في اآلية  .1

 ِإينيِّن  ِ َْىِلوِ  ُموَسى قَالَ   ِإذْ (6 )َعِلييٍ  َ ِكييٍ  َلُ نْ  ِمنْ  اْلُقْرَ نَ  لَتُ َلقَّى َوِإ َّ َ : قال تعاىل

َها َسَ تِيُكيْ   َارًا َ َ ْ تُ   أَنْ   ُوِويَ  َجاَءَىا فَ َلمَّا( 7 )َتْص َُلونَ  َلَعلَُّكيْ  قَ َب ٍ  ِبِشَهابٍ  َ تِيُكيْ  أَوْ  خِبََ ٍ  ِمن ْ

 ااَِْكييُ  اْلَعزِيزُ  اللَّوُ  أَ َا ِإ َّوُ  ُموَسى يَا( 8 )اْلَعاَلِمُتَ  َربيِّن  اللَّوِ  َوُسْبَحانَ  َ ْوََلَا َوَمنْ  النَّارِ  ُب  َمنْ  بُورِكَ 

 طَمَافُ  اَل  ِإينيِّن  زَبَ ْ  اَل  ُموَسى يَا يُ َعقيِّنبْ  وَ َْ  ُمْ ِبرًا َوىلَّ  َجانٌّن  َكأَ  ََّها تَ ْهتَ زُّز  َرَ َىا فَ َلمَّا َعَصاكَ  َوأَْل ِ ( 9)

 ُب  يََ كَ  َوأَْوِخلْ ( 11 )َرِ ييٌ  َ ُفورٌ  فَِإينيِّن  ُسوءٍ  بَ ْع َ  ُ ْ ًنا بَ َّلَ  ٍُبَّ   ََليَ  َمنْ  ِإالَّ ( 10 )اْلُمْرَسُلونَ  َلَ يَّ 

( 12 )فَاِسِقُتَ  قَ ْوًما َكا ُوا ِإ  َُّهيْ  َوقَ ْوِموِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  َ يَاتٍ  ِتْ عِ  ُب  ُسوءٍ  َ َْتِ  ِمنْ  بَ ْيَ اءَ  زَبْرُجْ  َجْيِب َ 

                                                           
 .9، ال بعة الثالثة ، ص  (م2003/ى 1432وار العمار، : عمان)، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،   
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َها هِبَا َوَجَحُ وا( 13 )ُمِبُتٌ  ِسْحرٌ  َىَذا قَاُلوا ُمْبِصرَةً  َ يَاتُ َنا َجاَءتْ ُهيْ  فَ َلمَّا َقَنت ْ  َوُعُلوًّا  ُْلًما أَ ْ ُفُ ُهيْ  َواْستَ ي ْ

( 14 )اْلُمْفِ ِ ينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْي َ  فَاْ  ُرْ 

يقول اهلل تعاىل لرسول اهلل حمم  صلى اهلل عليو وسلي مذكرا لو ماكان من أمر موسى 

كي  اص فاه اهلل وكلمو و اجاه وأع اه من اآليات الع يمة الباىرة وا ولة القاىرة، . عليو ال الم

  .وابعثتو إىل فرعون وملئو فجح وا هبا وكفروا

يب و أن تنكَت .  أبصرت وأ   ت هبا:، قال أيب عبي ة" َارًا َ َ ْ تُ  ِإينيِّن : "وقال تعاىل

 كَتة؟ يب و أ و رأى و  ه ىذه " النار"ورأه  كتة بال ية أو رموىا، ملاذا جاءت كلمة "  ارا"كلمة 

ىذه النار أو ىذه  ار، لو أن الذي . الرؤية وىذه لي ت  ارا، لو أهنا  ار  قيقة  شار إليها بي ه

: أ   ت، وال يقال"    ت"ومعٌت . رأى النار ىو وزوجتتو  شار إليها، ولكن ىذه الرؤية خاصة

 : قال الشاعر.    ت إال للشيء الذي سبيل النف  إليو

      ت  بأة وأفزعها القنّ     أُص عصرا وقْ  َو ا اإلم اء

َها َسَ تِيُكيْ : "وقال :   َ   يقول:قال النابل ي.  يعرف بو ال ري :، قال النووي"خِبََ ٍ  ِمن ْ

س تيكي ب مَت اجلمع مع أن امرأتو وا  ؟ استنبط بعض علماء : س تيِ ؟ ىذه وقفة، ِ َ قال

التف َت من ع ول القر ن عن خماطبة أىلو باملفرو، وإىل خماطبة سي  ا موسى أىلو ب مَت اجلمع، إىل 

                                                           
أبو الف اء : أ  ر. 666، ص 2، ال بعة ال ابعة،ج (م1981/ى 1402وار النه ة : بَتوت)، خمتصر تف َت ابن كثَتحمم  علي الصابوين،  

  179، ص 6، ال بعة ا وىل ج (م1997/ى 1418وار طيبة، : الرياض)، تف َت القر ن الع ييإمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي، 

  92، ص 2، ج (ت.مكتبة اخلناجى، و: مصر)، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،  

حمم  راتب : أ  ر. أ ا    ت منو رش ا،    ت منو عفًة،    ت منو أما ًة، أي شعرت بأما تو، شعرت بعفتو، شعرت برش ه: تقول  
 23ص ، تف َت القر ن الكرمي سورة النمل والقصصالنابل ي، 

  .121، ص 2، ج (ت.املعارف، و: با  و ج)، ، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي 
 24ص  ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي سورة النمل والقصصحمم  راتب النابل ي،   
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 ِمنْ  َلُكيْ  َخَل َ  أَنْ  َ يَاتِوِ  َوِمنْ : فاهلل عز وجل قال. أن اإل  ان يأ   بأىلو كما لوكا وا صباعة

َها لَِتْ ُكُنوا أَْزَواًجا أَ ْ ُفِ ُكيْ  َنُكيْ  َوَجَعلَ  إِلَي ْ فال كٌت إىل الزوجو أُْ ٌ  . (21: الروم)َوَرضْبًَة  َمَووَّةً  بَ ي ْ

: هبا، فإ   ت تأ   بزوج  كما لو جل ت ُب صباعة ت تأ   هبي، ىذا ما يشَت إليو قولو تعاىل

لي  من باب التع يي، ولكن من باب اإلشارة إىل أن اإل  ان من جبلتو أ و يأ   " َسَ تِيُكيْ "

 .بأىلو كما لو كا ت صباعة تؤ  و

ما " قَ َب َ " وجماز  بشعلة النار،:، قال أبو عبي ة"قَ َب ٍ  ِبِشَهابٍ  َ تِيُكيْ  أَوْ : "وقال

 :وقال الشاعر. اقت بت منها

   ُب كّفو َصْعَ ٌة ُمثقَّفٌة   فيها ِسناُن كشعلة القب 

من صفة شهاب، وكل " قب ٍ " يقرأ بالتنوين وباإلضافة، فمن  َ وََّن جعل :قال الزجاج

 واذكور أيها الرسول الكرمي لقوم  قصة موسى  ىل، :قال املرا ي. أبيض ذي  ور فهو ِشهابٍ 

وق  سار هبي ف ل ال ري  ُب ليل وام  و الم  ال ، فرأى  ارا تأجج وت  رب، فقال إين 

أبصرت  ارا س تيكي منها إما خب  عن ال ري  أو  تيكي بشعلة من النار ت تف ئون هبا، وكان كما 

 .قال، فإ و رجع منها خبَت ع يي، واقتب   ورا جليال

                                                           
 92، ص2 ج ،املرجع ال اب ، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،   

: أ  ر). مأخوذة من مع ي النار ومن أصلها إن   أج  عن ىا من ي لٍت على ال ري ، فإن سنة اهلل سبحا و أن ال صممع  رما ُت على عب ه 
وار طوق النجاة، : بَتوت)، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نحمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي، 

 (.382، ص 20، ال بعة ا وىل، اجملل  (م2001/ى 1421

 .108، ص 4، ال بعة ا وىل، ج (م1988/ى 1408عا  الكتب، : بَتوت)، معاين القر ين وإعرابو للزجاجأبو إسحاق إبراىيي بن ال ري،  
   .123-122، ص 19، ال بعة ا وىل، ج (م1946/ى 1365م، .و)، تف َت املرا يأضب  مص فى املرا ي،  
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وق  كان ىذا  ُت م َته من م ين إىل مصر، و  يكن معو سوى امراتو، وكا ا ي َتان 

ليال فاشتبو عليهما ال ري  وال و ش ي ، وُب مثل ىذه ااال ي تبشر الناس دبشاى ة النار من بع ، 

 .ملا يرجى فيها من زال ااَتة، وأمن ال ري ، ومن اإل تفاع هبا لإلص الء ومن ٍب قال َلا ىذه املقالة

 قال .فلما جاء موسى الذي  ن أ و  ار وىي  ور" َجاَءَىا فَ َلمَّا: "قولو تعاىل

 َكانَ  َوَما:  والقصة تشَت إىل أن اهلل سبحا و وتعاىل كّلي موسى تكليما، واآلية اليت تقول:النابل ي

: الشورى)َيَشاُء  َما بِِإْذ ِوِ  فَ ُيوِ يَ  َرُسواًل  يُ ْرِسلَ  أَوْ  ِ َجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْ ًيا ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكليِّنَموُ  أَنْ  لَِبَشرٍ 

مبٍت على ال كون ُب "  ُت"اسي شرط  َت جازم دبعٌت : ملا.  الفاء استئنافية:قال هبجت. (51

اجلملة الفعلية ُب حمل جر بالإلضافة : جاء. دمحل  صب على ال رفية الزما ية متعل  باجلواب

ىو و : وىو فعل ماض مبٌت على الفتح والفاعل ضمَت م تًت فيو جوازا تق يره" ملا"لوقوعها بع  

 .ضمَت متصل مبٍت على ال كون ُب حمل  صب مفعول بو" ىا"

جاء الن اء وىو : موسى من قبل اهلل تعاىل، أي:، قال حمم  ا مُت"بُورِكَ   ُِ َي أَنْ "

: قال. ُب موضع النصب، أي بأ و" أن" فموضع :قال الزجاج. الكالم امل موع من جا ب ال ور

                                                           
/ ى 1427الرسالة، : بَتوت)، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانأبو عب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب،  

كان ُب النار ملئكة والنار ىنا جمروة  ور، ولكنو  ن موسى أهنا : قال ال ي ي. جاء ذل  النور الذي  نو  ارا. 103، ص 16، ال بعة ا وىل،ج (م2006
تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب حمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي، : أ  ر. فلما وصل إليها وج ىا  ورا، وكا ت الشجرة مسرة.  ار

 .384، ص 20 اجملل  ،املرجع ال اب ، روايب علوم القر ن
 .25ص  ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي سورة النمل والقصصحمم  راتب النابل ي،   
، ال بعة (م2001/ى 1422مكتبة و  ي ، : القاىرة)، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،   

 .303، ص 7ا وىل، اجملل  
 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نحمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي،   

 .384، ص 20
 .109، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، معاين القر ين وإعرابو للزجاجأبو إسحاق إبراىيي بن ال ري،   
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 معناه ق س، وطهر، :قال أيب  يان. وصموز أن تكون ُب موضع رفع جعلها اسي ما   ي ي فاعلو

 : ويقال بارك اهلل، وبارك في ، وبارك علي ، وبارك ل ، وقال الشاعر. وزي  خَته

  فبوركت مولووا وبوركت  اشئا   وبوركت عن  الشيب إذ أ ت أشيب

 بورك من ُب مكان النار وىي البقعة املباركة ومن  وَلا مكاهنا وي ل عليو قراءة أىب :وقال  ووي

تباركت ا رض وومن  وَلا، وعنو أي ا بوركت الناروقيل املراو دبن ُب النار ىو موسى عليو ال الم 

 .لقربو منها

 الذي يفعل ما يشاء وال :، قال ابن كثَت"اْلَعاَلِمُتَ  َربيِّن  اللَّوِ  َوُسْبَحانَ : "قال تعاىل

يشبهو شيء من خملوقاتو، ور ضميط بو شيء من مصنوعاتو، وىو العلي الع يي املباين جلميع 

 .املخلوقات، وال يكتنفو ا رض وال ماوات بل ىو ا    الصم  املنزه عن دماثلة احمل ثات

مناوى بأواة الن اء علي مفرو مبٍت على ال ي : موسى. ، أواة   اء"ُموَسى يَا: "قال تعاىل

  .املق ر على ا ل  للتعذير ُب حمل  صب

صموز أن يكون ضمَت الشأن، " إ و" اَلا ُب :، قال الزخمشري"ااَِْكييُ  اْلَعزِيزُ  اللَّوُ  أَ َا ِإ َّوُ "

صفتان للمبُت، وىذا سبهي  ملا أراو أن ي هره على ي ه : والعزيز ااكيي. مبت أ وخ " أ ا اهلل"والشأن 

 .من املعجزة

                                                           
  .54، ص 7، ال بعة ا وىل، ج (م1993/ى 1413وار الكتب العلمية، : بَتوت)، تف َت البحر احمليطحمم  بن  يوس  ا   ل ي،  
  .121، ص 2ج  ،املرجع ال اب  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي 
 179، ص 6 ج ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الع ييأبو الف اء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي،  
حميي ال ين : أ  ر. 304، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،  

 .170، ص 7، ال بعة الثالثة، اجملل ، (م1992/ى 1412وار اإلرشاو، : سورية)، إعراب القر ن الكرمي وبيا وال رويش، 
، (م1998/ى 1418مكتبة العبيكان، : الرياض)، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  
  .433، ص 4. ال بعة ا وىل، ج
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، ع   على بورك فكالشما تف َت لنووي فألقاىا فا قلبت "َعَصاكَ  َوأَْل ِ : "وقال تعاىل

  . ية كبَتة ج ا ت عى، فأبصرىا متحركة ب رعة واض راب

فإن رسلي الذين اص فيتهي للنبوة ال طمافون  َتي، فأخذ موسى " زَبَ ْ  اَل  ُموَسى يَا"

 اجلملة الفعلية ُب حمل  صب : قال هبجت..عليو ال الم ااية فرجعت عصائي صارت لو عاوة

.  اىية جازمة: ال. مفعول بو، مقول قول،  ن الن اء فيو معٌت القول أي قال اهلل تعاىل لو الزب 

 . فعل م ارع جمزوم بلي وعالمة جزمو سكون  خره والفاعل  ضمَت م تًت فيو وجوبا تق يره: زب 

أصبل ما ُب ىذه اآلية كلمة َلَ يَّ ، أي أَ ََّ  إذا كنت " اْلُمْرَسُلوَن  َلَ يَّ  طَمَافُ  اَل  ِإينيِّن 

 وًب الكالم ٍب استثٌت .معي الزب ، وإذا كنت مع اهلل فهو مع ، كن مع اهلل ترى اهلل مع 

  .إ و استثناء من حمذوف" إال من  ُِليَ : "استثناء منق عا فقال

 :قال أيب  يان" َرِ ييٌ  َ ُفورٌ  فَِإينيِّن  ُسوءٍ  بَ ْع َ  ُ ْ ًنا بَ َّلَ  ٍُبَّ   ََليَ  َمنْ  ِإالَّ : " وقولو تعاىل

 إذا ا  بياء معصومون من وقوع ال لي والواقع استثناء منق ع،"  ََليَ  َمنْ  ِإالَّ : " وا  هر أن قولو

لكن من  لي من سائر العباو، فإ و طماف إال إذا تاب فب ل بتوبتو   نا بع  سوء فإين . من  َتىي

                                                           

اإلعجاز حمم    ُت سالمة، : أ  ر. 121. ، ص2ج  ،املرجع ال اب  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي  
 .221، ال بعة ا وىل، ص (م2002/ى 1423وار ا فاق العربية، : القاىرة)، البال ي ُب القر ن الكرمي

 .55. ، ص7.  ج،املرجع ال اب ، تف َت البحر احمليطحمم  بن يوس  ا   ل ي،  
 .306، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،   
 .36ص   ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي سورة النملحمم  راتب النابل ي،   

املرجع ، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانأبو عب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب،   
إذا امرأهتي بإ هار معجز فينبغى الطمافوا . املعٌت الطماف املرسلون ُب املوضع الذي يو ى إليهي فيو، وىي أخوف الناس من اهلل. 108، ص 16 ج ،ال اب 

 .فاملرسل طماف اهلل الحمالة. فيما يتعل  بإ هار ذل 
 .55، ص 7 ج ،املرجع ال اب ، تف َت البحر احمليطحمم  بن يوس  ا   ل ي،   
أما اإلستثناء منق ع فإذا كان .   ر ال الب إال خال ا، خال  طالب: فإذا كان امل تثٌت منو من جن  امل تثٌت فهو استثٌت متصل، رمو 

: أ  ر.   ر ال الب إال امل رس، امل رس لي  طالبا، من  وع  خر لكن اشًتك مععو ُب اا ور وزبل  امل رس: امل تثٌت منو من  َت جن  امل تثٌت، رمو
 .36ص  ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي سورة النملحمم  راتب النابل ي، 
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أ   لو، وأحمو ذ وبو وصبيع  ثارىا كما فعل ال حرة الذين  منوا دبوسى، وُب ىذا بشارة ع يمة 

 َلَغفَّارٌ  َوِإينيِّن : ل ائر البشر، فإن من عمل ذ با ٍب أقلع عنو تاب وأ اب، فإن اهلل يتوب عليو كما قال

 صمَِ ِ  اللَّوَ  َيْ تَ ْغِفرِ  ٍُبَّ   َ ْفَ وُ  َيْ ِليْ  أَوْ  ُسوًءا يَ ْعَملْ  َوَمنْ : اْىَتَ ى، وقال ٍُبَّ  َصاِاًا َوَعِملَ  َوَ َمنَ  تَابَ  ِلَمنْ 

: طباق بُت   ن وسوء كذل  ُب قولو تعاىل" ُسوءٍ  بَ ْع َ  ُ ْ ًنا: "ُب قولو تعاىل. َرِ يًما َ ُفورًا اللَّوَ 

 ".يُ َعقيِّنبْ  وَ َْ  ُمْ ِبرًا َوىلَّ "

 ُب اب   وكان لو عليو ال الم :، قال  ووي"َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  َوأَْوِخلْ : "وقولو تعاىل

قميص  زبرج بي اء .  م خل الرأس منو املفتوح إىل الص ر:قال املرا ي .م رعة صوف ال كي َلا

واآلية ا وىل كا ت بتغيَته ما ُب ي ه من . ع ما، وَلا شعاع وكشعاع بال فة هبا من برص أو  َته

قال ابن . صباو إىل  يوان، والثا ية بتغيَت ي ه  ف ها وقلب أوصافها إىل أوصاف أخرى  ورا ية

 ىذه اآلية ووليل باىرة على ق رة اهلل الفاعل املختار وص ق من جعل لو معجزة، وذل  أن :كثَت

اهلل تعاىل أمره أن ي خل ي ه ُب جيب ورعو، فإذا أوخلها وأخرجها خرجت بي اء ساطعة كأهنا 

 . ق عة قمر، َلا ملعان تتأل  كال ق اخلاط 

واجلار " من  َت سوء"  تعرب اإلعراب :، قال هبجت"َ يَاتٍ  ِتْ عِ  ُب : "ُب قولو تعاىل

اذىب ُب ت ع  يات أو دبعٌت وأوخل ي ك ُب صبلة ت ع  يات أو : واجملرور متعل  دبحذوف تق يره

                                                           
  .124، ص 19 ج ،املرجع ال اب ، تف َت املرا يأضب  مص فى املرا ي،  
 .221ص  ،املرجع ال اب ، اإلعجاز البال ي ُب القر ن الكرمي  ُت سالمة، حمم    
  .121، ص2ج  ،املرجع ال اب  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي  
 .124، ص 19 ج ،املرجع ال اب ، تف َت املرا يأضب  مص فى املرا ي،   
 .180، ص 6 ج ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الع ييأبو الف اء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي،   
 .307. ، ص7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،   
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 ُب صبلة ت ع  يات :قال الزخمشري. زبرج ُب ت ع  يات أي ت ع معجزات أو عالمات: دبعٌت

الفل ، : ثنتان منها الي  والعصا، والت ع: كا ت اآليات إ  ى عشرة: وع اوىن، ولقائل أن يقول

وال وفان، واجلراو، والقمل، وال فاوع، وال م، وال م ة، واجل ب ُب بواويهي، والنقصان ُب 

 . مزارعهي

 ُب الكالم إضمار ل اللة الكالم :، قال القرطيب"َوقَ ْوِموِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل " :ُب قولو تعاىل

:  جار وجمرور متعل  دب مر بتق يره:قال هبجت. عليو، إ   مبعوثون أو مرسل إىل فرعون وقومو

أرسلنا هبا إىل فرعون وعالمة جر اإلسي الفتحة ب ال من الك رة املنو ة   و دمنوع من الصرف 

-جمرور مثلو وعالمة جره الك رة واَلاء ضمَت متصل" فرعون"مع وف بالواو على : وقومو. للعجمة

 .واعيا إياىي إىل عباوة اهلل وع م الشرك بو سبحا و: ُب حمل جر باإلضافة دبعٌت-ضمَت الغائب

 

 

 

 . من سورة القصص34-29اللون البياني عن قصة موسى في اآلية  .2

 قَالَ   َارًا ال ُّزورِ  َجاِ بِ  ِمنْ  َ َ  َ  بَِأْىِلوِ  َوَسارَ  اْ ََجلَ  ُموَسى َقَ ى فَ َلمَّا: قال اهلل تعاىل

َها َ تِيُكيْ  َلَعليِّني  َارًا َ َ ْ تُ  ِإينيِّن  اْمُكثُوا ِ َْىِلوِ   فَ َلمَّا( 29 )َتْص َُلونَ  َلَعلَُّكيْ  النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوةٍ  أَوْ  خِبََ ٍ  ِمن ْ

 َربُّز  اللَّوُ  أَ َا ِإينيِّن  ُموَسى يَا أَنْ  الشََّجرَةِ  ِمنَ  اْلُمَبارََكةِ  اْلبُ ْقَعةِ  ُب  اْ َظْمَنِ  اْلَواوِ  َشاِط ِ  ِمنْ   ُوِويَ  أَتَاَىا
                                                           

 .434، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  
، ص 16 ج ،املرجع ال اب ، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانأبو عب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب،  

111.  
 .307، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،   
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 َواَل  أَْقِبلْ  ُموَسى يَا يُ َعقيِّنبْ  وَ َْ  ُمْ ِبرًا َوىلَّ  َجانٌّن  َكأَ  ََّها تَ ْهتَ زُّز  َرَ َىا فَ َلمَّا َعَصاكَ  أَْل ِ  َوأَنْ ( 30 )اْلَعاَلِمُتَ 

 إِلَْي َ  َواْضُميْ  ُسوءٍ  َ َْتِ  ِمنْ  بَ ْيَ اءَ  زَبْرُجْ  َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  اْسُل ْ ( 31 )اآْلَِمِنُتَ  ِمنَ  ِإ َّ َ  زَبَ ْ 

 قَالَ ( 32 )فَاِسِقُتَ  قَ ْوًما َكا ُوا ِإ  َُّهيْ  َوَمَلِئوِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  َربيِّن َ  ِمنْ  بُ ْرَىا َانِ  َفَذاِ  َ  الرَّْىبِ  ِمنَ  َجَناَ  َ 

ُهيْ  قَ تَ ْلتُ  ِإينيِّن  َربيِّن   فََأْرِسْلوُ  ِلَ ا ًا ِمٍتيِّن  أَْفَصحُ  ُىوَ  َىاُرونُ  َوَأِخي( 33 )يَ ْقتُ ُلونِ  أَنْ  فََأَخافُ   َ ْفً ا ِمن ْ

ُقٍِت  رِْوًءا َمِعيَ  بُونِ  أَنْ  َأَخافُ  ِإينيِّن  ُيَص يِّن  .(34 )يَُكذيِّن

قصة سي  ا موسى وروت ُب القر ن الكرمي مرات ع ي ة، وُب كل مرة َلا عرض خاص، 

فاالقة ا خَتة من قصة سي  ا موسى ُب ىذه ال ورة بع  أن ق ى موسى . وَلا روايا خاصة

وا جل ىو م ة املهر الذي اشًتطو عليو سي  ا شعيب على أن يرعى  نمو شباين سنوات أو . ا جل

عشر سنوات، وأ لب املف رين على أن سي  ا موسى ق  ق ى ا جل ا ًب وا كمل، أي بقي ُب 

 .رعي  ني سي  ا شعيب عشر سنوات بالتمام والكمال

 :  أبصر، قال الشاعر:، قال أيب عبي ة" َارًا ال ُّزورِ  َجاِ بِ  ِمنْ  َ َ  َ : "قولو تعاىل

       خربان ف اء فا ك ر   واا جنا يو من ال ور فمرّ 

 ر ى :قال  ووي. ق     ت ذل  الشخص أي أبصرتو:      علي وأبصر، يقال:قال الزجاج

من جهة جبل ال ور عن ي ار ال ري   ارا وملا عزم على ال َت قال لزوجتو اطلىب من أبي  أن 

  .يع ينا بعض الغني ف لبت من أبيها ذل 

                                                           
 .83ص  ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي القصصحمم  راتب النابل ي،  
  .102، ص 2 ج ،املرجع ال اب ، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،  
 142، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، معاين القر ين وإعرابو للزجاجأبو إسحاق إبراىيي بن ال ري،  

 .141، ص 2ج  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي  
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فبينما ىو كذل  إذ أبصر عن بع   ارا تأجج ُب جا ب ال ور وىو اجلبل الغريب منو عن 

. الشعلة: ، الشهاب"اْمُكثُوا":قال الزخمشري".  َارًا َ َ ْ تُ  ِإينيِّن  اْمُكثُوا ِ َْىِلوِ  قَالَ : "ظمنو فقال

 :قال ابن كثَت. النار املقبوسة، وأضاف الشهاب إىل القب    و يكون قب ا و َت قب : والقب 

  . وال يصلح رؤيتها لكل وا   ن ىذه النار ىو  ور ُب ااقيقة،

َها َ تِيُكيْ  َلَعليِّني"  من عن  النار خب  ال ري  وق  كان  موسى ربَت :قال  ووي "خِبََ ٍ  ِمن ْ

 صبلة الرجاء  ال أي راجيا ولعل وامسها وصبلة  تيكي خ ىا :قال جميي ال ين. ُب ال ري 

 . والكاف مفعول بو ومنها  ال   و كان صفة خل  وخب  متعلقان

 ق عة  لي ة من :، قال أيب عبي ة"َتْص َُلونَ  َلَعلَُّكيْ  النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوةٍ  أَوْ : "ُب قولو تعاىل
 : اا ب لي  فيها َلب وىي مثل من أسل الشجرة وصباعها اجلذا، قال ابن مقبل

   

  باتت  واطب ليلى يلتم  َلا   جزل اجلذا  َت خوار والوعر

 أتى النار اليت :قال حمم  ا مُت. ، الشجرة ق م ضمَتىا عليها"أَتَاَىا فَ َلمَّا: "قولو تعاىل

والفاعل ضمَت . الوارو ُب اآلية الكرظمة ال ابقة" فلما" يعرب إعراب :قال هبجت. أبصرىا وجاءىا

                                                           
  .432، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويلالقاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  أبو 
، ال بعة اخلام ة، ص (م1997/ى 1417عا  الكتب، : مصر)، قصص ا  بياءأبو الف اء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي،  

393.  
وأن عصا صارت  يةة ع يمة َلا ضخامة . أ و سأل برىا ا على ص قو عن  من يكذبو من أىل مصر، فذكر عصاه وي ه: وعن  أىل الكتاب 

ربفة النبالء من قصص ا  بياء لإلمام ابن  جر الع قالين، : أ  ر. وأتياب وسرعة كحركة اجلان، وىو ضرب من اايات سريع اإلض راب، فوىل موسى ىربا
  310، ال بعة ا وىل، ص (م1998/ى 1419مكتبة الصحابة، : القاىرة)، ااافظ ابن كثَت

  .141، ص 2 ج ،املرجع ال اب  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي 
  318، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، إعراب القر ن الكرمي وبيا وحميي ال ين ال رويش،  

  .103-102، ص 2 ج ،املرجع ال اب ، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،  
أصول الشجر الع ام اليت بلى أعالىا وبقي أسفلها، : واجلذا. اا ب الغليظ القوي: واجلزل. الن اء اللواٌب صممعن اا ب: ااواطب 

  .اا ب البايل النخَت الذي إذا وضع على النار   ي توق  ووخن كثَتا: وال عر. اا ب ال عي  ال ريع اإلستيقاو: واخلوار. وا  هتا جذاة
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ضمَت متصل مبٍت على ال كون ُب حمل  صب مفعول بو " ىا"و . م تًت فيو جوازا تق يره ىو

  .فحُت أتى موسى النار: دبعٌت

من جا ب الغريب دما يلي اجلبل عن ظمينو من " اْ َظْمَنِ  اْلَواوِ  َشاِط ِ  ِمنْ   ُوِويَ : "قولو تعاىل

فهذا دما يرش  إىل أن " وما كنت جبا ب الغريب إذ ق ينا إىل موسى ا مر: " ا ية الغرب، كما قال

دموسى قص  النار إىل جهة القبلة، واجلبل الغريب عن ظمينو، والنار وج ىا ت  رم ُب شجرة خ راء، 

ا وىل والثا ية البت اء الغاية، " من" .ُب ا  اجلبل دما يلي الواوي فوق  باىتا ُب أمرىا فناوه ربو

" اْلَواوِ  َشاِط ِ  ِمنْ : "ب ل من قولو" من الشجرة"و. أي أتاه الن اء من شاط  الواوي من قبل الشجرة

 مسيت مباركة  ن اهلل كلي : قال الزجاج.ب ل الشتمال،  ن الشجرة كا ت  ابتة على الشاط 

وق  قرئ هبما صبيعا، فمن صبع بقاعا فهي . موسى فيها وبعثو  بيا، ويقال بُقعة وبَقعة بال ي والفتح

ومن قال بقعة بال ي فأجوو اجلمع بقع مثل  رقة و رف، . صبع بقعة بالفتح، مثل قصعة وقصاع

 . وق  صموز ُب بقعة بقاع مثل  فرة و فار

                                                                                                                                                               
 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نحمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي،  

  159، ص 21

  .439، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،  
حمم  علي الصابوين،  : أ  ر. 234، ص 6 ج ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الع ييأبو الف اء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي،  
 .12، ص 3 ج ،املرجع ال اب ، خمتصر ابن كثَت

أبو : أ  ر. 499، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  
 .274، ص 16 ج ،املرجع ال اب ، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانعب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب، 

  .143، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، معاين القر ين وإعرابو للزجاجأبو إسحاق إبراىيي بن ال ري،  
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الثقيلة وىي  رف مشبو " أن" خمف  من :قال هبجت "ُموَسى يَا أَنْ : " قولو تعاىل

اسي علي مفرو مبٍت على : موسى. أواة   اء: يا. أ و: بالفعل وامسو ضمَت الشأن امل تًت التق ير

 . ال ي املق ر على ا ل  للتعذر ُب حمل  صب

وصار هبذا الكالم .  لفّي لربوبية  َته سبحا و:، قال القرطيب"اْلَعاَلِمُتَ  َربُّز  اللَّوُ  أَ َا ِإينيِّن "

من أصفاء اهلل ال من رسولو   و ال يصَت رسوال إال بع  أمره بالرسالة، وا مر هبا إسما كان بع  ىذا 

 . الكالم

الكالم ُب ىذا وتق م ُب " على أن يا موسى"وىذا مع وف ": َعَصاكَ  أَْل ِ  َوأَنْ : "وقولو

 :مف ر أي ا لنووي فألقاىا فصارت ثعبا ا فتحركت رافعة رأسها. سورٌب النمل و طو

 أقبل إيل يا موسى وال زب  :قال حمم  ا مُت"  زَبَ ْ  َواَل  أَْقِبلْ  ُموَسى يَا: "قال تعاىل

أرأيت إن أراو .  ارجع إىل  يث كنت، فرجع فَ َل َّ ُورَّاعتو على ي ه:قال القرطيب. دما هترب منو

ال، ولكٍّت ضعي  ُخِلْقُت من ضع ، وكش  ي ه : اهلل أن يصيب  دبا رباذر أينفع  ي ك؟ قال

 .فأوخلها ُب الفي ااية فعاوت عصا

                                                           
  440، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،  

، ص 16 ج ،املرجع ال اب ، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانأبو عب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب،  
276.  

، ص 16 ج ،املرجع ال اب ، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانأبو عب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب،  
 .142، ص 2 ج ،املرجع ال اب  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي :أ  ر. 276

 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نحمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي،  
 .161، ص 21

، ص 16 ج ،املرجع ال اب ، اجلامع   كام القر ن واملبُت ملا ت منو من ال نة و ي الفرقانأبو عب  اهلل حمم  بن أضب  بن أيب بكر القرطيب،  
276 
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فإ    من من أن ينال  سوء، إسما ىي عصاك أرو ا أن ". اآْلَِمِنَُت  ِمنَ  ِإ َّ َ " "قولو تعاىل

 عمة  :قال النابل ي.  ري  فيها  ية ك ى، لتكون عو   ل ي ال ا ية اجلابر فرعون مل  مصر

قال . َخْوفٍ  ِمنْ  َوَ َمنَ ُهيْ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُهيْ  الَِّذي: قال اهلل تعلى. ا من ال يعرفها إال من فق ىا

من أصبح منكي  منا ُب سربو معاَب ُب ج  ه، عن ه قوت يومو، : النيب صلى اهلل عليو وسلي

أما أىل ال  يا فق  .  عمة ا من خاصة باملؤمنُت. (الًتمذي و ابن ماجو)فكأسما  يزت لو ال  يا 

يأخذون كل شيء ولكن  عمة ا من اليعرفوهنا،  هني أشركوا ألقى اهلل ففي قلوهبي اخلوف والفزع 

 .والقل 

 جمازه، أوخل وشما لغتان :قال أيب عبي ة" َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  اْسُل ْ : "ٍب قال اهلل تعاىل

ضع ي ك ُب جيب ، جيب الثواب فتحتو العلوية وىو  َت . سلكتو واسلكتو وق  ف ر اه فوق ىذا

 فتح اجلبة من : قال أيب  يان.اجليب الذي  عرفو رمن، اجليب فتحة الثوب من جهة العن 

 .  يث زمرج الرأس، وكان كي اجلبو ُب  اية ال ي 

كناية  يث كٌت باجلناح عن الي   ن " الرَّْىبِ  ِمنَ  َجَناَ  َ  إِلَْي َ  َواْضُميْ : "وقولو تعاىل

 أوخل الك  اليمُت اليت  صل فيها البياض ُب جيب  فتعوو إىل .الي  لإل  ان كاجلناح لل ائر

 تق م . التها فيزول عن  الفزع الذي  صل ل  وقيل من أجل اخلوف إذا أرىبت هبا الناس

                                                           
 .97ص  ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي سورة النمل و  القصصحمم  راتب النابل ي،   
  .103، ص 2 ج ،املرجع ال اب ، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،  
 .98ص  ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الكرمي سورة النمل و  القصصحمم  راتب النابل ي،   
 .112. ، ص7 ج ،املرجع ال اب ، تف َت البحر احمليطحمم  بن يوس  ا   ل ي،   
حمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري : أ  ر. 225 ص ،املرجع ال اب ، اإلعجاز البال ي ُب القر ن الكرميحمم    ُت سالمة،   
 .185، ص 21 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نالشاع الشافعي، 

قال ابن عباس أن اهلل تعاىل أمر موسى عليو . 142، ص 2 ج ،املرجع ال اب  ،، مراح لبي  تف َت النوويأبو اا ن على بن أضب  الوا  ي  
 .ال الم أن ي ي ي ه إىل ص ره ليذىب عنو اخلوف عن  معاينة ااية، فمعٌت من أجل الرىب أي إذا أصاب  اخلوف فافعل ذل  ذبل ا وضب ا لنف  
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مع ي ما ُب ىذه اآليات من فنون البال ة من استعارة وا ًتاس، و  ي  إىل ما تق م ما أوروه 

فإن قلت ق  جعل اجلناح وىو الي  ُب أ   املوضعُت : اإلمام الزخمشري بأسلوبو ال ا ر وىذا  صو

واضمي ي ك إىل "وُب طو " واضمي إلي  جنا  : "م موما وُب اآلخر م موما إليو وذل  قولو

املراو اجلناح امل موم ىو الي  اليمٌت وامل موم إليو ىو الي  : فما التوفي  بينهما؟ قلت" جنا  

مثل الرىبة " الرىب"و.  ي ك:قال أيب عبي ة .الي رى وكل وا   من ظمٌت الي  وي رشما جناح

 .ومعتاشما اخلوف والِفَرقِ 

إلقاءه العصا وجعلها  ية ت عى، وإوخالو ي ه ُب " َربيِّن َ  ِمنْ  بُ ْرَىا َانِ  َفَذاِ  َ : "قولو تعاىل

جيبو فتخرج بي اء من  َت سوء، وليالن قاطعتان واضحان على ق رة الفاعل املختار، وصحة  بوة 

ىات على ما :  وا  شما برىان وىو البيان يقال:قال أيب عبي ة .من جرى ىذا اخلار على ي ه

. مش وة  هنا أش  مبالغة منو إذا خففتها وق  طمف  ُب الكالم" فذاّ  "تقول ب ىان و ون قولو 

برىرة، بتكرير العُت والالم معا، وىذا :  لبياضها وإ ارهتا، من قوَلي للمرأة البي اء:وقال الزخمشري

أَبْ رََه : ومعٌت ذل  أن النون ُب ال ىان زائ ة يقولون. تعليل ل ي  الضمّ ن استنباطو  َت ىذا اإلمام

وىذا . وأبره أتى بال ىان أو بالعجائب، و لب الناس: الرجل إذا جاء بال ىان، وُب معاجي اللغة

                                                           
أبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري، : أ  ر. 322-321، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، إعراب القر ن الكرمي وبيا وحميي ال ين ال رويش،   

 .500، ص 4 اجملل  ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويل
 .104، ص  2 ج ،املرجع ال اب ، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،   
حمم  علي : أ  ر. 397، ص 6 ج ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الع ييالف اء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي، أبو   

 .13، ص 3 ج ،املرجع ال اب ، خمتصر تف َت ابن كثَتالصابوين، 
 .104، ص 2 ج ،املرجع ال اب ، جماز القر ن صنعوأبو عبي ة معمر بن املثٌت التيمي،   
حمم  : أ  ر. 500، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،   

 .182، ص 21 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي، 
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وبرىن : ُب أ   قوليو أن النون أصلية، قال" القاموس"ىو قول الزخمشري واحملققُت، وزعي صا ب 

 . عليو أقام ال ىان، وال ىان بال ي ااجة فت بر

 وقومو من أرسلناك إىل فرعون وملئو هباتُت ا يتُت" َوَمَلِئوِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل : "قولو تعاىل

.  متعلقان دبرسالن وملئو ع   على فرعون وصبلة: قال حميي ال ين.الرؤساء والك اء وا تباع

اسي جمرور بإىل وعالمة جره الفتحة ب ال من الك رة املنو ة : فرعون.  إىل  رف جر:قال هبجت

جمرور مثلو وعالمة جره " فرعون"مع وف بالواو على : وملئو.   و دمنوع من الصرف للعجمة

 ".َوَمَلِئوِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل "الك رة واَلاء ضمَت متصل، ضمَت الغائب ُب حمل جر باإلضافة واجلار اجملرور 

 

 .المقارنة عن اللون البياني عن قصة موسى بين سورتين .3

من ىذين النصُت تتبُت طائفة من اإلختالفات ُب التعبَت أوّون : قال ال امرائي

 : أ هرىا

 

 

 سورة القصص سورة النمل

                                                           
  .144، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، معاين القر ن وإعرابو للزجاجأبو إسحاق إبراىيي بن ال ري،  
حمم  علي الصابوين، : أ  ر. 397، ص 6 ج ،املرجع ال اب ، تف َت القر ن الع ييالف اء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ال مشقي،   أبو 

 .13، ص 3 ج ،املرجع ال اب ، خمتصر تف َت ابن كثَت
 .321، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، إعراب القر ن الكرمي وبيا وحميي ال ين ال رويش،   
  .442، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بإصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي،  
  93-91 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،  
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  َارًا ال ُّزورِ  َجاِ بِ  ِمنْ  َ َ  َ   َارًا َ َ ْ تُ  ِإينيِّن 

 اْمُكثُوا -

َها َسَ تِيُكيْ  َها َ تِيُكيْ  َلَعليِّني خِبََ ٍ  ِمن ْ  خِبََ ٍ  ِمن ْ

 النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوةٍ  أَوْ  قَ َب ٍ  ِبِشَهابٍ  َ تِيُكيْ  أَوْ 

 أَتَاَىا فَ َلمَّا َجاَءَىا فَ َلمَّا

 اْ َظْمَنِ  اْلَواوِ  َشاِط ِ  ِمنْ   ُوِويَ  بُورِكَ  أَنْ   ُوِويَ 

 - اْلَعاَلِمُتَ  َربيِّن  اللَّوِ  َوُسْبَحانَ 

 ُموَسى يَا أَنْ  ُموَسى يَا

 اْلَعاَلِمُتَ  َربُّز  اللَّوُ  أَ َا ِإينيِّن  ااَِْكييُ  اْلَعزِيزُ  اللَّوُ  أَ َا ِإ َّوُ 

 َعَصاكَ  أَْل ِ  َوأَنْ  َعَصاكَ  َوأَْل ِ 

 زَبَ ْ  َواَل  أَْقِبلْ  ُموَسى يَا زَبَ ْ  اَل  ُموَسى يَا

 اآْلَِمِنُتَ  ِمنَ  ِإ َّ َ  اْلُمْرَسُلونَ  َلَ يَّ  طَمَافُ  اَل  ِإينيِّن 

 - َرِ ييٌ  َ ُفورٌ  فَِإينيِّن  ُسوءٍ  بَ ْع َ  ُ ْ ًنا بَ َّلَ  ٍُبَّ   ََليَ  َمنْ  ِإالَّ 

 َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  اْسُل ْ  َجْيِب َ  ُب  يََ كَ  َوأَْوِخلْ 

 الرَّْىبِ  ِمنَ  َجَناَ  َ  إِلَْي َ  َواْضُميْ  َ يَاتٍ  ِتْ عِ  ُب 

 بُ ْرَىا َانِ  َفَذاِ  َ  -

 َوَمَلِئوِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  َوقَ ْوِموِ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل 
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 فالقصة ُب .إن الذي أوروتو من سورة النمل، ىو كل ما ورو من قصة موسى ُب ال ورة

وىذا ا مر  اىر ُب صيا ة . سورة القصص إذن مفصلة م ولة، وُب سورة النمل موجزة جمملة

 . القصتُت واختيار التعبَت لكل منهما

وا مر الثاين أن املقام ُب سورة النمل، مقام تكرمي ملوسى أوضح دما ىو ُب القصص، 

ذل  أهنفي سورة القصص، كان جو القصة م بوعا ب ابع اخلوف الذي ي ي ر على موسى، عليو 

َنا ِإىل ُمْوسى أْن أّْرِضِعْيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقْيِو ُبْ : "ال الم، بل إن جو عليو، فق  قال تعاىل َوأّْوَ ي ْ

: وي تب  هبا اخلوف أكثر  ىت يصفها رب العزة بقولو". (7: القصص)اْلَيييِّن َوالَ زَبَاُبْ َوالَ رَبَْزينْ 

ٍب ". (10: القصص)َوَأْصَبَح ِفَؤاُو أُميِّن ُمْوسى فرَِ ا ِإْن َكاَوْت لَُتْبِ ى بِو َلْوالَ أَْن َرَبْ َنا َعلى قَ ْلِبَها "

 َخائِفاً  اْلَمِ يَنةِ  ُب  فََأْصَبحَ : "املصري قتلو بع  وذل  ينتقل اخلوف إىل موسى عليو ال الم، وي اوره

َها َفَخرَجَ : "بالقتل مه و   و مصر من باَلرب الناصحُت أ  ُ  فنصحو". (18: القصص)يَ تَ َرقَُّب   ِمن ْ

ال َّاِلِمَُت  اْلَقْومِ  ِمنَ  ذَميِّنٍِت  َربيِّن  قَالَ : "ال املُت ب ش من ينجيو أن ربو من ، وطلب"يَ تَ َرقَّبُ  َخائِفاً 

 ف مأ و القصص عليو وقص فيها، صاحل برجل اتصل وىناك م ين إىل فهرب". (21: القصص)

 . "(25: القصص)ال َّاِلِمَُت  اْلَقْومِ  ِمنَ  ذَمَْوتَ  زَبَ ْ  ال: " قائال

 كلفو ملا إ و  ىت بل أواخرىا، إىل للقصة مالزما يبقى   اخلوف طابع أعٍت   ال ابع وىذا

ُهيْ  قَ تَ ْلتُ  ِإينيِّن  َربيِّن  قَالَ : "القتل من  ف و على خائ  إ و: لو وقال راجعو فرعون إىل بالذىاب ربو  ِمن ْ

 أن طماف   و ويص قو يعينو لو  هَتا أخاه وطلب ،"(33: القصص)يَ ْقتُ ُلوِن  أَنْ  فََأَخافُ   َ ْف اً 

                                                           
وأما ما ذكرتو من سورة القصص، فهو جزء ي َت من القصة، فق  وروت القصة مفصلة ابت اء من قبل أن يأٌب موسى إىل ال  يا إىل والوتو،  

وإلقائو ُب اليي والتقاتو من  ل فرعون، وإرضاعو و شأتو وقتلو املصري وىربو من مصر إىل م ين، وزواجو وعووتو بع  عشر سنُت وإبال و بالرسالة من اهلل رب 
  .العاملُت، وتأيي ه باآليات، ووعوتو فرعون إىل عباوة اهلل إىل  رق فرعون ُب اليي، وذل  من اآليات الثا ية إىل اآلية الثالثة وا ربعون
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ُقٍِت  رِْوءاً  َمِعيَ  فََأْرِسْلوُ  ِلَ ا اً  ِمٍتيِّن  أَْفَصحُ  ُىوَ  َىاُرونُ  َوَأِخي: "يكذبوه بُوِن  أَنْ  َأَخافُ  ِإينيِّن  ُيَص يِّن يَُكذيِّن

 ُب إال للخوف ذكر فيها لي  فإهنا النمل، قصة ُب كذل  ا مر لي   ُت ُب. "(34: القصص)

  :ذل  إي اح وإلي  فيو، ورو الذي للمقام مناسبا التعبَت يكون أن  فاقت ى.العصا إلقاء مقام

 َجاِ بِ  ِمنْ  َ َ  َ : "وقال ُب سورة القصص"  َارًا َ َ ْ تُ  ِإينيِّن : "قال تعاىل ُب سورة النمل

وذل  ملقام التفصيل الذي بنيت عليو القصة ُب سورة " ال ُّزورِ  َجاِ بِ  ِمنْ "، فزاو " َارًا ال ُّزورِ 

 .القصص

 ن متعلقان ب    و ارا مفعول بو ول  أن ذبعل من جا ب ال ور  اال   و كان صفة 

  .لنار وتق م عليها

 : قال الشاعر

        خربان ف اء فا ك ر   واا جنا يو من ال ور فمرّ 

: " القصص سورة ُب وقال"  َاراً   َ ْ تُ  ِإينيِّن  ِ َْىِلوِ  ُموَسى قَالَ  ِإذْ : "النمل سورة وقال ُب

".  اْمُكثُوا "بزياوة"  َاراً   َ ْ تُ  ِإينيِّن  ِ َْىِلوِ  قَالَ 

 القصة عليو بنيت الذي التفصيل ملقام مناسبة أعٍت   فا، ذكر اه ما   َتة الزياوة وىذه

. الشعلة:  دبعٌت الشهاب"اْمُكثُوا" : قال الزخمشري.اإلصماز على املبنية النمل ُب القصة خبالف

 . النار املقبوسة، وأضاف الشهاب إىل القب    و يكون قب ا و َت قب : والقب 

                                                           
 .93 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،   
  .318، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، إعراب القر ن الكرمي وبيا وحميي ال ين ال رويش،  
  .اجلبل: ال ور 
. ابقوا وا ت روا: الواو ضمَت متصل ُب دمحل رفع فاعل وا ل  فارقة دبعٌت. فعل أمر مبٍت عل  ذف النون  ن م ارع من ا فعال اخلم ة 
، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بأصمازهبجت عب  الوا   الشيخيلي، : أ  ر. ُب حمل  صب مفعول بو، مقول القول" امكثوا"واجلملة الفعلية 
  .438، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب 
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َها َس تِيُكيْ : "النمل ُب قال َها  تِيُكيْ  َلَعليِّني: "القصص ُب وقال". خِبََ ٍ  ِمن ْ  فبٌت". خِبََ ٍ  ِمن ْ

".   تيُكيْ  لَعّلي "الًتجي على القصص وُب" َس تيُكي "الق ع على النمل ُب الكالم

 الق ع ي ت يع ال اخلائ  فإن با مر يق ع ي عو   القصص ُب اخلوف مقام أن وذل 

  ىذا.با مر والق ع الوثوق على بناه النمل سورة ُب اخلوف يذكر   وملا. اآلمن خبالف سيفعل دبا

 ُب ما خبالف ملوسى التكرمي ملقام املناسب ىو النمل ُب ذكره ما إن أخرى  ا ية ومن  ا ية، من

 أن ذل  القصة، فيو وروت الذي ال ورة جلو مناسبٌ  تعبَت كل ثالثة، إن  ا ية  ومن.القصص

 قولو القصص سورة ُب جاء فق . النمل سورة مسات من والق ع القصص، سورة مسات من الًتجي

َفَعنا أن َع ى: "تعاىل " الّ بيلِ  َسَواءَ  يَ ْهِ َيٍت أَن َريّب  َعَ ى: "وقال .ترَجٍّج  وىو" َوَل ا  َ ّتِخَذهُ  أوْ  ين ْ

َها  تِيُكيْ  َلَعليِّني: " وقال. أي ا ترجٍّج  وىو  إَِلوِ  إىل أَطِّلعُ  َلَعّلي: "وقال ،"َتْص َلونَ  َلَعّلُكي "وقال" خِبََ ٍ  ِمن ْ

 أَنْ  فَ َعَ ى: "وقال ،51 ،46 ،43 اآليات ُب مرات ثالث " يَ َتذّكرونَ  َلَعّلُهيْ : "وقال ،"موَسى

ْفِلحُتَ  ِمنَ  َيكونَ 
ُ
 ُب مواطن عشرة ُب وذل . ترجّ  كلو  وىذا"73 َتشُكرونَ  وَلَعّلُكي: "وقال ،"امل

 َلَعّلُكيْ : "وقولو ،"َتْص َلونَ  َلَعّلُكيْ : "قولو وشما موطنُت ُب إال النمل، سورة ُب الًتجي يرو    ُت

  ."تُ ْرضَبونَ 

                                                                                                                                                               
  .93 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،  
، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويل ُب وجوه التأويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  

432.  
فعل م ارع موفوع بال مة املق رة على الياء للثقل والفاعل ضمَت م تًت فيو وجوبا :  تيكي.  رف ت وي  لإلستقبال القريب: ال ُت 

هبجت عب  الوا   الشيخيلي، : أ  ر. الكاف ضمَت متصل، ضمَت املخاطبُت، مبٍت على ال ي ُب حمل  صب مفعول بو وامليي عالمة صبع الذكور. أ ا: تق يره
  .3.2، ص 7 اجملل  ،املرجع ال اب ، بال ة القر ن الكرمي ُب اإلعجاز إعرابا وتف َتا بأصماز

حمم  بن يوس  : أ  ر. ومعٌت الًتجي خمال  ملعٌت اخل  ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن طم  بذل ، وإن كا ت اخليبة صموز أن تقع 
  .53، ص 7 ج ،املرجع ال اب ، تف َت احبر احمليطا   ل ي، 

 .95-93 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،   
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َها  تِيُكيْ  َلَعليِّني": وُب القصص" لعلي ءاتيكي منها بقب : "ُب سورة طو  بصيغة "خِبََ ٍ  ِمن ْ

َها َس تِيُكيْ ": الًتجي ُب سورتُت، وقال ىنا  بصيغة اإلخبار والتيقن، فبُت اإلخبار والًتجي "خِبََ ٍ  ِمن ْ

 . تناقض، فكي  صممع بينهما؟

 ُب يكرره و  ،"ِبِشهابٍ   تيُكيْ  أوْ  خِبََ   ِمنها َس تيُكيْ : "فقال النمل، ُب اإلتيان فعل كّرر

 وثقتو يقينو لقوة النمل سورة ُب اإلتيان  فأك "َجْذَوةٍ  أوْ  خِبََ ٍ  ِمْنها  تيُكيْ  َلَعّلي: "قال بل القصص،

  .اخلوف جلو مناسبة القصص ُب اإلتيان فعل يكرر    ُت ُب القوة، على ي ل والتوكي  بنف و،

  َاراً : "القصص ُب وقال" َتْص َُلونَ  َلَعلَُّكيْ  قَ َب ٍ  ِبِشَهابٍ   تِيُكيْ  أَوْ : "النمل سورة ُب وقال

َها  تِيُكيْ  َلَعليِّني  يأتيهي أ و النمل سورة ُب فذكر. "َتْص َُلونَ  َلَعلَُّكيْ  النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوةٍ  أَوْ  خِبََ ٍ  ِمن ْ

 من تقتب   ار شعلة "الَقَب "  ومعٌت.ساطعة النار من شعلة ىو: والشهاب قب ، بشهاب

 وأما. استفاوه العليَ  وقب   ارا، منو أخذ: أي  ارا، منو يقب  قب : يقال كاملقباس النار مع ي

 معناه وُب االلتهاب، بع  اا ب من يبقى ما ىي: النار، وقيل من القب ة أو اجلمرة فهي "اجلذوة"

 . َلب بال  ار فيو عوو ىي: قيل ما

 فيو ملا اجلمرة من أكثر ي ف  الشهاب  ن باجلمرة، اجمليء من أ  ن بالشهاب واجمليء

 االست اءة ُب اجلذوة من أ  ن فهو. أي ا االستنارة ُب ينفع أ و كما ال اطع، اللهب من
                                                           

كي  : وعبارة شيخ اإلسالة. سأفعل كذا بصيغة اإلخبار وإن كا ت اخليبة ظمكن أن تقع: ال تناقض بنهما،  ن الراجي إذا قوي رجاؤه يقول 
سأفعل كذا، وسيكون كذا مع ذبويزه : ، وأ  شما ق ع وجزم، وآلخر ترّج، والق ية وا  ة؟ ق  يقول الراجي إذا قوي رجاؤه" ارا لعلي: "قال ىنا ذل ، وُب طو

 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نحمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي، : أ  ر. ع م اجلزم
  .383، ص 20

 مرات ست القصص ُب مرة، وتكرر عشرة اثنيت النمل ُب تكرر( اإلتيان )فعل إن أخرى  ا ية ومن  ا ية، من ىذا  

 .95 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي، :  أ  ر.وجو كل من النمل ُب(  تيكي )تكرار فناسب
 بة : وىذا من إضافة الشيء إىل  ف و، كما قالوا: ، قال"بشهاب قب "وأضافو أىل امل ينة :  ّون عاصي وا عمش فيها، قال: قال الفراء 

 ابن من ور،: ا  ر". إن ىذا َلو اا  اليقُت: "ومنو قولو تعاىل. اخل راء، وم ج  اجلامع، ي اف الشيء إىل تف و، وي اف أوائلها إىل ثوا يتها وىي ُب املعىت
 . (2347.، ص"شهب)"العرب ل ان
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 منها ويقب  النار، إىل سيذىب أ و معناه  ن اجلنان، وثبات القوة على أول  وىذا.وال فء

 سيقب ها إ و يقل و  النار، من جبمرة أتى ردبا أ و ذكر فق  القصص ُب   أما.ساطعة  ار شعلة

  فع زياوة من فيها ملا وأًب أكمل ا وىل ااالة أن ش  وال قب ، و َت قب ا تكون ق   واجلذوة.منها

 موطنو ُب تعبَت كل وضع  وق .اجلنان وقوة الثبات على ال اللة من فيها وملا اجلذوة، على الشهاب

  .والقب  الشهاب ذكر، اخلوف موطن  َت وُب اجلمرة ذكر اخلوف، موطن ففي بو، الالئ 

. " ُوِويَ  أَتاىا فَ َلّما: "القصص سورة ُب وقال"  ُوِويَ  جاَءَىا فَ َلّما: "النمل سورة ُب قال

 بينهما؟ الفرق فما

 فلما: "النمل سورة ُب قال فق  ال الم، عليو موسى قصة من فيو رمن ما إىل و عوو

 أصعب النمل ُب  ف و على موسى ق عو ما أن ذل " أتاىا فَلّما: "القصص سورة ُب وقال" جاءىا

 ذل  ترجى  ُت ُب قب ، شهاب أو خب  يأتيهي أن  ف و على النمل ُب ق ع فق  القصص، ُب دما

: أي ، قب  بشهاب يأتيهي أن النمل، ُب ق ع وأ و. الًتجي من وأصعب أش  والق ع. القصص ُب

 جبمرة يأتيهي أن القصص ُب ترّجى أ و  ُت ُب ر ىا اليت النار من مقبوسة ساطعة النار من بشعلة

 القصص، ُب دما وأش  أصعب النمل ُب إليو ستوكل اليت املهمة إن ٍب. أصعب وا وىل النار، من

 ذل  املأل، تبليغ من وأصعب أوسع القوم وتبليغ. ومأله فرعون يبلغ أن القصص ُب إليو طلب فإ و

 امل ن ُب منتشرون  هني واسعة، القوم وائرة أن  ُت ُب بفرعون احملي ون وىي ضيقة، املأل وائرة أن

 ا مزجة ُب خمتلفون فإهني شاق، صعب الناس من الواسعة ال ائرة ىذه مع التعامل وأن والقرى،

 ىو الذي( أتى )وون( جاء )بالفعل فجاء وأصعب، أش  النمل ُب فما والتصرف، واالستجابة
                                                           

 و َت مقبوساً  يكون الشهاب  ن منها، حمموال أو خمتَ َل ا ولي  النار، من مقبوساً  بالشهاب سيأٌب أ و ذكر أخرى  ا ية ومن  ا ية، من ىذا 
  .53، ص 7 ج ،املرجع ال اب ، تف َت البحر احمليطحمم  بن يوس  ا   ل ي، : أ  ر  مقبوس
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 أمره   و ذل " موسى يا  ُوِويِ  أتاىا فلما: "طو سورة ُب تعاىل قولو ذل  على وي ل. أخ 

 يل اشرَحْ  رب قال . طغى إ و فرعون إىل اذىب: " خر أ  ا معو يذكر و  فرعون إىل بالذىاب

  (".26-24: طو) أمري يل ويّ ر . َصْ ري

 اْلبُ ْقَعةِ  ُب  اْ َظْمَنِ  اْلَواوِ  َشاِط ِ  ِمنْ   ُوِويَ  أَتَاَىا فَ َلمَّا: "فقال الن اء جهة القصص ُب ذكر

 وموطن تفصيل، موطن القصص موطن  ن وذل  النمل، ُب اجلهة يذكر ، و "الشََّجرَةِ  ِمنَ  اْلُمَبارََكةِ 

  .ذكرت كما إصماز موطن النمل

بوركت النار؛ والذي بوركت لو .: وعنو.  تباركت ا رض ومن  وَلا:قال الزخمشري

البقعة، وبورك من فيها و واليها   وث أمر ويٍت فيها؛ وىو تكليي اهلل موسى واستنباؤه لو وإ هار 

املعجزات عليو؛ ورب خَت يتج و ُب بعض البقاع، فينشر اهلل بركة ذل  اخلَت ُب أقاصيها، ويبث 

املراو باملبارك : وقيل.  ثار ظمنو ُب أباع ىا، فكي  دبثل ذل  ا مر اَل يي الذي جرى ُب تلي البقعة

وال اىر أ و عام ُب كل من كان ُب تل  ا رض وُب ذل  الواوي . موسى وامللئكة اااضرون: فيهي

وذمينو ولوطا إىل : "و واليهما من أرض الشام، ولق  جعل اهلل أرض الشام بال كات موسومة ُب قولو

و قت أن تكون كذل  فهي مبعث ا  بياء صروات اهلل عليهي " ا رض اليت بركما فيها للعاملُت

فما معٌت ابت اء خ اب اهلل موسى بذل  : فإن قلت. ومهبط الو ي إليهي وكفاهتي أ ياء وأمواتا

قال . ىي بشارة لو بأ و ق  ق ى أمر ع يي تنتشر منو ُب أرض الشام كلها ال كة: عنو جميئو؟ قلت

                                                           
: قال وقومو فرعون إىل أرسلو ملا  ُت ُب أي ا( أتاىا )قال وملئو فرعون إىل أرسلو وملا ،"أتاىا: "قال فرعون إىل أرسلو ملا كي  فا  ر 

 .105 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي، :  أ  ر. اىرا املوطنُت بُت الفرق ترى وأ ت" جاءىا"
 .105 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،   
، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويل ُب وجوه التأويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،   

432.  
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 والشاط ء اجلا ب، وىو شفَت الواوي، وكذل  الشط وال ي  وال ا ل، كلها :حمم  ا مُت

 .والواوي ُب ا صل املوضع الذي ي يل فيو املاء، ومنو مسي املفرج بُت جبلُت واويا. دبعٌت وا ج

جا ب النهر والواوي وال نام، : والشَّطُّز . ُش ُْوطٌ "واجلماعة " َشطٌّن  ":وقال ابن من ور

 : قال أبو النجي. وكل جا ب من ال نام شط

  ُعلَّْقُت خووا من بنات الزُّزطَّ   ذات جهاز م غط ملطٌّن 

     كأن ربت ورعها املنعطّ 

 و " اْلَعاَلِمُتَ  َربيِّن  اللَّوِ  َوُسْبَحانَ  َ ْوََلَا َوَمنْ  النَّارِ  ُب  َمنْ  بُورِكَ  أَنْ   ُوِويَ : " النمل ُب قال

 تع يي موق  النمل ُب املوق   ن وذل  فقط، الن اء جهة ذكر بل القصص، ُب ذل  مثل يذكر

 ن الن اء فيو معٌت " أن ": قال الزخمشري:العاملُت رب هلل تع يي القول وىذا أسلفنا كما

 ووي بأ و بورك : ىل صموز أن تكون املخففة من الثقيلة وتق يره:  فإن قلت. قيل لو بورك. القول

اليصح؛  هنا : على إضمارىا؟ قلت: فإن قلت". ق "ال،   و ال ب  من : وال مَت الشا،؟ قلت

. بورك من ُب مكان النار، ومن  ول مكاهنا" َ ْوََلَا َوَمنْ  النَّارِ  ُب  َمنْ " ومعٌت . عالمة الربذف

 . البقعة اليت  صلت فيها وىي البقعة املباركة: ومكاهنا

 ُب املف رة "أن" ب  فجاء" موَسى يا أَنْ : "القصص ُب وقال" موَسى يا ":النمل ُب قال

: سبب من  كثر وذل  النمل، ُب هبا يأت و  القصص،

                                                           
 اجملل  ،املرجع ال اب ، تف َت   ائ  الروح والرضمان ُب روايب علوم القر نحمم  ا مُت بن عب  اهلل ا رومي العلوي اَلرري الشاع الشافعي،  

 .181، ص 21
  .2264، ص 4، ج (ى 1119وار املعارف، : القاىرة)، ل ان العربابن من ور  
 .106 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،   
، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن  قائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويل ُب وجوه التأويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  

432.  



48 
 

 
 

 بالن اء فشرفو ذكر ا كما ملوسى وتكرمي سبحا و، هلل تع يي مقام النمل ُب املقام أن منها

 أو ىذا، بنحو  اويناه: أي الكالم، يف ر دبا فجاء القصص، ُب كذل  املقام لي   ُت ُب املباشر

 أن ومنها ".اذىب لو قلت" و "اذىب أن إليو أشرت": قول  بُت فرق فهناك معناه، ىذا دبا

 التكلي  ثقل أن  ومنها.التب ط ُب زياوة "أن" ب  فجاء وتفصيل تبّ ط مقام القصص سورة ُب املقام

 ىو كما التكلي  وقوة املهمة حب ب طمتل  املوق  أن ذل  الن اء، ُب املباشرة ي ت عي النمل ُب

  .معلوم

 َربُّز  اهللُ  أَ ا ِإينّ : "القصص سورة ُب وقال ،"اَاكييُ  الَعزيزُ  اهللُ  أَ ا إ ّوُ : "النمل ُب قال

 القصص، ُب بو يأت و " أ ا ِإ ّو: "النمل  ية ُب التع يي على ال ال الشأن ب مَت فجاء. "العاَلمُتَ 

  .التع يي ُب زياوة النمل ُب" اَاكيي الَعزيزُ  "الكرظمُت بامسيو جاء ٍب

  اكي فرعون فإن التكلي ، ثقل مقام مع وتناسبهما االمسُت ىذين اختيار إىل ا  ر ٍب

الَغالِبوَن  لََنْحنُ  إ ّا ِفرَعْونَ  بِِعزّةِ : "قائلُت بعزتو ال حرة أق ي كي  ترى أال العزّة، رواء يرت ي متج 

 وال العزيز ىو أ و على لل اللة والالم با ل  معرفا "العزيز" أمسائو بُت من فاختار. (44: الشعراء)

 الوصفُت هبذين املتص  فهو سواه،  كمة ذا وال  اكي ال أ و على لل اللة "ااكيي"و سواه، عزيز

 الكمال على ال اللة من والالم با ل  االمسُت ىذين تعري  وُب.  صرا الكمال جهة على

  . خرون فيهما يشاركو ق  فإ و " كيي عزيز" قال لو ما طمفى ال ما وااصر

                                                           
: تعاىل قولو ومثلو  صا، القول ىذا لو قلت فق  الثاين وأما. املعٌت ىذا على ت ل واللة أو لفظ بأيّ  بالذىاب، إليو أشرت: معناه فا ول  

 يَا قَالَ : "قولو خبالف معناه ىذا دبا أو تف َته ىذا دبا:  أي"(105-104: الصافات) اْلُمْحِ ِنُتَ  ذَمْزِي َكَذِل َ  إِ َّا الرُّزْؤيا َص َّْقتَ  َق ْ  .إِبْ رَاِىيُي  يَا َأنْ  َو َاَويْ َناهُ "
 .106 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي، : أ  ر. "(46: ىوو)أَْىِلَ   ِمنْ  لَْي َ  إِ َّوُ   ُوحُ 
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 موسى أن يذكر  " اَاكييُ  الَعزيزُ  اهللُ  أَ ا: "قال ملا أ و كي  أخرى  ا ية من ا  ر ٍب

 يص قو روءا، لو يكون أن ربو سأل أ و ذكر ذل  يقل   وملا بأخيو، ويقويو يعّززه أن ربو سأل

  .ىارون أخوه وىو ويقويو

 ال ما التع يي من ذل  وُب" العاملُتَ  ربّ  اهللُ  أ ا إينّ  "القصص ُب قال ولكنو: تقول وق 

 إ ّوُ : "عليو وزاو" العاملُت ربّ  اهلل وسبحان: "قال فق  النمل، ُب أي ا ذل  قال وق : و قول. طمفى

 رّب  أَ ا إينّ : "طو سورة ُب قال و : تقول  وق .املقامُت بُت الفرق فات ح" اَاكييُ  الَعزيزُ  اهلل أ ا

 ربّ  "والقصص النمل سورٌب ُب قال كما يقل و  خصوصا، لو ربوبيتو بذكر"  َعَلْي ُ  فاخلعْ 

 ؟ "العاملُت

 وأرش ه فعلمو أوال ال الم عليو ملوسى والتوجيو اخل اب كان طو سورة ُب أ و: واجلواب

 أُْخِفيَها َأَكاوُ   تَِيةٌ  ال َّاَعةَ  ِإنَّ  . ِلذِْكرِي الصَّالةَ  َوأَِقيِ  فَاْعُبْ ين  أَ َا ِإالَّ  إَِلوَ  ال اللَّوُ  أَ َا ِإ ٍَِّت : " لو فقال

: ذل  بع   وقال .الصالة وإقامة العباوة منو ف لب ،"(15-14: طو)َتْ َعى  دبَا  َ ْف ٍ  ُكلُّز  لُِتْجَزى

 َمرَّةً  َعَلْي َ  َمنَ نَّا َوَلَق ْ : "فقال أخرى مرة عليو منتو ذكر ٍب ، ("23: طو)الُكْ ى   ياتِنا ِمنْ  لُِنرَِي َ "

َنا ِإذْ  .أُْخَرى  وظم ي ُب ذكر منتو عليو و  يرو مثل ذل  . (38-37: طو) يُوَ ى َما أُميِّن َ  ِإىَل  أَْوَ ي ْ

 .ُب النمل وال ُب القصص

فإ و   يذكر توجيها لو أو إرشاوا لعباوتو ُب النمل، وال ُب القصص فلي يأمره بعباوة أو 

ٍب إ و سورة القصص وإن كان ق  فصل ُب ذكر والوتو و شاتو وما . صالة أوتكلي  خاص بشأ و

 . إىل ذل  فق  ذكرىا ُب  الة الغيبة ال ُب  الة اخل اب
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 املف رة "أن" ب  فجاء. "َعصاكَ  أْل ِ  وأنْ : "القصص ُب وقال" َعصاكَ  َوأَْل ِ : "النمل ُب قال

 مباشر قول" َعصاك وأَْل ِ : "فقولو". موسى يا أن" و "موسى يا": قولو ُب مر ما و  َته. املص رية أو

 تف َته دبا  اواه أ و معناه فإ و" َعصاك أْل ِ  وأنْ : "قولو  وأما.التكرمي على وال وىو العزة، رب من

 يكون فق . بالذىاب  اويتو املعٌت كان( اذىب أن  اويتو: )قلت إذا فأ ت. ىذا معناه دبا أو ىذا

 ذكر اه ما رمو  وىو.اذىب لو قلت: أي ،(اذىب  اويتو: )قول  خبالف بغَته أو اللفظ هبا الن اء

 .لتكرارىا واعي فال ووواعٍ  أسباب من "موسى يا أن" و "موسى يا": قولو ُب

 ووي أن : على بورك؛  ن املعٌت: ؟ قلت"َعصاكَ  َوأَْل ِ "عالم ع   قولو : فإن قلت

: قولو بورك من ُب النار، وقيل لو: واملعٌت. كالشما تف َت لنووي: بورك من ُب النار، وأن أل  عصاك

" اللَّوُ  أَ َا ِإينيِّن  ُموَسى يَا أَنْ : " بع  قولو"َعصاكَ  أْل ِ  وأنْ ": وال ليل على ذل  قولو تعاىل. أل  عصاك

كتبت إلي  أن  ج وأن اعتمر، وإن شئت أن  ج : على تكرير  رف التف َت، كما تقول

  .واعتمر

 بزياوة. "زَبَ ْ  َوال أْقِبلْ  موَسى يا: "القصص ُب وقال" زَبَ ْ  ال موَسى يا: "النمل ُب قال

 :سبب من أثر لو وذل  النمل، ُب ما على( أقبل)

 .القصص ُب التفصيل مقام خبالف اإلطالة ع م ي ت عي النمل ُب اإلصماز مقام أن منها

 وع م اإلقبال إىل ف عاه اَلرب، ُب موسى إيغال على ي ل القصص ُب اخلوف جو شيوع أن ومنها

  .بو ألي  ىو الذي مكا و ُب تعبَت كل  فوضع.اخلوف

                                                           

 109 ص ،املرجع ال اب ، مل ات بيا ية ُب  صوص من التنزيلفاضل صاحل ال امرائي،   
، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن خقائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويل ُب وجوه التأويلأبو القاسي حمموو بن عمر الزخمشري،  

  .55، ص 7 ج ،املرجع ال اب ، تف َت البحر احمليطحمم  بن يوس  ا   ل ي، : أ  ر. 433
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ْرَسلونَ  َلَ يّ  طَمافُ  ال إينّ : "النمل ُب قال
ُ
 ذل . "اآلِمنُتَ  ِمنَ  إّ  َ : "القصص ُب وقال" امل

. "اآلِمنُتَ  ِمنَ  إّ  َ : "قائال فأمنو ا من إىل ضمتاج واخلائ  اخلوف، مقام القصص سورة ُب املقام أن

رَسلونَ  َلَ يّ  طَمافُ  ال إينّ : "فقال والتشري ، التكرمي مقام فاملقام النمل سورة ُب أما
ُ
 بذل  فأملح" امل

 ُب زياوة وىو بالقرب، مشعرا "َلَ يّ " :قال كي  ا  ر ٍب. وتشري  تكرمي وىذا منهي،  و إىل

. والتشري  التكرمي

 دبا  اواه للقرب املفي ة" َلَ يّ : "النمل سورة ُب قال ملا أ و كي  أخرى  ا ية من ا  ر ٍب

 املناوي بُت ففصل القصص، ُب قال كما" موسى يا أنْ : "يقل و " موسى يا: "فقال القرب يفي 

: يقل و " َعصاكَ  وأل ِ : "فقال بينهما فاصل بال القرب يفي  دبا أي ا وأمره. البع  يفي  دبا واملناَوى

 كان   و وذل  قرب، من وأمرَه قرب من فناواه. منو املأمور قرب على لل اللة" َعصاكَ  أل ِ  وأنْ "

   .ورفعتو التعبَت ىذا علو فا  ر قريبا، منو

رَسلونَ  َل يّ  طَمافُ  ال إينّ : "قال كي  أخرى  ا ية من ا  ر ٍب
ُ
 ال إين": يقل و " امل

 وق  اخلوف، كل وطمافو و طمشو و ولكنهي حب رتو، طمافون ال املرسلُت  ن "املرسلون مٍت طماف

. لو وأخشاىي منو، الناس أخوف فهو "هلل أخشاكي أ ا": وسلي عليو اهلل صلى قال

 ذل  مثل يقل و " ر ييٌ  َ فورٌ  فإينّ  سوء بَع َ  ُ  نا بَّ لَ  ٍبّ   ََليَ  منْ  إالَّ : "النمل ُب قال

 ولو "سوء بع    نا ب ل ٍب  لي من إال اآلمنُت من إ  ": يقال أن ضم ن ال   و القصص، ُب

  .كالما يكن   ىذا قال

  َف ي  َلْمتُ  إين ربّ : "سبأ ملكة قول ذل   اسب أخرى  ا ية ومن  ا ية من ىذا

 للشم  وسجووىا بكفرىا  ف ها  لمت فإهنا ،(النمل)" الَعاملُتَ  ربّ  هلل ُسَليمانَ  َمع وأْسَلْمتُ 
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 كل من موطنو التعبَت ىذا فالءم العاملُت رب هلل فأسلمت سوء، بع    نا ب لت ٍب اهلل، منجون

 ِإينيِّن  َربيِّن  قَالَ : "تعاىل قولو وىو أي ا القصص سورة ُب التعبَت ىذا مثل ورو لق : تقول  وق . ا ية

 (. 16: القصص) "الرَِّ ييُ  اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإ َّوُ  َلوُ  فَ َغَفرَ  يل  فَاْ ِفرْ   َ ْفِ ي  ََلْمتُ 

 ال الم عليو موسى قول ىو القصص سورة ُب القول فإن خمتلفان، املقامُت أن واا 

 إىل منيبا قولو إىل ترى أال تعاىل، باهلل مؤمن ىو بل باهلل، كافرا يكن   وموسى املصري، قتل  ُت

 ذَمٍّت َربّ : "مصر من فر  ُت وقولو" يل  فَاْ ِفرْ   َ ْفِ ي  ََلْمتُ  ِإينيِّن  َربيِّن  قَالَ : "فعلتو فعل بع ما ربو

 . "الّ بيل َسواء يَ ْهِ َيٍت أن ريب َع ى قال: "وقولو" ال اِلمُتَ  الَقْومِ  ِمنَ 

 ملكة خبالف سيئا يكن   ال الم عليو ا و ذل  سوء، بع    نا يب ل   موسى فإن

 بَّ ل ٍبُّ   ََليَ  من إالَّ : "قولو من جاء فما. سوء بع    نا ب لت وق  مشركة، كا ت فإهنا سبأ،

  . ا ية كل من فيو ورو الذي للموضع مالءمة أكثر.. " سوء بَع َ  ُ  نا

 ق . "َجْيِب  ُب يََ كَ  اْسُل : "القصص ُب وقال" َجْيِب  ُب يََ كَ  َوأوِخلْ : "النمل ُب قال

 سل : فيقال ال بل سلوك ُب كثَتا ي تعمل الذي( سل  )الفعل أمر القصص سورة ُب استعمل

 ِفجاجا ُسُبال ِمنها لَتْ ُلكوا . ِب اطا ا ْرضَ  َلُكي َجَعلَ  واهلل: "تعاىل قال سلكا، واملكان ال ري 

 ما خبالف القصص، ُب موسى قصة ُب وال بل ا مكنة سلوك تروو   و ذل  ،"(20-19:  وح)

 إىل اليي ُب ملقى وىو دبوسى الصن وق سلوك القصص سورة ُب: أي فيها، ورو فق . النمل ُب ورو

 مصر، من فراره بع  م ين إىل ال ري  موسى وسلوك. أثره تقص وىي أختو وسلوك فرعون، قصر

   إ و  ىت مصر، إىل ال ري َ  وسلوكو بأىلو موسى وسَت م ي، ُب الصاحل العب  إىل ال بيل وسلوكو

 فقال القصة ُب وال لوك لل َت ذكر كل طوى إ و بل ا جل ق اء بع  بأىلو سَتَه النمل ُب يذكر
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 فإ و القصص، ُب ورو ما خبالف" خِبَ  ِمنها س تيُكيْ   ارا  َ ْ تُ  إينّ   ْىِلوِ  موَسى قالَ  إذْ : "مبت ئا

 ُب ال لوك ذكر فح ن"  ارا ال ورِ  جاِ بِ  منْ   َ  َ  بأىِلوِ  وسارَ  ا َجلَ  موسى ّق ى فلّما: "قال

  .النمل وون القصص

 الفعل مص ر شما اللذين ال لوك أو ال َّل  من أخص اإلوخال ىذا من  ا ية إن

 وسلكت ال ري  سلكت: تقول إوخال، و َت إوخاال يكون ق  ال لوك أو ال َّل   ن سل ،

 أخص فاإلوخال. فيو أوخلتو: أي املخيط، ُب اخليط سلكت: وتقول فيو، سرت: أي املكان،

 َرّب ِ  ُسُبلَ  فاْسُلكي: "تعاىل قال مي ورا، سهال يكون ق  ال َّل  فإن. وال لوك ال ل  من وأش 

 اهلل أنّ  تَ رَ  أ ْ : "وقال وي ره، سهولتو على لي لل "ذلال" :قال كي  فا  ر ."(69: النحل) ُذُلالً 

 ُب املاء سلوك من أي ر ىناك وىل. (21: الزمر)اَ ْرِض  ُب ينابِيعَ  َفَ َلَكوُ  ماء الّ ماءِ  ِمن أ ْ َزلَ 

 فيها؟ و وره ا رض

 املشقة موطن ُب اإلوخال ووضع والي ر، ال هولة موطن ُب ال لوك وضع فناسب

 فَ َلّما: "وقولو" خِبََ ٍ  ِمنها س تيُكيْ : "قولو مع يوضع أن اإلوخال  اسب لق . الصعب والتكلي 

  .وقومو فرعون إىل التبليغ ومهمة" جاَءىا

. و اسب أن يوضع ال لوك ُب مقام اخلوف، وأن يوضع اإلوخال ُب مقام ا من والثقة

الذي ىو اختّص من " الشهاب القب "و اسب أن يوضع اإلوخال وىو اختص من ال لوك مع 

اجلذوة، وأن يوضع ال لوك وىو أعي من اإلوخال مع اجلذوة من النار اليت ىي أعي من الشهاب 

 . فكل لف ة وضعت ُب مكاهنا املالئي َلا سباما. القب 
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. النمل ُب ذل  مثل يذكر و " الّرْىب ِمن َجناَ  َ  إلَْي َ  واْضُمي: "القصص ُب قال

 التفصيل جلو ومناسب القصة، ُب تروو الذي اخلوف جلو مناسب وىو ، اخلوف ىو . "الرىب"و

  .النمل ُب ما خبالف فيها

 ُب أع اه فق . "بُرىا انِ  َفذاِ  َ : "القصص ُب وقال"  ياتٍ  ِتْ عِ  ُب: "النمل ُب قال

 ثقة مقامَ  النمل ُب املقام كان ملا وذل  برىا ُت، القصص ُب وذكر فرعون، إىل  يات ت ع النمل

 مقام املقام كان وملا ت عا، فجعلها اآليات ووّسع وقومو، فرعون إىل فجعلهما املهمة، وّسع وقوة

.  اآليات ذكر من وقلل املهمة ضّي  القصص، ُب خوف

 ملا مناسب النمل ُب( اآليات )كلمة استعمال إن  ٍب.املناسب مكا و ُب وضع تعبَت وكل

 القصص ُب تروو  ُت ُب مرات، عشر فيها ذكُرشما تروو فق  ال ورة ُب واآلية لآليات ذكر من تروو

 ُب مرتُت، فيها تروو الذي القصص ُب ال ىان ووضع النمل ُب( اآليات )وضع فناسب. مرات ست

  .مكا و تعبَت كل فناسب وا  ة، مرة النمل ُب ورو  ُت

 وائرة فوسع. "وَملِئوِ  ِفْرَعْونَ  إىل: "القصص ُب وقال" َوقْوِموِ  ِفْرَعْونَ  إىَل : "النمل ُب قال

 اليت بنف و موسى لثقة ومناسب القصة، ُب التكرمي جلو مناسب وذل  ذكر ا، كما النمل ُب التبليغ

 . القصص ُب ورو ما خبالف أع يها، اليت اآليات وّسع التبليغ وائرة وّسع وملا. القصة أوضحتها

 موسى أن ذل  ومعٌت. "ُمبُتٌ  ِسْحرٌ  ىذا قالوا ُمْبِصرَةً   ياتُنا جاَءتْ ُهي فَلّما: "النمل ُب قال

  ُت ُب والتكرمي، والثقة القوة ملقام املناسب وىو مراجعة، أو لًتوو ذكر وون من و فذىا املهمة قبل

                                                           
أبو إسحاق إبراىيي بن : أ  ر). واملعٌت ُب جنا   ىهنا ىو الع  ، ويقال الي  كلها جناح. والرىب صبيعا ومعناشما وا  ، مثل الرش  

  .143، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، معاين القر ن وإعرابو للزجاجال ري، 
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 وخوفو لربو مراجعتو فذكر ،"يَقُتلونِ  أن فأخافُ   ف ا منهي قتلت إين ربّ  قال: "القصص ُب قال

 .الكالم ُب والتفصيل التب ط وجلو ال ورة ُب اخلوف جلو املناسب وىو القتل، من  ف و على

وصموز أن يكون " ُمْبِصرَةً   ياتُنا جاَءتْ ُهي فَلّما": ُب إسناو اإلبصار إىل اآليات ُب قولو تعاىل

اسي " ُمْبِصرَةً " اجملاز املرسال والعالقة ال ببية  هنا سبب اإلبصار وىذا أوىل من قول بع هي إن 

فاعل واملراو بو املفعول أطل  اسي الفاعل على املفعول إشعارا بأهنا لفرط وضو ها وإفارهتا كأهنا 

جعل اإلبصار َلا .  املبصرة ىي ال اىرة البينة: قال الزخمشري.تبصر  ف ها لو كا ت دما يبصر

 .وىو ُب ااقيقة ملتأمليها،  هني الب وىا وكا وا ب بب منها بن رىي وتفكرىي فيها

                                                           
  .173، ص 7 اجملل   ،املرجع ال اب ، إعراب القر ن الكرمي وبيا وحميي ال ين ال يرويش،  

، ص 4 ج ،املرجع ال اب ، الكشاف عن خقائ   وامض التنزيل وعيون ا قاويل ُب وجوه التأويلأبو القاسي حمموو بن عةر الزخمشري،   
434 . 


