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 سورة القمر 
 قراءة في الدالالت والعبر

 أ. د. بشرى البستاني
 (1) 

سورة القمر مكية من خمس وخمسين آية، تسلسلها الرابع  والخمسعون          
في الجزء الساب  والعشرين، ويطلق عليها "اقتربت الساعة" كما يطلعق عليهعا " 

يكون لهعا اسعمان  و فقد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير، وقد  (1)اقتربت.. " 
وسعميت الزهعراء  (2) كثر كسورة البقرة يقال لها "فسطاط القرآن" لعظمها وبهائها

 (3)إقععر وا الزهععراوينب البقععرة وآل عمععران..(( )إشععارة إلععي حععديو الرسععول الكععريم )
وسعاام القععران ععن حععديو الرسعول عليععا المع"ة والسعع"م "إن لكعل شععيء سععااما  

وسورة الاحل تسمي "سورة الاعم" لما عدد فيها  (4)بقرة" وان ساام القرآن سورة ال
اهلل تعععالي مععن الععاعم علععي عبععاد  وسععورة حععم عسععق تسععمي "الشععور " والجاثيععة 
تسععمي "الشععريعة" وسععورة محمععد )"( تسععمي "القتععال.." حتععي قععد يتجععاوز اسععم 

والم"حعععظ  ن تععععدد  سعععماء  (5)السعععورة الواحعععدة العشعععرين اسعععما  كسعععورة ال اتحعععة 
حقعععل د لعععي   يبتععععد عمعععا ياطلعععق معععن  لورة الواحعععدة معععا يا عععخ يعععدور داخعععالسععع

د  ت المتن، فالعرب تراعي في الكثير من المسميات  خذ  سمائها من اعادر 
 و مستغرب يكون في الشيء من خلق  و م ة تخما  و تكون معا  و حكم 
  و  كثععععر  و  سععععبق ردراخ الععععر س للمسععععمي، ويسععععمون الجملععععة مععععن الكعععع"م  و

                                                           
  /ع قسم اللغة العربية كلية اآلداب  ستاذ/ جامعة المومل. 

.260/  4ياظرب ت سير القرآن العظيم، ابن كثير، 1
إليا بالبرهان  حقا  . وساشير 269/  1ياظرب البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 2
.553/  1محيح مسلم، 3
.561-560/  1المستدرخ، 4
.270-269/  1ياظرب البرهان، 5
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القمععيدة الطويلععة بمععا هععو  شععهر فيهععا، وعلععي ذلععخ جععرت  سععماء سععور الكتععاب 
 (1)العزيز..
تسععمية السععورة تبععدو متنتيععة مععن خعع"ل  نوفيمععا يخعع" سععورة القمععر فعع          

التنكيد علي حضور هذ  اآلية الكواية العظيمة في حياة الااس عامعة والعربعي 
حراوس، وفععي حيععاة مععاهم بشععكل خععا"، ذلععخ  ن حضععور القمععر فععي فضععاء معع

ووعي إاسعان متنمعل، جعواب لل ضعاء، رفيعق للمعحراء،  بعد  ن يكعون حضعورا  
لا  هميتا، و سيما  ن  همية القمر في حيعاة ععرب قعريس تسعتمد  معولها ممعا 
ساتطرق لا بعد قليل وذلخ لما للقمر من  همية فعي حيعاة اراسعان العربعي معن 

ف  عدة معن جهعة  خعر ، ويعوم حيو كواا مقدسا  عادهم من جهة وممدر ماا
شارة إلي  القيامة من حيو كون خس ا ع"مة علي طي م حة الحياة الدايا وا 

 (2)بداية البعو والاشور دخو  في حياة خالدة.
إن تسععمية سعععائر سعععور القعععرآن الكعععريم إامعععا يكعععون لهعععد  فعععي السعععورة،          

العواردة فعي قمعتها  فسميت البقرة معث" لقرياعة ذكعر قمعة البقعرة و هميعة الحكمعة
م  باي إسرائيل، وسميت سورة الاساء لما تعردد فيهعا معن  حكعام الاسعاء وسعورة 

 (3)"ق" لما تكرر فيها من م ردات احتوت علي حر  القا ، وهكذا..
ويكععععاد يكععععون ثابتععععا  فععععي مععععذهب جمهععععور العلمععععاء  ن  سععععماء السععععور          

 اععا "يابغععي البحععو عععن تععوقي ي، يقععول مععاحب البرهععان وياقععل عاععا السععيوطي 
تعداد ا سامي هل هو توقي ي  و بمعا يظهعر معن المااسعبات، فعنن كعان الثعااي 
فلعععن يععععدم ال طعععن  ن يسعععتخر  معععن كعععل سعععورة مععععااي كثيعععرة تقتضعععي اشعععتقاق 
 سععمائها وهععو بعيععد" وتلععخ إشععارة مهمععة تقتضععي  ن تكععون قضععية تسععمية السععور 

ورها ممععا يليععق بجعع"ل القععرآن توقي يععة هاععا بععالتوقي  وحععد  تثبععت اهسععماء بسعع

                                                           
.270/  1ياظرب الممدر ا سا، 1
.9-7ياظر مث"ب سورة القيامة، اآليات 2
.271-270/  1ياظرب البرهان، 3
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العظععيم ووحدتععا واسععتقرار  ععع"م سععور  ولععذلخ  ثععر مهععم فععي عمليععة تلقيععا عبععر 
العمور، وفي هذا يكمن تعليل قول الزركشي.. )وهو بعيعد( و  يخ عي معا فعي 
هععذ  ارشععارة مععن دقععة وذكععاء، ذلععخ  ن القضععية لععو لععم تكععن توقي يععة فععان اهمععر 

آن ال طعن، العذس  طلقعت عليعا اظريعات القعراءة سعيختل  ويت عرق  ن قعارل القعر 
الحديثةب القارل الجعاد سعيكون قعادرا  علعي وضع  تسعميات كثيعرة للسعورة الواحعدة 
تتااسعععب ووفعععرة مععععااي تلعععخ السعععورة ولاعععي مسعععتوياتها الد ليعععة، وهعععذا   يت عععق 
تقااععععا وااسععععجام إعجععععاز  والهععععد  مععععن ازولععععا،  وجعععع"ل إحكععععام القععععرآن الكععععريم وا 

وحعععدة اهمعععة ارسععع"مية، وقعععد  كعععد توقي يعععة  سعععماء السعععور ووحعععدة  ودعوتعععا إلعععي
تنلي ها وترتيب آيها في الكتابعة علمعاء ودراسعات  شعارت إلعي  ن كعل معا يتعلعق 
بشععنن القععرآن جععر  بتوقيعع  مععن الرسععول عليععا المعع"ة والسعع"م يقععول مععاحب 

ويقعول ( 1)ارتقانب "وقد ثبت  سعماء السعور بعالتوقي  معن اهحاديعو واآلثعار.." 
ارمعععام الحعععافظ  بعععو عمعععر العععدااي "القعععول عاعععداا فعععي تعععنلي  السعععور وتسعععميتها 
ععع"م ماععا بععا  وترتيعب آيهععا فععي الكتابععة  ن ذلععخ توقيعع  مععن رسععول اهلل )"( وا 
لتعععوفر مجعععيء اهخبعععار بعععذلخ واقتضعععاء الععععادة بكواعععا كعععذلخ وتواطععع  الجماععععة 

ختيعععار اسعععم علعععي عكعععس معععا  شعععار إليعععا بعععع  المستشعععرقين معععن  ن ا (2)عليعععا"
السعععورة   يخضععع  إلعععي قاععععدة عامعععة، وان الاعععاس اسعععتخدموا  يعععة م عععردة لتكعععون 
عاوااععا للسععورة ولععذلخ كععان لععبع  السععور اسععمان  و  كثععر وكعع" ا سععمين يععدور 
بين الااس، محاولين ا ستد ل بذلخ علي  ن  سماء السور من وض  العلماء 

لكعععن الجعععواب علعععي ذلعععخ  (3) العععذين ادخلوهعععا  حقعععا  بمعععا يااسعععب ارشعععارة إليهعععا،
يكمن في  ن  سماء السور كاات معروفة بين المحابة فعي زمعن الابعي الكعريم 

                                                           
.1/150ياظرب ارتقان في علوم القرآن، السيوطي1
و اقععع"  ععععن محاضعععرات فعععي علعععوم القعععرآن، د. لعععاام 9يعععان فعععي ععععد آس القعععرآن، ورقعععة الب2

.87قدورس، 
ياظرب  سماء السور.3
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)"( ولكاهععا لععم تكتععب فععي الممععح  فععي  وائععل السععور، هاهععم لععم يكتبععوا فععي 
الممعععح  إ   ل عععاظ العععوحي لكعععي   يخعععتلط العععوحي بمعععا لعععيس ماعععا، لكعععن هعععذ  

 .(1)هع(  105يوس  الثق ي )اهسماء كتبت في المماح  زمن الحجا  بن 
(2) 

وهعو  (2)اسم السورة علم لها، وتحيل م ردة العلم علي الجبل والع"معة         
ع"مععة تععدل علععي المسععمي بععدون واسععطة حيععو يميععز اسععم العلععم مععاحبا مععن 

ولقد  ثعارت  سعماء اهعع"م معن الدراسعات والمااقشعات قعديما وحعديثا  (3)لير .. 
اثروبولوجية واللسااية والماطقيعة معا يمععب حمعر ، وفي مختل  الدراسات اه

كما  ن الباحثين في الرمزيعة احلعوا اشعتقاق  سعماء اهعع"م مكااعة مرموقعة مثعل 
تودرو  ودان سبرير هاا وسيلة لاقل الع"مات اللغوية وماها  سعماء اهعع"م 
معععن ا عتباطيعععة إلعععي القمعععدية  س  اهعععا تمعععبح ذات قيمعععة رمزيعععة، وكعععذا فععععل 

كمعععا خممعععوا فقعععرات مهمعععة لبيعععان  سعععماء  (4)البعععاحثين فعععي الشععععرية.. بعععع 
اهعععع"م ووظي تهعععا وحقيقتهعععا وكي يعععة ا شعععتقاق ماهعععا، فنسعععماء اهعععع"م تحمعععل 
تداعيات معقدة تربطها بقم" تاريخية و سطورية، وتشير قلي"   و كثيعرا  إلعي 

 (5)  بطال و ماكن تاتمي إلي ثقافات متباعدة، في الزمان والمكان..
ووسعععط زحمعععة اآلراء التعععي اهتمعععت بعععالعاوان واهعععع"م اجعععد  ن  عععع"م          

الرسعععل واهابيعععاء والقعععادة، تشعععكل وحعععدة  سعععلوبية مثيعععرة تتسعععم بنهميعععة بالغعععة معععن 
حيو الطاقة الد لية التي تكمن فيها، حيو يمثل حضعور العلعم اابثاقعة كاشع ة 

شعارات متععددة لوقائ  و حداو تاريخية تاثال ماها وفيها ومعه ا  سعماء  خعر  وا 
تحمعععل د  ت كثي عععة تتبلعععور ع"ماتهعععا حتعععي تتعععداخل وياضعععوس بعضعععععها إلعععي 

                                                           
.85/  1ياظرب التحرير والتاوير، الطاهر بن عاشور، 1
ياظرب لسان العرب، مادة )علم(.2
.76/  1ياظرب معااي الاحو، 3
وممادرها. 64م تاح، ياظرب تحليل الخطاب الشعرس، د. محمد 4
.65ياظرب الممدر ا سا، 5
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بع  لتكمن جميعها في هذ  الوحدة اهسلوبية التي  طلق عليها علما  فمعا  ن 
يعععذكر اسعععم سعععورة القمعععر حتعععي تابثعععق  معععام قعععارل القعععرآن المتنمعععل معععورة القمعععر 

ة مععن آيععات اهلل القععاهرة، وحتععي يععاه  الوعيععد بجمالععا وج"لععا ماشععقا  فععي واحععد
المتوامل وقم" العذاب التي توالت في السورة، وما  ن يعذكر اسعم الرسعول 
"اععععوح" عليعععععا السععععع"م حتعععععي تحضعععععر قمععععة ال لعععععخ والطوفعععععان وعمعععععيان القعععععوم 
وه"كهم، وكعذلخ "ععاد" المكذبعة التعي يشعير ذكرهعا إلعي قمعة الابعي هعود عليعا 

مرمعر تاعزا الاعاس لتعرديهم هعالكين، وكعذلخ ثمعود  الس"م وعذاب قوما بريح
التي تابثق  ماماا بذكرها قمة الابي مالح عليا الس"م وفتاة الااقة وعميان 
القوم حتي حل بهعم الععذاب. وهكعذا ي ععل اسعم الابعي "لعوط" عليعا السع"م العذس 
يحيععل علععي قععوم ال احشععة، واسععم فرعععون الععذس يحيععل علععي الطغيععان والعمععيان 

ت، فتحضر م  ا سعم قمعة موسعي وباعي إسعرائيل وفلعق البحعر والتيعا والجبرو 
فععي مععحراء، بيععد  ن اسععم العلععم فضعع" عععن مععا يثيععر  مععن هععذ  الععد  ت يبقععي 
متمعع" بنمعععولا المعجميعععة وبععد  ت تلعععخ اهمعععول يبثهععا فعععي السعععياق بشعععكل 
مباشععر  و ليععر مباشععر ولععذلخ لععاب اسععم الابععي "محمععد" عليععا المعع"ة والسعع"م 

( فعي الوحععدة القممععية معن ب دايععة السعورة، معع  ااععا كعامن فععي فععل اهمععر )تععولق
اهولععي وهععي تتحععدو عععن ك ععار قععريس وعاععتهم وعمععيااهم  ن مععا يحويععا اسععم 
العلعععم هعععذا معععن د  ت المعععدق والكعععرم والابعععل وكعععل المععع ات المحمعععودة التعععي 

علععي  تععدعو إلععي التبجيععل والثاععاء،   يععت"ءم وسععياق الغضععب والتهديععد والوعيععد
تبععاا الهععو  ولععذلخ ظععل اسععم العلععم كاماععا فععي  التكععذيب واهعععرا  والعاجهيععة وا 
فععل الطلعب وفععي سعياق الحععديو ععن قععريس بيامعا ذكععر اسعم الابععي "اعوح" عليععا 

السعععع"م لمععععا فععععي  مععععول مععععادة علمععععا المعجميععععة مععععن د  ت الحععععزن والتوجعععع      
اهابيععاء ولععاب ممععا ياسععجم وممععير العععذاب الععذس ياتظععر عمععاة  (1)والاععوح.. 

                                                           
ياظعععرب لسعععان الععععرب، معععادة )اعععوح( والم عععردات فعععي لريعععب القعععرآن، الرالعععب اهمعععبهااي، 1

744إشرا  د. محمد احمد خل  اهلل،  
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اسعععم الابعععي "هعععود" عليعععا السععع"م لمعععا فعععي  معععولا المعجميعععة معععن د لعععة الرجعععوا 
والعععودة إلعععي اهلل تععععالي بيامعععا ذكعععر اسعععم "ععععاد" البائعععدة، المقتراعععة بعععريح الععععذاب 

 والدمار. 
كذلخ ليب العا" اسعم الابعي معالح عليعا السع"م لمعا فعي اسعم العلعم          

والحكمععة ممععا   يععت"ءم ولضععب السععورة علععي مععن معععااي المعع"ح وا اسععجام 
فتاعععة القعععوم وعمعععيااهم فكعععان ذكعععر ثمعععود ووقعععائ  اكرااهعععا  كثعععر مااسعععبة لسعععياق 
السععورة مععن ذكععر اسععم ابيهععا الععذس  شععارت  ليععا اآليععات مععن خعع"ل سععرد القمععة 
والحوار الذس تخللا "ابشعرا ماعا واحعدا  اتبععا..   لقعي عليعا العذكر معن بيااعا، بعل 

 ". هو كذاب اشر
إن ضعمير الغائععب هاعا يحيععل علععي ا سعم الكععامن فعي  حععداو القمععة          

وفي السياق الخارجي الذس تعود عليا ضعمائر الم ععول بعا والمجعرور والمبتعد  
فععي اآليععات الععث"و، وت سععر  آيععات كريمععات فععي سععور  خععر ، فالسععرد بضععمير 

داو وقععت الغائب مخضعب بزمايعة ماضعية، وفيعا ععودة إلعي  زمعان لعابرة و حع
 ود  ت كاماة يوحي بها الا" إن هو لم يمرح..

فقعد ذكعر ب ضعافة القعوم إليعا فعي سعياق الحعديو ععن  ( ما الابي )لوط         
تكعععذيبهم، واللعععوط بمعاعععي ا لتمعععاق، و ط الحعععو  بعععالطين إذا لل عععا.. وقيعععل 

وان مكعان قعوم  (1)اشتق من ل ظ لوط الااهي عن فعل اللواط، وهو فععل قومعا 
اما تكون هذا البحر من الزلزال الذس وق  فيهم  لوط هو موق  البحر الميت، وا 

ذا كععان للمضععا   ن يكتسععب شععيئا مععن المضععا  إليععا  و ياععال  (2)و بععادهم..  وا 
بعضا من م اتا فان م عردة قعوم هاعا  خعذت معن العلعم "لعوط" د لعة ا لتمعاق 

التكععذيب، بيامععا  والتغليعع  بععان ضععرب علععي قلععوبهم فغل هععا المععد  وران عليهععا

                                                           
.689ياظرب الم ردات في لريب القرآن، 1
.113ياظرب قم" اهابياء، عبد الوهاب الاجار، 2
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اكتسعععب المضعععا  معععن العلعععم فعععي اآليعععة اهخعععر  الشعععمول بالرحمعععة وارحاطعععة 
 بالاجاة )إ  آل لوط..(.

وممعععا يااسعععب سعععياق التهديعععد واراعععذار ذكعععر فرععععون، وال فرععععون هعععم          
الطغعععاة اهبالسعععة العععذين ععععر  القعععران الكعععريم قمعععتهم مععع  الابعععي موسعععي عليعععا 

هعععو يعرضعععها اآلن ابلعععأ ععععر  فعععي  وجعععز سعععرد السععع"م فعععي سعععور متععععددة، و 
و كث  تبئير، في آيتين اثاتين فقط، ))ولقد جاء آل فرعون الاذر، كذبوا بآياتاا 
كلها فنخذااهم اخذ عزيز مقتدر..((. إن م ردة )كلها( دون اسعتثااء ودون لعين 
 مام ب"غ الرسول الكريم الذس لعم يعذكر اسعما لد لعة سعياق اآليعة عليعا، م عردة 

ها التوكيديعة الشعاملة هعي التعي جعلعت التكعذيب سعببا لععذاب شعامل، فجعاءت كل
الد لعععة فعععي الجملعععة متمعععاعدة تمعععاعدا  رهيبعععا  معععن خععع"ل ) خعععذااهم( بمعععيغة 
الجم  والم عول المطلق الوارد لبيان الاوا، ومن خ"ل جبروت المضعا  إليعا 

 )احويا( م  م تا)عزيز مقتدر(.
(3) 

الخضعععرة، وقيعععلب بيعععا  فيعععا كعععدرة، وسعععامة قمعععراءب القمعععرة لعععون إلعععي          
بيضععاء، واهقمععر حسععب ابععن قتيبععةب اهبععي  الشععديد البيععا ، وسععحاب  قمععر 
اشعتد بياضععا لكثععرة مائعا و تععان قمععراءب بيضععاء وليلعة قمععراء  س مضععيئة و قمععرت 
ليلتاا  س  ضاءت واقمرااب  س طل  القمر علياا، والقمعر.. قمعر السعماء والقمعر 

دة يكععون فععي الليلععة الثالثععة مععن الشععهر وهععو مشععتق مععن القمععرة، حسععب ابععن سععي
والجم   قمار، و قمر مار قمرا ، وير  الجوهرس  ن القمر بعد ث"و إلي آخر 
الشععععهر يسععععمي قمععععرا  لبياضععععا، والقمععععر فععععي القربععععةب ال ضععععاء وال سععععاد، والقمععععرب 
 اهرق، والقمععرب تحيععر البمععر، وقمععرت اربععلب رويععت مععن المععاء، ومععاء قمععرب
كثير، وقمر  لكألب كثر و قمر الثمرب إذا تنخر ايااععا فلعم ياضعت حتعي يدركعا 
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معن هاععا اجعد المععدلو ت اللغويعة لمععادة )قمععر(  (1)البعرد فتععذهب ح"وتعا وطعمععا 
 تتجا اتجاهينب

مدلو ت إيجابية وهي السائدة وتدور حول قمر السماء، ارضاءة، الخضرة -1
 وبة.والبيا ، كثرة الماء، الرواء والخم

معععدلو ت سعععلبية وهعععي اهرق والتحيعععر، ال عععراغ وال سعععاد وتعععنخر اضعععت الثمعععر -2
 حتي تذهب ح"وتا..

ولم يخر  ما جاء في المعاجم اهخر  عما  ورد  اللسان، فالقمر في          
مقاييس اللغة مث" امل محيح يدل علي بيا  في الشعيء، ومعن ذلعخ قمعر 

(2)السماء، سمي قمرا لبياضا.. 
  

والقمر جرم سماوس مغير يدور حول اهر  ويكون تابعا  لها، فهو          
جععرم معععتم مععخرس كععاهر  تمامععا يسععتمد اععور  مععن ضععياء الشععمس، واهر  
بقمرهعا تعدور حععول الشعمس التععي يسعقط ضعو ها علععي وجعا القمععر عاعدما يكععون 

 وقععد ورد القمععر فععي القععرآن (3)مواجهععا  لهععا وللامعع  المظلععم مععن     اهر .. 
الكريم ستا  وعشرين مرة وتاوعت مشعاهد  عبعر اآليعات والسعور معن البعزوغ فعي 
محاججعععة الابعععي إبعععراهيم عيععععا السععع"م قومعععا وحتععععي ا اشعععقاق والخسعععو  يععععوم 
القيامععة، فهععو بععازغ ومسععخر ومايععر، وهععو سععاجد فععي قمععة الابععي يوسعع  عليععا 

شععارة لعععدد السععاين والحسععاب جاريععا  هجععل مسععمي، متحععو   معع ن هعع"ل السعع"م وا 
إلععي بععدر إلععي عرجععون، ويقسععم بععا تعععالي ثعع"و مععراتب )كعع" والقمععر.. المععدثر، 

والقمعععر إذا ت"هعععا.. الشعععمس، )و  (18و )والقمعععر إذا اتسعععق.. ا اشعععقاق،  (32
2        . 

                                                           
العرب، مادة )قمر(.ياظرب لسان 1
.25/ 5ياظر معجم مقاييس اللغة،  حمد بن فارس، تحقيق عبد الس"م فاروق، 2
.100-99ياظرب اراسان والقمر، د. محمد يوس  حسن، 3
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وللقمععععر عاععععد العععععرب قععععديما  مكااععععة خامععععة فهععععو كبيععععر اآللهععععة وسععععيد          
 وثعااهمب "و  تعذرن ودا  و  سعواعا  المعبودات ولذلخ ذكر فعي القعرآن علعي ر س 

وتسعمية سعورة قرآايعة باسعم القمعر فيهعا د لعة كبيعرة  (1)و  يغوو ويععوق واسعرا" 
علعععي  هميعععة هعععذ  اآليعععة الكوايعععة فعععي حيعععاة البشعععر بحيعععو اجعععد الخعععالق سعععبحااا 
وتعععالي يقسععم بععا فععي السععور المشععار إليهععا وهن اهلل عععز وجععل  در  بمععن ومععا 

  اابهعععار اراسعععان بعععالظواهر الكوايعععة معععن حولعععا، ومعععد  خلعععق فااعععا يعععدرخ معععد
تنثيرها في ا سا فااا ظل ي كد عليها و  سيما في السور المكيعة، وظعل يعدعو 
ظهارهعا بهعذا الكمعال  إلي تنملها من اجعل استشعرا  القعوة الكاماعة وراء خلقهعا وا 
وا اسععجام " لعععم تعععروا كيععع  خلعععق اهلل سعععب  سعععماوات طباقعععا وجععععل القمعععر فعععيهن 

يقععول اهمريكيععان  لععروس وستااسععيوب هاععا  (2)اععورا، وجعععل الشععمس سععراجا .." 
إذا لم يكن هااخ موجد من قبل ف" شيء يمكن  ن يوجد اآلن، فالعدم   ياتت 
عاا إ  العدم، ف" بد  ن تكون المادة من خلق عقل  زلي الوجود، وهذا يشعير 

اعايعا بعبععارة.. اهلل.." إلعي وجععود عقعل  زلععي خلعق كععل اهشعياء، وهععذا هعو الععذس 
والت كععر فععي ااسععجام الكععون والمخلوقععات هععو معع ة   ولععي اهلبععاب "  الععذين  (3)

 (4)يت كععرون فععي خلععق السععماوات واهر  رباععا مععا خلقععت هععذا بععاط" سععبحااخ" 
هاهعععم بهعععذا التنمعععل سيمعععلون إلعععي اتيجعععة م ادهعععا  ن وجوداعععا فعععي هعععذا الكعععون 

معياععة، ومععن ضععمن هععذ  الخععوا" الماسععجم يقتضععي  ن يكععون للكععون خععوا" 
وهكعذا.. وبععد رحلعة  (5)وجود اظم متماسكة ب عل الجاذبيعة كعالاجوم والمجعرات 

طويلععة مععن البحععو والتاقيععب ومععل العلععم فععي ماظععور  الجديععد إلععي  ن "الاظععرة 
                                                           

.23سورة اوح، 1
.16، 15سورة اوح، 2
 ياظرب العلعم فعي ماظعور  الجديعد، روبعرت م.  لعروس وجعور  ن. ستااسعيو، ترجمعة كمعال3

.66خ"يلي، 
.91سورة آل عمران، من اآلية 4
.66ياظرب العلم في ماظور  الجديد، 5
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الجديععدة تقععود مععرة  خععر  إلععي ا عتقععاد بوجععود قععدرة توجععا الكععون بنكملععا وجميعع  
ا" المععادة إلععي لايععة، واحععن اطلععق علععي هعععذ  اععواميس الطبيعععة، وجميعع  خععو 

ذا كااععت العععرب  مععة متنملععة شععاعرة فقععد كععان القمععر بعع"  (1)القععدرة اسععم اهلل.."  وا 
عجابعععا،  شعععخ واحعععدا معععن الظعععواهر الكوايعععة التعععي ل عععت ااتباههعععا ت كعععرا وتعععنم" وا 
ولععععذلخ كععععان عاععععدهم قبععععل ارسعععع"م هععععو سععععيد اآللهععععة، فهععععو الراعععععي والحععععامي 

هعععععو القمعععععر وهعععععو ارلعععععا العععععرئيس عاعععععد ثمعععععود وقعععععريس وعاعععععد  والمحعععععب، فعععععع)ود(
المعيايين، كما ااا ارلا المعبود عاد بقيعة الععرب الجاعوبيين، ومتعي ورد اسعما 
في ا" قمد با القمر، وهو عادهم اهب رمعز اريجعاد وارظهعار وارمع"ح 
والرعايععة، وقععد كتععب اسععما وح ععر علععي  خشععاب و حجععار  بععواب المبععااي لتكععون 

يتا تبركا باسما وتيماا با، كما علق اسما علي  عاعاق اهط عال تمعائم في حما
وتعاويذ تح ظهم من الشر، وفي ل ظة )ود( يكمعن معاعي المحبعة والمعودة، وقعد 
خممت لا جملة معابد يعبد فيها، ومعن آلهعة المعيايعين كعذلخ )كهلعن( العذس 

وح دليعل علعي وورود )ود( فعي سعورة اع (2)يرمز مثل )ود( إلي القمر المعبعود.. 
 قدم عبادتا وكون تقديسا عقيدة متجذرة لد  اهمم القديمة.

وتعبد السعبئيون إلعي ارلعا )المقعا( إلههعم الكبيعر وهعو القمعر ويععد فعي          
مازلعة )ود( عاعد المعيايععين وهعو المقععدم عاعدهم علعي سععائر اآللهعة وقععد تعبعد بععا 

لخ في الخط الحبشي حتي آهل الساحل اهفريقي المقابل لليمن، ويظهر اثر ذ
اليوم، وقد قيل  ن معاي )المقا( الثاقب ال"م ، وقد كاي عن )المقعا( بعالثور، 
ورمز إليا باسر وبمور الحيات، وهعذ  المعور معن الرمعوز الدالعة علعي القمعر 
ارلعععا عاعععد قعععدماء السعععاميين، وقعععد اسعععتاتت)دال  السعععن( ن الثعععور رمعععز يعععراد بعععا 

 (3)القمر..

                                                           
.69- 68ياظرب الممدر ا سا، 1
.295-6/292ياظرب الم مل في تاريخ العرب، د.جواد علي، 2
.299-6/296ياظرب الممدر ا سا، 3
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ي الامععو" السععبئية اسععم إلععا هععو )هععوبس( يقمععد بععا القمععر وورد فعع         
ومعاي هوبسب اليابس الجا  لقدرتا علعي التعنثير بالمعد والجعزر، وعاعد شععب 

 )قتبان( يكون )عم( هو ارلا القمر.
وتعععرد ل ظعععة ) باعععي( فعععي الكتابعععات القتباايعععة علمعععا علعععي إلعععا ذكعععر هعععو          

 (1)الحافظ الحامي..القمر كما وردت م ردة )شيمن..( ومعااها 
من ذلخ ادرخ كم كان القمر مقدسا عاعد الععرب، ولعذلخ ذ كععر عاعدهم          

بياما كان م اثا عاد ليرهم وقد كاات الجزيرة العربية بدءا  باليمن وحضرموت 
جاوبا حتي الرافدين شعما  تعتمعد التقعويم القمعرس المعقعد العذس يتطلعب دقعة فعي 

يم الممعععرس المعتمعععد علعععي الشعععمس، لقعععد ظهعععر  ن الحسعععابات   يتطلبهعععا التقعععو 
القمر اقدر من الشمس علي تقسيم دورة الكرة اهرضية إلي اثاتعي عشعرة دورة، 
وااععا  ك ععن فععي قيععاس الععزمن، ولععذلخ فمععا زال فععي وسعععا  ن يهيعع  مقياسععا ثابتععا 
لتاظععيم الشعع ون المختل ععة "والقمععر قععدراا  ماععازل حتععي عععاد كععالعرجون القععديم.." 

ي الرلم من مزاحمة الشعوذة والكهااة والسحر لا معن حيعو هعو معبعود وعل (2)
فقد ظل إلي قبيل ظهور ارسع"م سعيد اآللهعة فعي مكعة وكعان يرمعز لعا بالمعام 
)هبل( وقد ما  من العقيق اهحمر، وكان في جو  مكة  ماما سعبعة  قعداح 
تعاععي بحاجععة اراسععان مععد  حياتععا، وعاععد  ضععرب عبععد المطلععب بالقععداح علععي 
اباعععا عبعععد اهلل، وفيعععا قعععال  بعععو سععع يان بعععن حعععرب حعععين ظ عععروا يعععوم  حعععد..  ععععل  

 (3)هبل..
هععذا هععو المعبععود القمععر عاععد العععرب، تمثععال رجععل كععنعظم مععا يكعععون          

الرجعال و كملهعم كمعا يقعول ابعن الكلبعي تععددت  سعما   ومع اتا فهعو رمعز القععوة 
ة والحععب والمععودة، فضعع"  والعععزة والهيماععة وارضععاءة والحكمععة، وهععو رمععز الر فعع

                                                           
ياظرب الممدر ا سا.1
.39سورة يس، 2
وممادرها.104دراسة حضارية مقاراة، د. احمد كمال زكي، ياظرب اهساطير، 3
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عععععن كواععععا يععععرتبط عاععععد العععععرب بععععالمطر، فماازلععععا هععععي التععععي تعععع طر اهاععععواء 
وتحكمها، و  يخ ي ما للماء من  همية في حياة اراسان العربي وهعو يمعارا 
جدب وعطس المعحراء متعاق"  باحثعا  ععن م قعود  فعي واحعات البعوادس، فعالقمر 

  ت كلهعا فعي القمعر جعلتعا مثعا   إذن رمز للخمب والخير واجتماا هذ  العد
فعععي العععوعي الجمععععي العربعععي، ورمعععزا  يهعععرا إليعععا الشععععراء وهعععم يشعععكلون معععثلهم 
البطولي في ال خر والمدح والرثعاء والغعزل كرمعا  وحكمعة وبهعاء  ممعا كعان ععرب 
قريس يتباهون با من م ات، ويماعون ماا امعاذجهم اراسعااية الراقيعة، هعذا 

معععا  لسععععورة قرآايععععة تععععنتي عظمعععة الخععععالق المقتععععدر عليععععا القمعععر يوضعععع  اسععععما  عل
فتمععدعا  مععام  عيععاهم وتشععقا إلععي امعع ين ما مععلين علععي مععر   اهشععهاد مععن 
قععريس و مععام العععرب فععي مكععة وخارجهععا، فعع ذا كععان اهلل تعععالي قععادرا  علععي شععق 
وتمععدي  هععذا المثععال المعبععود، فهععو قععادر بالبديهععة علععي تحطععيم الك ععار الععذين 

خ الشرخ ضد ارس"م وضد رسولا الكريم هاهم  مغر شناا  معن يقودون معار 
لغعاء وتسع يا  هذ  اآلية الكواية الكبيرة التي بهرتهم فااشقاق القمعر إذا  إسعقاط وا 
لعقائععععد الجاهليععععة التععععي عبععععدت الكواكععععب ماععععذ القععععديم، ومععععاعت لهععععا آلهععععة مععععن 

تلعخ العقائعد الحجارة كاات ما تزال موجودة في الكعبة حين ازول هعذ  السعورة، 
التي حاورها الابي إبراهيم عليا الس"م وتومل إلي ضرورة ابذها وا امعرا  

 (1)عاها إلي عبادة خالقها المبدا وكذلخ فعل الابي اوح من قبلا..
وما دام سيد اآللهة قد ااشعق، ومعا دام المثعال قعد تمعدعا علعي مشعهد          

زوالها دواعي العبادة،  ما د لة ماهم ف ن ذلخ يعاي زوال القدسية التي تزول ب
ا قتدار ارلهي الذس مدعا معبعود الك عار ف اهعا سعتمتد لتشعمل ك عار القمع" 
الست بالتمعدا والععذاب هاهعم لعم يسعتجيبوا لعداعي اريمعان ولعم يامعرفوا ععن 
الشرخ، ولم ي ماوا بدعوة الرسل الذين بشروهم بالعودة إلي اهمل، إلي خالق 

 –قععوة وجمعا   وتجليعا  علعي اهر  ومععن فيهعا، ويظعل القمععرالقمعر العذس بهعرهم 

                                                           
.78، 77، 76، 75ياظر مث" ب سورة اهاعام 1
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دعععوة للتنمععل فععي الماطلقععات الد ليععة والعبععر الااجمععة عععن  –علمععا  لهععذ  السععورة 
حضعععور هعععذ  اآليعععة الكوايعععة، فمعععن سعععماتا  ن وجهعععا فعععي دورتعععا يظعععل مقعععاب"  
لألر ، شعاهدا  عليهعا، وفعي كعل شعيء بعالقمر عبعرة لياسعان، يولعد هع"   فيعا 
اضارة وفتوة وقوة، ثم يامو ليلة بعد ليلة حتي يستدير بدرا ، ثم ينخعذ بالتاعاق" 

وهعععذ   (1)حتعععي يععععود هععع"   مقوسعععا  كعععالعرجون القعععديم يغشعععا  سعععهوم وشعععحوب..
الدورة هي دورة المخلوقات جميعها المحكومة بدقعة هعذا الاظعام الكعواي الموحعد 

معععر وهعععو ياثعععر فعععي ظععع"م واراسعععان فعععي طليععععة هعععذ  المخلوقعععات، إن جمعععال الق
ذا كعان  الليل آلل  تاساب عبر سماء   متااهيعة هعو  ول معا يبهعر اراسعان، وا 
الجمال في العلعوم الدقيقعة اليعوم وفعي ال اعون علعي السعواء هعو  هعم ممعدر معن 

ف ااععا اععدرخ جيععدا   هميععة تركيععز القععرآن الكععريم  (2)ممععادر الوضععوح وا سععتاارة 
ن والكواكعععب والطبيععععة قمعععرا  وشمسعععا  وزرععععا  وتنكيعععد  علعععي إظهعععار جمعععال الكعععو 

 ..ومياها  ومخلوقات شتي
معبعععودا معععن دون اهلل،  -بااشعععقاقا-وهكعععذا تعععزول د لعععة قدسعععية القمعععر         

وتبقععي د لتععا آيععة  علععي قععدرة اهلل، وهكععذا تحكععم د  ت العاععوان هيماتهععا علععي 
رة البعارس ععز وحدات السورة الثمان من خ"ل سيطرة  سلوبية الكش  عن مقعد

وجل علي دحر الك ر علعي معر العمعور واهزمعان لععل ك عار قعريس يرتعدعون 
عن ك رهم، ومن ورائهم كل الك عار فعي مسعتقبل الزمعان، ولعذلخ ااقسعم الحعديو 
ععععن قعععريس علعععي قسعععمين، اهول فعععي مطلععع  السعععورة، والثعععااي بععععد ااتهعععاء سعععرد 

ة بقعوم الرسعول الكعريم ه"خ اهمعم البائعدة، بحيعو  حعاط الخطعاب إحاطعة دائريع
معا  ،محمد )"( فهو إذ يق ل عليهم الدائرة يقول لهمب   ماا" إما اهيمان وا 

الهععع"خ وتلعععخ هعععي قمععع" معععن لعععم يععع من بالرسعععل معععن قعععبلكم،  خعععذهم الععععذاب 
 اهليم بك رهم..

                                                           
.25/  7ياظرب في ظ"ل القرآن، سيد قطب، 1
.46ياظرب العلم في ماظور  الجديد، 2
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(4) 
فعععي حعععديو  بعععي واقعععد  ن رسعععول اهلل )"( كعععان يقعععر  بقعععا  واقتربعععت          

ل طر، وكعان يقعر  بهمعا فعي المحافعل الكبعار  شعتمالهما الساعة في اهضحي وا
علي الوعد والوعيد وبدء الخلق و عادتا، والتوحيعد، واثبعات الابعوات وليعر ذلعخ 

وهكعععذا اجعععد  ن المكواعععات اللغويعععة فعععي وحعععداتها  (1)معععن المقامعععد العظيمعععة.. 
 البايوية ت مح عن الد  ت اآلتيةب

علاعععا اقتعععراب يعععوم القيامعععة حيعععو يتبعععد  التهديعععد العععذس يلعععوح بمطلععع  السعععورة م-1
ممير الك ار الذين اعرضوا واتبععوا  هعواءهم ولعم تغعاهم الاعذر، ويظعل معوت 

 التهديد ساريا عبر آيات السورة من خ"ل 
 ممير قوم الابي اوح عليا الس"م الذين عوقبوا بالطوفان.- 

 ممير قوم عاد الذين عوقبوا بريح مرمر.-ب
 ن عوقبوا بالميحة.ممير قوم ثمود الذي-جع
 ممير قوم لوط الذين عوقبوا بالحامب.-د
 ممير آل فرعون الذين عوقبوا بالغرق.-هع
 هزيمة ك ار قريس وان اجتمعوا علي العدوان.-و

وفععععي سععععين ا سععععتقبال فععععي )سععععيهزم الجمعععع  ويولععععون الععععدبر..( د لععععة          
جتمعععت علععي عظيمععة علععي الوعععد الحععق فععي ااهيععار  مععة الك ععر وخععذ اها وان ا

 حرب ارس"م والموحدين.  
وفععي )سععين ا سععتقبال(هذ  بشععارة كبععر  للمسععلمين الموحععدين فععي كععل          

زمععان ومكععان علععي ااتمععار الععدعوة وهيماععة مععوت اهلل تعععالي، وتمععام اععور  مععن 
 (2)خ"ل العهد القرآاي العظيم "واهلل متم اور  ولو كر  الكافرون".

                                                           
.4/260ياظرب ت سير القرآن العظيم، 1
(.8سورة الم  من اآلية )2
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ر وهعععو ععععذاب السعععاعة، حيعععو ياتظعععرهم ععععذاب التهديعععد بععععذاب  دهعععي و مععع-ز
 السعير وهااخ يجدون من هول المعاااة  لوااا.

التهديععد بعظمععة  مععر اهلل وسععرعة ا ععاذ   تسععاما بالحسععم والهيماععة والشععمولية -ح
 والسيطرة التامة علي مقدرات الكون.

التهديععد بعقعععابهم علععي كعععل شععر فعلعععو  هاععا قعععد ح ععظ فعععي الزبععر، ويتععععاظم  -ط
هديد من خ"ل استقرار  في الجمل ا سمية الدالة علي الثبعوت.. بعل موت الت

الساعة موعدهم، والساعة  دهي و مر. إن المجرمين في ضع"ل وسععر.. ومعا 
امراعععا إ  واحعععدة كلمعععح البمعععر.. وكعععل شعععيء فعلعععو  فعععي الزبعععر.. وكعععل معععغير  

 وكبير مستطر.. 
لبشرية تجابا للك ر وتمسكا هكذا ليمتد الثبوت قااواا  بديا تهتدس با ا         

 بعر  الهداية.
اسععتعرا  حركععة العقيععدة ارسعع"مية فععي التععاريخ البشععرس كلععا، هععذ  العقيععدة -2

التعععي قامعععت علعععي حقعععائق  ساسعععية واحعععدة هعععي الدياواعععة هلل وحعععد  بععع" شعععريخ، 
والتلقي في هذ  الدياواة عن رسل اهلل وحعدهم علعي معدار التعاريخ مع  ا عتقعاد 

ما هي دار ابت"ء   دار جزاء، وان الجزاء إاما يكون في اآلخعرة، بان الدايا إا
وان حريعة ا ختيععار التععي  عطاهععا اهلل لياسععان ليميعز الهععد  مععن الضعع"ل هععي 
ماعععاط هعععذا ا بعععت"ء، إن وحعععدة العقيعععدة ارسععع"مية عبعععر التعععاريخ ت يعععدها دععععوة 

هم ممعن كعان ب اوح وهود ومالح ولوط وموسعي وليعر (1)الرسل إلي اهلل الواحد 
محمععد عليععا المعع"ة والسعع"م خععاتمهم، كلهععم قععالوا قولععة واحععدة..)يا قععوم اعبععدوا 

 (2)اهلل ما لكم من اهلل لير ( 
إن دععععوة القعععرآن الكعععريم للك عععار إلعععي العبعععرة وا تععععاظ بالتنمعععل فعععي ممعععير  -3

الك ععر، هععي الد لععة الكاماععة فععي  عمععاق الوحععدات السععردية التععي تشععكلت ماهععا 

                                                           
.4/492القرآن، ياظرب في ظ"ل 1
.50سورة هود، من اآلية 2
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التعععي تضعععمات فعععي ظاهرهعععا التهديعععد والوعيعععد وضعععمت فعععي معععميمها السعععورة، و 
الدعوة إلي تجاب ممير العذاب والخراب هاا   شيء ما اعهم من اهلل الذس 

 ينتيهم من حيو لم يحتسبوا، وينخذهم وهم سادرون. 
مواسععاة الابععي الكععريم علععي عمععيان قومععا مععن خعع"ل عععر  معااععاة الرسععل -4

 واهابياء من قبلا.
 ،سورة تختتم د  تها الزاخرة بالوعيد، بقمع" اهقعوام الغعابرة المكذبعةإن ال-5

وبقمعع" اهابيععاء المععابرين، تختععتم ذلععخ العمعع  الشععديد بععالك ر والك ععار بمععا 
 يطمئن الم ماين اهبرار..

إن المتقععين فععي جاععات واهععر، فععي مقعععد مععدق عاععد مليععخ مقتععدر،والمتقون هععم 
"الععذين ي ماععون بالغيععب ويقيمععون المعع"ة الععذين يحععذرون مععن اهلل عقوبتععا، وهععم 

وممععععا رزقاععععاهم يا قععععون والععععذين ي ماععععون بمععععا  اععععزل إليععععخ ومععععا  اععععزل مععععن قبلععععخ 
وباآلخرة هم يوقاون،  ولئخ علي هعد   معن ربهعم و  لئعخ هعم الم لحعون." البقعرة 

(3-5).  
وهكذا تشكلت السورة من ثمان وحعدات، سعت ماهعا تااولعت باهجمعال          

ر م  رسلهم وما حل بهعم معن ععذاب إذ اسعتغرقت الوحعدة اهولعي قم" الك ا
، التععي حكععت عععن قععريس، بيامععا اسععتغرقت قمععة قععوم اععوح اآليععات 8-1اآليععات 

، في حين عرضت قمة قوم عاد في الوحدة الثالثة معن خع"ل اآليعات 9-17
بايععة الوحععدة الرابعععة التععي عرضععت قمععة  32-23، وشععكلت اآليععات 18-22

قوم لوط عليا الس"م من خ"ل الوحدة الخامسة باآليات  ثمود، وطرحت قمة
،  مععا الوحععدة السادسععة فهععي التععي طرحععت قمععة آل فرعععون وشععكلتها 33-40

، وفي الوحدة السابعة عودة إلي الوحدة اهولعي بععد إن  جمعل 42-41اآليات 
السعععرد إشعععارتا إلعععي هععع"خ المكعععذبين برسعععلهم معععن قبعععل، ععععاد ليوامعععل خطابعععا 

 عر  لك ارها قم" اهمم السال ة التي كذب ك ارها الرسلب  لقريس بعد  ن
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"اك ععاركم خيععر  م لكععم بععراءة فععي الزبععر.." إذ تكمععن فععي هععذا ا سععت هام          
اراكعارس كعل د  ت الوعيعد بعععد ان سعاق لهعم اهدلعة والبععراهين علعي اخعذ مععن 

جعر، حكمعة عموا وكذبوا بالعقاب الشديد "ولقد جاءهم معن اهابعاء معا فيعا مزد
 بالغة فما تغاي الاذر.."

ويتكثعععع  فععععي الوحععععدة اهخيععععرة تععععوازي د لععععي، حيععععو تختمععععر اآليتععععان          
( الحالععة المضععادة هحععوال الك ععار بطرحهععا حالععة المتقععين 55-54اهخيرتععان )

فعععي ابلعععأ إيجعععازب جملعععة اسعععمية واحعععدة، ممتعععدة ال ضعععاءات، دالعععة علعععي الثبعععوت 
اهفعععال، بيامععا قععام تعععدد ظععرو  و سععماء المكععان، وا سععتقرار لخلوهععا كليععا مععن 

وا قتععععراب مععععن رب العععععزة، ب ضععععافة الظععععر  إليا"عاععععد مليععععخ مقتععععدر" بععععارب"غ 
 الجليل عن مقام المتقين

ولعل في هذ  الوحعدة يكمعن ا ا عرا  العد لي الوحيعد كعام" وتامعا فعي          
يععات إامععا ورد وسععط السععورة،  ن مععا استشعععر فيععا اا راجععا مععن خعع"ل بععع  اآل

عامععع ة الغضعععب والتهديعععد المحتعععدمين فعععي السعععورة، ولعععذلخ فهعععو معععا يلبعععو  ن 
يتشععرب بععروح الوعيععد المهيماععة علععي الخطععابب      وحملاععا  علععي ذات  لععواح 
ودسر، تجرس بنعيااا جزاء لمن كان ك ر. فد لة الحاعان والرعايعة الكاماعة فعي 

العائعععد علعععي الابعععي اعععوح عليعععا  ال ععععل )حملاعععا ..( المشعععمول بهعععا ضعععمير الهعععاء
السعععع"م، وكععععذلخ د لععععة الرعايععععة الكاماععععة فععععيب تجععععرس بنعيااععععا وح ظاععععا، فهععععذ  
التشكي"ت اللغوية ومحمو تها الد لية تمطدم بم ردة )ك ِ عر..( حيعو يحضعر 
مشهد العميان في ال اعل المغيعب الذس باي فعلعا للمجهعول كراهيعة التمعريح 

علي حضور من  وذس واتهم بعالجاون وازدجعر، كمعا  بال اعل )الك ار( والتنكيد
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 ن الترليعب والعدعوة إلععي وععي آس القعران فععيب ولقعد يسعراا القععرآن للعذكر يعقبععا 
ا سعت هام اراكعارس الطعافح بالتهديعد لمعن   يعدكر، بيامعا تعنتي الر فعة بعال لعوط 

وط وسط تشكي"ت د لية، ضاجة بالعذاب )إاا  رسلاا عليهم حامبا ( إ  آل ل
اجيااهم بسحر اعمة من عاداا كذلخ اجزس من شكر، ولقد  اذرهم بطشتاا، إذ 
يحععيط عععذاب الحامععب والععبطس بععا ا را  الععد لي إذ اهعع  ا سععتثااء بمهمععة 
فععرز مععن آمععن معع  الابععي لععوط جععزاء إيمععااهم، كمععا  ن ال عععل )اجععي( المضععع  

لععي قععوة العععذاب يععوحي بععالقوة وكثافععة ا قتععدار علععي اراقععاذ، وذلععخ دليععل آخععر ع
 وجبروت العقوبة بحيو تطلبت اجاة آل الابي فع" مضع ا.

(5) 
تهععيمن البايععة السععردية علععي سععورة القمععر، والسععرد لغععة هععو التتععاب  معع           

جععودة فععي السععياق، والسععرد هععو الاسععت قائمععا علععي المععوا ة، وهععو تععداخل الحلععق 
 س اجعلا علعي القمعد  (1)بعضها م  بع ، وفي القرآن   )وقدر في السرد( 

عرفا بعضهم بناا اقل الحدو من مورتا الواقعة إلي مورة  (2)وقدر الحاجة 
 ن ما يابغي التنمعل فيعا واحعن اقعارب العا" القرآاعي هعو كيع   رلي (3)لغوية 

تسرس الحياة في تلخ المعادة اللغويعة، وكيع  تتحعرخ الحيويعة الم عمعة فعي ثاايعا 
 الخطاب القرآاي.

خ بعععالطب  لعععن يعععتم إ  بعععوعي اللغعععة معععن خععع"ل ت عيلهعععا جماليعععا إن ذلععع         
وتركيبيا وسياقيا ت ععي" معن شعااا م"مسعة العد  ت المبثوثعة فعي ثاايعا اهل عاظ 
واهفعععال، لكععن السععرد ال اععي   يكت ععي عععادة باهفعععال كمععا يحععدو فععي الكتابععة 

                                                           
.11سورة سبن، من اآلية 1
ياظرب لسان العرب، مادة سرد.2
.187ياظرب اهدب وفاواا، عز الدين إسماعيل، 3
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قضعايا مهمعة  التاريخية بل ا"حظ دائما  ن السرد ال اي يقدم  حداثا من خ"ل
 .(1)ا سية وجمالية تحرخ الا" لتكسب السرد فاعلية وحيوية 

 ن ما تشي با تعري ات السعرد فايعا وجماليعا يحيلاعا علعي تاعاول هيكعل          
العععا" القرآاعععي بومععع ا بايعععة سعععردية افضعععائية تسعععمح لاعععا باسعععتكاا  تمظهراتهعععا 

ي التجليععات الباطايععة السععردية ارعجازيععة و  سععيما فععي معطياتهععا الباائيععة  و فعع
امععععا تتبععععد  ب عععععل ذهايععععة القععععارل  التععععي   يماحهععععا الععععا" بمجععععرد م"مسععععتا، وا 

 (2)المومولة با حساسات الجمالية المره ة...
إن فععي تتععاب  القمعع" فععي السععورة الواحععدة كمععا هععو فععي سععورة القمععر          

يم واقعع  تحقيقععا للجااععب الحركععي فععي التوجيععا القرآاععي، حيععو يواجععا القععران الكععر 
الععععدعو  فععععي كععععل مرحلععععة بالتوجيععععا المكععععاف  للموقعععع ، فالقمعععع" فععععي القععععرآن 
يتمععد  لمقتضععيات المعركععة معع  الجاهليععة فععي مراحلهععا المختل ععة تمععديا حيععا 
فععاع" واجععد  فععي الوقععت ذاتععا متااسععقا معع  سععياق السععورة وجوهععا وموضععوعها، 

يهععات و حكععام متوافيععا معع   هععدافها، ممععدقا فععي عععالم الواقعع  لمععا تقععرر  مععن توج
يحاءات تقرر الحقائق ا عتقادية التي تسعتهدفها إ   ن معا يبعدو واضعحا فعي  وا 
السععرد هععو  ن اسععتعرا  حركععة العقيععدة الرباايععة فععي  جععزاء مهمععة مععن التععاريخ 

  (3)البشرس هو الهد  البارز والمقمود فيا.. 
هععو   يععرد السععرد فععي القععران الكععريم مسععرودا مععن قبععل علععيم مهععيمن، و          

سعععيما فعععي سعععور التهديعععد والوعيعععد التعععي تتحعععدو ععععن الك عععار  و تخعععاطبهم يتسعععم 
بععالقوة واريقاعععات المكث ععة التععي   تخاطععب وجععدان المتلقععي حسععب، بععل وتقععرا 
فضاءاتا  ياما الت ت، وتق ل عليا  بواب الخ"" إن هو لعم يرجع  ععن الك عر 

 والعميان.

                                                           
.187ياظرب الممدر ا سا، 1
.16ياظرب مستويات السرد  رعجازس في القرآن الكريم، شار  مزارس، 2
.496-495قرآن، ياظرب في ظ"ل ال3
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لسعععععرديات الحديثعععععة التعععععي إن ضعععععبط وتقمعععععي وظعععععائ  السعععععارد فعععععي ا         
تتمظهر عادة في الخطاب السردس تطلعاا علي سمات سردية تتجلي بنعجعاز 

 .(1)في الخطاب القرآاي فاجد الوظائ  اآلتية 
الوظي ععععة التاسععععيقية التععععي تعمععععل علععععي التاظععععيم الععععداخلي الععععدقيق للخطععععاب -1

 القممي داخل السورة.
ا تمال مع  المتلقعي، وكثيعرا في ت عيل عوامل  لالوظي ة ا اتباهية، وتتمث-2

ما يتحقق ذلخ من خ"ل السرد اريقاعي إذ اجعد التكعرار والتوازيعات وال وامعل 
 ت عل فعلها في هذا المجال.

الوظي عععة ارب"ليعععة، وتتجلعععي فعععي إبععع"غ رسعععالة للقعععارل سعععواء  كااعععت تلعععخ -3
د الرسععالة هععي الحكايعععة ا سععها  و كااعععت مغععز    خ"قيععا  و إاسعععاايا، وفععي السعععر 

 القرآاي تجتم  هذ  اهمور معا. 
الوظي عععة ا فهاميعععة  و التنثيريعععة وتتمثعععل فعععي إدمعععا  القعععارل بععععالم الحكايعععة -4

والعمل علي إقااعا بمغزاها والعبر ماها من خ"ل ذلعخ، التعنثير عليعا، وتبعرز 
 هذ  الوظي ة جلية في الخطاب القرآاي.

لمكااة المركزية في الا" حيعو الوظي ة التعبيرية، والمراد بها تبو  السارد ا-5
تتجلي الذات ارلهية الساردة وهعي ت معح ععن طعرق الهعد  والمع"ح، ترلعب 

 وترهب تحذر وتاذر وتستشهد بما مضي.
وتبدو هذ  الوظائ  جميعها متجلية في قم" سعورة القمعر يضعا           

إليهعععا سعععمات  خعععر  تبعععدو واضعععحة بتكعععرار القعععراءة وارمععععان، معععن ذلعععخ معععث" 
تلعععوين فعععي طعععرق السعععرد، والتغعععاير فعععي الععععر  حسعععب معععا تقتضعععيا المقامعععد ال

القرآاية في سورة عن سورة، فبياما تعر  قمة فرعون م  الابي موسي عليا 
الس"م في آيات طويلة في سورة  خر  تعر  هاعا فعي آيتعين اثاتعين معن ابلعأ 

فنخعذااهم ما يمكعن معن اريجعاز ولقعد جعاء آل فرععون الاعذر، كعذبوا بآيتاعا كلهعا 

                                                           
.106-104ياظرب مدخل إلي اظرية القمة، سمير المرزوقي وجميل شاكر، 1
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اخذ عزيز مقتدر، حيو تمكات الم ردات المكتازة بالطاقة التعبيرية العالية من 
القيععام بوظي ععة  يجععاز القمععر الععذس  لاععي عععن كععل إسععهاب  و إطاععاب فععي هععذا 
 ،المقام، فم ردات مثلب الاذر، كلها التوكيدية الحاملة لمعاي الشمول،  خذااهم

لتحقيقيعة التعي تمعدرت القعول قبعل ال ععل اخذ عزيز مقتدر والتنكيد بال"م وقعد ا
الماضععي، كععل ذلععخ دليععل علععي ب"لععة يعجععز الومعع  عاهععا كمععا اععر  الت ععاوت 
في عدد اآليات التي طرحت قمة الابي اوح عليا الس"م في سب  آيات بياما 

  وجزت قمة آل فرعون في آيتين اثاتين فقط.
ة فعي مقعدمتها العلعة إن  همية القم" القرآاي ترج  إلي علل مختل          

الوجودية ذلخ  ن بدء الخلق كان قمة شخميتها المحورية ابي اهلل آدم عليعا 
السعع"م، ثععم العلععة الديايععة، وتتمثععل فععي كععون الكتععب السععماوية بمععا فيهععا القععران 
رشعادها علعي )فعن القع"( فضع" ععن العلعة  العظيم كااعت تسعتاد فعي وعظهعا وا 

لقممي مما تنل ا الا س اراسعااية، لمعا ال اية التي تكمن في كون اهسلوب ا
فيععا مععن متعععة السععرد وجمععال اريقععاا، وهاععا   يقععوم علععي التجريععد التقريععرس و  

 ما العلة التربوية فتتجلي في  ن القمة القرآاية  (1). .ياه  علي وتيرة واحدة
في جوهرهعا تععد  سعلوبا تربويعا يعاه  علعي التحسعس وارثعارة والتشعويق، وهعي 
مظاهر محمولة علي الماظومة التبليغيعة فعي كعل ماعزا تربعوس تعليمعي، فضع" 
عن كواها تتحلي بموام ات المرواة والقابلية وا سعتدعاء، فهعي تععر  عبعر 

 (.2)القرآاية م ملة  و مختزلة، مطردة  و مبرقة، م توحة  و مغلقة  السياقات

وتقعوم الشخمععية فععي القمععة القرآايععة كمعا هععو دورهععا دومععا بوظي ععة فعععل           
الحعدو ولعذلخ اكتسععب دورهعا  هميعة بلععورة اهفععال، ولقعد تمثلععت الشخمعية فععي 

شخمععيات  سععورة القمععر مععن خعع"ل امطععين اثاععينب اهول فععردس ويتمركععز حععول
الرسل واهابياء سواء ذكروا في اآليات بنسمائهم،  م وجدوا بحضعور رسعالتهم، 

                                                           
.11ياظرب مستويات السرد  رعجازس في القرآن الكريم، 1
11ياظرب الممدر ا سا، 2
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وكعععذلخ اهعععع"م العععواردة فعععي السعععياق القرآاعععي، والعععامط الثعععااي هعععو الجمعععاعي، 
ويتمظهعععر فعععي سعععورة القمعععر بعععنقوام الك عععر التعععي حكعععت السعععورة قممعععهم وهعععمب 

قعععد وجعععد الامطعععان قعععريس، قعععوم اعععوح، قعععوم ععععاد، ثمعععود، قعععوم لعععوط، فرععععون، ول
متقععابلين فععي السععورة إذ تبععدو اهولععي فععي حركيععة دعوتهععا السععماوية مثععابرة مععن 
اجل تحقيق لايتها، باذخة بمبرها وثباتها علي ماظومة مبادئها، ساعية إلعي 
هععععد  مرسععععوم، وتبععععدو الثاايععععة مسععععتمرة فععععي مععععدودها، متوامععععلة فععععي مقاومععععة 

لي هدفها ب مرار، وهكذا اجد الدعوة، مستمرة في ك رها وعميااها، وساعية إ
الشخمععيتين فععي ثاائيععة ضععدية يعمععل  حععدهما علععي ا ععي هععد  اآلخععر، حتععي 
تاتهي قم" الجمي  بحلول الععذاب بالك عار معا ععدا قعريس التعي ظلعت اهايعة 

 قمتها م توحة.
إن الشخمعيات الموظ ععة هاعا ليسععت بالشخمعيات الومعع ية التقريريععة          

مظهعععر معععن خععع"ل الوقعععائ  المهمعععة وماظومعععة المباشعععرة بعععل هعععي شخمعععيات تت
السلوكيات واهحداو التي يرويها السرد مرة ويكش  عاها الحوار المابثق معن 
خ"ل السرد  خر ، حيو ياه  الحوار عامرا فاع" فعي الخطعاب السعردس، 
فهو ي مح عن شخمية المحاور، وعن مد  تغلغل اريمان  و الك ر والعااد 

 ولة هدم الدعوة ب مرار من قبل المكذبين.فيها، كما يعلن عن محا
إن شخمععععععية اهقععععععوام المكذبععععععة التععععععي يطلععععععق عليهععععععا فععععععي السععععععرديةب          

الشخمية المضادة تظهر من خ"ل اهخبار عاها ماذ اآلية الثاايةب وان يعروا 
إلععععي آخععععر اآليععععات.. ثععععم تتمععععاعد اهفعععععال والوقععععائ  … آيععععة يعرضععععوا ويقولععععوا

مععد  عمععيان هععذ  الشخمععية مععن خعع"ل تععواتر تمععاعدا عارمععا يكشعع  عععن 
اهفعععالب يعرضععوا، يقولععوا سععحر مسععتمر، كععذبوا، اتبعععوا  هععواءهم، حيععو يظهععر 
هعع  ء الك ععرة معرضععين مكععذبين ماسععاقين وراء  هععوائهم، ثععم تتععوالي المل وظععات 
التي تكش  عن ليهم بنسلوب عام  الغضبب ولقعد جعاءهم معن اهابعاء معا 

إذ ي كععد عاععادهم وعمععيااهم فااععا يضعع  لهععم عقابععا فيععا مزدجععر، لكععن السععياق 
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مضادا يوم القيامة هو الذل والخاواب مهطععين إلعي العداا قعائلين بلوععة الاعدمب 
 هذا يوم عسر..

كذلخ تتبد  شخمعية قعوم اعوح مكذبعة مدعيعة متطاولعة علعي الرسعول          
قععوم الكععريم فععي آيععة واحععدة يتكثعع  التشععكيل اللغععوس فيهععا حتععي يععوحي بقمععة ال

كلها، وياعط  السعرد معن المسعتو  الموضعوعي فعي الوحعدة اهولعي مع  قعريس 
إلععي الععذاتي معع  قععوم اععوح حيععو يتمععاعد الغضععب ارلهععي علععي شععدة مععا طغععوا 
وعذبوا ابيهم بحيعو كرمعا اهلل تععالي علعي جهعاد  وامعطبار  ب ضعافتا إليعا فعي 

ياعطععع   م عععردة، )عبعععداا( ومععع  احتعععدام الغضعععب السعععماوس علعععي الك عععر والك عععرة
اهسلوب معن السعرد ععن لائعب مع  قعريس إلعي السعرد بضعمير المعتكلم بمعا فعي 
ضمير المتكلم من فاعلية واقتدارب ف تحاا  بعواب السعماء بمعاء ماهمعر، وفجراعا 
اهر  عيواععا فععالتقي المععاء علععي  مععر قععد قععدر. و  ي مععح السععياق عمععا جععر  

لممععير الععذس آلععوا إليععا، للقععوم إذ يبقععي حععالهم مسععكوتا  عاععا إشععارة إلععي فظاعععة ا
وشمولية العذاب الذس وق  بهم، وععودة بالحعدو إلعي سعور  خعر  فمعلت فيهعا 
وقععائ  العمععيان والسععخرية، كمععا فمععلت فيهععا وقععائ  العععذاب والتععدمير واجتثععاو 
الك ر. وتظهر شخمية قوم عاد من خ"ل وم ها بالتكذيب  و  ، ومن خ"ل 

 مور ا اتقام التي حلت بها.
 مععا فععي قمععة ثمععود فععان الشخمععية الجماعيععة تكشعع  عععن ذاتهععا مععن          

خعع"ل فاعليععة الحععوار فععي آيتععين اثاتععينب فقععالواب ابشععرا  ماععا واحععدا اتبعععا إاععا  ذن 
ل ععي ضعع"ل وسعععر،   لقععي الععذكر عليععا مععن بيااععا، بععل هععو كععذاب  شععر، وهععو 

ين تعالي ي مل تكذيب ثمود بعد  ن  جمل تكذيب عاد لقمد بيان المشابهة ب
والت مععيل يكشعع  عععن ذاتععا  (1)تكععذيب قععريس وتكععذيب ثمععود لتشععابا  قععوالهم.. 

التهديععد والوعيععد.  -3الحععوار.   -2السععرد بالسععياق الماضععي.   -1مععن خعع"لب 
ا اعطععا  احععو السععرد بضععمير المععتكلم وهععو يطععرح  مععر ال تاععة فععي محاععة  -4

                                                           
.27/196ياظرب التحرير والتاوير، 1
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حلعول -5عقرهعا.   الااقة التعي  رسعلها  متحعااهم بقسعمة المعاء بياهعا وبيعاهم ثعم
 عذابهم بالميحة ف ذا بهم عميااا وجبروتا وعاادا كهشيم المحتضر..

إن التكثيععع  العععذس يخ عععي سعععمة التعععوتر الجمعععالي هعععو واحعععد معععن  هعععم          
سععمات شععععرية الععا" العععذس يمععارس ضعععغطا واختععزا  علعععي التشععكيل الجملعععي، 

ة التوامععلية وحععذفا  يتععرخ آثععار  بشععكل ومضععات كاماععة تطععل مععن خعع"ل العمليعع
 التي يخلقها لقاء الا" بالقارل.

وتوامععل الشخمععية الجماعيععة حضععورها مععن خعع"ل ضععمير الجماعععة          
ذا كععان ا سععترجاا  لائبععا مععرة، ومخاطبععا حاضععرا  خععر ، ومتكلمععا مععرة ثالثععة. وا 

فععان العععودة إلععي ضععمير الخطععاب  ،هعو المرتكععز السععردس و داتععا ضععمير الغائعب
بي واذر، هي عودة إلي محاولة دمت الماضي بالحاضعر، كل مرةب فذوقوا عذا

ماضعععي الك عععار السعععابقين بحاضعععر الك عععرة ال"حقعععين، حيعععو يعمعععد العععا" إلعععي 
 تذكير قريس بناها ستكون جزءا  من  ولئخ المعذبين إن لم تستجب لأليمان.

كعععذلخ تظهعععر شخمعععية قعععوم لعععوط شخمعععية مكذبعععة ماجاعععة، عامعععية،          
هم شعععديدا حيعععو تععععرب م عععردة )بطشعععتاا( ععععن فداحعععة ولعععذلخ كعععان ومععع  إاعععذار 

الغضب عليهم، وسوء الممير الذس حل بهم.  ما شخمعية آل فرععون، ف اهعا 
تتشكل ب يجعاز قرآاعي معدهس، حيعو تععر  معن خع"ل ثع"و جمعل فعي آيتعين 
اثاتين إمعااا بتحقير عميااهم، وتغييبا لهم في هذا السياق معن خع"ل إظهعار 

 سيرتهمب *اراذار *التكذيب *العذاب.الع"مات الدالة علي 
(6) 

اختل  الباحثون قديما  وحديثا  فعي تحديعد ممعطلح التشعاكل المعوتي          
فععععي اهايععععة اآليععععات فمععععاهم مععععن  قععععرل  سععععجعا ، ومععععاهم مععععن رفعععع  السععععج  و قععععرل  
فوامعععل، واختل عععوا كعععذلخ فعععي تحديعععد ممعععطلح ال امعععلة فمعععاهم معععن قعععال هعععي 
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وماهم الرمعااي، ومعاهم معن قعالب هعي كلمعة آخعر حرو  متشاكلة في المقاط  
 .(1)اآلية ومن ه  ء الزركشي 

وال امعععلة كلمعععة آخعععر اآلس كقافيعععة الشععععر وسعععجعة الاثعععر، والت معععيل          
توافععق  واخععر اآلس فعععي حععرو  العععروس  و فععي الععوزن ممعععا يقتضععيا المعاعععي  و 

 لعل الباحثين  (2)تستريح إليا الا وس 
 ديد الممطلح يت قون علي اهمور اآلتيةب  في اخت"فهم حول تح

 موق  ال املة هو آخر اآلس.-1
 التشاكل في الحرو  والمقاط .-2
 دورها في ج"ء المعاي.-3
 دورها في تحقيق استراحة الك"م.-4
. (3)توضعععععيحها معععععن خععععع"ل المقاراعععععة بالقافيعععععة  و السعععععج   و ا ثاعععععين مععععععا  -5

د ضععععربات جماليععععة مععععن خعععع"ل يضععععا  إلععععي ذلععععخ دورهععععا اريقععععاعي فععععي تحديعععع
 اهموات التي تلتزمها ودورها الد لي في تقسيم الك"م وال مل بين آية وآية.

ولعععم يوفعععق معععن قعععارن ال امعععلة بالقافيعععة هن اهولعععي  كثعععر تحعععررا  فعععي          
التشعععكيل ذلعععخ  ن مباعععي ال وامعععل علعععي الوقععع ، ولعععذلخ شعععاا مقابلعععة المرفعععوا 

ن بععر س الزركشععي  بتععوح  و المامععو بععالمجرور، وبععالعكس وكععذا الم  ليععر الماععول
فض" عن  ن ما قبعل ال امعلة لعم يحعدد بتشعكيل مععين كمعا هعو الحعال فعي  (4)

القعععوافي علعععي ر س الخليعععل العععذس وضععع  لهعععا حعععدودا  معععا بعععين آخعععر سعععاكاين فعععي 
العجز م  المتحرخ الذس يسعبق السعاكن اهول.. وبعذلخ يتحعرر العا" القرآاعي 

                                                           
.53/  1ياظرب البرهان، 1
.29حسااوس، ياظرب ال املة في القرآن، محمد ال2
ياظرب الممدر ا سا.3
.69/  1ياظرب البرهان، 4
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 معا جعاء ماعا مت قعا  مع  بعع  اهوزان فعي بعع  اآليعات مما قيد با الشعر إ 
 تلقائيا .

بايععت فوامععل سععورة القمععر علععي وقعع  الععراء متععواترة مععن بدايععة السععورة          
حتي اهايتها، وتاوعت حركات الحر  السابق لها ما بين كسرة وضمة وفتحعة 

 علي الوجا اآلتيب
  َ    ِ    ِ ِ    ِ    ِ ِ    ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ل     ِ    ل ل ِ  َل ِ  ل   ل ل ل    ِ    ِ    ِ ِ ِ    ل ل     ِ ِ  ل ل   َِ 

( ضععمة و 20( كسععرة و )25إذ اجععد فععي  مععوات مععا قبععل ال وامععل )         
( موتا  من هذ  اهموات يتسم بالشعدة 45( فتحات، مما يشير إلي  ن )10)

لوعيعد والقوة التي هي من م ات الضمة والكسرة مما يت"ءم و جعواء التهديعد وا
التععي زخععرت بهععا د  ت الععا"، بيامععا كااععت ال تحععات العشععر التععي تشععكل فععي 
اسععبتها اقععل مععن الربعع  تشععير إلععي ارا راجععات الامععية القليلععة التععي وردت فعععي 
السععياق، وي كععد بعضععهم  ن اللسععان العربععي ميععال بالسععليقة إلععي ت ضععيل ال تحععة 

فعي اسعبة التعردد،  معا علي الضمة والكسرة كواها  خع  الحركعات تليهعا الكسعرة 
الضعمة فهعي  قعل الحركعات تعرددا  علعي اللسعان العربعي هاهعا  مععب الحركععات 

وهذا التنكيد علي حقيقة خ ة ال تحعة قعد ي سعر ارت عاا اسعبة  (1)ثق"  في الاطق 
حضور الكسرة والضمة في السعورة  معام ااحسعار ال تحعة عبعر فوامعل اآليعات، 

ة بالتهديعد والغضعب التعي  اتجهعا الاسعيت مما ي مح عن شدة الد  ت الطافح
 الموتي لل وامل في الا"..

يشير علم اهمعوات العربيعة إلعي  ن معوت العراء التعي هيماعت علعي          
فضععاء السعععورة المععوتي، هعععو مععن اهمعععوات المكععررة، هاعععا يتكععون معععن تكعععرار 

وهعو ضربات اللسان علي اللثة تكرارا  سريعا ، ولذلخ سمي بالمعوت المكعرور، 
موت لثوس مجهور يشبا الحركعات فعي  هعم خامعة، معن خوامعها، وهعي قعوة 
الوضعوح السععمعي، التعي يتمعع  بهععا العراء  كثععر مععن بقيعة اهمععوات المععامتة، 

                                                           
.55ياظرب الم ثرات اريقاعية في لغة الشعر، د. ممدوح عبد الرحمن، 1
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وهذ  الم ات التي  (1)فض"  عن كواا موتا  مجهورا  حركيا  مضطربا  ترداديا  
اضععععطراب يزخععععر بهععععا التشععععكيل المععععوتي للسععععورة يقابلهععععا فععععي الععععداخل حركععععة 

العذاب، في القم" الخمس التي سيقت، يضا  إليها الوعيد الموجا لقريس 
ومعععا فيعععا معععن معععور الععععذاب، حتعععي  ن الد لعععة لتتجعععاوب طرديعععا  مععع  اريقعععاا، 

 واريقاا م  الد لة في ع"قة جدلية مدهشة عبر الوحدات الثمان..
دعوة ف عععععي الوحعععععدة اهولعععععي يتجلعععععي حعععععراخا شعععععديد بعععععين ااشعععععقاق القمعععععر والععععع-1

وارعععرا  عاهععا والتكععذيب وا زدجععار والاععذر والخععرو  مععن اهجععداو والخععو  
 الااتت عن عسر يوم القيامة وشدتا.

كل ذلخ يتجاوب م  حركة قوم اوح في عميااهم الابي وزجرهم إيا  وفعتح -2
 بعععواب السعععماء بمعععاء هاطعععل وت جيعععر اهر  عيواعععا ، فحركعععة المعععاء واضعععطراب 

مععا بععين السععماء واهر  تتجععاوب معع  حركععة اريقععاا جريااععا المسععتمر وتدفقععا 
المتوامععععل ل وامععععل الععععراء عبععععر السععععورة، كمععععا يتجععععاوب معععع  ترددهععععا وترجيعععع  

 مداها..
ويوامل المد  تجاذبا معا بعين حركعة المعاء الطعالي فعي ععذاب قعوم اعوح -3

م  إيقاا حركة الريح المرمر "وهعي العريح الشعديدة القويعة يكعون لهعا معوت 
ي لشدتها تاعزا الاعاس حتعي تحعيلهم كنعجعاز الاخعل المقطوععة ، وه(2) ماعق"

معععن  معععولها، وقعععد ذ كععععرت مععع ة الاخعععل )ماقععععر( مجعععاراة  لوحعععدة ال امعععلة وقعععد 
روعي في ارفراد والتذكير معورة ل عظ )اخعل( دون ععدد مدلولعا خ"فعا  لمعا فعي 

  (3)كناهم  عجاز اخل خاوية(( )قولا تعاليب )
العععذاب إيقاعهععا متجاوبععة معع  إيقععاا الععراء فععي وتوامععل حركععة التكععذيب معع  -4

اكعار القعوم وجعدلهم، وتهديعد القعرآن لهعم علعي  ال وامل من خ"ل قمة ثمعود وا 

                                                           
.131-129ياظرب علم اللغة العام، اهموات، د. كمال محمد بشر، 1
.192/ 27ياظرب التحرير والتاوير،  2
.7سورة الحاقة، من اآلية 3
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عمععععيااهم وعقععععرهم الااقععععة، واععععزول العععععذاب بهععععم مععععيحة واحععععدة حاسععععمة هععععذ  
الميحة تتجاوب م  مرمر عاد، م  لعرق قعوم اعوح، وكعنن إيقعاا العراء فعي 

ي وقعع  المطععر الععذس لععم يععرد فععي القععرآن الكععريم إ  فوامععل وحععدات السععورة يحععاك
تعبيععععرا  عععععن العقععععاب و مععععرا  بالعععععذاب، حتععععي كععععنن السععععورة تمطععععر علععععي الك ععععار 
المكعععذبين ععععذابا ، والعععراء معععوت فعععي جعععذر المطعععر، والمطعععر   يجعععيء إ  معععن 

 اهعلي، من السماء.
ات وهكذا يوامل الععذاب عبعور ، فاجعد  يجتعاح قعوم لعوط متجاوبعا  مع  حركع-5

التعذيب السابقة بالحامب الذس مبحهم بكرة عذابا  مست زا  هابطعا  علعيهم معن 
 السماء مطرا  ب يقاا فاملة الراء كذلخ.

وتتمركععز الحركععة السادسععة فععي إيقععاا عععذاب آل فرعععون بعععد تكععذيبهم علععي -6
التكثيععع  العععد لي )فنخعععذااهم( فعععي جمععع  ال ععععل وال اععععل والم ععععول فعععي تركيعععب 

لبغتة في وقوا فعل العذاب من خ"ل هيماة ال اعل المقتدر واحد ي مح عن ا
علععي الم عععول بععا )المعاقععب( وسععقوط اهخيععر الكامععل فععي قبضععتا، حيععو تجلععو 

 فاملة الراء هاا معاي ارحاطة الشاملة كما تجلو د لة الهيماة وا قتدار.
تاعط  الوحدة السابعة إلي  سعلوب الخطعاب، والمخاطعب هاعا ك عار قعريس -7

يوامععل الخطععاب القرآاععي تععنايبهم، م كععدا  هععزيمتهم فععي حركععة تمععويرية  حيععو
بالغععة الروعععة هاهععا تعلععن الوعيععد وتضععمر البشععارة وتمععز  الحاضععر بالمسععتقبل 
وتخ ععي القععرار بالحكايععة فقععرار السععماء  ن يهععزم الك ععر ويرت عع  اععور اهلل ليشععمل 

ت د  ت تععزز الكون وما عليا، ويوامل الوعيد تمعوير  القرآاعي فعي دقعة تاعت
إيقعععاا السعععورة فعععي سعععير  الاهعععائي احعععو اسعععتكمال معععورة معععآلهم المخعععزس. "يعععوم 
يسعععحبون فعععي الاعععار علعععي وجعععوههم ذوقعععوا معععس سعععقر" حيعععو تتراسعععل الحعععواس، 
وتتداخل وظائ هعا معا بعين اللمعس والعذوق، و  تسعتقر حركعة الععذاب فعي السعورة 

الزبعععر، وكعععل معععغير إ  عاععد القعععااون ارلهعععي اهعظعععمب وكعععل شعععيء فعلعععو  فعععي 
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وكبيعععر مسعععتطر،  س مسعععطور فعععي كتعععاب، والمسعععتطر كاايعععة ععععن علعععم اهلل بعععا، 
 (1)وجزائا عليا جامعا  للتبشير واراذار 

تاعطعع  الد لععة فععي الوحععدة الثاماععة ااعطافععة حععادة مباياععة لوحععدات السععورة -8
السعب  السعابقات، لتق ععل إيقعاا حركععة الععذاب القامععمة بق عل الرحمععة معن خعع"ل 

تين تضمان الكثير من السلوان واهمل لمن  رعبتا مور اله"خ التي توالت آي
علعععي اهمعععم المكذبعععة، لكعععن هعععذ  الرحمعععة عرضعععت فعععي إطعععار الرهبعععة والجععع"ل، 
جع"ل الجمععال وجع"ل الهيبععةب فععي جاعات واهععر، عاععد مليعخ مقتععدر دون اعععوت 

هععا و   ومععا  و   فعععال يحععرخ حععدثها التركيععب، بععل عرضععت بجمععل اسععمية في
ثبوت الوعد وحسم القرار، فاهوما  والاعوت إن لم تضع  إلعي الماععوت معا 
يثرس د لتا  و يكسر التوق  الحامل فيا فناها تعمل علي إضعا  تنثير   ن 
فعلهععا سيامععب علععي شععرحا  فقيععا والد لععة   تثععر  إ  بتعميععق فعلهععا واكتاععاز 

 طاقتها الداخلية بال عل والرمز ووحي ارشارة.
إن التاكيععر فععي هععاتين اآليتععين ي يععد التعظععيم والت خععيم، ومليععخ مقتععدر          

فيها مبالغة عن ملعخ قعادر، فعاهلل تععالي العذس بطعس بعنقوام الك عر هعو معاحب 
اهمعععر ومالكععععا، القععععادر علععععي تا يععععذ ، وهعععو ا سععععا مععععاحب الجععععزاء لمععععن اتقععععي 

معع  جريععان  واطععاا، كععل ذلععخ يل ععا حععر  الععراء متكععررا بتكععرار الوعيععد، ومسععتمرا  
الحعععدو وتعععدفق الوقعععائ ، وهعععو إذ يعععنتي سعععاكاا ف امعععا يق عععل اآليعععة معععوتيا علعععي 
الد لععة داخلهععا دون فععتح ال امععلة بحركععة تشععب  فت ععتح الاهايععة علععي ارفمععاح 
الذس يعمل علي ارفضاء الاهائي بالتعبير عن تلون المشاعر حزاعا  و تهديعدا 

 ولضبا  و  م" واا راجا .
ة وحدة ال املة هاا تكمن في التعبير عن ااسعجام الد لعة و إن  همي         

اريقاا، فض" عن تجاوب الد لعة مع  العراء فعي  معاكن متباياعة داخعل السعورة، 
يتجلعععي ذلعععخ معععن خععع"ل اظريعععة الموقععع  التعععي ت كعععد  هميعععة المواقععع  فعععي إبعععراز 

                                                           
.27/224ياظرب التحرير والتاوير، 1
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ي التعاد ت الموتية، فعالموق  يكعون  حعد م شعرات التعوازن الخ عي، ولعذلخ يبقع
هااخ حيز لظهور تعاد ت حرة لير موقعية قائمة با سها،  و هي ذات موق  

قععد ااتشععر مععوت الععراء علععي خمععس و ربعععين موقعععا ( 1)داخععل اسععقها الخععا".. 
داخل السورة ماعدا راء ال وامل التي تمعد بعالرقم إلعي مئعة موقع  ممعا يشعكل 

تشعععكي" ود لعععة مثيعععرا  فتعععا ل"اتبعععا  ععععن  هميعععة معععوت العععراء فعععي هعععذ  السعععورة 
يقاعا.  وا 

هذا من جهعة ومعن جهعة  خعر ، فعان ا ازيعاح العذس يكسعر مسعتويات          
ا اسععجام وا طععراد فععي الععا" سععيكون سععمة مععن سععمات  دبيععة الععا" القرآاععي 
الذس تااوبت آياتا هاا ما بعين تماثعل وتقعارب وتبعاين فعي التركيعب احعوا وطعو  

المتسمة بالحركية والزاخرة بحيوية تبو وقمرا، وان سادت فيا الجمل القميرة 
اشاطها عبر اريقاا السري  وهي ماضية احو اهايتها الطافحة بيقعين المعدق 

 وعيدا ووعدا، والمختومة بالطمناياة العميقة لمن اتقي..
إن الكثافععععة المععععوتية التععععي تلعععععب دورهععععا المهععععم فععععي تحريععععخ اريقععععاا          

"ل وحعدة ال امعلة معرة، وحضعور الحعر  وتشكيل توازااتا تتمظهر هاا معن خع
العععذس بايعععت عليعععا ال امعععلة )العععراء( فعععي مجمعععل آيعععات السعععورة حضعععورا فعععاع"، 
 فض" عن حضور ال"زمة التي تجاوب تكرارها عبر القم" تجاوبا مدهشاب

فكيعع  كععان عععذابي واععذر، ولقععد يسععراا القععرآن للععذكر فهععل مععن مععدكر التععي -1
 تكررت مرتين في قمتي اوح وعاد.

ولقععد يسععراا القععرآن للععذكر فهععل مععن مععدكر التععي تكععررت مععرتين فععي قمععتي -2
 ثمود ولوط.

 فكي  كان عذابي واذر، التي تكررت مرتين في قمتي عاد وثمود.-3
 فذوقوا عذابي واذر مرتين م  قمة قوم لوط.-4
 فهل من مدكر تكررت مرتين م  قوم اوح وقريس-5

                                                           
.146-145تحليل الخطاب الشعرس الباية الموتية في الشعر، د. محمد العمرس، 1
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 " مرتين. …فض" عن تكرار " كذاب  شر
ولقععد سععيراا القععران للععذكر فهععل مععن مععدكر " “ مععن هاععا اجععد  ن تكععرار          

وكعععذلخ " فكيععع  كعععان ععععذابي واعععذر" يشعععكل  زمعععة تكعععررت  ربععع  معععرات عبعععر 
القم" اهربع  المتتاليعة، وكااعت تقعوم بمهمعة العربط الاسعيجي فعي العا" معن 
د خ"ل ربعط القمعة بعالتي تليهعا، فضع" ععن مهمتهعا اراشعادية التعي دععت  حع

الباحثين إلي إط"ق ممطلح )السرد اراشعادس( علعي سعرد سعورة القمعر معلع" 
ذلعععخ تعلعععي" فايعععا، فالقمعععة فعععي ر يعععا تعععاه  علعععي السعععرد، والسعععرد يحتعععا  إلعععي 
العععععا س الطويعععععل، ولمعععععا كعععععان جعععععاس القمعععععة يخضععععع  للتاويععععع  فعععععي اهحعععععداو 
 والشخميات فقد استلزم ذلخ وجود ال"زمة التعي سعيقت هجعل المحافظعة علعي
المععدد السععردس ولتضعع ي عليععا جماليععة اغميععة، اهمععر الععذس جعععل متعععة متابعععة 

لكععن قراءتاععا فضعع" عععن وعيهععا بهععذ  الحقيقععة إ  إاهععا ت كععد  (1)القمععة متجععددة 
المهمععة الد ليععة لييقععاا، فكععل شععيء فععي التشععكيل اللغععوس يهععد  إلععي تنسععيس 

بكعل قمعة علعي  معاي، مما يعزز دور ال"زمة فعي تحقيعق العد  ت المرتبطعة
حدة من جهة، ومن جهة ثااية ف اها تعزز الدافعية الاهائية من سرد القمع" 

 جميعها بحيو ت ضي إلي اآلتيب
التعجععععب مععععن عمععععيان الك ععععار ومععععن شععععدة العععععذاب الععععذس لحععععق بهععععم عبععععر -1

لي اريمعان  العمور، مما يدعو قريس إلي الك  عن العميان وا ستكبار، وا 
 د )"(.برسالة الابي الكريم محم

تيسير القرآن علي قارئيا من خ"ل يسعر تراكيبعا ود  تهعا علعيهم، ومعاعي -2
تيسععير  يرجعع  إلععي تبسععيط مععا يععراد مععن الكعع"م وهععو فهععم السععام  للمعععااي التععي 
عااهعععا المعععتكلم بعععدون كل عععة، وهعععذا اليسعععر يحمعععل معععن جعععاابي الل عععظ والمعاعععي، 

اي تتععنتي مععن وضععوح، فنل اظععا فععي  علععي فمععاحة الكلمععات والتراكيععب، والمعععا
ااتزاعها من التراكيب، ووفرة ما تحتوس عليا تلخ التراكيب من مغازس الغعر  

                                                           
.148ياظرب مستويات، السرد  رعجازس في القرآن الكريم، 1
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المسوقة هي لا، ومن تولد مععان معن مععان  خعر كلمعا كعرر المتعدبر تعدبر  فعي 
-2إيجععاز الل ععظ ليسععرا تعلقععا بععالح ظ. -1فهمهععا ووسععائل ذلععخ كثيععرة  همهععاب 

تزاا المعااي ماها كل مذهب يسعمح بعا إجمال المدلو ت ليذهب المتلقي في اا
وماها ارطااب بالبيان إذا كان فعي المععااي بعع  -3الل ظ والغر  والمقام. 

إن جملة )ولقد يسراا القعرآن للعذكر..( تععد د لعة بشعارة وسعط  (1)الدقة والخ اء 
 جععواء التهديععد والوعيععد، ووسععط العععذاب الععذس حععل بععاهمم المكذبععة التععي سععل  

 ذكرها.
من مدكر.. في هذا ا ست هام المجازس حو علي ا دكار ودعوة إلي  فهل-3

 التدبر وتنمل ما في هذا القرآن من عظمة وعظات.
إن هذ  ال"زمة فض" عن وظي تها اريقاعية التي تكث  فاية العا"          

فناهععا توظعع  إمكاايععات اهمععوات، وقععدرتها علععي اريحععاء بععالمعاي ومحاكاتععا، 
لمعاععععي يعظععععم شععععناا دائمععععا، ويرقععععي إذا مععععا مععععاحبتا المعععع ثرات فععععالم"حظ  ن ا

الموتية التوقيعيعة الخالمعة بمعا ياعتظم فيهعا معن جمعل قمعار ومقعاط  قمعيرة 
، لما تتسم با من خ ة، ذلخ إن تجمعات مقاطعها اختمرت علي اهسباب (2)

( وليععاب ال وامععل الكبععر  5( )///-الخ ي ععة وال وامععل المععغر  فقععط )ب ب 
مة يعاي لياب الكتل الموتية الثقيلة، وهذ  الخ ة تشي  جوا موسعيقيا في ال"ز 

خامعععا، ومعععورة معععوتية قعععادرة علعععي تنكيعععد الد لعععة المعععرادة معععن خععع"ل توزيععع  
مرتكزاتها التشكيلية بكل ما في مستويات ذلخ التشعكيل معن قعدرة علعي التعنثير. 

وان إن مهععععارة التشععععكيل المععععوتي تكمععععن فععععي قدرتععععا علععععي بععععو الظعععع"ل واهلعععع
فضعععع" عععععن التلععععوين الععععد لي  (3)العاط يععععة والجماليععععة للمعععععااي التععععي يحملهععععا 

وا اعطا  من معاي إلي آخر ومن زمن ومكان إلي زمن ومكان ليعر ، ومعن 

                                                           
27/188ياظرب التحرير والتاوير، 1
 .87حمد بشر، ستي ن اولمان، ترجمة د. كمال م –ياظرب دور الكلمة في اللغة 2
.106ياظرب الممدر ا سا، 3
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قععوم إلععي قععوم، معع  التلععوين ب يقععاا اهفعععال التععي حركععت اهحععداو والتععي كععان 
ر إلعععي  ن ععععددها اثاعععين وسعععبعين فعععع" للعععب عليهعععا ال ععععل الماضعععي ممعععا يشعععي

ا سعترجاا هععو العذس كععان محعور القعع"، بيامعا حضععر المضعارا خمععس عشععرة 
مععرة وفعععل اهمععر سععب  مععرات، ممععا ي كععد  ن العظععة فععي السععورة لععم ترتكععز علععي 
اهوامر قدر ارتكازها علي التذكير وضرورة ا عتبار من خ"ل ضرب اهمثلة 

يجابيععة ووعيععا والحععوار ومخاطبععة العقععل اراسععااي مععن اجععل تحريععخ طاقتععا ار
الخعع"ق، ولععذلخ  كععدت ال"زمععة المكععررة فععي هععذ  السععورة عبععر جملهععا القمععيرة 
علععي التعجععب وتهويععل ععععذاب الك ععار بسععبب تكعععذيبهم الرسععل دون تععنن وتنمعععل 
وتدبر، كما  كعدت بشعدة علعي سعهولة ويسعر القعرآن الكعريم علعي ال هعم والتلقعي، 

ن الععععد  ت الععععث"و هععععو والحععععو علععععي الهدايععععة واريمععععان علععععي  ن الجععععام  بععععي
ضعععرورة ا سعععتجابة لرسعععل اهلل واريمعععان برسعععالتهم المتمثلعععة اليعععوم بخعععاتم الرسعععل 
ومعجزتا الكبر  القرآن وهي معجزة يسر اهلل سبحااا مدلو تها علي ال هم لمن 

 تذكر ووعي.
وممعععا يل عععت الاظعععر فعععي سعععورة القمعععر ظعععاهرة معععوتية تقععع  فعععي حقعععل          
بعضععها بععبع  و  سععيما فععي حالععة الاطععق  يتععنثراللغويععة  فاهمععواتالمماثلععة، 

 ،اسعبة التعنثر تختلع  معن معوت آلخعر  نالطبيعي الذس   تكلع  فيعا، علعي 
ممععا قععد يطععر  علععي   كثععرياععدمت فععي ليععر   التععنثرمععا هععو سععري   اهمععواتفمععن 

قد بعضها لبع  في الك"م المتمل هي السر فيما  اهمواتسوا ، ومجاورة 
اعوا  إلعيفعي تنثرهعا هعذا  اهمعواتتهعد  و  ،من تعنثر واتاهميميب بع  
و  المشعععابهة بياهعععا ليعععزداد مععع  مجاورتهعععا قربهعععا فعععي المععع ات   ومعععن المماثلعععة 

علعععي  التعععنثروقعععد قسعععموا  اللغعععة،المخعععار  فيمعععا يسعععمي با اسعععجام المعععوتي فعععي 
المعوت  يتعنثربالثااي، وتقدمي وفيا  اهولالموت  يتنثراوعينب رجعي وفيا 
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القياسي في ميغة افتعل حين تكعون  (1) اربدال إلير هاا يواش باهولي الثاا
 ب اآلتية اآلياتوردت في  إذ ومادا   وزايا   ها دا     فا
 .4آية  …ما فيا مزدجر اآلياتولقد جاءهم من -1
 .9آية …وقالوا مجاون وازدجر -2
 .50، 40، 32، 22، 17، 15 اآلياتمدكر في  منفهل  ةتكرار  زم-3
 .27 اآلية …هم وامطبربارتقف-4

 هي مزتجر، وازتجر، مذتكر، وامتبر. اهملفي  فاهموات         
مجهععععور  اهول متجععععاورانباجتمععع  فععععي كعععل هععععذ  المععععيأ معععوتان  إذ         

مع  تليج  يضعا معوت مجهعور إليوااقلب  باهولالثااي  فتنثر والثااي مهموس
، وهعذ  بهعا تمعير دا    ريجه التاء المهموسة حين  نموتان مجهوران، علما 

 /مععععذتكر و مععععبحتمزدجععععر، وازدجععععر.  9، 4 اآليتععععينبفععععي   مععععبحتالمععععيأ 
 ا مععععوتا  معععبه قفععععي المعععوت الثعععااي واطعععع اهولحيامعععا فاععععي المعععوت  معععذدكر
 .(2)رجعيا   التنثر، وبذلخ مار واحدا  

معل ي  نيمكن   قمي مافااء الموت في الموت المجاور هو  إن         
 بما يجاور . تنثر  يإليا الموت ف

امععععتبر، وقععععد اجتمعععع  فيهععععا  اهمععععل فععععي مععععيغة امععععطبر فهععععي  مععععا         
اظيرهععا  إلععيمععوتان مهموسععان، احععدهما مطبععق واآلخععر مسععتقل، فقلبععت التععاء 

جعع"ء   كثععرفمععار الاطععق  (3) اآلناطقهععا االمطبععق وهععو الطععاء الحديثععة كمععا 
 ووضوحا.ورواقا 

 علعععي حضعععي مععععا يبلغعععان رسعععالة الت ااعععدلام معععوتين مجهعععورين إن         
ديععا حرفععان مهمععوس   وقعععا وابلععأ ممععا يبنسععلوب  شععد بععا  واهمععرالتععذكر  فعععل

                                                           
.147 -145اهموات اللغوية، د. إبراهيم  ايس، 1
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الابععي الكععريم  نخمومععها عععبي مرويععة  اآليععةقععراءة هععذ    نومجهععور و  سععيما 
 ،“ 45 " اآليععععة مععععن (()"( وقععععد ورد فععععي سععععورة يوسعععع  ))وادكععععر بعععععد امععععة

لد لععة لو " مععن " زائععدة  اآليععات جميعع  مععن تبلغععا هععذ  إلععي اموجعع حضععي والت
 .  (1) ارثباتعلي عموم الجاس في 

سواء علي مستو  القلب  اهمواتهذا التطور الواضح في اطق  إن         
 القرآاعيال ااء داخل الميأ اللغوية لهعو دليعل علعي سععي العا"   والتماثل   و

، اهداءا فعي التشعكي"ت مع اء فعي الل عظ وااسعجام  روااحو تقديم رسعالتا فعي 
  اهعا إ الميعزان المعرفي لم عردة معدكر  فعي مطابقعة  اهعاميغة معذتكر مع   إن

و  عجب فهعذا القعرآن  في الاطق، تداايها خ ة و  كثافة و  ج"     ن  يمكن 
علععي الاععاس علععي   ليقععر   وحععيبععين الكتععب بععل   لععم ياععزل كتابععا مسععطورا ليوضعع

ل ععل الد لعة  تنكيعدتكعرار المعوت  نإمكو وليرتل تعبدا ويتلي في المعلوات. 
فععي قمععة عععاد جملععة فكيعع  كععان عععذابي واععذر مععرتين  كععرر وفععي برهععان القععرآن

ل ه"كهععم، قبععلتحععذيرهم  اهولوقيععل  العقبععي،فععي الععدايا والثععااي فععي  اهول ن 
 اراعذاروالاذر جمع  اعذير بمعاعي ( 2)"  والثااي لتحذير ليرهم بعد ه"كهم "   

"  56"  الععاجم آيععة … اهولععيهععذا اععذير مععن الاععذر )لي )سععم ممععدر قععال تعععا 
وحعذ  اليعاء فيهعا فعي الوقع  فمعيح، وكثعر فعي  اراعذاراتوالاذر جم  بمعاعي 

ا راجعات المعدود يبا ريبا تغ اريحاءعاد ال وامل لتكثي  المعاي وشدة  القرآن
اء والتا يس عاها في حعين عمعد حعذ  اليع  فقيالبسط الد لة  مجا     سحالتي ت
فضعع"  عععن  دائهععا  غل فععي الععداخلتطاقععة تشعع إلععيتحععول الوعيععد والغضععب  إلععي

وتكثيععع ، وكعععل تكثيععع  فيعععا تحعععول معععن  إيجعععازكعععل حعععذ  هعععو  إن. الخعععارجي
البايعة العميقعة حيعو تشعتد طاقعة  إلعيالعداخل، معن التشعكيل اللغعوس  إليالخار  

 .ارب"غالمعاي وتزداد قوة في 

                                                           
.27/187ياظرب التحرير والتاوير 1
.4/193ياظرب تاوير اهذهان من ت سير روح البيان، الشيخ إسماعيل حقي البروسوس،2



 

 804 

 م2006ـ1427(44/2دد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ ع

 خمععس وث"ثععين فامععلة مععن إحععد تمععاد تقععرر اع مععيأ ال وامععل إن         
عشععرة   ربعع فععي السععورة علععي مععيغة ث"ثيععة بععوزن "فعععل" بضععماها  آيععةخمسععين 

تغلعععب عليهعععا الضعععمة  تعععيل" ذات الكتعععل المعععوتية الثقيلعععة الع عععمعععيغة علعععي " ف  
عشرة  إحد وس هذ  ال وامل علي تكما تح، التبليأ اهدائي فيبثقلها وتمكاها 

 إليهععا،الشععديد هععي "اعذر" المشععار  بالععذابمقتراععة  راراععذام عردة تتضععمن د لعة 
يغطي معا يقعرب معن  في السورة توزيعا   اآلسوتوزي  هذ  الميغة علي فوامل 

رة و  حيعو تتعوزا سلع ،ها دليل علعي ا اسعجام التعام معا بعين المعوتي والعد لييثلث
العا"، وتحريعخ م امعلا بشعدة     جعزاءالغضب والتهديد والوعيد علعي جميع  

اسععت هام فيععا الكثيععر مععن  ،فكيعع  كععان عععذابي واععذر اآليععاتبفععي ختععام  إ  تهععدا
مععععا حععععل  دالك ععععر بععععع إلععععيمععععن عععععودة الاععععاس  ،التحععععذير الممععععحوب بالتعجععععب

احععذروا عععذابي   ن بععاهمرهععذا التحععذير الاععاب   العععذاب،  لععوانبالكععافرين مععن 
اذاراتي  لكم.قبالمكذبة  لألمما عتبار مما وق   إليالتي تدعوكم  وا 
اععذاراتظععة، تحضععي ، تحععذير، علاالتععذكير و  إلععيدعععوة            مت"حقععة، وا 

والععراء المكعععررة الكثي عععة  ،المت"حقعععة اراععذاراتوالععراء تهطعععل فععي السعععورة هطعععول 
  جعزاءتتساقط سقوط عذاب المطر علي المكذبين وعاادهم، وااتشعار العراء فعي 

مطر، تمطر لكن رحمعة ت إاهاوالتريو،  اها اسالسورة   يعطي برهة  لتقاط 
ن رحمعة نوبع باهمعليغمر قلعوب البشعر  تجد لها حضورا    ن إ  تنبياهلل الكريم 

 اهلل قريب من الم ماين.

 

 المصادر والمراجع
، دار 1هع(جععع911ارتقععان فععي علععوم القععران، جعع"ل الععدين السععيوطي، ) .1

 مكتبة اله"ل، بيروت، د. ت.

إسماعيل، دار ال كر العربعي، اهدب وفاون، دراسة اقدية، عز الدين   .2
 .1976، 6القاهرة، ط



 

 805 

 م2006ـ1427(44/2دد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ ع

اهساطير، دراسة حضارية مقاراة، د. احمد كمعال زكعي، دار الععودة،  .3
 .1979، 2بيروت، ط

 اهماام، ابن الكلبي. .4

اهموات اللغوية، د. إبراهيم  ايس، مكتبة ا اجلو الممرية، القاهرة،  .5
1999. 

د الحلعيم ماتمعر، دار اراسان والقمر، محمد يوس  حسعن، تقعديم عبع .6
 .1959الثقافة اراسااية للاشر، القاهرة، 

البرهععععان فععععي علععععوم القععععران، ليمععععام بععععدر الععععدين محمععععد بععععن عبععععد اهلل  .7
، عيسعععي البعععابي 1الزركشعععي، تحقيعععق محمعععد  بعععو ال ضعععل إبعععراهيم، جعععع

 .1972، 2الحلبي وشركا ،، ط

الععدار التحريععر والتاععوير، محمععد الطععاهر بععن عاشععور، الععدار التواسععية و  .8
 الجماهيرية، د.ت.

تحليل الخطاب الشعرس، الباية الموتية في الشعر، د.محمد العمرس،  .9
، 1الدار العالمية للكتعاب، مطبععة الاجعاح الجديعدة، العدار البيضعاء، ط

1990. 

تحليل الخطاب الشعرس، ستراتيجية التاا"، د.محمد م تاح، المركز -10
 .1985، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط

، 4(جععع774ت سععير القععرآن العظععيم،  بععو ال ععداء إسععماعيل بععن كثيععر، )-11
 دار إحياء الكتب العربية، عيسي البابي الحلبي وشركا ، د.ت.

تاعععوير اهذهعععان معععن ت سعععير روح البيعععان، إسعععماعيل حقعععي البروسعععوس، -12
، 1الوطايعععة، بغعععداد، ط راختمعععار وتحقيعععق محمعععد علعععي المعععابواي، العععدا

1990. 
دور الكلمععة فععي اللغععة، سععيت ن اولمععان، ترجمععا وقععدم لععا وعلععق عليععا -13

 .1986، 1د.كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط
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مععععحيح مسععععلم، ارمععععام  بععععو الحسعععععين مسععععلم بععععن الحجععععا  القشعععععيرس -14
ععداد وتعليعق محمعد فع اد  261الايسابورس ) هع( تحقيق وتمحيح وتعرقيم وا 

 العربية.عبد الباقي، دار إحياء الكتب 
العلععم فععي ماظععور  الجديععد، روبععرت م.  لععروس وجععور  ن. ستااسععيو، -15

 .1989(، الكويت، 134ترجمة كمال خ"يلي، عالم المعرفة، )
علععععم اللغععععة العععععام، اهمععععوات، د.كمععععال محمععععد بشععععر، دار المعععععار  -16

 .1975بممر، 
، 2ال امععععلة فععععي القععععرآن، محمععععد الحسععععااوس، دار عمععععار، عمععععان، ط-17

2000. 
، تفععي ظععع"ل القعععرآن، سععيد قطعععب، دار إحيعععاء التععراو العربعععي، بيعععرو -18
 .1967، 5ط

قم" اهابياء، عبد الوهاب الاجار، م سسة الحلبي وشركا  للاشعر -19
 .1966والتوزي ، القاهرة، 

المععع ثرات اريقاعيعععة فعععي لغعععة الشععععر، د. ممعععدوح عبعععد العععرحمن، دار -20
 . 1994المعرفة الجامعية ارسكادرية، 

محاضرات فعي علعوم القعرآن، د. لعاام قعدورس، دار الكتعاب للطباععة، -21
 .1981، 1بغداد، ط

مععععدخل إلععععي اظريععععة القمععععة، سععععمير المرزوقععععي وجميععععل شععععاكر، دار -22
 .1986الش ون الثقافية العامة، بغداد، 

المسعععتدرخ علعععي المععععحيحين، ليمعععام الحعععافظ  بععععي عبعععد اهلل الحععععاكم -23
 بي، بيروت، لباان، د.ت.الايسابورس، دار الكتاب العر 

مسعععععتويات السعععععرد ا عجعععععازس فعععععي القعععععرآن الكعععععريم، شعععععار  معععععزارس، -24
 .2001ماشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 



 

 807 

 م2006ـ1427(44/2دد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ ع

، د. فاضعععل معععالح السعععامرائي، مطبععععة التعلعععيم 1مععععااي الاحعععو، جعععع-25
 .1989، لالعالي، الموم

معجععععم مقععععاييس اللغععععة،  بععععو الحسععععين احمععععد بععععن فععععارس بععععن زكريععععا، -26
هععع(، تحقيععق وضععبط عبععد السعع"م هععارون، مطبعععة ممععط ي البععابي 395)

 .1972، 2الحلبي، ممر، ط
الم عععععععردات فعععععععي لريعععععععب القعععععععرآن، الحسعععععععين بعععععععن محمعععععععد المععععععععرو  -27

با م هااي، إشرا  د. محمد احمعد خلع  اهلل، مكتبعة ا اجلعو الممعرية، 
 .1970ممر، 

، دار 6جععععالم معععل فعععي تعععاريخ الععععرب قبعععل ارسععع"م، د.جعععواد علعععي، -28
 .1970، 1العلم للم"يين، مكتبة الاهضة بغداد، بيروت، ط
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Abstract 
 

Surat Qamar (lit. the Moon) 

Semantic Study 
 Dr. Bushra Al-

Busitāni
 

 

This is a semantic study of one the Quranic Surah 

(chapter). This surah is called Qamar (Lit. the Moon). This 

chapter consists of fifty five verses. It is the fifty four 

chapter among the Quranic surahs. 
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