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 :مقدمةال

فبلغ  ،بنائهمتفردًا يف نظمه وأسلوبه وطريقة فجاء  ،احلمد هلل الذي أنزل الكتاب بلسان عريب مبني

ه وأزواجه وذريته وورثته وصحبيدنا حممد وعىل آله والصالة والسالم عىل س ،ة البالغة وهناية اإلعجازقم

 من أهل العلم وأمته أمجعني.

 ،وبعد

طالب العلم خاصة أن يرس  م م بو ،بعباده املسلمني عامة –سبحانه وتعاىل  –فإن من فضل اهلل 

صىل اهلل عليه وعىل آله  –نزله عىل عبده ونبيه ورسوله حممد طريق األخذ مما اكتنزه يف كتابه العظيم الذي أ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں چ: قائاًل سبحانه وتعاىل (القمر)وأنبأهم بذلك يف سورة  –ه وسلموصحب

 .{17القمر:} چۀ

رغبت يف أن يكون يل من هذا نصيب أتقرب به إىل  –ه وتعاىل سبحا –ونزوالً عىل ما دعا إليه اهلل 

ثرت أن أعمل عىل تثوير بعض معاين الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن اجلنة آه يرىض. فلعل –تعاىل  –اهلل 

 والنار.

فكل لفظة يف القرآن  ،جتري عىل النسق البالغي يف مبناها ويف معناها ،والكلمة القرآنية كلمة فريدة

ولو  ،لسياق القرآينمن اوقسطاس مستقيم يف مكانه املناسب له  ،بل كل حرف فيه قد وضع بميزان حكيم

وف ات الغ ر   ،وتغ   النس ق ،مكان أخرى الختل ال نظم مكان آخر، أو كلمة تضع حرفاً  حاولت أن

 املقصود.

فهو موج ود  ،دهه الفن األديب وحوليس يقصد من ،فهو كتاب هداية وعلم ،تتجىل ميزة القرآن هنا

وهو كت اب عقي دة وتع يع  ،وأهباها وتوصيلها يف أمجل صورة ،لقصد اإلعجاز ولتتميم الفكرة الدينية

 ،ؤثر فيه علميته يف أن يبقى منهال بالغياوعىل الرغم من هذا مل ت ،وأوامر وزواجر ،ومواعظ وأخبار ،ساموي

 راقيا. نصا أدبياو

ة ومل تأت عىل أي  ،ومل تتكرر مادهتا اللغوية ،التي ذكرت مرة واحدة يف القرآن –واأللفاظ الفرائد 

وإن كان ما من اخلصوصية ما  ،ال خترج عن هذا اإلطار العام للقرآن –شتقاق املعروفةصورة من صور اال

 عل االستعاضة عنها بغ ها إخالل ببناء الرتكيب وعدم وفائه باملعنى املقصود.جي

واملواقف أوهذا يعني أن ما يرتبط هبا من األرسار والنكات البالغية ذو صلة وثيقة بطبيعة السياق 

 ها أو يقوم بدورها يف التعب  القرآين.اال يمكن أن يؤدي غ ها مؤد بحيث ،ايهالتي وردت ف
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 – والذي جاء بعنوان: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن اجلنة والنار –وهذا البحث 

رائد التي الف وهي ،كثر دوراهنا يف الذكر احلكيميتوفر عىل دراسة الفرائد القرآنية يف جانب من جوانبه التي 

حيث بلغ عدد الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة إحدى  ،وردت يف سياق احلديث عن اجلنة والنار

 وعدد الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن النار تسع ععة فريدة. ،وععين فريدة

وحماولة  ،غيةوتتبع أرسارها ونكاهتا البال ،وتعكف هذه الدراسة عىل البحث يف أرسار هذه الفرائد

ولطبيع ة  ،ر وبيان مدى مواءمتها للمعنى والغ –مما هو يف معناها  –ا دون غ ها تعمق أسباب إيثاره

 املوقف أو السياق الذي وردت فيه.

 وقد دفعين إىل اختيار املوضوع عدة أسباب منها:

مني لوضع لبنة يف بناء  يف حماولة (1)احلرص عىل إكامل اجلهد الذي بدأه السابقون يف هذا املجال أواًل:

 هذا النوع الذي يتوفر عىل دراسة املفردة القرآنية.

واألسس التي يبنى عليها  ،حماولة االقرتاب من التعرف عىل منهج القرآن يف اصطفاء مفرداته ثانيًا:

 مما هو يف معناها. ،دون غ ها ،يف سياق ما ما وأسباب اختيار فريدة ،هذا االصطفاء

 ،واحد اهنا حول موضوعروومن حيث د ،كثرةهذه الفرائد من حيث الغزارة وال يةخصوص :ثالثًا

 متامسك األجزاء. ،حمكم البناء ،مرتابط النسج

 وفهارس. ،وخامتة ،وفصلني ،ومتهيد ،البحث أن خيرج يف مقدمةهذا وقد اقتضت طبيعة 

واملنهج املتبع  ،ت عليهاواخلطة التي رس ،ارهوأسباب اختي ،فيها عن أمهية املوضوعحتدثت  املقدمة:

 يف الدراسة.

ني ت عند أصحاب املعاجم وغ هم ضمنته معنى لفظة )فريدة( التمهيدد:  ، والدراسات الت ي عن

ومكانة هذه الدراسة التي تتطلع إلكامل هذا اجله د ال ذي ب دأه  –قديام وحديثا –بالبحث يف هذا اجلانب 

 السابقون.

 .ية يف سياق احلديث عن اجلنةمن أرسار الفرائد القرآن الفصل األول:

 ويشتمل عىل ستة حماور: 

 املحور األول: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف رشاب اجلنة.

 ش اجلنة.رن املحور الثاين: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف فن 

 أشجار اجلنة. عن وصف املحور الثالث: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث

                                                 

 ا بيشء من التفصيل يف متهيد البحث.سوف نتعر  لبيان هذ (1)
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 املحور الرابع: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف ماء اجلنة.

 املحور اخلامس: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف نساء اجلنة.

 املحور السادس: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف هواء اجلنة.

 .ي: من أسرار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن النارالفصل الثان

 ويشتمل على تسعة حماور: 

 املحور األول: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف عذاب النار.

 املحور الثاين: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف شف  النار.

 .يف النار بذاعيف سياق احلديث عن وصف آالت ال ئد القرآنيةاملحور الثالث: من أرسار الفرا

 املحور الرابع: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف حال أهل النار.

 املحور اخلامس: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف رشاب أهل النار.

 سياق احلديث عن وصف طعام أهل النار. املحور السادس: من أرسار الفرائد القرآنية يف

 املحور السابع: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف رسادق النار.

 املحور الثامن: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف خزنة النار.

 نار.املحور التاسع: من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف مب ال

 حتدثت فيها عن أهم النتائج التي توصل البحث إليها. اخلامتة:

 ضمنته أهم الكتب التي اعتمدت عليها وأفدت منها يف هذه الدراسة. واملراجع: فهرس املصادر

ائ د الذي يقوم عىل حرص  الفر ،التحلييلوأما عن املنهج الذي رست عليه فهو املنهج االستقرائي 

و تص نيفها ع ىل حس ب الفص ول ث م تبويبه ا  –عن اجلنة والنار  سياق احلديثالتي وردت يف –القرآنية 

وحماول ة الكش ف ع ن  ،أبواهبا انطواستبثم حتليلها حتلياًل بالغيا يقوم عىل استكناه أرسارها  ،واملحاور

 ما دون غ ها. مقام يف أسباب اصطفائها بإيثارها

وجيعله يف صالح  ،ويقبل هذا العمل ،سنة العيفةواهلل أسأل أن يقبلنا يف خدمة القرآن الكريم وال

 األمة العربية واإلسالمية.

 دكتور
 اهلل حممد سليمانعبد
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 :التمهيد

ومل تتكرر فيه  ،التي وردت يف القرآن مرة واحدةوالفريدة القرآنية هي اللفظة  ،ةالفرائد مجع فريد

 ولو يف صورة من صور االشتقاق املعهودة. ،مادهتا اللغوية بحال من األحوال

الفاء "يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة:  وجه ما ذكره أصحاب املعاجم يف معناها.ودليل هذا الت

والفارد والفرد: الث ور املنف رد..  .والراء والدال أصل صحيح يدل عىل وحدة. من ذلك الفرد وهو الَوْتر

 .(1)"والفريد: الدر إذا نظم وفصل بينه بغ ه

واستفرد  ،منقطع القرين ال مثل له يف جودته هو –بالفتح والضم –والفرد "ويقول ابن منظور: 

اجلوهرة النفيسة كأهنا مفردة يف  –ءها بغ  –جعله فردًا.. والفريد  :وأفرده ،أخرجه من بني أصحابه :اليشء

 .(2)"نوعها

ص طال  ع رف عن د ا ،الذي ال ش بيه ل ه وال مثي ل ،وإطالق الفرائد عىل اليشء املنقطع النظ 

وغ رر الفرائ د ودرر  ،كبدائع الفرائد البن القيم ،وجعلوه عنوانا لبعض مؤلفاهتم ،املتقدمني من العلامء

الوهاب بن أمحد ب ن وهب ان وقيد العائد ونظم الفرائد للشيخ عبد  ،القالئد للعيف مرتىض البغدادي

 .. وغ  ذلك كث .الدمشقي

 –راستها عديد من الباحثني ومل يتوفر عىل د ،ودراسة الفرائد دراسة بالغية مل حتظ بدراسات كث ة

إال ما كتبه األستاذ الدكتور/ عبد اهلل عبد الغني رسحان يف بحثه ال ذي ج اء بعن وان:  –عىل مبلغ علمي

 ."األرسار البالغية يف الفرائد القرآنية"

جلانب املتعلق بالقصص القرآين وهو ا ،عىل جانب واحد منها –مذه الفرائد  يف دراسته – وقد اقترص

بالغة الفرائ د " :الدكتور/ كامل عبد العزيز إبراهيم يف بحثه األستاذ وكذا ما كتبه ،دون غ ه –ةخاص–

 ."املضارع نموذجاً  –الفذة يف القرآن

يتوفر عىل  ،وا هذا اجلانب من الدراسات القرآنية بمؤلف مستقلما املتقدمون من العلامء فلم يفردأ

ال  –(1)كام قرره الدكتور/ عبد اهلل رسحان وأكده –قواال مرسلة ومل نجد مم يف ذلك إال أ ،مجعها ودراستها

 تتجاوز بضعة أسطر.

                                                 

الطبعة  ،ب وت –دار الفكر  ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،)فرد( 4/500معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس:  (1)

 م.1979 -ه  1399األوىل 

 م.9941 -ه  1414الطبعة الثالثة  ،ب وت -دار صادر ،)فرد( 3/332لسان العرب جلامل الدين ابن منظور:  (2)
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دون البالغة ألهنا اإلتيان بلفظة تتن زل  : خمتصة بالفصاحةالفرائد"فالسيوطي يقول يف اإلتقان: 

 وق وة ،تدل ع ىل عظ م فص احة ه ذا الك الم –وهي اجلوهرة التي ال نظ  ما  – منزلة الفريد من العقد

ومنه  ،وأصالة عربيته بحيث لو سقطت من الكالم عزت عىل الفصحاء غرابتها ،وجزالة منطقه ،عارضته

ٱ  چ  )الرف ث( يف قول ه تع اىل:و ،{51يوس ف:}  چېئ     ىئ    ىئچ  :لفظ )حصحص( يف قول ه

ز  ة ولفظ ،{187البقرة:} چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ   ع( يف قوله تعاىل:)فن

 .(2)"..{23سبأ:} چٺ

غة الالفرائد نوع لطيف خمتص بالفصاحة دون الب"كام حتدث ابن حجة احلموي عن الفرائد فقال: 

منزلة الفرائد العرباء تتنزل من الكالم  ثر بلفظة فصيحة من كالم العربملراد منه أن يأيت الناظم أو الناألن ا

 ،لو سقطت من الكالم مل يسد غ ها مسدها طةبحيث إن تلك اللف ،حة املتكلم هباوتدل عىل فصا ،من العقد

 "الرف ث"فقول ه تع اىل ، {187البقرة:} چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپچ كقوله تعاىل: 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ   : وكقول  ه تع  اىل ،فري  دة ال يق  وم غ ه  ا مقامه  ا

له  ا يف فري  دة يع  ز ع  ىل الفص  حاء أن ي  أتوا بمث   چڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ، فقول  ه س  بحانه: {18ط  ه:}

 عام ذكره السيوطي يف اإلتقان قبل ذلك. –فيام كتبه –وابن حجة مل يتجاوز  .(3)"مكاهنا

فهذا يعني  ،النص نفتش عن هذا اجلامل داخلفإننا  ،ت القرآن من مصدر إميكان مجال مفردا ذاوإ

نب هي اللس ان وحجة القرآن األوىل من هذا اجلا ،القرآين يف مضامره األديب وخلوده بالضبط سمو النظم

ك نلمس الرس اإلمي يف الكالم املبني من خ الل ذل ؛وطبيعة الفن طبيعة النفس اإلنسانية ،العريب الفصيح

ه ذا البي ان  ،اآلثار اجللية واإلشعاعات الداللية التي تدل عىل وجوب االعرتاف بالبيان ملن عل م البي ان

 يشتمل كل حني عىل اخل  واحلق واجلامل دون انفصام.

                                                                                                                                            

مركز الت دبر لالستش ارات  ،14راجع: األرسار البالغية يف الفرائد القرآنية للدكتور: عبد اهلل عبد الغني رسحان:  (1)

 م.2012 -ه  1433الطبعة األوىل  ،الريا  –الرتبوية والتعليمية

اميئة املرص ية العام ة  ،يمحتقيق: حممد أبو الفضل إبراه ،3/319اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي:  (2)

 م.1974 -ه  1394الطبعة األوىل  ،القاهرة –للكتاب 

 م.1987الطبعة األوىل  ،ب وت –دار ومكتبة امالل  ،حتقيق: عصام شقيو ،2/297خزانة األدب البن حجة احلموي:  (3)
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ونف خ  ،هذا الفيض –الكلامت–أفا  اهلل سبحانه عليها "قول الدكتور عبد الكريم اخلطيب: وي

لكنه مع ذلك أبقى عىل تلك الكلامت طبيعتها التي يعرفها الن اس  ،كام نفخ يف عصا موسى ،فيها من روحه

 .(1)"كام أبقى عىل عصا موسى طبيعتها كذلك ،منها

وسامية بنسبتها إىل منزما يف إطار من البيان ال ذي  ،ي وفنيإن املفردة القرآنية سامية بجامل فكر

ومع أنه حكم  ،غ إنكارهاومذا خصوصية ال يستسا ،خارج النصفههنا حكم مجايل من  ،يعيه العرب خاصة

 خارجي فإن له موضوعية.

ت إذا اس توعب املتلق ي حيثي ا ،خترج الكلامت قوية مؤثرة ،فعىل قدر ما تكون اجلهة املبدعة قوية

ك ام يف  ،ئرة الدراسة األدبيةىل تنحية املبدع عن داإن دعت املناهج النقدية احلديثة إوهذا صحيح و ،املبدع

طلقني من دراسة بالغ ة الق رآن ال ذي نم ،نهجوكام أرسى نقادنا القدامى هذا ال ،تلقيالبنيوية ونظرية ال

 .(2)اقتىض صب العناية عىل املتلقي

وأن يضع لبنة جديدة يف بناء هذا اجلانب  ،طوة أخرى يف هذا الطريقث حياول أن خيطو خوهذا البح

ضعها التي و –لعله هبذه اللبنة  ،وأن يكمل هذا اجلهد الذي بدأه السابقون ،من جوانب الدراسة يف القرآن

ويستحث العزائم إلمتام الدراسة يف هذا اجلانب من جوانب  ،أن يستنهض اممم –بجوار لبنات السابقني 

 وهو امادي إىل سواء السبيل. ،من وراء القصدأسأل أن يكون  –تعاىل –واهلل  ،اسة يف القرآن الكريمالدر

*******

                                                 

 م.1964الطبعة األوىل  ،رةالقاه –دار الفكر العريب  ،2/295إعجاز القرآن للدكتور/ عبد الكريم اخلطيب:  (1)

 ،الطبعة األوىل ،سورية –دار املكتبي  ،وما بعدها 26راجع: دراسات فنية يف القرآن الكريم للدكتور/ أمحد ياسوف:  (2)

 م.2006 -ه  1427
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 الفصل األول: من أسرار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن اجلنة.

 ويشتمل عىل ستة حماور: 

 رشاب اجلنة.من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف  احملور األول:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف فرش اجلنة. احملور الثاني:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف أشجار اجلنة. احملور الثالث:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف ماء اجلنة. احملور الرابع:

 ار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف نساء اجلنة.: من أرساحملور اخلامس

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف هواء اجلنة. :احملور السادس
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 وصف شراب الجنةمن أسرار الفرائد القرآنية في المحور األول: 

وجدته قد اشتمل عىل سبع فرائد  الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن وصف رشاب اجلنةباستقراء 

 -رحيق -دهاقا -زنجبيال -عسل -آسن –يغة، هي عىل ترتيب دراستها: )غولمل تتكرر مطلقا مادة وص

 تسنيم(.

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئچج      اءت يف قول      ه تع      اىل:، و"غ      ول" الفريدددددددة األوىل:

 .{47:الصافات}چی

حيث  ،يه عباد اهلل املخلصونوردت هذه الفريدة يف سياق احلديث عن مظاهر النعيم الذي يرفل ف

فالولدان يطوف ون عل يهم بخم ر  ،خيدمون فال يتكلفون شيئًا من اجلهد يف دار الراحة والرضوان والنعيم

 ساملة من ذهاب العقل والكدر. ،مرتعة من الرحيق املختوم باملسك ،مجيلة املنظر ،لذيذة الطعم

. يقال: غاله يغوله: من حيث ال يدرى يدل عىل ختل وأخذ"كام يقول أمحد بن فارس:  –والغول 

 .(1)"به والغول: بعد املفازة؛ ألنه يغتال من مر :أخذه من حيث مل يدر. قالوا

الغول: إهالك اليشء من حيث ال "اللغويون يقول األلويس: وجاء كالم املفرسين مطابقاً ملا ذكره 

واملراد: نفي أن يكون فيها رضر  ،سعالة غوالً ومنه سمي ال ،يقال: غاله يغوله غوال واغتاله اغتياالً  ،به حيس

 .(2)"أصالً 

فهذه الفريدة تش  إىل أن مخر اجلنة  ،فردة ملا فيها من عموم الداللة وسعتهاة متوقد جاءت هذه اللفظ

أنه ليس  –أيضاً  –ويضاف إىل ذلك وال تغتال عقومم فتذهب هبا،  ،طنليس فيها صداع رأس وال وجع ب

فنفي الغول  ،من هذه اآلفات؛ ألن كل من ناله يشء من هذه اآلفات قيل: قد غالته غولوال يشء  فيها إثم

 .(3)عنها يعم مجيع هذه األشياء

                                                 

 -ه  1399 ،ب وت –دار الفكر  ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،4/402معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس:  (1)

 م.1979

حتقيق: عيل عبد الباري  ،12/85رو  املعاين يف تفس  القرآن العظيم والسبع املثاين لشهاب الدين حممود األلويس:  (2)

 ه .1415الطبعة األوىل  ،ب وت –دار الكتب العلمية  ،عطية

الطبع ة األوىل  ،ب  وت –مؤسسة الرس الة  ،حتقيق: أمحد حممد شاكر ،وما بعدها 21/37راجع: تفس  الطربي:  (3)

 –دار الكتاب العريب  ،حتقيق: عبد الرازق املهدي ،3/541وزاد املس  يف التفس  أليب الفرج اجلوزي:  ،م2000-ه  1420

 ه .1422الطبعة األوىل  ،ب وت
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فال تغتال عقومم وال تزيل  ،فهذه الفريدة تؤكد عىل تفرد مخر اجلنة يف صفاهتا وسامهتا وخصائصها

وهم  –يف احلضور –وآخرون يسقون  ،فقوم يعبون وهم بوصف السرت"وال ترفع عنهم هيبتهم  ،حشمتهم

 .(1)"عىل نعت القرب

تىض ح ال اجلن ة يف اخلل ود وع دم  هذا املقام ينسجم ويتطابق مع مقعىل أن جميء هذه الفريدة يف

 .(2)"أهلكه وأفسده ذاغاله يغوله غوال: إ"امالك والفناء؛ ألن هذه الكلمة مأخوذة من 

مشوبات امالك واملفاسد، حتى لو كان نذرا يس ا، بداللة كام أهنا تدل عىل خلو تلك اخلمر من مجيع 

 فال تشوبه أدنى شائبة من الكدورةما فيه من املبالغة يف كامل نعيم اجلنة وامتداحه،  تنك  الكلمة، وهذا فيه

 .(3)"ال أذى فيه، وال مكروه عىل شاربيها يف جسم وال عقل، وال غ  ذلك" فخمر اجلنة التي تنغصه،

أن هذه الفريدة تيش بيشء آخر وهو شدة سوغ مخر اجلنة ولطفه ا، ورسع ة رسياهن ا يف  وال خيفى

إهالك اليشء من حيث ال حيس به، ومن ه: اغتال ه، "أن أصل الغول البدن؛ ولذا فقد ذكر السمني احللبي 

 .(4)"وقتله غيلة: إذا قتله من حيث ال يشعر به

ك ل م ا أهل ك اإلنس ان فه و "قول ابن منظ ور: فهذه الكلمة فيها مبالغة يف نفي الرضر أصال. ي

 .(5)"غول

******* 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چوجاءت يف قوله تع اىل: ، "آسن" الفريدة الثانية:

 .{15حممد:} چک گ گ گ گ ڳ ڳ

                                                 

 ،القاهرة –اميئة املرصية العامة للكتاب  ،حتقيق: إبراهيم البسيوين ،3/233لطائف اإلشارات لعبد الكريم القش ي:  (1)

 الطبعة الثالثة.

 –دار القلم  ،حتقيق: صفوان عدنان الداودي ،)غول( 620راجع: املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين:  (2)

 ه .1412الطبعة األوىل  ،دمشق

 .21/39تفس  الطربي:  (3)

 -عيون السود، دار الكتب العلمية ، حتقيق: حممد باسل3/181عمدة احلفاظ يف تفس  أرشف األلفاظ للسمني احللبي: (4)

 م.1996-ه  1417ب وت، الطبعة األوىل 

 ه .1414ب وت، الطبعة الثالثة  -)غول(، دار صادر 11/507لسان العرب جلامل الدين ابن منظور:  (5)
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وحال الكافرين  فبعد أن ذكر حال املؤمنني ،يامنوردت هذه اآلية يف سياق احلديث عن الكفر واإل

وتبني الفرق بني متاع املؤمنني بالطيبات ومتت ع الك افرين بلذائ ذ األر  ك احليوان؛  ،يف الدنيا واآلخرة

  إىل جرياهنا وبيان كيفية أهنارها التي أش ،سيقت هذه اآلية لع  صفة اجلنة وحماسنها التي وعدها املتقون

 من حتتها.

ن أن َسن املاء ييقال: أَ "أي: متغ  الرائحة  –كام يقول اللغويون  –واآلسن  س ونا فه و أِسن ويأسن

 .(1)"ا يتأذى هباركنم اإذا تغ ت رائحته تغ  ،آسن

ما بني مسهب يف تفصيل العبارة وموجز  ،واتفقت كلمتهم عليهوهذا املعنى هو الذي أقره املفرسون 

مائها  يحذا تغ ت ريقال منه: قد أسن ماء هذه البئر: إ ،أهنار من ماء غ  متغ  الريح"فيها. يقول الطربي: 

 .(2)"وكذلك يقال للرجل إذا أصابته ريح منتنة: قد أِسن فهو يأَسن ،فهو يأَسن أسنا ،فأنتنت

 :عدة منها  هبذه الفريدة عىل غ ها ألمور ثر الذكر احلكيم التعبآوقد 

أسن املاء "املبالغة بسبب ما فيها من عموم الداللة يف الطعم والريح. يقول الزخمعي:  -

  داللة وأكثر ثراء من غ ها.وهي بذلك تكون أوىف ،(3)"طعمه ورحيه وأجن: إذا تغ 

التغ   ع ن أهن ار اجلن ة يف  يفقد نف ،يمومة والثبوتدالتأكيد بام فيها من الداللة عىل ال -

ِسن( بداللة قراءة اجلمهور وقراءة ابن كث : )أَ  –أيضًا  –وكذا نفى احلال  (4)بداللة قراءة اجلمهور ،املستقبل

 فتدل عىل الثبوت. ،صفة مشبهة أو صيغة مبالغة –ن َحِذربوز –

ملا أن  ،عنه التغ  القليل يجاء بالطريق األبلغ؛ ألنه إذا نف –هنا  –تغ  املاء  فيعىل أن التأكيد عىل ن

 –وهذا يعني أنه مل يتغ  تغ ا ظ اهرا – (5)"تغ  املاء غ  أنه رشوب"هو  –كام ذكر ابن منظور  –اآلسن 

 .د وأبلغ يف إثباته بالطريق املبارشوإثبات املعنى عىل مدراج اللزوم آك ،ي الكث ذا يستلزم نففإن ه

                                                 

 )أسن(. 13/16وراجع: لسان العرب:  ،1/91عمدة احلافظ:  (1)

حتقيق وتعليق الشيخ: عادل  ،4/122أليب احلسن الواحدي النيسابوري:  والتفس  الوسيط ،22/166تفس  الطربي:  (2)

والدر  ،4/118وزاد املس :  ،م1994 -ه  1415الطبعة األوىل  ،ب وت –دار الكتب العلمية  ،أمحد عبد الواحد وآخرين

 .13/204ورو  املعاين:  ،)د.ت( ،ب وت –دار الفكر  ،7/464املنثور جلالل الدين السيوطي: 

 ه .1407الطبعة الثالثة  ،ب وت –دار الكتاب العريب  ،4/320الكشاف جلار اهلل الزخمعي:  (3)

وقرأ الباقون باملد. راجع: النع يف القراءات العع لشمس الدين اب ن اجل زري:  ،قرأ ابن كث  بغ  مد بعد اممزة (4)

 سخة مصورة عن املطبعة التجارية الكربى.ن ،ب وت –دار الكتب العلمية  ،حتقيق: عيل حممد الضباع ،2/374

 )أسن(. 13/16لسان العرب:  (5)
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منقطع ة الدنيا وأهنا دقيقة توحي بتفرد أهنار اجلنة عن أهنار وهذه الكلمة فيها نكتة لطيفة وإشارة 

تظل أهنار اجلنة  –وقف بالكلية أو تت –ففي الوقت الذي هتدأ فيه أهنار الدنيا ويقل جرياهنا  ،القرين واخلريد

 .(1)"تأسن عيل تأسنا: اعتل وأبطأ"البطء أو التوقف؛ يقال: اهيا رتعال ي ،جارية

تغ   وهو ما قد ي وهم ب ،يف هذا املوضع لألهنار مل تذكر رصاحة "جريان املاء"ويلحظ أن صفة 

 ذي قد يعلق ببعض األذهان.اب الوإزالة االرتي ،دة لنفي هذا الوهمفجاءت هذه الفري ،صفة ماء اجلنة

اجتمع البع كلهم عىل أنه من أنفس املناظر؛ وذلك يشء  ،جريان املاء يف خالمافأكمل حماسن اجلنة 

ول وال أن امل اء "ألن يف املاء طبيعة احلياة؛ وألن الناظر يرى منظرًا بديعا وشيئًا لذيذًا. يقول الزخمعي: 

ال تروق  –إن كانت آنق يشء وأحسنهو –وأن اجلنان والريا   ،اجلاري من النعمة العظمى واللذة الكربى

األن س األعظ م  وإن كان ،اط حتى جيري فيها املاءوال جتلب األرحيية والنش ،وال تبهج األنفس ،النواظر

ملا جاء تعاىل بذكر اجلنات  ،وصور ال حياة ما   فيها،ال رو والرسور األوفر مفقودًا، وكانت كتامثيل ،فائتا

وملا قدمه  ،تها مسوقني عىل قرن واحد كالشيئني البد ألحدمها من صاحبهعا بذكر األهنار اجلارية من حتشفوم

 .(2)"عىل سائر نعوهتا

فقد جاء  ،كام أن هذه الفريدة هي التي تتواءم مع سياق وصف ما يف اجلنة من أرشبة يف سورة حممد

ع بني وصف ماء اجلنة ولبنها ومخرها وعسلها إال يف حيث مل جيم ،فرداً يف ذلك دون غ ه من مواضع القرآنتم

 هذا املوضع.

من م اء مل "إعادة اللفظ لو قيل:  كرار وجتنبريدة فيها ملمح آخر وهو حتايش التعىل أن هذه الف

 فقد جاء هذا القيد يف وصف لبن أهنار اجلنة بعد ذلك. ،"يتغ ..

من أدوات النفي األخرى، وفيها إجياز بديع  آكد يف النفي وأبلغ من غ ه "غ "ب  ونسن ونفي األن 

 واختصار لطيف.

******* 

 چڻ ں ں ڱچ تع  اىل:وج  اءت يف اآلي  ة نفس  ها يف قول  ه  ،الفريدددة الثالثددة: "عسددل" 

 .{15حممد:}

                                                 

دار الكتب املرصية  ،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،16/236اجلامع ألحكام القرآن لشمس الدين القرطبي: (1)

 م.1914 -ه  1374الطبعة الثانية  ،القاهرة –

 وما بعدها. 1/106الكشاف:  (2)
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صفى والعسل امل ،بلطفه شفاء للناس –تعاىل –وقد جعله اهلل  ،والعسل يف الدنيا هو لعاب النحل

وجاء  ،علامء اللغة يف العسل التذك  والتأنيثوقد نقل  ،القذاء والعكر والكدرهو الذي ال خيالطه الشمع و

 (1)ذهابًا إىل أهنا قطعة من اجلنس وطائفة منه. ،عىل لغة التأنيث "عسيلة"صغر عىل يو ،القرآن عىل التذك 

هنا  –قام لع  حماسن اجلنة التي أعدها اهلل للمتقني، وامل –كام سبق بيانه  –وقد سيقت هذه اآلية 

 –لتفصيل أرشبة اجلنة وصفاهتا العجيبة الشأن التي ال يقادر قدرها وال يوجد نظ ها، وذكر هذه الفريدة  –

 وأحاطهم. تكتمل به مظاهر النعيم الذي أظل أهل اجلنةهو الذي  –يف هذا املقام 

فاهتم من وفر  فيه زيادة حتس  ألهل النار وتنديم مم؛ بسبب ما –هنا  – "العسل"فمجيء لفظ 

 ودثر يف مقابل ما آل إليه حامم من أهوال وجحيم.

وعدم مشاهبة عسل الدنيا لعسل أهنار  ،للتأكيد عىل تفرد هذه الفريدة "مصفى"وجاء القيد بقوله 

سائاًل جاريا سيل  ،وإنام خلق يف األهنار ابتداء ،حيث مل خيرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغ ه ،اجلنة

قد صفاه اهلل من األقذاء التي تكون يف عس ل أه ل  ،فهو من أجل ذلك مصفى ،اللبن املخلوقني فيهااملاء و

 .(2)منه ألنه كان يف شمع فصفي –عد التصفيةالذي ال يصفو من األقذاء إال ب –الدنيا 

ري ويف هذا متثيل ملا جي"تصفية هذا العسل مما خيالفه حتى يكون خالصَا   –انه –فاملراد من القيد 

خلية بام توال ،ها وينقصهاستلذ يف الدنيا بالتخلية عام ينغصجمرى األرشبة يف اجلنة بأنواع ما يستطاب منها وي

 .(3)"يوجب غزارهتا ودوامها

واملتأمل يف هذه اآلية جيد أن الرتتيب بني األرشبة جاء عىل طريقة البدء والرتق ي م ن األع ىل إىل 

فهو طعام "وثنى باللبن وهو رأس األطعمة  ،ظم مظاهر النعيم يف اجلنةعة وأفبدأ باملاء ألنه رس احليا ،األدنى

 وهو اخلمر والعسل. ،ثم ثلث بام يتلذذ ويتفكه به ،"ورشاب

حيث يقول عن رس الرتتيب ب ني ه ذه  ،عىل أن العالمة األلويس كان ذا حس مرهف وذوق عال

ثم باللبن إذ كان جيري جمرى املطعم لكث  م ن  ،هباملاء ألنه يف الدنيا مما ال يستغنى عن ءوبدى"األرشبة: 

                                                 

عني  ،وما بعدها 13/60وفتح البيان يف مقاصد القرآن ملحمد صديق خان:  ،)عسل( 11/444سان العرب: راجع: ل (1)

 -ه  1412الطبعة األوىل  ،ب وت –املكتبة العرصية للطباعة والنع  ،بطبعة وقدم له وراجعه: عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري

 م.1992

 .4/223والكشاف:  ،22/168راجع: تفس  الطربي:  (2)

 )د.ت(. ،ب وت –دار إحياء الرتاث العريب  ،8/96تفس  أيب السعود:  (3)
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ث م  ،ذ ب هت ت النفس إىل ما يلفثم باخلمر ألنه إذا حصل الري واملطعوم تشو ،العرب يف كث  من أوقاهتم

 .(1)"فهو متأخر يف الرتبة ،بالعسل ألن فيه الشفاء يف الدنيا مما يعر  من املعوب واملطعوم

ع ووق و ،ألن التلذذ والتفكه به أظه ر  املطعوم والتفصيل فيه؛ولعل الرس يف تقديم املعوب عىل

 البهجة والرسور به أسبق.

واملعوب  (2)كام أن تقديم املعوب عىل املطعوم حيدث نوعاً من التقابل بني املعوب يف أول اآلية

 .أيضاً  – (3)يف آخرها

هذا التقاب ل يعم ل ع ىل و ،واآلخر من جنس العذاب واإلهانة ،فاألول من جنس اللذة والنعيم

 .تناغم اجلرس وتناسق اإليقاع يف سياق اآلية الكريمة

******* 

 چھ  ے  ے     ۓ         ۓ  ڭچ :تع اىلوقد وردت يف قول ه  ،"زجنبيال" :دة الرابعةالفري

 .{17:اإلنسان}

 :بيوأصلها بالكاف األعجمية عو  عن اجليم. قال اجلواليقي والثعال ،كلمة معربة "الزنجبيل"و

تكون يف األر  ك اجلزر  –بضم السني وسكون العني –ر عْ وهو اسم جلذور مثل جذور السن  ،سيةهي فار

وطعمها ش بيه  ،رائحة عطرية طيبةذات وهي  ،ما نبت له زهر ،لوهنا إىل البيا  ،الدقيق واللفت الدقيق

 (4)بطعم الفلفل.

يقول األل ويس:  له وتلذذهم به.إليه سبب حب العرب ونقل املفرسون كالم اللغويني وأضافوا 

ومنه حيمل من بالد الزنج  ،وهو عروق ترسي يف األر  وليس شجرة ،نبت يف أر  عامن والزنجبيل:"

                                                 

 .13/205رو  املعاين:  (1)

وأهنار اخلمر التي فيها لذة للش اربني، وأهن ار العس ل  ،وهو أهنار املاء غ  اآلسن، وأهنار اللبن الذي مل يتغ  طعمه (2)

 املصفى. 

 ويقطع األمعاء.وهو ماء احلميم الذي يشوي الوجوه  (3)

دار  ،حتقيق: حممد عو  مرعب ،)باب اجليم فصل الزاي( 11/177راجع: هتذيب اللغة أليب منصور األزهري:  (4)

حتقيق الدكتور/  ،7/600واملحكم واملحيط األعظم البن سيده:  ،م2001الطبعة األوىل  ،ب وت –إحياء الرتاث العريب 

وم ا  11/312ولسان العرب:  ،م2000 -ه  1421الطبعة األوىل  ،ب وت –دار الكتب العلمية ،عبد احلميد هنداوي

 بعدها )زنجبل(.
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ذون؛ ولذا تبالعاب فيل نه يوجب لذعاً يف اللسان إذا مزجوكانت العرب حتبه أل –وهو األجود –والصني 

 :(1)يقول األعشى ،يف وصف رضاب النساء يذكرونه

 (2)اورَ شن ا مَ يً رْ أَ ا وَ يهَ فِ ا بِ اتَ بَ   َل         يبِ جَ نْ والز   َل فن نْ رن القن  ن  أَ كَ 

ملا فيها من  ؛وهناية لذهتم ،ومتام نعيمهم ،جلنةفالتعب  هبذه الفريدة للمبالغة يف تصوير تفكه أهل ا

لعني التي اسام ل قد تكون كام أهنا ،طعم العاب ورائحته عموم الداللة وسعتها؛ ألن هذه الفريدة تشمل

وعن جماهد قال: يأثر مم ما كانوا  ،يمزج مم رشاهبم بالزنجبيل"يقول الطربي: منها مزج رشاب األبرار. 

 .(3)"وقال بعضهم: الزنجبيل اسم للعني التي منها مزج رشاب األبرار ،يعبون يف الدنيا فيحببه إليهم

واهيضم  ،طيب رائحته؛ ألنه حيذو اللسانل"وكانت العرب تستلذ من العاب ما يمزج بالزنجبيل 

بوا يف نعيم اآلخرة بام اعتقدوه هناية النعمة والطيب ،املأكول غ  يب ب ن عل س س ومن ذلك قول امل ،(4)"فرن

 :(5)يصف ثغر املرأة

 رِ مْ اخلَ  فةَ اَل وَس  هن تَ قْ ذن  إِذْ        هِ بِ  بيلِ جَ نْ الز   مَ طعْ  أن  وكَ 

أن املقصود األهم حال  –عام يمزج به الكافور –به الزنجبيل كر ما يمزج ذالوجه يف تأخ   ولعل

وبعد استيفاء حظ وظهم م ن  ،مجوم العطش عليهم من حر العرصات وعبور الرصاط ؛الدخول الربودة

وتعني عىل هتنئ ة م ا تن اولوه م ن  ،أنواع نعيمها ومطعوماهتا متيل طباعهم إىل األرشبة التي هتيج االشتهاء

 .(6)الطباع بعهباويلتذ  ،املطعومات

ألنه األنسب بام تقدم ه م ن قول ه تع اىل:  "بونيع"دون  –هنا  – "يسقون"ويلحظ أنه ذكر 

ويمكن أن يكون في ه رم ز إىل أن ه ذه " ،؛ فإن العاب حيمل إليهم ويسقونه"ويطاف عليهم... اآلية"

                                                 

هذا البيت من قصيدة يمد  هبا هوذة بن عيل احلنفي، واألرى: عسل النحل، وشار العسل واشتاره: مجعه. يريد الشاعر  (1)

حتقي ق وما بع دها،  93يوان األعشى: أن يشبه خلط رضاب تلك املرأة البارد العذب بالزنجبيل أو عسل النحل. رجع د

  الطبعة األوىل )د.ت(. ،القاهرة –مكتبة اآلداب  ،ورش  وتعليق الدكتور: حممد حسني

 .15/177رو  املعاين:  (2)

 .24/17تفس  الطربي:  (3)

 .19/142تفس  القرطبي:  (4)

الطبع ة األوىل  ،الق اهرة –كتب ة اآلدابم ،مجعه وحققه ودرسه الدكتور: عبد الرمحن حممد الوصيفي ،83ديوانه:  (5)

 م.2003

 .10/272راجع: رو  البيان:  (6)
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والثاين مزاجه  ،ه الكافوربجامني: األول مزاج ىوعن الكلبي: يسق ،األوىل الكأس أعىل شأنًا من الكأس

 .(1)"الزنجبيل

******* 

   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچيف قول  ه تع  اىل: وق  د وردت  ،"دهاقددا" الفريدددة اخلامسددة:

 .{34 –31النبأ:} چڀ ڀ   ڀ پ پ

 له مفازا ونجاة وخالصا مما فيهيذكر النظم الكريم يف هذه اآليات جزاء من اتقى خمالفة أمر اهلل بأن 

وح ور  ،وتقر ب ه العي ون ،مما تشتهيها النفوس ،األشجار املثمرة أنواعله بساتني فيها  فقد أعد ،أهل النار

 تابعة عىل شاربيها.مت ،وكأس من اخلمر مرتعة مألى ،سنيف السن وال يف احل نكواعب ال تفاوت بينه

ا ودهق املاء وأدهقه: أفرغه إفراغ ،عىل متابعة الشد –أيضاً  –ويطلق  ،شدة الضغط وأصل الدهق:

 .(2)مرتعة ممتلئة :وكأس دهاق ،وأدهق الكأس: شد مألها ،شديدا

عىل املرتبة نفسها؛  –يف الكامل والتامم –جاء جزاء املتقني  ،من أعىل مراتب اإليامن لتقوىوملا كانت ا

دون االمتالء للمبالغة يف تصوير كامل نع يم  "الدهاق"فوصف الكأس ب   ،ألن اجلزاء من جنس العمل

 بام تتسم به هذه الفريدة من عموم الداللة وسعتها. ،همهوفرط تفك ،ومتام لذهتم ،أهل اجلنة

 والتتابع والكثرة والصفاء. –اع الشديد أو االمرت –فهذه الفريدة تش  إىل معنى االمتالء الشديد 

وك ذلك الك أس  ،وأصله من الدهق: وهو متابعة الضغط عىل اإلنس ان بش دة وعن ف"يقول الطربي: 

 .(3)"متابعتها عىل شاربيها بكثرة وامتالء الدهاق:

يف الك أس أفض ل م ا أهن ا تش   إىل أن  –أيض ًا  –ومن عموم الداللة التي تفيدها تلك الفريدة 

 .(4)"عطاين منه صدراً أ: ةدهق يل من املال دهق"يقول ابن منظور:  ،العاب وأوله وأصفاه

دون تقت ؛ ألن اخلمر كانت عزيزة فال يكيل  ،ن الكأس مملوءة مخراً عىل أ عىل أن هذه الفريدة تؤكد

ما يف هذا األمر  وال خيفى ،(5)فإذا كانت الكأس مألى كان ذلك أرس للشارب ،احلانوي للشارب إال بمقدار

                                                 

 .15/177رو  املعاين:  (1)

 .2/28وعمدة احلفاظ: ،)دهق( 10/106ولسان العرب:  ،320راجع: املفردات للراغب:  (2)

 .24/171تفس  الطربي:  (3)

 .30/45راجع: التحرير والتنوير:  (4)

 .4/201لسان العرب:  (5)
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كام أن  ،زديادهم من القربات والطاعاتوا ،اخل بدعوهتم إىل املثابرة عىل أعامل  ،من استنها  لعوايل اممم

 نفس الضالني املكذبني.فيها إيالمًا أل

فالصوت هو الذي يوحي  ،يصور املعنى أبلغ تصوير –يف بنية هذه الفريدة  – "القاف"وحرف 

ع ه ص وت ال ذي يتب – املفخ م  "القاف"اآلن ويرسم احلركة يف عملية نطق حتاكي احلدث؛ فإن حرف 

ذا التص وير يف كلم ة س وى وال يكون ه  ،ها بكثرةيىل امتالء الكأس ومتابعتها عىل شاربيش  إ –األلف

 ."دهاقا"

 ،فإنه يكون مع الكأس ومع غ ها ،بخالف امللء ،كام أن هذه الفريدة ختتص بالكأس دون غ ها

وم ن  ،يات املع وب فق طأما ال دهق فإن ه م ن خصوص  ،(1)مع املعوب ومع املطعوم ،حسيا ومعنويا

 بيانه.وأوفق لبمقام تفصيل مفاز املتقني  مالزمات الكأس؛ التصافها به؛ ومن ثم تكون هذه اللفظة ألصق

والقالب الصويت يتك رر تردي دا  ،حمافظة عىل نسق الفواصل وال خيفى أنه يف اختيار هذه الفريدة

وحفاظ ًا ع ىل انتب اه  ،تبع ًا للمض مون فثمة تنويع ،مملة ن يؤدي هذا إىل رتابة يف اإليقاعمن غ  أ ،ونغام

تنحدر فيها  ،متنوعة أ إىل كرس هذه الرتابة يثري التعب  بأنغام موسيقيةفالقرآن الكريم حيث يلج" ،القارئ

 وتتصاعد درجاته باستعامل وسيلتني: ،تنوع أصداؤهتو ،موجات النغم

 كم املوسيقي.لقرآن الكريم يف الوهكذا املراوحة بني ا ،فطويلة ،فقص ة ،املراوحة: آية طويلة  -1

 .(2)"وإتباعها بفواصل أطول فأطول التصاعد النغمي البدء بالفواصل القص ة -2

يؤكد أهنم مل ينكروا مراعاة الفواصل القرآنية للجانب  –قديام وحديثا  –واملتأمل لكالم الدارسني 

 ،مطردة "اصلملجرد مراعاة الفو"فنجد عبارة  ،خصوصاً إذا أمعنا النظر يف سياق كالمهم ،املوسيقي متاماً 

                                                 

ۅ  چوقوله تعاىل:  ،{18الكهف:} چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ )ومن ذلك قوله تعاىل:  (1)

چ وقوله تعاىل:  ،{91آل عمران:} چۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ وقول ه تع اىل:  ،{17األعراف:} چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  ٺ  چ وقول ه تع اىل:  ،{3ق:} چی  ی  ی  ىئ  ی

 .{53-51الواقعة:} چٺ

 م.1981الطبعة األوىل  ،ب وت –دار النهضة العربية  ،366د/ حممود أمحد نحلة:  ،لغة القرآن الكريم يف جزء عم (2)
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خصوصا  ،وهذا أمر حمتم ،إال أهنم يقدمون املضمون عىل الشكل ،نالشكل واملضمو فهم عىل يقني بانسجام

 .(1)يف القرآن الكريم

واختصاص املتقني هبذا اجلزاء  ،يتناغم مع خصوصية التقوى "ادهاق"بوصف  واختصاص الكأس

 الذي أعد مم واقترص عليهم يف جنات النعيم.

ويفيد هذا  ،دهقة ال داهقةالكأس م عىل أن وصف الكأس بالدهق جماز عقيل عالقته املصدرية؛ فإن

 وثواب جليل. ،وما أعده اهلل للمتقني من خ  عظيم ،ملء اإلناء من كثرة ما صب فيه اإلسناد

******* 

 ھ ھ ھ ھچوقد وردتا يف قول ه تع اىل:  ،"رحيق" و "تسنيم" الفريدة السادسة والسابعة:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے   ے

 .{27-22املطففني:} چ ى ى ې   ې ې ې

 ،ورحة ب ال ،وخفض عيش ،املصدقون بام جاء عىل لسان رسوله؛ يف لذة ،مفالربرة املطيعون لرهب

مت زج  ،حيث يسقون مخرًا خالصة ال غش فيها ،وإذا نظرت إليهم أدركت أهنم أهل نعمة ،واطمئنان نفس

 وينصب عليهم من األعايل. ،بأرفع رشاب يف اجلنة

وقيل هو صفوة  ،وهو من أعتق اخلمور وأفضلها ،من أسامء اخلمر –كام يقول اللغويون  – والرحيق

 .(2)وقيل هو العاب الذي ال غش فيه ،اخلمر

 (3)وذهب معظم املفرسين إىل أن الرحيق هو العاب اخلالص الذي ال غش فيه.

                                                 

حتقيق: د/ حممد  ،89ث رسائل يف اإلعجاز للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين: راجع يف ذلك عىل سبيل املثال: ثال (1)

 ،205ورس الفصاحة البن سنان اخلفاجي:  ،م1976الطبعة الثالثة  ،مرص -دار املعارف ،د/ حممد زغلول سالم ،خلف اهلل

واملحكم البن س يده:  ،م1952ألوىل الطبعة ا ،القاهرة –مطبعة حممد عيل صبيح  ،تعليق الشيخ/ عبد املتعال الصعيدي

ومن بالغة القرآن  م،2000 -ه 1421، الطبعة األوىل، ب وت –حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية  ،1/390

الطبعة األوىل  ،مرص –دار املعارف  ،وما بعدها 2/110والتفس  البياين للدكتورة/ عائشة عبد الرمحن:  ،89ألمحد بدوي: 

 م.1971

 )رحق(. 10/114لسان العرب: ،)رحق( 4/1480راجع: الصحا : (2)

وتفس  أيب الس عود:  ،19/264والقرطبي:  ،4/723والكشاف:  ،وما بعدها 24/296راجع: تفس  الطربي:  (3)

 .15/282ورو  املعاين:  ،9/128
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 ،وعدم اقرتانه بدواعي الفساد ،والطعم اللذيذ ،فالتعب  هبذه الفريدة فيه داللة عىل الرائحة الطيبة

فاخلمر التي جتمع هذه الصفات كلها  ،صات املوجودة يف رشاب الدنياوخلوص هذا العاب من كافة املنغ

 وأبلغ يف الداللة عىل التنعم وفرط التفكه. ،تكون أكمل يف التلذذ

 يرتتب عليه؛ إذ الرب إىل التناسب بني اجلزاء والعمل الذي –أيضاً  –ويف اختيار هذه الفريدة إشارة 

 ،(1)"العاب اخل الص ال ذي ال غ ش في ه"هو  –كام يقول الزخمعي –والرحيق  –أيضاً  –خلوص  فيه

 ،فإهنم كام أخلصوا أنفسهم وأعاممم هلل أخلص م م الع اب ،فاملقربون يعبون من عني التسنيم خالصة

 واجلزاء من جنس العمل.

فهؤالء  ،ودنس كأنه ينعكس عىل نضارة الوجه وهبائهثم إن صفاء اخلمر وخلوصها من كل شوب 

تع رف يف  ،نع يمكان جزاؤهم أهن م يتقلب ون يف ال –هفيام أمر به وهنى عن –الربرة ملا كانوا مطيعني لرهبم 

 بحيث ال خيتص برؤيته راء دون راء. ،آثار النعمة وأحكام البهجة وجوههم

بتها للقيد بعدها؛ إذ املختوم صفة غالبة عىل الرحيق مناس –أيضاً  –ومن أرسار التعب  هبذه الفريدة 

أم ا اخلم ر ف ال توص ف هب ذا  ،وفيه متثيل لك امل نفاس ته ،الذي ختم أوانيه وأكوابه باملسك مكان الطني

 .(2)الوصف

  چٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوبه فرس قوله تعاىل:  ،رفيع القدر ،وأما التسنيم فقد ذكر اللغويون أهنا عني يف اجلنة

أي: عينا تأتيهم  ،متسنموقيل معناه: من ماء  ،{28املطففني:}  چوئ  ەئ  ەئ  ائچ  وقوله: ،{6اإلنسان:}

 ،ماء جتري من علو إىل أسفل عنيفهي  ،وأصل التسنيم يف اللغة: االرتفاع ،م عليهم من الغرفتسنمن علو ت

 .(3)وكذلك تسنيم القبور ،سنام البع  لعلوه من بدنه :ومنه

والتسنيم علم لعني "وارتضوه يف تبياهنم مذه الفريدة. يقول أبو السعود: املفرسون  وهذا ما قرره

 .(4)"وإما ألهنا تأتيهم من فوق ،ألهنا أرفع رشاب يف اجلنةإما يت به سم ،بعينها

يبهم نصب وال أكيد عىل أن هؤالء املقربني ال يصالت – يف هذا املقام –ولعل رس التعب  هبذه الفريدة 

وال خيفى ما يف هذا  ،ألنه جيري يف امواء ويصب من فوق الغرف يف آنيتهم ؛ذا العابوصب يف تناومم م

                                                 

 .4/723الكشاف:  (1)

 .{15حممد:} چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ تعاىل: وصف اخلمر بأهنا لذة للشاربني كام يف قوله  (2)

 .2/226وعمدة احلفاظ:  ،)سنم( 12/307ولسان العرب:  ،429راجع: املفردات:  (3)

 .9/129تفس  أيب السعود:  (4)
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ومتزج  –شتغلوا بغ  اهللألهنم مل ي –فهؤالء املقربون يعبوهنا رصفاً  ،األمر من إشارة إىل رفعة من يعب هبا

 لسائر أهل اجلنة.

يدل عىل ذلك امتداد النفس بصوت الياء يف  ،بعيد وأمد ،ا املزج يمتد إىل مدة طويلةثم إن التلذذ هبذ

وإنام كان رشاب املقربني رصف التسنيم الشتغامم عن الرحيق املختوم بمحبة احل ي " ،بنية هذه الفريدة

 .(1)"عىل رشهبا ذوو األذواق واملدامة التي تواىص ،اس هبا رحيقفهي الرحيق التي ال يق ،القيوم

إىل ج وار ج ودة الطع م  ،خ ربعىل مجال املنظر وهباء امل –ضًا أي –ة عىل أن هذه الفريدة فيها دالل

أهنا جتري يف امواء  يورو"ون؛ إذ إن هذا العاب يصب يف آنيتهم من علو. يقول األلويس: اللوخلوص 

فقد وجه العلامء هذه التسمية بأن هذه العني تصب عىل جناهبم م ن  ؛ ولذا(2)"صب يف أوانيهمنمة فتنمتس

 ام.فكأهنا سن ،علو

******* 

                                                 

 .15/283رو  املعاين:  (1)

 السابق نفسه والصفحة نفسها. (2)



 

 
21 

 وصف فرش الجنةمن أسرار الفرائد القرآنية في المحور الثاني:  

 زرايب(. -نامرق -موضونة -عبقري -وقد ورد يف هذا السياق مخس فرائد هي: )رفرف

 وسوف نعر  ما حسب ترتيبها السابق، فنقول وباهلل التوفيق:

 چ چ چچقول ه تع اىل:  وقد وردتا يف ،"رفرف" و "عبقري" الفريدة األوىل والثانية:

 .{76الرمحن:} چڇ ڇ چ

 ،ووس ائد عظيم ة ،فأصحاب اجلنتني يتكئون عىل ثياب ناعمة وفرش رقيقة النسج من ال ديباج

 غاية يف كامل الصنعة وحسن املنظر. ،وبسط ما أطراف فاخرة

 رف رفقوله تع اىل: )"قول السمني احللبي: ي ،معاين عديدة "رفرف"وقد ذكر اللغويون لكلمة 

اخلباء وقيل: هي أطراف الفسطاط و ،املخاد :وعن احلسن ،قيل: هي الثياب التي يتكأ عليها وتفرتش (خرض

 ،وأصل ذلك من رفيف الشجر ،شبهت بالريا  من النبات ،طناب واألوتادالواقعة عىل األر  دون األ

إذا نع جناحي ه ورف فرخه:  ،ف بالكرسيرِ  ومضارعه ،ورف الط : نع جناحيه ،وهو انتشاب أغصانه

 .(1)"ف بالضمومضارعه يرن  ،متفقدًا له

الرفرف "يقول العالمة أبو السعود:  ،ومل خيرج حديث املفرسين حول هذه اللفظة عن تلك املعاين

وقي ل:  ،وقيل: الوسائد ،طَس ط أو البن سن وقيل: هو رضب من البن  ،يل الثيابمن األرسة من أعا هو ما تدىل

 .(2)"ألطراف البسط وفضول الفسطاط: رفارف وقيل ،ريض رفرفوقيل: كل ثوب ع ،النامرق

ملاذا مل يعرب  متقاربة. إذاً  -يون واملفرسون مذه الفريدة التي ذكرها اللغو -ويالحظ أن هذه املعاين 

 تلك الفريدة؟النظم الكريم التعب  ببواحدة منها وآثر 

 "الرفرف"فإن  ،(3)ذكر اخليام قبلهاع ينسجم م –هنا  –ذكر هذه الفريدة لعل السبب يف ذلك أن 

 .(4)كام يقول الراغب –دون األطناب واألوتاد  –هي طرف الفسطاط واخلباء الواقع عىل األر  

فقد وصف اجلنة السابقة  ،إىل التفاوت بني نعيم اجلنتني املذكورتني –أيضًا  –وتش  هذه الفريدة 

ستربق: واإل ،: الدقيق من الديباجرفرففال، {54:الرمحن} چڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ چ :لهبقو

                                                 

 .2/101عمدة احلفاظ:  (1)

 .8/187تفس  أيب السعود:  (2)

 .{72:الرمحن} چٿ   ٿ  ٹ  ٹچعاىل: يف قوله توذلك  (3)

 .359املفردات:  (4)
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إىل أن  –أيضًا  –ولإلشارة  ،لعلوها ومل يذكر ظهائرها ،ستربقوقد ذكر بطائن األوىل بأهنا من إ ،الغليظ منه

 .(1)"؟ستربق فام ظنك بالظهائروإذا كانت البطائن من إ"لزخمعي: يقول ا الوصف ال يرقى إليها.

بسعة هذه البسط وامتدادها وطوما، وهذا معنى مستوحى م ن  إحياء –أيضًا  –ويف هذه الفريدة 

يف بعض معانيها من رف الط : نع جناحيه، ومن تكرار أصوات الكلمة، داللتها اللغوية، فإهنا مأخوذة 

 واهلل أعلم. 

كام أن ذكر هذه الفريدة فيه حتقيق نوع من التناسب واالنسجام بني عنارص النظم يف نسق اآليات 

 وهو ما يتناسب مع وصف اجلنتني باخلرضة الشديدة التي ،"اخلرض"ب   "الرفرف"فقد وصف  ،الكريمة

 ."مدهامتان"ترضب إىل السواد يف قوله 

 ،هنا خرض وصف كاشف الستحضار اللون األخرض ألنه يرس الن اظرينفوصف تلك الفريدة بأ

 :(2)بغةيقول النا –وهي لباس امللوك والكرباء –وكانت الثياب اخلرض عزيزة 

 ِب اكِ نَ املَ  رْضِ خن  انِ دَ رْ اأْلَ  ةِ َص الِ خَ بِ    اهيمن عِ  نَ ياًم دِ ا قَ ادً َس ون أْج ونن يصن 

وال  ،ة األصباغ الثابتةنادرة لقل –التي ال يزيلها الغسل –وكانت الثياب املصبوغة باأللوان الثابتة 

 .(3)األخرض واألمحر وتكاد تعد

ثي اب "كام يقول اب ن منظ ور:  –أن الرفرف  "مخيا"و  "رفرف"بني  –أيضًا  –ومن املالءمة 

 .(4)"خرض يتخذ منها املجالس وتبسط

ه واالستمتاع ما يوحي بتكرار النعيم والتقلب في –عليه تلك الفريدة  الذي بني –املقطع  ويف تكرار

من  ةففصار ما رفر ،همف األخرض التي قد زادت عىل جمالسفأصحاب هاتني اجلنتني متكؤهم عىل الرفر ،به

 وراء جمالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن املنظر.

                                                 

 .4/452الكشاف:  (1)

مجع وحتقيق ورش   ،49هذا البيت من قصيدته املشهورة التي يمد  هبا عمرو بن احلارث.  ديوان النابغة الذبياين:  (2)

 ،م2009 -ه  1430لطبعة األوىل ا ،القاهرة –دار السالم للطباعة والنع والتوزيع  ،الشيخ: حممد الطاهر ابن عاشور

ْدن  أي:  ،وخالصة: صفة ملحذوف، أي: بقمص خالصة األردان ،كم القميص –بضم الراء وسكون الدال –األردان: مجع رن

أي: موضع  ،خرض مناكبها ،أي: خالصة أرداهنا ،والالم عو  عن املضاف إليه ،وخرض املناكب: صفة ثانية ،صافية البيا 

 املناكب.

 .27/275: التحرير والتنوير: راجع (3)

 )رفف(. 9/126لسان العرب:  (4)
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إهن ا موض ع ": فيقول ابن منظور عن أص لها – "عبقري"وهي كلمة  –الفريدة األخرى  اوأم

 .(1)"يقال يف املثل: كأهنم جن عبقر بالبادية كث  اجلن.

تزعم العرب أنه اسم بلد اجلن فينسبون إلي ه ك ل عجي ب م ن  ،منسوب إىل عبقر "عبقري"ف 

فل م أر عبقري ا " –ريض اهلل عنه –ومنه ما جاء يف عمر  ،فمعناه: اليشء العجيب النادر ،لفرش وغ هاا

واملراد اجل نس؛  ،بل هو مثل: كريس وبختي ،نه ليس بمنسوبتلك النسبة قيل إ ولتنايس ،(2)"يفري فريه

 .(3)محاًل عىل املعنى –"حسان"وهو قوله تعاىل:  –ولذلك وصف باجلمع 

حتى كأنه  ،كل ما جتاوز العادة يف اإلتقان واحلسن –يف معتقدهم  –د نسبوا إىل بالد اجلن فالعرب ق

 وصفًا للفائق يف صنفه. "بقريالع"فشاع ذلك فصار  ،يف أر  البعليس من األصناف املعروفة 

 : (4)وقد أشار املعري إىل هذا بقوله

 ن  اجلِ  ةِ عَ نْ َص  نْ مِ  وهن د  عَ  نًاْس وا حن أَ رَ         اَم ل  كن  ةِ اَح َص الفَ  بابن رْ أَ  انَ كَ  دْ وقَ      

 .(5)ملا هو مألوف عند العرب يف إطالقه فرضبه القرآن مثال 

 :يف قول ه "احلس ان"كام وصفت احلور الع ني ب    ،"احلسان"عىل أن تلك الكلمة قد وصفت ب  

 لنظم الكريم.التناسب والتناغم بني عنارص امن وال خيفى ما يف هذا  ،{70الرمحن:}  چڀ ڀ ڀچ

مع ذكر اخليام قبل ذلك يف قول ه تع اىل:  –أيضًا  –نوع من البسط تتناغم  "عبقري"ثم إن كلمة 

 .{72:الرمحن} چ ٹ ٹ ٿ ٿچ

ومغايرهتا ملا هو مألوف يف دني ا  ،إحياء بتفرد هذه البسط باجلامل –أيضًا  –ويف إيثار هذه الفريدة 

 مبلغًا ال خيطر عىل القلوب وال يدرك يف العقول.وأهنا بلغت يف احلسن ودقة الصنعة  ،البع

 

******* 

                                                 

 )عبقر(. 4/534السابق نفسه:  (1)

حتقيق: حممد زه   ،4/205 ،3633باب: عالمات النبوة يف اإلسالم حديث رقم:  ،كتاب املناقب ،صحيح البخاري (2)

 ه .1422الطبعة األوىل  ،دار طوق النجاة ،بن نارص النارص

 .14/123  املعاين: راجع: رو (3)

 .917رشو  سقط الزند:  –هذا البيت من قصيدة أليب العالء املعري يرثي هبا أباه  (4)

 .27/275راجع: التحرير والتنوير:  (5)
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 .{15:الواقعة} چائ ى ىچتعاىل: وقد وردت يف قوله  ،"موضونة" الفريدة الثالثة:

 رسر منسوجة فمجالسهم عىل ،عده اهلل للسابقني يف اجلنةه صورة أخرى من صور النعيم الذي أفهذ

 –لب مرضاة اهلل طوشقوا الغبار يف  ،إىل ما دعاهم اهلل إليه ر والياقوت؛ ألهنم سبقوامشبكة بالد ،بالذهب

 .عز وجل

وهو مستعار من قومم:  ،املنسوجة املحكمة النسج"هي  –كام يقول السمني احللبي  –واملوضونة 

بمعنى  ،أي: مرمولة ،والوضني: حزام الرحل.. وقال األزهري: موضونة ،أي: أحكم نسجها ،وضن الدرع

 ،وكل يشء وضعت بعضه فوق بعض فهو موضون ،وقال جماهد: منسوجة بالذهب ،عمنسوجة نسج الدر

 .(1)"أي: تداخل حلق بعضها يف بعض ،ومنه قيل للدروع: موضونة

وأما "يقول ابن اجلوزي:  لغويني يف املراد من هذه الفريدة.وجاء كالم املفرسين قريبًا من كالم ال

موضونة.. وللمفرس ين يف معن ى  ومنه قيل للدرع: ،بعض كأن بعضها أدخل يف ،املوضونة فهي املنسوجة

والث اين:  .وبه قال األكث رون ،مرمولة بالذهب أو مشبكة بالدر والياقوت قوالن: أحدمها: "موضونة"

 .(2)"مصفوفة

فإهنا تعني أن  ،ة النسجنومتا ،ووثاقة اخللق ،لفريدة جيد أهنا تصور شدة اإلحكامواملتأمل يف هذه ا

 وإن ام توض ن ،بعضها فوق بع ض مض اعفةحلق الدرع  أدخل بعضها يف بعض كام يوضن ر قدهذه الرس

للجلوس واالض طجاع "  –وهي ما بني سوقها األربع حيث تلقى عليها الطنافس أو الزرايب –سطوحها 

 .(3)"فال يؤمل املضطجع وال اجلالس ،ليكون ذلك املفرش وث ا

بعضها إىل جانب  ،تناسق تلك الرسر وتناغم مواقعها عىل مدى –أيضًا  –وهذه الفريدة فيها داللة 

 :(4)ومن ذلك قول األعشى ،حلق الدرع كام توضن ،ام قد دوخل بعضها يف بعضكأن ،بعض

  اعِ فَ  ا ً عِ  ي  احْلَ  عَ مَ   ن ِس تَ                     ةً ونَ ضن وْ اود مَ دَ  َج ْس نَ  نْ مِ وَ 

                                                 

 .4/320عمدة احلفاظ:  (1)

 .4/220زاد املس :  (2)

 .27/293التحرير والتنوير:  (3)

وصف الدروع،  –هنا –، والشاعر 99حلنفي. راجع ديوان األعشى: هذا البيت من قصيدة يمد  هبا هوذة بن عيل ا (4)

 وجعلها من نسج سيدنا داود مبالغة يف حسن صنعتها؛ ألنه نسجها بأمر من اهلل وتعليمه إياه، فهي حمكمة النسج لتساق.
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فه ذه الرس ر مش بكة بال ذهب  ،مكن ون جوهره ااء بنفاسة معدهنا وثم إن هذه الفريدة فيها إحي

 .(1)"مشبكة بالدر والياقوت ،موضونة أي: مرمولة بالذهب"يقول الزخمعي:  .واجلوهر

ر وتناغم بعضها إىل جانب بعض ينسجم مع ما بني عليه النظم الكريم من حسن وتناسق هذه الرس

 ،{26-10واقع ة:ال} چ  .. اآليات  ۆ  ۆ ڭ  ۇچالتنسيق ومجال التقس يم يف قول ه: 

 .{40-27الواقعة: } چ .. اآليت ژ ژ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ وقوله:

؛ ألن هذه الفريدة فيها معنى اإلحكام "رسر"وال خيفى أن هذه الكلمة تتناسب مع اجلمع يف قوله 

 –أيضًا  –ويتواءم  ،يدل عىل تالقيها واجتامعها يف مكان واحد "رسر"اجلمع يف  أنكام  ،والتالقي والتداخل

 .{16:الواقعة} چوئ ەئ ەئچتعاىل: مع ما بعدها يف قوله 

وهو وصف مم  ،ال ينظر بعضهم من أقفاء بعض"حيث  ،بالتالقي والتداخل متقابلني تيش فكلمة

 .(2)"حسن الععة وهتذيب األخالق واآلدابب

 سواء أك ان ،عىل شدة قرب السابقني بعضهم من بعض –أيضًا  –عىل أن هذه الفريدة فيها داللة 

 – وقال رجل من العرب المرأته: ض نيه"هذا القرب قربًا حسيًا أم قربًا معنويًا. يقول صاحب اللسان: 

 .(3)"أي: قاريب بعضه من بعض –يعني متاع البيت

******* 

 گ ک ک ک ک چوقد وردتا يف قوله تع اىل:  ،"منارق" و "زرابي"ة: الفريدة الرابعة واخلامس

 چہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ

 .{16 -10الغاشية:}

 ،حيث وعدهم بجنة عالية املكان ،وهذا مظهر آخر من مظاهر التعيف والتكريم لعباد اهلل املؤمنني

ن شاءوا جلسوا عليها وإن فإ ،فيها وسائد مصفوفة بعضها إىل جوانب بعض ،مرتفعة عىل غ ها من األمكنة

 ندوا إليها.تسأرادوا ا

كام  ،بحيث يرى يف كل جملس منها يشء ،بسطا مبسوطة يف املجالس –يضًا أ –كام أن يف تلك اجلنة 

 يرى يف بيوت املرتفني وذوي الثراء.

                                                 

 .4/459الكشاف:  (1)

 .8/191تفس  أيب السعود:  (2)

 )وضن(. 13/450لسان العرب:  (3)
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ق والن مْ  : الوسادةقة والن ْمرِ رن والن مرن نِْفَس ة الت ي ف وق  وربام ،وقيل: وسادة صغ ة ،َقةن سموا الط 

ْلبَ  ،واجلمع نامرق ،ل نمرقةالرْح  ها الرْحلوقيل: النمرقة هي التي ين سن
(1). 

فاألولون يف  ،فيه إشارة إىل التباين الشديد بني حايل أهل النار وأهل اجلنة "النامرق"واختيار لفظ 

وأما اآلخرون فينعمون بجميع مظاهر الراحة والدعة والطمأنينة؛ ألن النامرق  ،تعب وإرهاق ونصب وذل

 مظهر من مظاهر الراحة والطمأنينة.

النامرق ففي  ،واالتكاء جلسة بني القاعد واملضطجع ،تكؤ عليهايسائد التي وهذه الفريدة تعني الو

واالرتف اع يف  ناسب وصف اجلنة بالعلووهي هبذا املعنى ت –بتأيت االتكاء عليها  –معنى العلو واالرتفاع 

 چ ڱ ڱ ڱ چ يف قوله تعاىل: –أيضًا  –والرسر باالرتفاع  {10الغاشية:} چک ک ک چ قوله تعاىل:

 {13اشية:الغ}

مظهر من مظاهر اجلامل البديع الذي يدخل األنس والرسور  "مصفوفة"هنا ووصف تلك النامرق بأ

وال خيفى أن هذا من متام النع يم  ،فأينام أراد أن جيلس جلس عىل موسدة واستند إىل أخرى ،عىل النفوس

 .أيضاً  –وكامله 

)مص فوفة( أي: و"يق ول البق اعي:  ا.إىل كثرة تلك النامرق ووفرهت عىل أن هذا القيد فيه إشارة

 .(2)"كأهنا الروايب املنضدة عىل بساط األر  ،فهي يف غاية الكثرة ،بعضها إىل بعض

 ،البيت: ألوانهوزرايب  ،وهو نوع من الثياب حمرب منسوب إىل موضع ،وأما الزرايب فهي مجع زربية

ه ي البس ط  وقيل: ،بهن يف البسط شبهوه األلوا افلام رأو ،وهي البسط ،صار ذا زرايبوقد أزرب البيت: 

 .(3)العرا 

متام مظاهر الرتف والنعيم الذي يظهر يف البسط املنسوجة من الصوف امللون يب فيها إشارة إىل والزرا

 للزينة واجللوس عليه ألهل الرتف واليسار. ؛الناعم الذي يفرش يف األر 

مبسوطة عىل وجه التفرق يف املواضع التي "رايب ليؤكد عىل أن تلك الز "مبثوثة"ويأيت القيد يف قوله 

كام بسط سبحانه وتعاىل أديم األر   ،ابتة واألشجار املتشابكةالتنزه هبا من مواضع الرياحني النال يراد 

 .(1)"ا لها أنفسهم يف الدنيا للحق وأالنوهبام بسطو ،ورصعه بأنواع النباتات الفاخرة

                                                 

 )نمق(. 10/361سه: السابق نف (1)

 .32/12نظم الدرر:  (2)

 .2/138عمدة احلفاظ:  (3)
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وقد علموا أن ت رف اجلن ة ال  ،ما يعرفون من النعيم يف الدنيا وهذا وعد املؤمنني بأن مم يف اجلنة

 ې ې ۉ ۉ ۅ چ ال يف قول ه تع اىل:ومجع هذا بوجه اإلمج  ،وصف بالكالميبلغه ال

 .{71الزخرف:} ې چ ې

من كل مرص يف وفيكون نعيم أروا  الناس يف كل عرص  ،ثم إن األروا  ترتا  بمألوفاهتا فتعطاها

ثم  ،وكانوا يتمنونه يف الدنيا ،وال سيام ما هو مألوف جلميع أهل احلضارة والرتف ،هالدرجة القصوى مما ألفو

 .(2)وال خطر عىل قلب بع ،ن سمعتذوال أ ،يزادون من النعيم ما ال عني رأت

فهم من نعيم ولذة إنام هو لتقريبه من عقومم نهل اجلنة وما يكتأوال خيفى أن هذا التصوير لرتف 

 .ويعلو فوق متناول اإلدراك ،لفكروإال فإن نعيم اجلنة مما يسمو عىل ا ،كه وفهمهحتى يستطيعوا إدرا

وأما حقائقها وذواهتا  ،فاألشياء التي عددها سبحانه تتشابه مع نظائرها التي يف هذه احلياة بأسامئها

 .(3)"إال األسامء ليس يف الدنيا مما يف اآلخرة"كام أثر عن ابن عباس أنه قال:  ،فليست مثلها وال قريبا منها

*******

                                                                                                                                            

 .22/12نظم الدرر:  (1)

 .30/303راجع: التحرير والتنوير:  (2)

، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة 7/502تفس  القرآن العظيم أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كث  القريش:  (3)

 م. 1999 -ه  1420لثانية للنع والتوزيع، الطبعة ا
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 وصف أشجار الجنةمن أسرار الفرائد القرآنية في المحور الثالث: 

 -مدهامتان -وقد ورد يف هذا السياق أربع فرائد، وهذه الفرائد عىل ترتيب دراستها هي: )أفنان

  منضود(. -خمضود

 .{48:الرمحن} چچ چچ :يف قوله تعاىل توجاء"أفنان" الفريدة األوىل:

مما عر  ل ه م ن  ،هذه الفريدة يف سياق احلديث عمن راقب اهلل يف الرس والعالنية بعمله وردت

 فله جنتان. –حدأ هيال حيب أن يطلع عل –اهلل إىل وما عمل به من خ  أفىض به  ،حمرم تركه من خشية اهلل

ل: رعين ا . يقاواجلمع أفنان وفنون ،وهي األنواع ،واحد الفنون"كام يقول ابن منظور:  –والفن 

 .(1)"صبنا فنون األموالوأ ،فنون النبات

يف ه ذا املق ام. يق ول األل ويس:  "أفن ان"ما املفرسون فلم تتفق كلمتهم عىل املراد من كلمة وأ

أي: ذوات ا أن واع م ن  ،ولذا استعمل يف الع رف بمعن ى العل م –بمعنى النوع –واألفنان إما مجع فن "

ومح ل ع ىل  ،ق د يفرس  بالغص نم ن األغص ان.. وو ما دق والن وه ،. وإما مجع فنناألشجار والثامر.

 .(2)"التسامح

ا ذوات ا قص ب م ع أهن  –وإنام خصها بالذكر  ،فنان: الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرةفاأل

ففي الوصف تذك   ،فمنها متتد الظالل ومنها جتنى الثامر ،ألهنا هي التي تورق وتثمر أيضًا؛–وأوراق وثامر 

 .(3)نه قيل: ذواتا ثامر وظالل لكنه اكتفى بتلك الفريدة عن ذلكفكأ ،مام

 ،بني الثامر والظالل بخالف األغصان –يف الداللة –فهذه الفريدة فيها نوع من اإلجياز؛ ألهنا جتمع 

 امنواع فواكههبكثرة أ –أيضاً  – امومدحه ،ام وتكاتف أغصاهناماجلنتني بظالم هاتني الكريم مد فكأن النظم 

 .اميمهونع

الغص ن "كام يقول الراغب:  –عىل أن هذه الفريدة جتمع يف داللتها بني اجلامل واجلالل؛ إذ الفنن 

وهذا ما يتطابق م ع  ،ال تكون إال يف األشجار ذوات الثامر والظالل "األفنان"وكأن  ؛(4)"الغض الورق

 مقتىض حال اجلنة وحال النعيم فيها.

                                                 

 )فنن(. 13/326لسان العرب:  (1)

 .14/116رو  املعاين:  (2)

 .14/116ورو  املعاين:  ،4/452راجع:  الكشاف:  (3)

 )فنن(. 645املفردات للراغب:  (4)
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وهذا  ،تعدد ألوان نعيم اجلنة وتنوعه داللة عل –دون غ ها  – وال خيفى أن يف إيثار تلك الفريدة

 ففي اجلنة ما تشتهي األنفس وتلذ األعني. ،مأخوذ من عموم الداللة يف تلك الكلمة

من أعاجيب النعيم، وغرائب املنح والعطايا التي أعدها اهلل لعباده  فهذه الفريدة تش  إىل ما يف اجلنة

 وجيتنبون معاصيه. ،امهالذين خيافون مق املؤمنني

فالنعيم خي رج  ،وهو تولد نعيم اجلنة بعضه عن بعض ،بيشء آخر ييش كام أن التعب  بتلك الفريدة

 .(1)"أي: يشتق يف فن بعد فن ،والرجل يفنن الكالم"يقول صاحب اللسان:  من نعيم آخر وهكذا.

 ةت ق رائن الس ورفقد بني ،حقةلالثر مجع القلة يف هذه الفريدة ملراعاة الفواصل السابقة واآوإنام 

 ل كالم.والقرينة ظاهرة ال حتتاج إىل فض ،عليها

******* 

 وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائچوقد جاءت يف قوله تعاىل:  ،"مدهامتان" الفريدة الثانية:

 .{64-62الرمحن:}   چ                                                                                                ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ
تينك فمن دون  ،وردت هذه الفريدة عقب احلديث عن اجلنتني اللتني ذكر أهنام ملن خاف مقام ربه

 دهامتا من شدة اخلرضة.قد ا ،ملن دوهنم من أصحاب اليمنيجنتان  –لمقربنياملوعودتني ل–اجلنتني 

قد غلب عليهام  ،الري شديدتا خرضوان"أهنام  "هامتانمد"من قوله وقد ذكر اللغويون أن املراد 

وكل نبت أخرض فتامم خصبه وريه أن يرضب إىل  ،اخلرضهت ؛والعرب تقول للشجر: السواد لون السواد.

 .(2)"الخرضار أشجاره ؛د.. ومنه سواد العراقاالسو

 ،من هذه الفريدة وتوضيح معناهاوا أثرهم يف بيان املراد فوسار املفرسون عىل هنج اللغويني واقت

وكل م ا ع اله  ،قد اسودتا من الري  –اممن خرضهت –وهاتان اجلنتان "حيث يقول الشيخ صديق خان: 

 ،السواد يقال: ف رس أده م :والدمهة يف اللغة ،قال جماهد: مسودتان ،فهو مدهم عند العرب االسواد ري

 .(3)"سوادوادهام ادهيامما، أي: ا ،وناقة دمهاء ،فيه البيا  الذيوبع  أدهم: إذا اشتدت ورقته حتى ذهب 

 ويف هذه الفريدة دالالت مجة وإشارات مهمة منها: 

                                                 

 )فنن(. 13/326لسان العرب:  (1)

 .2/28وعمدة احلفاظ:  ،)دهم( 12/209راجع: لسان العرب:  (2)

ورو   ،7/715والدر املنثور:  ،5/235واملحرر الوجيز:  ،23/69تفس  الطربي:  ،وراجع ،13/346بيان: فتح ال (3)

 .14/120املعاين: 
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دهام ا :عن اخلرضة الكاملة اللون؛ يقال يعرب بالدمهة"أهنا أبلغ يف الداللة عىل شدة اخلرضة؛ ألنه 

ن زيادة احل رف زي ادة يف أوك ،لغ من امحر  أب وذلك أن امحار   ،فعل  أبلغ من ا فافعال   الليل يدهام ادهيامما.

 .(1)"املعنى

 ،لش ديدةاخلرضة مما لو قيل: مسوادتان من اخلرضة ا مة أشد إجيازا يف الداللة عىل شدةوهذه الكل

 ة اخلرضة.من شد –الغالب عىل هاتني اجلنتني –للون األسود فاللفظ نفسه مصور بجرسه 

 غم اجلرس واإليقاع يف فواصل اآليلتناوحتقيق  ،الفواصل كام أن هذه الفريدة فيها مراعاة لتناغم

 الكريمة.

ن الغالب عىل هاتني اجلنتني النبات والرياحني املنبسطة عىل بأ –أيضًا  – أن هذه الفريدة تشعر عىل

ام األش جار؛ ف إن إشعارًا بأن الغال ب عل يه "ذواتا أفنان"كام أن يف وصف السابقتني ب   ،وجه األر 

هام عىل أحد فاالقتصار يف كل من ،ةدوالنبات يوصف باخلرضة الشدي ،هنا ذوات أفنانصف بأاألشجار تو

 وهذا يتناغم مع مظاهر النعيم وعظيم اجلزاء الذي أعده اهلل ألهل اجلنة. ،(2)راألمرين مشعر بام ذك

******* 

 ژ ژ ڈ چ وقد وردتا يف قوله تعاىل: ،"خمضدود" و "منضدود"   الفريدة الثالثة والرابعة:

 .{29،28الواقعة:} چک ڑ ڑ

بعد أن ذكر النظم الكريم حال السابقني وبني ما مم من نعيم مقيم يف جنات النعيم؛ أردف ذل ك 

 واملوز املنضد بعضه فوق بعض.. ،فبني أهنم يف جنات يتخللها السدر املخضود ،ذكر أصحاب اليمني

ضدت الغصن من ي. يقال: خر  خضد من شوكه أو عن "هو الذي  يون إن )املخضود(ويقول اللغو

أي:  ،ومن ه اس تع : خض د عن ق البع   ،أي: كرس ،وقيل: خضد شوكه ، عنهامورقه وشوكه: إذا نحيته

 .(3)"كرس

                                                 

 .2/28عمدة احلفاظ:  (1)

 .14/120ورو  املعاين:  ،8/186راجع: تفس  أيب السعود:  (2)

الطبعة  ،ب وت –دار الكتب العلمية  ،حتقيق: حممد باسل عيون السود ،1/251راجع: أساس البالغة للزخمعي:  (3)

 .1/508وعمدة احلفاظ:  ،)خضد( 3/162ولسان العرب:  ،م1998 -ه  1419األوىل 
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وه و ش جر  –ال كسدر الدنيا –شوك  سدر غ  ذي"وقد ذكر املفرسون أن أصحاب اليمني يف 

من خضد الغصن: إذا  ،صانه لكثرة محلهمثنى أغ :أي ،وقيل خمضود –: قطعأي –خضد شوكه  النبق، كأنه

 .(1)"ثناه وهو رطب

ألن ه ال  –وائطهم لكنه مل يكن يف جن اهتم وح  ،عوا بهأحبه العرب وول ،والسدر من شجر البادية

به وبمحاسنه التي  ذا خص بالذكر من بني شجر اجلنة؛ إغرابالو –فال ينبت يف جناهتم ،يف البادية يعيش إال

 ونكهة ثمره. ،وهتدل أغصانه ،ظله وبوفرة ،البوادي ال يسكن كان حمرومًا منها من

اء ما بانتف ،شتياق إليهاسنه ويزداد االلتكمل حم –وهو املزال شوكه  – "املخضود"وإنام وصف ب  

لكلمة املصورة للمعنى أكمل ولذا فإنه يفضل ا ؛فالقرآن الكريم خيتار الكلمة الدقيقة املعربة ،فيه من أذى

 ك به أتم شعور وأقواه. ليشعر تصوير؛

 حة للجسم ال توصف.وفيه را ،وظله ظليل ،ود ثمره طيبفالسدر املخض

 

 ،وتفرده عن سدر ال دنيا ، الذي حيمله سدر اجلنةووفرة اخل  ،تش  إىل كثرة الثمر وهذه الفريدة

 .(2)"واملخضود هو الذي امتألت أغصانه ثمرا موضع الورق"يقول السمني احللبي: 

فقال: ي ا   –صىل اهلل عليه وسلم –أن أعرابيًا أقبل يوما عىل النبي "ا املعنى ما ورد من ويؤيد هذ

وما كنت أرى يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول  ،رسول اهلل! لقد ذكر اهلل يف القرآن شجرة مؤذية

أو   – علي ه وس لمصىل اهلل –فقال ،وما هي؟ قال: السدر فإن له شوكا مؤذيا –صىل اهلل عليه وسلم –اهلل 

فإهنا تنبت ثمرًا يفتق الثمر  ،خضد اهلل شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة ،سدر خمضود(يف ليس يقول: )

 .(3)"ما فيه لون يشبه اآلخر ،منها عن اثنني وسبعني لونًا من الطعام

ه ل اليم ني أعاممم التي سلموا منها؛ إذ أ بإزاء"بأن هذه اخلضد  ريدة ما ييشويف التعب  هبذه الف

 .(4)"مم سالم وليسوا بسابقني ،توابون

                                                 

 .13/365وفتح البيان:  ،23/110وراجع: تفس  الطربي:  ،8/192تفس  أيب السعود:  (1)

 .1/508عمدة احلفاظ:  (2)

 .17/207تفس  القرطبي:  (3)

 وما بعدها. 5/243املحرر الوجيز:  (4)
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فه و خمض ود  ،دضدته فانخيقال: خض ،معنى قطع الشوك منه تدل عىل "خمضود"عىل أن كلمة 

أو ملا  ،بأن اخلضد يكون للشوك (مقطوع)عن  (خمضود)وفيه يفرتق  -(1)كبمعنى مقطوع الشو –وخضيد 

 ة والبرت والبت.ما القطع ففيه معنى اإلبانوأ ،(2)لني منههو 

داللتها عىل  القرآنية بخاص حتتفظ الكلمة –أو الكرس –وهبذا امللحظ يف الفرق بني اخلضد والقطع 

لو قلنا: سدر مكسور أو مقطوع  عىل حني ،دون حاجة إىل الترصيح بلفظه ،لشوكالتشذيب والتجريد من ا

يف تفس   (6)وأيب حيان (5)والقرطبي (4)والزخمعي (3)وهو قول الطربي ،ا بالشوك رصاحةيدمهالقتىض أن نق

 .(8)وقول ابن األث : أي الذي قطع شوكه ،(7)وقول الراغب يف اآلية: أي مكسور الشوك ،اآلية

 ،للمبالغة يف الت نعم واالنتف اع ب ه –الذي يفيد الظرفية – "يف"ة بحرف اجلر وإنام صدرت اآلي

 وحامم جسيم. ،فأصحاب اليمني شأهنم عظيم

 ه إحياء بولع أهل اجلنة بأكله، وأهنم الينفكون عن ذلك؛ حلالوة ثمره، وطيب مطعمه.ولعل في

وقيل  ،هو شجر املوز "الطلح"وقد ذكر اللغويون أن  ،"طلح" هي قولهوأما الفريدة األخرى ف

 فذكر أنه نضد بالثمرة ،إال أنه تعاىل وصفه بخالف صفته الدنيوية ،هو شجر عظيم بالبادية كالسمر ونحوه

 .(9)فليست له سوق بارزة ،من أوله إىل آخره

ليس هو شجر املوز ولكنه  :وقال مجاعة ،وقد ذكر أكثر املفرسين أن الطلح يف اآلية هو شجر املوز

 .(1)وقيل: هو شجر عظام ما شوك ،وهو أعظم أشجار العرب ،الطلح املعروف

                                                 

 .285املفردات:  (1)

 وما بعدها. 5/243املحرر الوجيز:  (2)

 .285املفردات:  (3)

 )خرض(. 3/163لسان العرب:  (4)

 .33/110تفس  الطربي:  (5)

 .4/461الكشاف:  (6)

 .285املفردات:  (7)

 ،القاهرة –دار املعارف  ،456رمحن: راجع: اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق للدكتورة/ عائشة عبد ال (8)

 )د.ت(. ،الطبعة الثالثة

 .2/410وعمدة احلفاظ:  ،)طلح( 2/533ولسان العرب:  ،522راجع: املفردات:  (9)
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له نور  ،من أعظم أشجار العرب "الطلح"ألن  –دون غ ها  –يف هذا املقام وجميء هذه الفريدة 

يق ول  التس اوي بين ه وب ني م ا يف ال دنيا. وإن مل يقع ،فقد وعدهم ما يعرفون ويميلون إليه ،وريح طيبة

إال أن فضله عىل ما يف الدنيا كفضل سائر ما يف اجلنة عىل ما  ،فخوطبوا ووعدوا بام حيبون مثله"القرطبي: 

 .(2)"يف الدنيا

يف نعيم اآلخرة لتقري ب  –هنا –وقد ذكرت  ،ى اإلنسان يف الدنيافة لدفالصورة هذه حسية مألو

 ،الت أث  يف النف وس اولو أن اهلل خاطب اإلنسان بصور ال يعرفها ما كان للجنة هذ ،الصورة من األذهان

 ر.كام هو مقر ،وأما طعومها فمختلفة ،ولكن ثامر اجلنة ال تشبه الثامر يف الدنيا إال من حيث الشكل واالسم

حيقق املفاجأة العزيزة أله ل اجلن ة م ن حي ث ال  –مع اختالف طعومها  –فتشابه الثامر يف املظهر 

باإلض افة إىل إب راز  ،ذة النع يمل وشعورا ب اتزيدهم رسور ،مع يشء من املداعبة ألهل النعيم ،يتوقعون

 .ظهر متقاربوامل ،وتعدد األلوان ،بني املتشابه يف وضع الفروق –سبحانه –اهلل  ةمظاهر قدر

ل ه  ،وهو أنه ملا كان الطلح شجرا حس ن الل ون ،فيه ملمح آخر –هنا –عىل أن ذكر هذه الفريدة 

وهم حيبون الظل؛ ولذلك وعدوا به يف  ،خوطبوا ووعدوا بام حيبون؛ وذلك لكثرة ظله ،رفيف ونور طيب

 .(3)ضعامو

*******

                                                                                                                                            

وف تح البي ان:  ،17/208وتفس  القرطبي:  ،4/461والكشاف:  ،وما بعدها 23/111راجع: تفس  الطربي:  (1)

13/365. 

 .17/820تفس  القرطبي:  (2)

 .2/411راجع: عمدة احلفاظ:  (3)
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 الجنة ءوصف مامن أسرار الفرائد القرآنية في المحور الرابع: 

 مسكوب(.  -ورد يف هذا السياق فريدتان اثنتان ومها: )نضاختان

 .{66:الرمحن} چی ىئ ىئچيف قوله تعاىل:  الفريدة األوىلوقد وردت 

يف اجلنتني املذكورتني  أن ؛ ذكرشدة اخلرضةمتا من ادهنظم الكريم اجلنتني اللتني قد ابعد أن ذكر ال

 كام ينضخ رش املطر. –يف دور أهل اجلنة –املسك والعنرب والكافوروارتني تنضخ عىل أولياء اهلل بفعينني 

وحجتهم يف ذلك أن  ،ريانومن العلامء من ذهب إىل أن العينني النضاختني خ  من العينني اللتني جت

ك ام  ،املتن اثرة ارتفع وقع متناثر القطرات كحبات اللؤلؤور فاملاء إذا فا" ،الفوران جري مع زيادة حسن

 .(1)"روفةالفوارات املع يشاهد يف

النضخ: شدة فور املاء يف جيشانه وانفجاره م ن "وأما عن أصل هذه الفريدة فيقول ابن منظور: 

ف يهام )ويف التنزيل:  ،وعني نضاخة: جتيش باملاء ،قال أبو عيل: ما كان من سفل إىل علو فهو نضخ ،ينبوعه

 .(2)"أي: فوارتان ،(عينان نضاختان

 – أكثر من النضح –باخلاء –وأن النضخ  ،العينني النضاختني مها الفوارتان باملاءوذكر املفرسون أن 

 .(3)وعن ابن عباس أن املعنى: نضاختان باخل  والربكة –باحلاء

 ار التعب  بتلك الفريدة لعلل كث ة منها: إيثو

قوى من احلاء بسبب قوة حروفها؛ فاخلاء أ "النضح"أن هذه اللفظة أبلغ يف تصوير كثرة املاء من 

فهات ان  ،وهذا ينعكس عىل املعنى الذي تصوره تلك الفريدة ،تعل منفتحسفهو حرف رخو م ؛صفة ونطقا

 وتفيضان باخل  والربكة عىل أهل اجلنة. ،العينان تفوران باملاء

ويف هذا ما  ،وامدليل آخر عىل الكثرة والثبوت والد لك الفريدة عىل وزن املبالغة فيهكام أن جميء ت

 دة اخلرضة. شووفرته الذي يستلزم  بكثرة املاء ييش

فإن املاء  ؛من وصف اجلنتني بالدمهة –يف نسق اآليات –فهذه الفريدة هي التي تنسجم مع ما قبلها 

وهذا يتسق مع وص ف اجلنت ني ب أهنام  ،يرضب إىل السواد –بقوة وكثرة –عند اندفاعه من العني إىل أعىل 

 مدهامتان.

                                                 

 .14/121رو  املعاين:  (1)

 )نضخ(. 3/61لسان العرب:  (2)

 .7/716والدر املنثور:  ،17/185وتفس  القرطبي:  ،4/453راجع: الكشاف:  (3)
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م ع بقي ة ألف اظ  –دون غ ه ا –ق هذه اآلية جيد أن هذه اللفظة جاءت مؤتلف ة فاملتأمل يف سيا

وهو ما يسميه  ،فهي من أوضح ما يكون عىل مراعاة الذكر احلكيم للتناسب الشديد بني األلفاظ ،اآليات

ع ائتالف اللفظ م"أو كام يسميه السيوطي يف اإلتقان:  ،(1)"مشاكلة اللفظ للمعنى"الزركيش يف الربهان: 

ائتالف اللفظ مع اللفظ وائتالفه مع املعنى. األول: أن تكون األلفاظ يالئم بعضها "حيث يقول:  "املعنى

والثاين: أن تكون ألفاظ الكلمة  ،الغريب بمثله واملتداول بمثله رعاية حلسن اجلوار واملناسبة ن يقرنبعضا بأ

أو مت داوال  ،ةب غريفأو غريبًا  جزال فجزلة،فإن كان فخام كانت ألفاظه فخمة، أو  ،مالئمة للمعنى املراد

 .(2)"أو متوسطًا بني الغرابة واالستعامل فكذلك ،فمتداولة

 عىل.ألقوة املاء وشدة اندفاعه من العني إىل  –بجرس حروفها القوي –عىل أن هذه الفريدة مصورة 

ذكر اآلي ة في  "النضخ"و  "النضح"الطبيعة ليفرس الفرق بني داللتي  ونرى ابن جني يستنطق

والنضخ  ،النضح للامء ونحوه"يقول:  ،وأثرها يف تصوير العنف والكثرة "اخلاء"الكريمة مؤكدًا داللة 

 (3)"لغلظها ملا هو أقوى. و )اخلاء( ،فلرقتها للامء الضعي فجعلوا )احلاء( ،أقوى من النضح

ي تق وم بعام ل ب ل ه  ،وهذه األصوات مل تكن يف معتقد ابن جني مصورة متام التصوير للمعنى

املقاربة  :أي –"املصاقبة"ب من اختياره لتعريف الباب لنا جليا و دوذلك يب ،وتساعد عىل التصوير ،املالءمة

وتلك نظرة دقيق ة  ،وال يقول باملطابقة الكلية ،"اإلمساس"وكذلك يعرف الباب الثاين ب   –أو املجاورة

ين الذين عرضوا لإلعجاز؛ إذ مل يقولوا باملحاكاة وقد اتضح هذا املنحى يف تأمالت املعارص ،حمقة ومقنعة

 التامة دائاًم.

وهو أن تلك الفريدة تتناسب  –دون غ ها –وهناك ملمح دقيق وإشارة لطيفة يف إيثار تلك اللفظة 

يكون بامل اء وبك ل م ا  –كام ذكر أبو عيل يف داللته –يف داللتها مع رقة نعيم اجلنة وسالسته؛ فإن النضخ 

 .(4)رق  

******* 

                                                 

الطبعة األوىل  ،دار إحياء الكتب العربية ،حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم ،3/378الربهان يف علوم القرآن للزركيش:  (1)

 م.1957 -ه  1376

 .3/299اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:  (2)

 الطبعة الرابعة )د.ت(. ،اميئة املرصية العامة للكتاب ،2/160اخلصائص أليب الفتح عثامن بن جني:  (3)

 )نضخ(. 3/62لسان العرب:  (4)
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 .{31:الواقعة} چگ گچيف قوله تعاىل: وقد وردت  ،"مسكوب" الفريدة الثانية:

ب ونصب للحص ول ال حيتاج أهلها إىل تع ،اء مصبوبفأصحاب اليمني يتمتعون بجنات فيها م

 عليه.

 ،فهو مسكوب ،يقال: سكبت املاء سكباً  ،هو املاء املصبوب –كام يقول اللغويون  –واملاء املسكوب 

لدقته  –تشبيهًا باملنصب –وثوب سكب  ،لشدة جراهيا ؛وشبهت الفرس باملاء املسكوب ،نسكب انسكاباوا

 .(1)ورقته كأنه ماء مسكوب

جار جيري بالليل والنهار أي نام  ،أي: منصب كوب(وماء مس)قوله "ويقول الشيخ صديق خان: 

أي:  ،هيقال: س كب ،سكب: الصبوأصل ال ،يسكبه اهلل يف جماريه ،فهو مسكوب ،ال ينقطع عنهم ،شاؤوا

 .(2)"يف غ  أخدود :أي ،واملعنى: جار بال حد وال خد ،صبه

 ولطائف بالغية دقيقة.  ،ويف التعب  هبذه الفريدة إشارات بيانية عديدة

وأن أص حاب اليم ني ال يتعن ون يف  ،فمن ذلك: أن هذه الكلمة تش  إىل سهولة تناول ذلك املاء

وكانت األهنار يف بالدهم عزيزة ال "أصحاب بادية وبالد حارة  –كام هو معلوم –والعرب  ،احلصول عليه

شاء املعروفة يف  ووصف مم أسباب النزاهة ،فوعدوا يف اجلنة خالف ذلك ،يصلون إىل املاء إال بالدلو والر 

 .(3)"طرادهار وااالدنيا، وهي األشجار وظالما، واملياه واألهن

 "الص ب"كب وعدم إرضاره؛ ألنه سكب يف يرس وسهولة، بخالف وفيها إشارة إىل سهولة الس

الذي ال يتناغم مع مظاهر الرتف  –من معاين القوة واالستعالء "الصاد"ملا يف  –ففيه إحياء بالقوة والعنف 

 الذي ينغمس فيه أصحاب اليمني ويتمتعون به.والنعيم 

فه و م اء ال يقتص د يف "دم انقطاع ه ت ه وع ة فيها داللة عىل غزارة امل اء وكثركام أن هذه الفريد

وهذا ما يؤكد  ،(4)"ونه استخدام من ال خيشى نفادهمبل هو ماء يستخد ،كام يقتصد أهل الصحراء ،استعامله

 يم الدائم والرتف املحمود الذي يرفل فيه أهل اجلنة.عنعىل ال

                                                 

 .2/206وعمدة احلفاظ:  ،1/469ولسان العرب:  ،416راجع املفردات:  (1)

 .13/367فتح البيان:  (2)

 .17/209تفس  القرطبي:  (3)

 .56من بالغة القرآن ألمحد بدوي:  (4)
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  األر  يف غ  أخاديداء جيري عىلألن هذا امل ؛بجامل املنظر وهباء الرونق عىل أن هذه الكلمة تيش

وقال أصحاب اليمني بأكمل م ا يتص ور أله ل  ،كأنه مثل حال السابقني بأقىص ما يتصور ألهل املدن"

 .(1)"البوادي؛ إيذانا بالتعاون بني احلالني

يقول الراغب:  ه.وشدة عذوبت ،وغاية رقته ،عىل برودة املاء –أيضاً  –ثم إن هذه الفريدة فيها داللة 

 .(2)"؛ كأنه ماء مسكوبورقته تشبيهًا باملنصب لدقته ،وثوب سكب"

 وال خيفى أن كل هذه اإلشارات والدقائق تدور يف تصوير غاية نعيم أهل اجلنة وكامل عيشهم فيها.

*******

                                                 

 .8/193تفس  أيب السعود:  (1)

 .416املفردات:  (2)
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 وصف نساء الجنةمن أسرار الفرائد القرآنية في المحور الخامس: 

يف  الفريدة األوىل ام(، وجاءتاخليو -: )الياقوتاثنتني هما حوى ذلك السياق فريدتني

 .{58:الرمحن} چۇ ۇ ڭچ تعاىل:قوله 

حيث يمأل اجلنة أنسا هؤالء الزوجات ال اليت  ،جاءت هذه اآلية يف سياق احلديث عن احلور العني

وه ذا أقىص  م ا  ،إضافة إىل العفة وقرص استمتاعهن عىل أزواجهن ،مجعن بني مجال اجلسم ومجال النفس

 رأة.يتطلبه احلر يف امل

نطق به الق رآن  ،: فاريس معربالياقوت"ة وداللتها: آبادي عن أصل هذه الفريديقول الف وز

 ،وهو عىل ثالثة أجناس: أصفر وأمحر وكحيل ،ثر أهل اللغةكوسكت عن ذكره أ ،اليواقيت :واجلمع ،املجيد

 ،ا خاصيته يف تفريح النفس. وأمفخ عليه النار ازداد حسنا ومحرة.إذا ن روهو حج ،فاألمحر أرشفها وأنفسها

 .(1)"ومقاومة السموم فأمر عظيم ،وتقوية القلب

واستشعرت النفوس  ،رع حسنهامن األشياء التي قد ب"اقوت واملرجان وقد ذكر ابن عطية أن الي

 .(2)"لكن فيام يشبه وحيسن هبذه املشبهات ،ع األوصافيمجال يف  ،لتها فوقع التشبيه هباجال

 ،؛ فالياقوت شديد الصفاء"املرجان"ألنه الذي يتناسب مع ذكر  –هنا  – "الياقوت"وإنام خص 

ويربز عفافهن ورشفهن وفرحة  ،وهو ما يعكس مجال احلور العني ،(3)ناصع البيا  –صغار الدر –واملرجان 

 عدم التطاول.واجهن وما يتصل بالقناعة والرضا وأز

 وال غرو فالنص ،الشكيل ومجال املضمون اخللقيفالبيان القرآين قد عرب هباتني الكلمتني عن اجلامل 

وال تكون حش وا يس تغنى  ،قلقة يف مكاهناأو نافرة إذ يشتمل عىل كلامت ال تكون  ؛د ومعجزالقرآين أوح

وال جيوز عىل الكرم الرباين الذي يوافق العقل والش عور أن يوج د  ،إذ ال جيوز هذا يف النص اإلمي ؛عنه

 صان أو التبديل. مغمز إمكان الزيادة والنق

الكائن يف وتعدده فيه داللة عىل تنوع مظاهر اجلامل  –هنا  "املرجان"مع  –كام أن ذكر تلك الفريدة 

 ،وهذا ينعكس إجيابًا عىل مجال احلور العني ،فالياقوت يتسم باحلمرة الصافية ونعومة امللمس ،احلور العني

                                                 

النارش: جلنة إحياء  ،حتقيق: حممد عيل النجار ،5/391بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للف وزآبادي:  (1)

 م.1992 -ه  1412 ،القاهرة –باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية  الرتاث

دار  ،حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حمم د ،5/234املحرر الوجيز يف تفس  الكتاب العزيز البن عطية األندليس:  (2)

 ه .1423الطبعة األوىل  ،ب وت –الكتب العلمية 

 .13/343وفتح البيان:  ،4/452راجع: الكشاف:  (3)
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م ن نس اء وطع ام ورشاب  ،معامل كث ة ورغائب وف  ة وما أعده اهلل لعباده املؤمنني يف جنات اخللد: من

 وتصور ما قد خيطر عىل النفس وتسرتيح إليه العني. ،للخيال –أيضاً  –وإفسا  املجال  ،وخرضة

 ،في ه نق اء وه دوء وإنام هو لون صاف ،لون فحسب "جاناملر"و  "الياقوت"عىل أنه ليس يف 

وهن يتخذن من تل ك  ،يبهن من الصيانة واحلرصوللنساء نص ،وهي أحجار كريمة تصان وحيرص عليها

 ،س وحده هو ال رابط واجل امعوهكذا ال جتد احل ،فقربت بذلك الصلة واشتد االرتباط ،األحجار زينتهن

 .(1)لنفس نصيب أي نصيبولكن ل

مل ا يف ذل ك م ن  "ن،املرج ا"مع  "الياقوت"مقام امتنان وتفضل؛ مجع  – هنا –وملا كان املقام 

 يتطابق مع هذه املقامات. ،بيل وإطناتفص

 ہچوهاتان الكلمتان تتناسبان مع صفات العفة والنزاهة والسرت والصون املدلول عليها بقوله: 

ف إن الي اقوت واملرج ان مص ونان ع ن  ،{56الرمحن: } چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .مستوران عن األعني يف قاع البحر ،األيدي

عنى النفاسة والزكاوة؛ ألن من يملك شيئًا من هذين م"وكام نلمح يف تشبيههن بالياقوت واملرجان 

 .(2)"النوعني فهو عليه حريص وبه معتز

 قد بلغن الكامل يف السرت واحلفظ والصون واجلامل؛ بداللة جم يء ه اتني نيوال خيفى أن احلور الع

كام  ،ن ورائهاإن احلوراء تلبس سبعني حلة ف ى مخ ساقها م" :وقد قيل ،الكلمتني معرفتني باأللف والالم

 .(3)"يرى العاب األمحر يف الزجاجة البيضاء

فاللون األمحر الصايف  ،ملا فيه من شدة اجلذب ولفت االنتباه "املرجان"عىل  "الياقوت"وتقديم 

 .أيضاً  –ولنفاسة الياقوت عن املرجان  ،يسحر العيون ويأخذ باأللباب قبل اللون األبيض اخلالص

******* 

 

 

 

                                                 

 .149راجع: من بالغة القرآن ألمحد بدوي:  (1)

الطبعة  ،القاهرة –مكتبة وهبه  ،2/243خصائص التعب  القرآين وسامته البالغية للدكتور/ عبد العظيم املطعني:  (2)

 م.1992 -ه  1413األوىل 

 .8/185تفس  أيب السعود:  (3)



 

 
40 

 .{72:الرمحن} چٹ ٹ ٿ ٿچيف قوله تعاىل:  وردتوقد  ،"اخليام"ة: يالفريدة الثان

 ،حمبوس ات يف احلج ال ،فهؤالء اخل ات احلسان واسعات العيون مع صفاء البيا  حول السواد

 والعرب يمدحون النساء املالزمات للداللة عىل شدة الصيانة. ،فلسن بطوفات يف الطرقات

من  وإذا كان ،ر احلشيشامم وسائمن خشب وثن بيت  –للغويون كام يقول ا –واخليام مجع خيمة وهي 

 ، يلق ىأو ثالثة أعواد أو أربعة ،وقال غ  واحد: هي كل بيت مستدير ،وال يقال له خيمة ،شعر فهو بيت

 .(1)وِخيم عىل َخْيامت –أيضاً  –مع وجت ،و كل بيت يبنى من عيدان الشجرأ ،ويستظل هبا يف احلر ،اممعليها الث  

ف وه ي در جم و ،ه ي بي وت اللؤل ؤ –هنا –املفرسون فقد ذكروا أن خيام اجلنة املقصودة  وأما

عن أطرافهن إىل غ هم م ن ، وال يرففال يبغني هبم بدالً  ،عىل أزواجهن يسكنهن هؤالء احلور الاليت قرصن

 .(2)الرجال

 ويف ذكر هذه الفريدة أرسار متنوعة ومالمح عديدة منها:

كام  –ومشاهد النعيم والعذاب  ،داللة عىل تعدد مظاهر نعيم اجلنة وتنوع معامله أن هذه الفريدة فيها

 ،وتعد هذه املشاهد جزءًا من مشاهد القيامة: البعث ،من أبرز املوضوعات يف القرآن الكريم –هو معلوم

ا الذي وعده الناس بع د ه ذ ،لتي تعر  بعض أحوال العامل اآلخرتلك ا ،والعذاب ،والنعيم ،واحلساب

 العامل احلارض.

؛ ملا فيه ملحوري الذي تدور عليه سورة الرمحنوهذا أبلغ يف االمتنان والتفضل الذي يعد املعنى ا

 من زيادة وتفصيل واستقصاء تتالءم مع أمثال هذه املقامات.

ظر تووصف ما ين ،كام عنى بعر  مشاهده ،وقد عنى القرآن الكريم برتسيخ اإليامن بالعامل اآلخر

 يه من حساب ونعيم وعذاب.الناس ف

فهؤالء احلور خمدرات مستورات ال  ،بكامل رفاهية أهل اجلنة ومتام تنعمهم كام أن هذه الكلمة تيش

 فال يردن غ هم. ،عىل أزواجهن قد قرصن ،خيرجن؛ لكرامتهن ورشفهن

مت فث ،خراجلنة يف النعيم من موضع آلفيه إشارة إىل تقلب أهل  –ا هن –عىل أن جميء هذه الفريدة 

مشاهد حية منتزعة من ع امل األحي اء.. مش اهد " وهي أهنا ،ملشاهد النعيم والعذابسمة واحدة شاملة 

                                                 

 .1105والقاموس املحيط:  ،12/193ولسان العرب:  ،)خيم( 2/236راجع: مقاييس اللغة:  (1)

والبحر املحيط يف التفس  أليب حيان األندليس :  ،4/453والكشاف:  ،وما بعدها 23/78راجع تفس  الطربي:  (2)

 .8/187وتفس  أيب السعود:  ،ه 1420الطبعة األوىل  ،ب وت –دار الفكر  ،حتقيق: صدقي حممد مجيل ،10/71
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وهي تتفاعل  ،سم املواقفتوتر ،واخلواطر واخللجات ،تقاس فيها األبعاد واملسافات باملشاعر والوجدانات

ف رتق الس امت بع د ذل ك يف ش تى ثم ت ،ويف شخوص من الطبيعة ختلع عليها احلياة ،يف نفوس آدمية حية

 .(1)"ة الشاملة جلميع املشاهدليفال ختل هبذه السمة األص ،ملشاهدا

؛ وبذلك ترسخ يف الذهن وتعل ق أثرها يف احلس وتقوي ،ة حتيي هذه املشاهد يف النفسوتلك سم

 بالقلب.

 القصور(. لو قيل )يف ،فيه حتاش عن تكرار مادة القصور "اخليام"وال خيفى أن التعب  بلفظ 

جميء هذه الفريدة يف ختام اآلية فيه حمافظة ع ىل فواص ل اآلي ات أن  –أيضًا  –ضاف إىل ذلك يو

إىل ما يمتاز به القرآن من  –يف جانب منها عىل األقل – غرو يف أن تكون روعة القرآن راجعةوال  ،الكريمة

وله أثر عميق يف تقوية الش عور  ،نسانيد؛ ألن اإليقاع اجلميل وثيق الصلة باجلانب االنفعايل لإلرإيقاع ف

 الديني.

ثم إن هذه الفريدة فيها دليل عىل االستدارة الذي يتواءم ويتالءم مع ما جاء يف سياقات أخرى من 

يف كل  ،جموفة طوما يف السامء ستون ميالً  ةدر"من أن بيوت أهل اجلنة  –ىل اهلل عليه وسلمص –حديث النبي 

وال يمكن أن تؤدي مؤادها أو حتل  ،(2)"يطوف عليهم املؤمن ، يراهم اآلخرونزاوية منها للمؤمن أهل ال

 حملها لفظة أخرى يف تصوير هذا املعنى.

*******

                                                 

 م.1981الطبعة السابعة  ،القاهرة –دار املعارف  ،38سيد قطب: مشاهد القيامة يف القرآن ل (1)

وأخرجه  -4/117 ،3243حديث رقم  ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة ،أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق (2)

د فؤاد عبد حتقيق: حمم ،4/2182 ،2838حديث رقم:  ،باب: يف صفة خيام اجلنة ،مسلم يف كتاب: يف اجلنة وصفة نعيمها

 ب وت. –دار إحياء الرتاث العريب  ،الباقي
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 وصف هواء الجنة من أسرار الفرائد القرآنية في المحور السادس:

 :باستقراء سياق احلديث عن وصف هواء اجلنة وجدته قد احتوى على فريدة واحدة وهي

 چک  گ  گ  گ  گ  ژ  ڑ  ڑ  کک  کچ يف قوله تعاىل:  منفية وقد وردت ،را""زمهري

 .{13اإلنسان:}

 ،مؤمل فليس لداهيم حر مزعج وال برد ،فأهل اجلنة يعيشون يف جو ال يؤذيه حر الشمس وال قوة الربد

 فهم ال يبغون عنها حوالً. ،ولكنها ظل ظليل ال يمحوه وهج الشمس

 :(2)ومن ذلك قول األعشى ،(1)وازمهر اليوم: اشتد برده ،ربد الشديد املفرطوالزمهرير يف اللغة هو ال

ْ   ةِ    اهَ مَ  الْ كَ  ة   لَ  فْ  طَ  ة   مَ  ع   نَ من   ايرَ رِ هَ مْ  زَ اَل ا وَ ًس مْ َش  رَ تَ  مَل

أن املعنى املراد من هذه اآلية: أنه يمر عليهم فيها هواء معت دل ال  (3)وذكر غ  واحد من املفرسين

 قال راجزهم: ،الزمهرير القمر يف لغة طيء :وقيل ،بارد مؤذ حار حمم وال

 لَ يْ ولَ 
 رْ هَ ا زَ مَ  يرن رِ هَ مْ ها والز  تن عْ طَ قَ    رْ كَ تَ د اعْ ا قَ هَ من اَل ظَ  ة 

 ال حيتاج إىل شمس وقمر. ،واملعنى أن هواءها ميضء بذاته

تعن ي ال ربد الق اطع  ألهن ا ملا فيها من عموم الداللة وس عتها؛واختيار هذه الفريدة يف هذا املقام 

 بلغة طيء. –أيضاً  –وتعني القمر  ،الشديد

وإذا نظرنا  ،فإذا نظرنا إىل املعنى األول للزمهرير يكون املراد من اآلية: ال يرون فيها دفئًا وال برداً 

مر يف الق نفى الربد واحلر ونفىف ،يكون املراد: ال يرون فيها شمساً وال قمراً  –وهو القمر –إىل املعنى اآلخر 

   هبذه الفريدة ألهنا جتمع بني املعنيني.ثر التعب؛ ومذا آآن واحد

ألن  –أو مم ا يلح ق بالطب اق –وال خيفى أن املعنى األول يش  إىل أنه بني الكلمتني طباق خف ي 

 ولكن ذكر الشمس يستلزم احلر. ،املقابل للزمهرير هو احلر وليس الشمس حقيقة

فه و  ،مرسل بعالقة اللزومية؛ ألن ذكر الش مس يس تلزم احل ر فيها جماز "شمس"عىل أن كلمة 

 مصاحب ما وناتج عنها.

: فقد طوى املسبب واكتفى بالسبب؛ فأصل العبارة ،السببية هي –هنا  –وقد تكون عالقة املجاز 

لتي وامللكة البيانية ا ،وهكذا يرتهل التعب  ويتمدد ال يرون فيها حرا مؤذيا بسبب سطوع الشمس احلارقة،

                                                 

 )زمهر(. 4/330لسان العرب:  (1)

 .95ديوانه:  (2)

 .15/175ورو  املعاين:  ،9/73وتفس  أيب السعود:  ،5/271راجع يف ذلك عىل سبيل املثال: تفس  البيضاوي  (3)
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بارعة أحسن الرباعة  ،قادرة عىل اللمح بواسطة القرائن ،ترتاءى يف هذه اللغة ملكة شديدة امليل إىل الرتكيز

طوي وراءه ا كث   م ن التفص يل واالكتفاء بأصوله املجملة التي توحذف زوائد الكالم  ،يف االختصار

 ني.مقصد من مقاصد البالغي ومن املقرر واملعلوم أن اإلجياز ،والتفريع

وهو الربد الشديد  –إىل خصوصية الربد املنفي عن اجلنة  –أيضا  –والتعب  هبذه الفريدة فيه إشارة 

 وهذا يعني أن هواء اجلنة معتدل سجسج ال حر وال برد. –القاطع

ألن ه واء اجلن ة غاي ة يف  –( مثالبردا)حيث مل يقل  –فذكر هذه الكلمة يف هذا املقام دون غ ها 

ويف ه ذا نعم ة جليل ة ترغ ب يف  ،وإن كانت برودة غ  مؤذية ،ودة أقربربالعتدال إىل الوا ،االعتدال

وال  –فتحق ق أن س اكنيها ال ي رون فيه ا بأبص ارهم  ،النفوس العمل من أجل الفوز باجلنة واخللود فيها

 وال حرًا. ،وال حيسون فيها بردًا شديدًا مزعجاً  ،شمسًا وال قمراً  –بصائرهم

 –حتقيق س مة اإلجي از الش ديد يف الك الم؛ خلروج ه  –أيضًا  –عب  هبذه الفريدة ومن أرسار الت

ودل بنفي الزمهرير ثانيًا عىل  ،وال عىل نفي القمر ثانياً أحيث دل بنفي الشمس  ،خمرج االحتباك  –بإيثارها

 ،لطرف األول؛ لداللة ذكر )الشمس( يف ا)قمرا( وعىل هذا فاملحذوف من الطرف األول ،(1)نفي احلر أوالً 

ال ي رون فيه ا "وتقدير الكالم:  ،ومن الطرف الثاين حذف )حرا( لداللة ذكر )زمهريرا( يف الطرف الثاين

 .(2)"شمسًا وال قمرا وال حرا وال زمهريرا

دل بنفي الشمس أوال عىل نفي القمر؛ ألن "ولعل رس التعب  بأسلوب االحتباك يف هذا املقام أنه 

عىل نفي ثانيًا  –الذي هو سبب الربد –ودل بنفي الزمهرير  ،كتساب من نور الشمسظهوره هبا؛ ألن نوره ا

ىل إوأهله ا غ   حمت اجني  ،ة بذاهتاين؛ ألهنا ن      فأفاد هذا أن اجلنة غنية عن الن   احلر الذي سببه الشمس،

 .(3) "ألنه ال تكليف فيها بوجه، وأهنا ظليلة ومعتدلة دائام معرفة زمان؛

ف إهنم ال  ن متكن الراحة ودوام النعيم؛فريدة تش  إىل حال املؤمنني يف اجلنة وما حيتواهيم مفهذه ال

وهذا  ،الوقاية من األذىفحصل مم مطلق  ،وال زمهريرا فيؤذاهيم بردها ،يرون فيها شمسًا فيؤذاهيم حرها

ة ح ب التمس ك هب ا وحسن املقام ما يعظم يف األفئ دففيها من لذيذ العيش  ،من ألوان النعيم لون لطيف

 ها.والبذل يف سبيل

                                                 

 .21/143راجع: نظم الدرر:  (1)

 .29/039التحرير والتنوير:  (2)

 .21/143نظم الدرر:  (3)
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باعتدال نعيم  –و غيب عنهم إعالم البع بام ه ،بتلك الفريدة ومن جليل املعاين التي حيققها التعب 

ويف هذا منة عظيمة ترغب  ،(1)برد يؤذي وال شدة ،ال شدة حر شمس حيمي ،دلفهواؤها معت –اجلنة وصفائه

 واخللود فيها. يف النفوس العمل من أجل الفوز باجلنة

 ،ة أخرى تدفع إىل نامء العقول بزيادة العلم وجتنب اجله للطيف ثم إنه يف إعالم البع بام هو غيب

معاين وللتعب  هبذه الفريدة أثر بارز يف إحداث عالقات ربط أسهمت يف ترسيخ أثر جليل يعمق يف القلوب 

 ،واجلو حومم دافئ يف غ  حر ،مرحية مطمئنة فهم يف جلسةوالدفء بتأمل نعيم اجلنة،  ،األنس واالطمئنان

 .وال زمهريرا ،ال شمس تلهب النسائم ،يف غ  برد ندي

*******

                                                 

 .19/138وتفس  القرطبي:  ،24/102راجع: تفس  الطربي:  (1)
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 الفصل الثاني: من أسرار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن النار

 وجاء في تسعة محاور:

 ر.من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف عذاب النا احملور األول:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف شف  النار. احملور الثاني:

 .يف النار ب سياق احلديث عن وصف آالت العذامن أرسار الفرائد القرآنية يف احملور الثالث:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف حال أهل النار. احملور الرابع:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف رشاب أهل النار. احملور اخلامس:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف طعام أهل النار. احملور السادس:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف رسادق النار. احملور السابع:

 نية يف سياق احلديث عن وصف خزنة النار.من أرسار الفرائد القرآ احملور الثامن:

 من أرسار الفرائد القرآنية يف سياق احلديث عن وصف مب النار. احملور التاسع:
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 النار وصف عذاب من أسرار الفرائد القرآنية في المحور األول:

 -تكوى -ورد يف سياق احلديث عن وصف عذاب النار أربع فرائد هي عىل الرتتيب: )نضجت

 خبت(. -موفورا

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ يف قوله تعاىل: وقد وردت الفريدة األوىل: "نضجت"،

 .{56النساء:} چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

بأن ه كل ام  – ع ىل رس ولهل اهللالذين جحدوا ما أنز –يف هذه اآلية هتديد ووعيد جلميع الكافرين 

عوضهم اهلل جلودا غ ه ا لي دوم م م ذوق الع ذاب وال  ،ومل يبق فيها حياة وإحساس ،احرتقت جلودهم

 ينقطع.

 ،ميقال: جاد نضج هذا اللح ،ه وطبخهج: إدراك اللحم هناية شيضضج والنَ وذكر اللغويون أن النن 

م ن  قريب"ويف حديث لقامن بن عاد:  ،وناضج فهو منضج ونضيج ،وقد أنضجه الطاهي وأنضجه إبانه

 .(1)وهم يمدحون بذلك ،يريد أنه ال يعجله الفزع من إنضاج ما يطبخه، "ءنضيج بعيد من ين

كل ام نض جت ": يقول األل ويس د حديثهم عن هذه اآلية.عن –أيضًا  –وهذا ما ذكره املفرسون 

وكلام ظرف  ،أدرك اضجا إذضجا ونَ نن  من نضج الثمر واللحم ،وهترت وتالشت أي: احرتقت ،جلودهم

جل دا  –عند احرتاق ه –أعطيناهم مكان كل جلد حمرتق  :أي ،(بدلناهم جلودا غ ها)زمان والعامل فيه 

 .(2)"وإن كانت مادته األصلية موجودة بأن يزال عنه االحرتاق ،للمحرتق صورة امغاير ،جديدا

وهذا أبلغ يف  ،حياة وإحساس أصالً  لك اجللود املشويةنه مل يبق يف توالتعب  هبذه الفريدة يش  إىل أ

 ،ليذوقوا العذاب أي: ليدوم مم ذوقه وال ينقطع"الداللة عىل شدة ذوقهم العذاب؛ ولذا قال الزخمعي: 

ين جحدوا الذ –فيحصل مؤالء الكافرين ، (3)"أي: أدامك عىل عزك وزادك فيه ،أعزك اهلل :كقولك للعزيز

 الذوق الكامل لذلك التبديل ويقاسوا شدته. –رسولهما أنزل اهلل عىل 

؛ "سوف نصليهم نارا"ىل: وذلك يف قوله تعا ،( قبلهاذه الفريدة تتناغم مع كلمة )الصيلكام أن ه

 –فهؤالء اجلاحدون كلام احرتقت جلودهم أعطاهم اهلل  ،(4)هو بلوغ النهاية يف يش اللحم عىل النار ألن الصيل

                                                 

 .4/186وعمدة احلفاظ:  ،)نضج( 2/378ولسان العرب:  ،810راجع: املفردات للراغب:  (1)

 .5/253وتفس  القرطبي:  ،1/522والكشاف:  ،8/484وراجع: تفس  الطربي:  ،،3/57رو  املعاين:  (2)

 .1/522الكشاف:  (3)

 )صىل(. 14/467لسان العرب:  (4)
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وذلك أبلغ يف العذاب للشخص؛ ألن إحساسه لعمل  ،حمرتق جلدا آخر غ  حمرتقمكان كل جلد  –سبحانه

 .(1)حرتقلغ من إحساسه لعملها يف اجللد املالنار يف اجللد الذي مل حيرتق أب

 اللة عىل معاين االحرتاق والتهريملا يف النضج من د ؛ك الكلمة أبلغ يف التهديد والوعيدعىل أن تل

تخيل رعب يبعث يف النفس عندما نفأي "ذا أبلغ يف الداللة عىل إصابة النار مم وه ،(2)والتاليش بالكلية

 ،فتتب دل ،ك رة أخ رى ال تلبث أن تنضج ،فبدلوا هبا جلودا غ ها ،أصحال النار وقد نضجت جلودهم

 .(3)"وأي خوف شديد يملك املرء من هذا املص  املؤمل وهكذا دواليك.

 ،ه الرسعةوأنه ال حيدث عىل وج ،ذاب وثقل وطأته عىل النفسثم إن هذه الكلمة مصورة لشدة الع

فإن اخلروج من الض اد إىل اجل يم ث م الت اء حي دث  ،وبذلك يكون أشد يف إيالمها ،ون شيئا فشيئاوإنام يك

ك ل ي وم لبي ان أن  تأكلهم النار"احلسن أنه قال:  وهذا املعنى يتفق مع ما روى عن ،بصعوبة يف املخارج

أو  ،لدوام املالبسة ؛اب يف كل مرة كإحساس الذائق باملذوق من حيث إنه ال يدخله نقصانإحساسهم بالعذ

من حيث إن القوة الذائقة أشد احلواس تأث ًا  ،أو للتنبيه عىل شدة تأث ه ،لإلشعار بمرارة العذاب مع إيالمه

 .(4)"أو عىل رسايته للباطن

******* 

 گ گ گ گ ک ک کچ وله تعاىل:وقد وردت يف ق ،"تكدوى" الفريدة الثانية: 

 .{35التوبة:} چڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

بسبب  –أن يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة  –من الكنز واجلمع –ملا كان غر  الكانزين 

طعام كووا والمتالء جنوهبم بال ،كي بجباههمكان ال ،وأن يتنعموا باملطاعم الشهية واملالبس البهية –الغنى

 ،  الس ائل زووا م ا ب ني أعي نهمإذا رأوا الفق  –أيض ا –وألهنم  ،وملا لبسوه عىل ظهورهم كويت ،عليها

 جهة أخرى.واستقبلوا  ،وه ظهورهموول ،وطووا كشحا ،وأعرضوا ،زوروا عنهوا

                                                 

 .3/151فتح البيان:  (1)

 .3/57راجع: رو  املعاين:  (2)

 وما بعدها. 36من بالغة القرآن ألمحد بدوي:  (3)

 وما بعدها. 2/191تفس  أيب السعود:  (4)
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قتها بجسده حتى تص ل إلي ه ص: كويته بالنار: إذا أليقال ،إحراق اجللد بحديدة ونحوها :والكي

 .(1)حرارهتا وتؤثر فيه

ومل أجد من املفرسين من توقف عند هذه الفريدة إال الطربي وابن عاشور. فهذا الطربي يقول عند 

 .(2)"أي: حيرق اهلل جباه كانزاهيا وجنوهبم وظهورهم ،فتكوى هبا جباههم"حديثه عن هذه اآلية: 

 .(3)"الكي أن يوضع عىل اجللد مجر أو يشء مشتعل"وأما ابن عاشور فكل ما ذكره أن 

وهذا ما جيعل تلك الفريدة أنسب وأوفق م ع  ،فالكي يكون يف بعض املواضع دون عموم اجلسد

 التنصيص عىل ذكر اجلباه واجلنوب والظهور يف تلك اآلية.

ألن  –دون )تص هر( –ل ذل ك قب  "حيم ى"ي تتناسب مع قوله تعاىل كام أن هذه الفريدة هي الت

 دون درجة االنصهار. ،ةاإلمحاء معناه الوصول إىل درجة حرارة مرتفع

نفاق جزء من من جنس العمل؛ ألهنم ملا منعوا إ –هنا –واملتأمل يف سياق هذه اآلية جيد أن العقوبة 

 دون كامل األجساد. ،عوقبوا بكي أجزاء من أجسادهم –الذي هو حق اهلل –املال 

 ،ة من جنس املالذكر الذهب والفض عىل أن ذكر هذه الكلمة يف هذا املقام يتناسب مع النص عىل

فه ؤالء الك انزون مل يطلب وا ب أموامم إال  ،فيناسبه اإلمحاء والكي ، نوع من املعدنامومها يف حقيقة أصله

 ،وحيي ون ب اإلكرام ،يتلق ون باجلمي ل ،وأن يكون ماء وجوههم مصونا عند الن اس ،األغرا  الدنيوية

 .(4)ويبجلون وحيتشمون

وقيل  ،ن التأمل بكيها أشد ملا يف داخلها من األعضاء العيفةوإنام خص اجلباه واجلنوب والظهور أل

والقوة يف  ،وقيل ألن اجلامل يف الوجه ،من قدام وخلف وعن يمني ويسار :ليكون الكي يف اجلهات األربع

 (5)واإلنسان إنام يطلب املال للجامل والقوة. ،الظهر واجلنبني

يف  فإن تلك اجله ات متفاوت ة وخمتلف ة ،يلتعميم جهات األجساد بالك –هنا –ولعل التخصيص 

 تعميم الكي إذاقة ألصناف من اآلالم. فيحصل مع ،اإلحساس بأمل الكي

                                                 

 )كوى(. 15/235راجع: لسان العرب:  (1)

 .14/230تفس  الطربي:  (2)

 .10/179والتنوير: التحرير  (3)

 .2/268راجع: الكشاف:  (4)

 .5/295راجع: فتح البيان:  (5)
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 ،الستحضار حالة ذل ك العق اب األل يم ؛وسلك يف التعب  عن التعميم مسلك اإلطناب بالتعدد

 .(1)فتكوى هبا أجسادهم :فلذلك مل يقل ،هتوياًل لشأنه

******* 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ وقد وردت يف قوله تعاىل:،  "ورا"موف :الفريدة الثالثة

 .{63اإلرساء:} چھ ھ ھ

واملراد منها: ام ض  ،عن سؤال إبليس التأخ  إىل يوم القيامة –تعاىل –وهذه اآلية جواب من اهلل 

 فمن تبعك من ذرية آدم وأطاعك فإن جهنم جزاؤك وجزاؤههم ثوابا مكثورا مكماًل. ،لشأنك الذي نويته

أفِ رن  ،وفرت كذا: متمته وكملته :يقال ،الوفر: املال التام"ول الراغب عن أصل هذه الفريدة: يق

فورا وفَِرة ووف   ووفرت عرضه: إذا مل  ،قال تعاىل: )فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا( ،رتنه عىل التكث وْفرا وون

 .(2)"ة والعقلءورأي: تام امل ،ورأيت فالنا ذا وفارة ،وأر  يف نبتها وفرة: إذا كان تاما ،تنتقصه

أي: ج زاء  ،جزاء موفورا"فهذا أبو السعود يقول:  ،وأما املفرسون فقد ساروا عىل هنج اللغويني

مصدر مؤكد ملا يف قول ه تع اىل: وهو نصب عىل أنه  ،أي: وفر ،مكمال من قومم: فِْر صاحبك عرضه فرة

 .(3)"..ا(رأو حال موطئة لقوله )موفو ،أو للفعل املقدر ،جتازون :من معنى )فإن جهنم جزاؤكم(

تباع إبليس من ذرية أإلشارة إىل دفع توهم غ  املراد؛ فإن كثرة ل –هنا –والرس يف جمي هذه الفريدة 

ولذا  ؛فجيء هبذه الفريدة احرتاسا عن ذلك ،آدم ربام كان مومها إىل عدم جزائهم عىل الوجه األوىف واألكمل

 .(4)"فال يعدل عنهم من عذاهبا يشء ،ونقمة من اهلل من أعدائه ،اؤهمعذاب جهنم جز"يقول الطربي: 

 ،وتأكيد عىل مت ام الع دل اإلم ي ،هم اجلزاء املقدر ممحقاقكام أن هذه الفريدة فيها داللة عىل است

وما  ،ال يدخر منه يشء بام يستحقون من يسء األعامل ،فإبليس وأتباعه جزاؤهم جهنم جزاء وافيا مكمال

 به أنفسهم من قبيح األفعال.نسوا د

                                                 

 .10/179راجع: التحرير والتنوير:  (1)

 .877املفردات:  (2)

 .5/183تفس  أيب السعود:  (3)

 .17/490تفس  الطربي:  (4)
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أو أن  ،دون أن تضيق هبم ،إىل سعة جهنم واستيعاهبا مم مجيعا –أيضا –عىل أن هذه الكلمة تش  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ  تعجز عن اإلحاطة هبم؛ ليكون هذا متناغام مع قوله تعاىل يف آية أخرى:

 .{30ق:} چی  ی

******* 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ردت يف قوله تع اىل:وقد و ،"خبدت" الفريدة الرابعدة:  

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .{97:اإلرساء} چڦ

فهو   –صىل اهلل عليه وسلم – تقرر اآلية الكريمة أن من اهيد اهلل لإليامن به وتصديق ما جاء به حممد

 ،عثون يف أقبح صورة وأشنع منظرويب ،ومن يضلل فال اهيداهيم أحد ،يب سبيل الرشدصامل ،املهتدي إىل احلق

ثم يكون منقلبهم  ،حيث يسحبون يوم القيامة عىل وجوههم كام يفعل يف الدنيا بمن يبالغ يف هوانه وتعذيبه

فتستعر  ،عليها بأن يعيدهم إىل ما كانوا مبًا وتوقد –سبحانه –كلام سكن ميبها زاده اهلل  ،ومص هم جهنم

 وتتوقد. 

كأنام تصور عليها  ،خبت النار: أي انطفأ ميبها وسكن حرها"ه الفريدة: ويقول اللغويون عن هذ

 .(1)"خباء يسرتها من رماد ويغشيها

ومخدت: إذا  ،مبها يقال: خبت النار ختبو: إذا سكن": وقد ذكر أبو حيان عند حديثه عن هذه اآلية

ب أن أكل ت جل ودهم  –ه ا مب واملراد أنه كلام سكن ،(2)"ومهدت: إذا طفئت مجلة ،سكن مجرها وضعف

فاستعرت النار  ،بأن أعدناهم عىل ما كانوا ،زدناهم مبًا وتوقدا –يبق ما تتعلق به النار وحترقه وحلومهم ومل

 .(3)هبم وتوقدت

واإلهان ة؛ ألن ه أقط ع  فالتعب  هبذه الفريدة فيه داللة عىل أنه أنكى يف العذاب وأشد يف اإلذالل

 وأدخل يف االنتقام منهم.  ،البعث وأزيد يف حترسهم عىل تكذيبهم ،بة الرجاءأبعث خليو ،وسهملألمل من نف

إليامن وتصديق رسوله؛ كانت العقوبة مم قهم لومل يوف ،فهؤالء الذين أضلهم اهلل عن احلق وخذمم

 ا برهانا.ا هبحيث مل يعملو ،ل وها عينا ؛عىل إنكارهم اإلعادة بعد اإلفناء بتكريرها مرة أخرى

                                                 

 وما بعدها. 1/487وعمدة احلفاظ:  ،)خبت( 14/223راجع: لسان العرب:  (1)

 . 7/96حر املحيط: الب (2)

 .8/167راجع: رو  املعاين:  (3)
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        چ  قوله تعاىل بع د ذل ك:عنه أمل يف هذا الكالم جيد أنه قد أفصح واملت

كأهنم ملا "يقول الزخمعي:  ،{98اإلرساء:} چڄ  ڃ  ڃ  ڃ            ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

يزالون ال  ،سلط النار عىل أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم يعيدها كذبوا باإلعادة بعد اإلفناء جعل اهلل جزاءهم أن

 .(1)"وألنه أدخل يف االنتقام من اجلاحد ،عىل اإلفناء واإلعادة؛ ليزيد ذلك يف حترسهم عىل تكذيبهم البعث

إىل أن عذاب هؤالء الذين خذمم اهلل عن إصابة احلق ال ينقطع  –أيضا –ثم إن هذه الفريدة تش  

 چڀ پ پچ وض ع آخ ر:نارهم خبو زي دت س ع ا وإيق ادا لقول ه يف موإن تصور يف  ،وال خيفف

وال ختفيف عنهم من  ،غ  نقصان يف آالمهم وسكون التهاهبا من"؛ ولذا يقول القرطبي: {75الزخرف:}

 .(2)"عذاهبا

ألن ه جع ل ازدي اد "ئ اإلطامع املسفر عن خيب ة؛ دعىل أن هذه الكلمة فيها إشارة إىل التهكم وبا

وهذا يف ظاهره  ،لمة )كلام( التي هي بمعنى كل زمانكام تفيد ك ،السع  مقرتنًا بكل زمان من أزمنة اخلبو

إذ يدل عىل دوام سع ها يف  ؛ؤول إىل يأس منهولكنه ي ،ظ )اخلبو( يف الظاهرإطامع بحصول خبو لورود لف

 .(3)"كل األزمان؛ القرتان ازدياد سع ها بكل أزمان خبوها

*******

                                                 

 . 2/695الكشاف:  (1)

 .10/334تفس  القرطبي:  (2)

 .15/218التحرير والتنوير:  (3)
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 ير الناروصف شف من أسرار الفرائد القرآنية فيالمحور الثاني: 

ف" "جرحوى هذا السياق ثالث فرائد يف آية واحدة يف سورة التوبة، والفرائد الثالث هي: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ وقد وردت هذه الفرائد يف قوله تعاىل: "انهار"،و"هار" و

 چڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .{109: التوبة}

الرضار الذي بناه املن افقون باملدين ة لين اوئوا ب ه جاءت هذه اآلية يف سياق احلديث عن املسجد 

 ،وليفرقوا بني املسلمني –صىل اهلل عليه وسلم –يكون مأوى مم وملن يعادي حممدًا و ،اإلسالم ويضاروه

 امم توحد املسلمني يف ظل اإلسالم.هويشتتوا مجعهم بعد أن 

يوم هو مسجد قباء الذي بن اه واملسجد الذي أشارت إليه اآليات أنه أسس عىل التقوى من أول 

 عقب هجرته إىل املدينة يف األيام األوىل منها قبل بناء املسجد الكب . –صىل اهلل عليه وسلم –النبي 

 ،يذهب به :أي ،فيجرفه ،هو املكان الذي يأكله املاء من سيل وغ ه "اجلرف"ويذكر اللغويون أن 

 وكذلك جلفته. ،قعته :جرفت اليشءو ،وطاعون جارف من ذلك ،ومنه: اجرتف الدهر ماله

وهار البناء اهيور: إذا  ،يقال: هار البئر اهيور ،أي: ساقط متداع "عىل شفا جرف هار"وقوله تعاىل: 

فأعلت إعالل املنقوص  ،فقلبت الكلمة بأن قدمت المها وأخرت عينها ،واألصل: هاور ،تداعى وسقط

 .(1)من شوكة السال  ولوب الغاممة ،نحو: شاك  والب  

أسس بنيانه عىل أضعف قاعدة وأرخاه ا "وقد ذكر الزخمعي أن املعنى املقصود من هذه اآلية: 

ووض ع )ش فا  ،ب ات واالستمس اكثوهو الباطل والنفاق الذي مثله )جرف هار( يف قل ة ال ،وأقلها بقاء

 ؟به يف نار جه نم( ن قلت: ما معنى )فاهنارإف ،اجلرف( يف مقابلة التقوى ألنه جعل جمازا عام ينايف التقوى

عىل معنى: فطا  به الباطل يف نار  ،قلت: ملا جعل اجلرف امائر جمازا عن الباطل قيل: فاهنار به يف نار جهنم

وليصور أن الباطل كأنه أسس بنيانه عىل  ،جهنم؛ إال أنه رشح املجاز فجيء بلفظ االهنيار الذي هو للجرف

 .(2)"فهو يف مقرها ،جلرفبه ذلك ا ىفهو ،شفا جرف هار من أودية جهنم

وعدم متاسكه وقرب  ،اهلل لبنيان الذي أقيم عىل غ  تقوىفهذه الفرائد الثالث تصور مدى ضعف ا

 رسعان ما تنهار به إىل هوة سحيقة. ،سقوطه وهتدمه؛ لقيامه عىل أر  هشة رخوة غ  صلبة

                                                 

وعم دة  ،)شفى( 14/436 ،)جرف( 9/25 ،)هور( 5/267ولسان العرب:  ،459راجع: املفردات للراغب:  (1)

 .2/28احلفاظ: 

 .2/312الكشاف:  (2)
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حي ث  ،متثيلي ة اس تعارة چ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ الرتكيب يف قوله:عىل أن 

اء حيس نباميئة احلاصلة من ب –فسادعىل الكفر واملكر واإل –شبهت اميئة احلاصلة من بناء املسجد الرضار 

 واجلامع هو رسعة الفناء مع خيبة رجاء بانيها. ،عىل أر  رخوة ال ثبات ما

وهو من اخل زرج وك ان ق د تنرص  قب ل  –اهب زعامء املنافقني هو أبو عمرو الر وكان زعيم من

 ويفرق بينهم. ،يف عضد املسلمني صاحب فكرة املسجد الرضار ليفت –م اإلسال

ليض فوا ع ىل  ؛ليصيل م م في ه إمام ا –صىل اهلل عليه وسلم –يل غزوة تبوك دعوا رسول اهلل بوق

بل سلط عليه من هدمه وسواه  ،ولكن اهلل أنبأه بكيدهم فلم يصل فيه ،مسجدهم هالة من العف والفضل

 باألر .

ويف اآلخرة  ،كناية عن شقاء الباين يف الدنيا بتهدم بنائه "فاهنار به يف نار جهنم"أن قوله وال خيفى 

عليه أمر دينهم يف البطالن ورسعة هنار به يف نار جهنم مثل ما بنوا فا"يقول أبو السعود:  .باخللود يف اجلحيم

تنبيها عىل أن تأسيس ذلك عىل أمر  ؛وضع بمقابله الرضوانو ،رشح باهنياره يف النارثم  ،االنطامس بام ذكر

الوقوع  وتأسيس هذا عىل ما هو بصدد ،ها اجلنةحيفظه من النار ويوصله إىل الرضوان ومقتضياته التي أدنا

 .(1)"ثم مص هم إليها ال حمالة ،يف النار ساعة فساعة

*******

                                                 

 .4/103 أيب السعود: تفس  (1)
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 في النار بمن أسرار الفرائد القرآنية في وصف آالت العذا المحور الثالث:

 مسد(. -جيد -فرائد وهي: )مقامع ب عىل ثالثيث عن وصف آالت العذااشتمل سياق احلد

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں چ وقد وردت هذه الفريدة يف قوله تعاىل: ،"مقامع" الفريدة األوىل:

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .{21-19احلج:} چ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ

ويمتد العذاب شوطًا  ،فتذيب جلودهم وأجسادهم ،ولةفهؤالء الكفرة تقطع مم ثياب من نار مه

فيسلت ما يف جوفه حتى  ، جوفهاجلمجمة حتى خيلص إىلمن فينفذ  ،سهم احلميمويصب فوق رؤ حنيآخر 

 باحلديد. عالقم –بالصهر بحرارة احلميم –ويضاف إىل عذاهبم  ،ق من قدميهيمر

 .(1)أي: كففته فكف ،قمعنال: قمعته فاولذلك يق ؛وهو ما يرضب به ويذلل ،واملقامع: مجع مقمع

يقال  ،واملقامع: مجع مقمعة ومقمع"وقد ذكر الشيخ صديق خان معنى قريباً من هذا حيث يقول: 

ه بيشء يزجره إذا رضب –من باب: قطع –من حديد، يقال: قمعه يقمعه وهي قطعة  ،قمعته: رضبته باملقمعة

واملعنى: مم  ،أي: تذله ،وسميت املقامع ألهنا تقمع املرضوب ،وقيل: السوط ،واملقمعة: املطرقة ،به ويذله

 .(2)"ائنة من حديد يرضبون هباكمقامع 

فهذه الفريدة تتناسب مع مقام تفصيل وبيان ما أعد للكافرين يف جهنم من صنوف العذاب وألوان 

ويصهر به م ا يف  ميم الذي يصب من فوق رؤسهمحلومرورا با ،ابتداء بالثياب املقطعة من النار ،العقاب

حتى ترجعهم  رإذا أرادوا اخلروج من النا ،وسهماخلزنة هبا رؤوانتهاء باملقامع التي ترضب  ،بطوهنم واجللود

فيحصل مم أمل  ،فيعادون إليها ،حياولون اخلروج ،فلشدة ما يغم هؤالء الكفرة ويمنعهم من التنفس ،إليها

 ذوقوا عذاب احلريق. –إهانة مم وحطا من شأهنم –ويقال مم  ،اخليبة

وذلك التحري ك العني ف يف  ،معربًا عن التدفق املتالحق أللوان العذاب "املقامع"فقد جاء لفظ 

وصوت الكلمة يتوسطه صوت القاف  ،إطار صورة حرارية معربة عن مهانة من يرضب بتلك املقامع وذلته

 الضم.الء يف صوت العني مع عفضاًل عن االست ،املفخم الذي يتبعه األلف

                                                 

 )قمع(. 5/28وراجع: مقاييس اللغة:  ،684املفردات للراغب:  (1)

 .6/101وتفس  أيب السعود:  ،18/593وراجع: تفس  الطربي:  ،وما بعدها 9/30فتح البيان:  (2)
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بسبب حماولة أه ل  ؛الزمة يف هذا السياق ومتمكنة يف موضعها من النظم "مقامع"ثم إن كلمة 

وال  ل العذاب ما يقمعهم ويردهم إليه ا،فاقتضت هذه احلال من وسائ –عد مرةمرة ب –النار اخلروج منها 

 هم وتذمم وتقمعهم.زجريشء غ  املقامع املتخذة من احلديد لت

لو أن مقمعًا من حديد وضع "قال:  –صىل اهلل عليه وسلم –د اخلدري أن النبي فقد روى أبو سعي

ب اجلبل بمقمع من حديد لتفتت ث م ع اد ك ام رضولو  ،يف األر  فاجتمع الثقالن ما أقلوه من األر 

 .(1)"كان

ه ذان "ويضاف إىل ذلك أن هذه الكلمة تتناغم مع ما ورد يف صدر هذه اآليات من قوله تعاىل: 

املختص مني، فك ل  الذي يوحي بنوع من التجاذب واملغالبة بني اخلصمني "ن اختصموا يف رهبم..خصام

 رين مقامع من حديد؛ ليكون اجلزاء مش اكالاففكان جزاء الك فريق يريد أن يغلب اآلخر وينترص لنفسه،

كانوا يف أعالها  حتى إذا ،عهمفأن النار ترضهبم بلهبها فرت"عن احلسن  وقد روي ،للعمل وعىل وفقه ولفته

 .(2)"وقيل مم: ذوقوا العذاب الغليظ املنتع العظيم اإلهالك ،رضبوا باملقامع فهووا فيها سبعني خريفاً 

 ،إىل العذاب النفيس والكرب العظيم الذي يعيشه أولئك الكفرة –أيضا –كام تلمح هذه الفريدة 

يعادون  ،فيحاولون اخلروج منها –فضها ممخبني رفع ألسنة الن ان و –فحني تشتد هبم الغموم والكروب 

ويف هذا عذاب نفيس عظيم يردفه عذاب نفيس  آخ ر ه و ع ذاب  ،يف النار زيادة يف التمكن واالستقرار

 ذوقوا عذاب احلريق. :بأن يقال مم ،اإلهانة

مس لك واملتأمل يف هذه الفريدة جيد أهنا تتخذ تأث ًا شديدا لصلتها بالطابع احليواين الذي ي ذكر ب

وكذلك ترسم األجواء اخلانقة؛ ألن املعذب حموط من كل  –عقيدة وترصفات –الكفرة املنحط يف األر  

اخلروج  كلام أراد –وقطع من حديد يرضب هبا ويقمع  ،وسجن حييط بذاته ،فهو داخل سجن من نار ،جانب

 فاملحارصة أمل نفيس يزيد األمل احليس. –عىل امروبوعزم 

                                                 

ومسند أيب سعيد  ،17/344أخرجه أمحد وأبو يعىل واحلاكم، وصححه البيهقي. راجع: مسند اإلمام أمحد بن حنبل:  (1)

الطبع ة  ،ب وت –مؤسسة الرسالة  ،عادل مرشد وآخرون –حتقيق: شعيب األرنؤوط  ،11233حديث رقم:  ،اخلدري

حديث رق م:  ،كتاب األهوال ،4/643واملستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري:  ،م2001 -ه  1421األوىل 

 م.1990 -ه  1411الطبعة األوىل  ،ب وت –دار الكتب العلمية  ،حتقيق: مصطفى عبد القادر ،8773

 .3/150الكشاف:  (2)
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وم ا  ،تفتح بابا لتصوير أنواع كث ة وصنوف عديدة من ع ذابات أه ل الكف ر والعبارة األخ ة

نحو: السحب عىل الوج وه يف  ،وقد ذكرت يف مواضع أخرى من القرآن ،يالقونه فيها من أهوال وشدائد

 وغ  ذلك كث . ،وسالسل الن ان وأغالما ،ونضج اجللود ،النار

******* 

 ڻ ڻ ں ںچ وق د وردت ا يف قول ه تع اىل: ،"مسدد" و"جيد" الفريدة الثانية والثالثة: 

 {5املسد:} چڻ

وه م يومئ ذ قلي ل  –وألتباع ه  –صىل اهلل علي ه وس لم –جاءت سورة املسد بعى لرسول اهلل 

 بوأن م ن ك ان م ن ح زب أيب م  ،وأهنم عىل احلق الذي سيبسط سلطانه ،بأن النرص مم –مستضعفون

 رتهج يف قتم الضاللة.الليس مم إال اخلرسان املبني و وامرأته

يف  قل أن يذكر العنقف ،هة منوعىل حمل القالد ،املرأة وغلب يف االستعامل عىل عنق ،واجليد: العنق

 :(1)وقد مجعها امرؤ القيس يف قوله ،يف الشعر العريب إال إذا كان عنقًا موصوفًا باحلسن وصف النساء

 لِ ط  عَ من  بِ اَل وَ  هن تْ ص  ي نَ ا هِ ذَ إِ       ش  احِ فَ بِ  َس يْ لَ  مِ ئْ الر   يدِ جِ كَ  يد  جِ وَ 

 .(2)واحلبال التي تفتل منه تكون قوية وصلبة ،شديدواملسد: ليف من ليف اليمن 

هيئ ة  وه ي ،أيب مب يف جهنم يوم القيامةفهاتان الفريدتان تصوران اميئة التي تكون عليها امرأة 

 اء واإليالم الشديد.ءجتمع بني املهانة السو

 ،يف الناس أن قريشًا قد علمت أهنا ابنة سيدها يحفهي العربية العيفة التي كانت تتصا أما املهانة

وهي يف وسط قومها الذين كانت  ،فكانت من هواهنا وإهانتها أن جيعل يف جيدها حبل من مسد يوم القيامة

 يف الدنيا تتفاخر بينهم بحليها وزينتها.

وأهنا حتمل  ،يف جيدها حبل مما مسد من احلبال": وقد أشار الزخمعي إىل هذا املعنى حيث يقول

وتصويرًا ما بصورة  ،ق ا مافعل احلطابون؛ ختسيساً حلاما وحتتلك احلزمة من الشوك وتربطها يف جيدها كام ي

ويف منصب  ،والعف ومها يف بيت العز ،هاويمتعض بعلمن ذلك  لتمتعضبعض احلطابات من املواهن؛ 

 .(3)"الثروة واجلدة

                                                 

 .16ديوان امرئ القيس:  (1)

 .15/500ورو  املعاين:  ،)مسد( 3/402راجع لسان العرب:  (2)

 .4/816الكشاف:  (3)
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لناس وإيقاد ن ان الع داوة لإلفساد بني ا –حال امرأة أيب مب يف تكليف نفسها املشقة الفادحة ف

وهذه أبشع  ،تشد به ما حتمله إىل عنقها حني تستقل به ،بمنزلة حاملة احلطب التي يف عنقها حبل خشن –بينهم

 صورة تظهر هبا امرأة حتمل احلطب وهي عىل تلك احلال.

فيه إشارة إىل أنه ليس ما يوم القيامة من احليل الذي يكون يف جيدها  "اجليد"ثم إن اصطفاء كلمة 

فأورده يف سياق العذاب  ،فاصطفى االسم الذي يذكر يف سياق املد  والوصف اجلميل ،إال حبل من مسد

العربية وس يع ب ديع  يف وهو باب ،"حتية بينهم رضب وجيع"فهو من باب:  ،عىل سبيل التهكم ،واموان

 يع.نف

فكلم ة  ،(1)ت لأي: حمك م الف ،باًل من حديد ممس ودوزاد األمر هتكاًم أن جعل قالدهتا يف جيدها ح

 ذو بنية جسدية متامسكة. ،أي: حمكم اخللقة ،تل؛ ولذا يقال: فالن ممسودفتفهم معنى شدة ال "مسد"

 

 ،روهو وصف باملصد ،أي: حبل من حديد ممسود ،صفة ملوصوف حمذوف "مسد"عىل أن قوله 

كام هو شأن الوصف باملصدر يف سنة البيان  ،إبالغاً يف كامله يف الصفة وكامل الصفة فيه ،عمر عدل :كقولنا

 (2)بالعربية.

فاختيار هاتني الفريدتني فيه عظيم تصوير ملا تكون عليه امرأة أيب مب يوم القيامة؛ ملا كانت عليه 

 من يسء اخللق يف مس ها يف هذه الدنيا.

عىل أوما؛ فإن من كانت  يف النظم الكريم جيد أن هاتني الفريدتني قد رجعت آخر السورةواملتأمل 

قارة والتباب فهو يف غاية احل ،معلق حبلها يف جيدها ،مصورة بصورة حطابة عىل ظهرها حزمة حطبامرأته 

 .(3)واخلسارة واخلساسة

ل يف ظيعة التي عوضت فيها بحبلالهتامم بوصف تلك احلالة الف "يف جيدها"وقدم اخلرب من قوله: 

فرتبط به؛ إذ كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة  ،به جيدها يف الدنيا جيدها عن العقد الذي كانت حتيل

 .(4)أهل البطحاء

*******

                                                 

 .768راجع املفردات:  (1)

مكتبة  ،وما بعدها 114توفيق حممد سعد: تبت يدا أيب مب للدكتور/ حممود "راجع: أرسار البالغة القرآنية يف سورة  (2)

 م.2017 -ه  1438الطبعة األوىل  ،القاهرة ،وهبة

 وما بعدها. 22/342راجع: نظم الدرر:  (3)

 .30/607التحرير والتنوير:  (4)
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 وصف حال أهل النار من أسرار الفرائد القرآنية في المحور الرابع:

يف  الفريدة األوىل جاءتوقد  وكبكبوا(، -سياق فريدتان اثنتان هما: )تلفحورد يف هذا ال

 .{104:املؤمنون}  چمب خب حب جب يئ ىئچ قوله تعاىل:

وال  ،ار ال ينف ك أس  هاوه ي د ،ازينه فمص ه جهنم ومستقرهتش  اآليات إىل أن من خفت مو

ش فاه ع ن األس نان م ع ال وهم متقلصو ،النار وتأكل حلومهم وجلودهم حيث ترضهبم ،ينطفئ سع ها

شغل من هو ممتلئ الباطن كراهية ملا دمهه م ن ش دة املعان اة وعظ يم  ،وجتعدها وتقطبها لوجوهعبوسة ا

 كام ترى الرؤوس املشوية. ،مجهاملقاساة يف دار الت

أي:  ،ونفحته ته النار والسموم، يقال: لفحالرضب واإلصابة –كام يقول السمني احللبي  –ح واللف

 .(1)ح أشد من النفحإال أن اللف ،أصابته

 ،أشد من النفح تأث اً  –كام قال الزجاج –وهو  ،ح مس مب النار اليشءفوالل"ويقول األلويس: 

 .(2)"حترق وجوههم النار واملراد:

ولداللتها ع ىل ش دة  ،أشد تأث ًا من النفح –العلامء كام يقول –ح والتعب  هبذه الفريدة ألن اللف

التكع  يف "الت ي تعن ي  ا السياق مع صفة )الكل و (ومن ثم جاءت متناسبة يف هذ –أيضًا  –اإلصابة 

 .(3)"رت شفتاه وبدت أسنانهم  كالح الذي قد َتَش وال ،عبوس

وجاء التعب   ،و أشد من النفحالذي ه "حاللف"ب يم أتى: مقام هتويل وتفخ –هنا  –ا كان املقام ومل

 چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹچ يف قوله تعاىل:  "النفح"ب 

 "النفحة"روا؛ ومن ثم نكرت أى يشء من ذلك استغاثوا وجإذا أصاهبم أدن تنبيهاً عىل أهنم {46األنبياء:}

 للتقليل. 

وأم ا احل رق  ،(4)ملناسبة ذكر الوجوه خصوصا؛ ألنه ال يكون إال فيها –هنا  –اللفح عىل أنه جيء ب

وختصيص الوجوه  ،ال أنه أشد تأث ًا منهواللفح كالنفح إ"فعام يشمل اجلسد كله؛ ولذا يقول أبو السعود: 

                                                 

 .4/32راجع: عمدة احلفاظ:  (1)

 .9/265رو  املعاين:  (2)

 .12/152تفس  القرطبي:  (3)

 2/578. لسان العرب: "ه النار تلفحه لفحاً ولفحانا: أصابت وجهه.. وكذلك لفحت وجههلفحت"يقول ابن منظور:  (4)

 )لفح(.
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وهو الرس  يف تق ديمها ع ىل  ،حاما أزجر عن املعايص املؤدية إىل النارفبيان  ،بذلك ألهنا أرشف األعضاء

 .(1)"الفاعل

ه أرشف األعضاء والوج ،وفيه نوع من املباغتة واملفاجأة ،ثم إن اللفح فيه إشارة إىل رسعة اإلصابة

أشد عىل النفس وأصعب؛ ألنه مل يرتك ما جماال للراحة واالسرتوا  والتقاط األنفاس  وسفعه ،ورمز البدن

 وأخذ احليطة.

فالف اء  ،وال خيفى أن الكلمة مصورة بحروفها إىل رسعة احلدث برسعة نطق حروف تلك الكلمة

 ل الرسعة.وإصابة النار مم عىل سبي ،يش  إىل املباغتة واملفاجأة ،بعها احلاء املهموسةالشفوية ت

******* 

 چگ ک ک کچقوله تع اىل: وقد وردت هذه الفريدة يف  الفريدة الثانية: "كبكبوا"،

 .{94الشعراء:}

قرب ت م م بأيرس  وج ه؛ تعج ياًل ن أهل املوقف قد عرف وا أن اجلن ة تش  اآليات السابقة إىل أ

ثم حقر معبوداهتم الذين  ،لكنيوكشفت النار كشفًا عظيام سهال للضالني اما ،لرسورهم وزيادة يف رشفهم

أن قلبوا ورصعوا ورموا يف مه واة  اوكان جزاؤهم مجيعً  ،وهنم رش هذا اليومقن زعموا أهنم ينتفعون مم ويَ 

 بعضهم يف إثر بعض. ،اجلحيم قلبا عنيفا مضاعفا كث ا

ر وهو ت دهو ،والكبكبة: تكرير الكب ،إسقاط اليشء عىل وجهه –كام يقول اللغويون  –والكب 

 .(2)اليشء يف هوة

وطر  بعضهم  ،بعضهم يف اجلحيم عىل بعض فرمي"عند حديثه عن هذه اآلية:  ،يويقول الطرب

 .(3)"عىل بعض منكبني عىل وجوههم

وهذا أبلغ يف  ،ير للفعل مرة بعد مرةهذا املقام ألن الكبكبة فيها تكر ولعل اختيار هذه الفريدة يف

س هم بعض هم ع ىل بع ض إىل أن وحيث يلقون يف جهنم ع ىل رؤ ،بداهيااإلهانة واإلذالل لتلك اآلمة ولعا

 يستقروا يف قعرها.

                                                 

 .6/151تفس  أيب السعود:  (1)

 .3/363وعمدة احلفاظ:  ،)كبب( 1/696ولسان العرب:  ،695راجع: املفردات للراغب:  (2)

 .19/367تفس  الطربي:  (3)
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لكونه  ؛ينيكاد يفوق املعارص ،، حيث يتمىل اآلية بذوق رفيعويطيب لنا أن نورد كالم الزخمعي

يف فظ دلياًل عىل التكرير وجعل التكرير يف الل ،الكبكبة تكرير الكب"إذ يقول:  يذكر سبب تكرير احلركة؛

 .(1)"يف جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر يف قعرها املعنى، كأنه إذا ألقي

يصور حركة تكوير الكافر وهو  "اكبكبو"يف هذه الفريدة  (2)عىل أن انضامم الشفتني ثالث مرات

وهذا كام تتجمع الشفاة يف لفظ هذه  ،ويتجمع جسده كالكرة ،يتدحرج يف أعامق جهنم حتى يصل إىل القعر

 ريدة.الف

 ،ركة جعل املادة املدروسة ضئيلةجتسيم تكرير احل اقتصار الدارسني القدامى عىلواجلدير بالذكر أن 

أما املعارصون فقد  ،وليس عىل احلركات ،وهو يرتكز عىل احلروف ،ال تقع يف كتبهم إال عىل النذر القليلف

 .(3)واملتكررةورسم احلركة البطيئة والقوية  ،تكلموا عىل الرسم باحلرف واحلركة

وال خيفى ما يف هذا األمر من إذالل وإهانة؛  –كام يذكر اللغويون –ه فيها كب عىل الوجووالكبكبة 

 ا وال يعتد هبم.فال يؤبه لتلك األصنام ولعابداهي ،ألن الوجه أرشف األعضاء ورمز البدن

وضعف آمتهم  –الذين برزت مم اجلحيم –ثم إن هذا الفعل أبلغ يف تصوير ضعف هؤالء العبدة 

فقد  ،{93:الشعراء} چژ  ژ         ڑ   ڑ  چ  واملدلول عليها من قوله تعاىل: ،اد نرصهتم إياهمعواستب

املعبودات يشفعون مم ويقوهنم رش هذا اليوم فيمنعون عنهم ما برز مم أو ينترصون  كانوا يزعمون أن تلك

 وعجزهم بقذفهم فيها. –تعاىل –ظهار قدرته والقول إ تسبب عن هذا التربيزف ،هم بالدفع عن أنفسهم

 بدالل ة قول ه ،عذبني يف قع ر جه نمإىل تدهور هؤالء امل –أيضًا  –كام أن هذه الفريدة فيها إشارة 

 .(4)"تدهور اليشء يف هوة "كبةالكب"يقول السمني احللبي:  ."فيها"

*******

                                                 

 .3/322الكشاف:  (1)

 لوجود الضم ومرتني عىل الباء ألنه حرف شفوي شديد.مرة عىل الكاف  (2)

 .200راجع: دراسات فنية يف القرآن الكريم للدكتور/ أمحد ياسوف:  (3)

 .3/363عمدة احلفاظ:  (4)
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 النار وصف شراب أهلمن أسرار الفرائد القرآنية في المحور الخامس: 

 األوىلالفريدة  جاءتأمعاءهم(، وقد  –شوب ورد يف ثنايا هذا السياق فريدتان اثنتان هما: )

 .{67:الصافات} چۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچقوله تعاىل: يف 

وهي الدركات  –م عن مقارهم ومنازمم يف اجلحيم هبتقرر هذه اآلية أن هؤالء املعكني يذهب 

وه و ال ذي  –ذلك ماء حممومًا  دويسقون بع ،لئوامتكلون إىل أن يفيأ ،إىل شجرة الزقوم –التي أسكنوها

 يقطع أمعاءهم؛ ليكون أفظع لعذاهبم وأشنع حلامم. –أسخن فانتهى حره

وإما  ،إما لكونه مزاجا لألرشبة ؛وسمي العسل شوباً  ،اخللط –كام يقول الراغب  –وأصل الشوب 

 .(1)أي: عسل ولبن ،بشوب وال رو وقيل: ما عنده ،خيتلط به من الشمعملا 

شوبه: أي مزاجه من "يقول الزخمعي:  رسون عند حديثهم عن هذه اآلية.وهذا املعنى نفسه هو ما ذكره املف

 .(2)"ومزاجه من تسنيم ،كام قال يف صفة رشاب أهل اجلنة يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، ،محيم

والت ي تعن ي امل اء  ،بعدها "محيم"كلمة إشارة إىل التناسب بينها وبني  فالتعب  هبذه الفريدة فيه

 .ناعة والفظاعة ما ال خيفىويف هذا من الش ،لذي أسخن فانتهى حرهوهو ا ،املحموم

 "احلميم"تتناسب مع صفة  وهي هبذا ،عىل عدم اخللوص والصفاءكام أن هذه الفريدة فيها داللة 

ف إذا  ،كلوا من الشجرةعطشهم بام أ ورشهبم ذلك لغلبة ،درنفسه يف عدم الصفاء واخللوص وما فيه من ك

 رشبوا تقطعت أمعاؤهم.

ب من محيم ليزيد البل ع ص عوبة ع ىل ثم يأيت معها شو ،عن صعوبة البلع كلمة تنبئ "الزقوم"و

 ثم ذكر العاب بام هو أكره وأبشع. ،فقد ذكر الطعام بتلك الكراهة والبشاعة ،صعوبته

يف كلم ة املتأم ل ف ،بيل للراحة يف النارعىل انتفاء كل س –أيضًا  –عىل أن هذه الفريدة فيها تأكيد 

مما يعكس حال ة الع ذاب الت ي طال ت  ،"الشني"د أهنا مصدرة بحرف التفيش واالنتشار جي "شوب"

فإننا  ،لفظيوهي من حيث الرتادف ال ،فال يستطيعون الفرار منها أو االنفكاك عنها ،املعكني وأحاطت هبم

أو كلم ة  "اخلل ط"فكلمة مثل  ،صاحبة مااملعنى نفسه والدالالت نفسها امل ؤدينعجز عن إتيان كلمة ت

 ال حتمل داللة املعنى يف الفريدة القرآنية. "املزج"

******* 

                                                 

 .469املفردات للراغب:  (1)

 ،7/194وتفس  أيب السعود:  ،15/87وتفس  القرطبي:  ،21/55وراجع: تفس  الطربي:  ،4/47الكشاف:  (2)

 .12/93ورو  املعاين: 
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچوقد وردت هذه الفريدة يف قوله تعاىل:  ،الفريدة الثانية: "أمعداءهم" 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .{15حممد:} چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ويف ذلك زيادة تصوير  ،هذه اآلية تنكر أبلغ إنكار مساواة اجلنة بالنار مع عدم وجود حرف اإلنكار

نة التي جتري فيها وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بني اجل ،ملكابرة من يسوي بني التمسك بالبينة والتابع مواه

 أهلها احلميم. ار التي يسقىتلك األهنار وبني الن

ف إذا  ،فيه إشارة إىل تفرد تلك الكلمة يف الش دة واحل رارة – يف هذا املقام –فالتعب  هبذه الفريدة 

فكيف يكون فعلها يف سائر أج زاء ال بطن  –وهي منتهى وصول الطعام والعاب –كانت تقطع األمعاء 

وان امزت ف روة  ،إذا دن ا م نهم ش وى وج وههم"األخرى؟! ولذا قيل يف صفة احلميم الذي يسقونه أنه 

 .(1)"قطع أمعاءهم فإذا رشبوه ،رءوسهم

خلد يف الن ار يف مقابل ة ح ال كام أن هذه الكلمة فيها إثارة دواعي النفور واالشمئزاز من حال امل

رة إىل إشا –سل ار من املاء واللبن واخلمر والعحيث األهن ،ل فيها أهل اجلنة وينغمسونوالتي يرف ،النعيم

 ذوق.لك لذة النظر مع لذة الفتجتمع مم بذ ،ورؤيتها جتري أمام أعني الرائني –غزارهتا

 ،حال املؤمنني وح ال الك افرين :ثم إن هذه الفريدة فيها نوع من إبراز البون الشاسع بني احلالني

افرين ح ال إذالل وحال الك ،فحال املؤمنني حال إكرام وإنعام ،وهذا ما يتناسب مع مقام اآلية وسياقها

 وإهانة.

ومم  ،وفضله –تعاىل –وهذا بكرمه  ،فاملؤمنون يتنعمون يف اجلنة بظالما وااللتذاذ بعب أهنارها

ووق ايتهم م ن  ،م م –تع اىل –وهي مغفرت ه  –لعظمتها –ة لفوق ذلك سعادة بنعمة أخرى ذكرت مستق

 ،نان عليهم برأس الفضلأريد االمت اب، أوسواء أريد بذلك عدم اخلروج من هذا النعيم إىل العذ ،العذاب

  هم فيه من النعيم وهو املغفرة.والسبب فيام

ويف املقابل فإن  ،م لشأنه كام هو واضحييل وتفخنعيم فيها تفصعىل أن املتأمل يلحظ أن صورة ال

ر بام يش  اقتضاها اخللود يف النا ،صورة العذاب وإن كانت موجزة فهي تش  بصياغتها إىل صنوف كث ة منه

املهينة يف احلميم الذي وردت صفته يف األحاديث العيفة وطريقته  وسقي ،من التقلب زمنا طويالً فيهاإليه 

                                                 

 .4/322الكشاف:  (1)
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ڇ   ڍ  ڍ  چ  وقول ه تع اىل: ،{55الواقع ة:} چٹ   ٹ  ٹ   چ  مثل قوله تع اىل: ،آيات أخرى

 .{48الدخان:} چڎ  ڎ  ڌ  ڌ

******* 

 

 وصف طعام أهل النار ئد القرآنية فيمن أسرار الفرا :المحور السادس

وقد وردت هذه الفريدة يف  ،صَّة""ُغباستقراء هذا السياق مل أجد فيه إال فريدة واحدة هي: 

 .{13املزمل:}  چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱچ قوله تعاىل:

حيث  ،نزلت هذه اآلية يف صناديد قريش ورؤساء مكة من املكذبني املرتفني واملستهزئني الضالني

إهان ة م م ال خوف ا م ن  –بدءًا من القيود الثقيلة التي ال تفك أبدا  ،ذكرت ألوان العذاب الذي أعد مم

وختام ا  ،وكذلك الطعام الذي يرتدد يف احللق وال يستس يغه ،احلر واالتقاد ةثم يف النار الشديد –فرارهم

 ياء أصاًل.بالعذاب املؤمل الشديد اإليالم الذي ال يدع مم عذوبة بيشء من األش

فيمنع من جريان الطعام والعاب  ،الشجا الذي يعرت  يف احللق –كام يقول اللغويون  –والغصة 

 .(1)والنفس

وعن ابن عباس  ،طعام ينشب يف احللوق وال يكاد يساغ كالرضيع والزقوم"وقد ذكر األلويس أنه 

 .(2)"ال خيرج وال ينزل ،أنه شوك من نار يعرت  يف حلوقهم

يدة تش  إىل ما وصل إليه حال صناديد قريش وما ينتظرهم من ش تى أل وان الع ذاب فهذه الفر

 ،فال هو نازل يف احللق ،فبعد أن كانوا أهل تنعم وترفه أصبح طعامهم ال يستساغ ،وخمتلف أنواع العقاب

 وال هو خارج منه.

ضدا  –يف احلياة األبدية  –أعد اهلل مم ما يكون عليهم  ،بدلوا نعمة اهلل كفراالذين فهؤالء املكذبون 

انوا فالطع ام ذو الغص ة مقاب ل م ا ك  ،نعم بالكفرانفبطروا هبا وقابلوا امل ،ألصول النعم التي خولوها

 ن أطعمتهم امنية من الثمرات واملطبوخات والصيد. منهمكني فيه م

م م ا يقاب ل ملا أتم النظم الك ري هعىل أن وصف طعام هؤالء اجلاحدين بتلك الفريدة يؤكد عىل أن

كالرض يع  –أي: صاحب انتشاب يف احلل ق  "وطعاما ذا غصة"فقال:  ،أتبعه ما يقابل النعمة ،تكذيبهم

                                                 

 .18/55وتاج العروس:  ،3/164وعمدة احلفاظ:  ،607راجع: املفردات للراعب:  (1)

 .14/389وفتح البيان:  ،19/46وتفس  القرطبي:  ،23/691وراجع: تفس  الطربي:  ،15/119رو  املعاين:  (2)
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وإف راغ  ،ال ينزل وال خيرج بام كانوا يعانونه من تصفية املآكل واملشارب ،ال يسوغيه فيشتبك ف –والزقوم

 .(1)اجلهد بجميع املآرب

فق د ص درت ه ذه  ،ك الطعام يف احللق وش جاهيصور بجرسه اعرتا  ذل "غصة"ثم إن لفظ 

 ،ذلك احلرف املجهور الشديد "الصاد"ثم  ،الفريدة بحرف الغني احللقي والذي يقرب خمرجه من البلعوم

 وانسداد حلقومه. ،ئم اختناق آكل هذا الطعامكل ذلك يال ،خصوصا إذا كان مدغام

ومثل هذا الرتكيب ال يرد  ،شددة والغنيقل هذه الكلمة وقوة تعب ها يستمد من جماورة الصاد املفث

 يف مفردة أخرى يف القرآن.

يقول الدكتور كامل بع  يف  ،أن هذه احلروف املصورة حروف احتكاكية –ا هن –واجلدير بالذكر 

 ،تتكون األصوات االحتكاكية بأن يضيق جمرى امواء اخلارج من الرئتني يف موضع من املواضع"تعريفها: 

 .(2)"اء يف خروجه احتكاكا مسموعابحيث حيدث امو

وهذه األصوات هي: الفاء والثاء والدال والظاء والسني والشني والزاي والصاد واخلاء والغ ني 

وكأن هؤالء املك ذبني  ،احلسية زيادة يف امفالغني والصاد يف هذه الفريدة يمثالن باحتكاكه ،واماء ،واحلاء

 ،وقدياًم أشار فقهاء اللغة إىل مثل هذه املفردات ،الصوت ون اعرتا  الطعام يف حلوقهم من خالليسمع

 حث.وب ،كالزف  واخلرير ورصرص

*******

                                                 

 .21/21راجع: نظم الدرر  (1)

 .1970 ،القاهرة –دار املعارف  ،الطبعة األوىل ،118األصوات للدكتور/ كامل بع:  –عام علم اللغة ال (2)
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 وصف سرادق النار من أسرار الفرائد القرآنية في المحور السابع:

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچيف قوله تعاىل:  "سدرادقها ": واحدة هيفريدة ورد يف هذا السياق 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .{29:الكهف} چک ک ک ک ڑ ڑ

يدفعهم إىل طلب امل اء  ،ني وما يصيبهم من عذاب أليم وحر شديدملتصور اآلية إحاطة النار بالظا

 يشوي وجوههم حني ،منتن الريح ،ارةفيأيت الغوث بسائل شديد احلر ،ليطفئوا حر جوفهم وحرارة أبداهنم

 ويقطع أمعاءهم حني يعبونه. ،يدنونه منها

أحاط " واملراد من قوله ،واجلمع رسادقات ،ما أحاط بالبناء –كام يقول ابن منظور  –لرسادق  وا

والرسادق: كل م ا أح اط بيش ء نح و: الش قة يف  ،صار عليهم رسادق من العذاب :أي ،"هبم رسادقها

 .(1)"رضب أو احلائط املشمل عىل اليشءامل

 ،شبه به ما حييط هبم م ن الن ار ،فسطاطها": أي "رسادقها"من قوله  وذكر أبو السعود أن املراد

 ،وقيل رسادقها: دخاهنا، (2)التي تكون حول الفسطاط –بضم احلاء وسكون اجليم –زة جْ وقيل الرسادق احلن 

ص ىل اهلل  –ويؤيد ذلك ما ورد يف احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري أن النبي  ،(3)"حائط من نار :وقيل

 .(4)"كثافة كل جدار منها أربعني سنة ،لنار أربعة جدررسادق ا"قال:  –عليه وسلم

 مول واإلحكام؛ إلحاطة النار بالكافرينا املقام فيه إحياء بالتمكن والشفمجيء هذه الفريدة يف هذ

 ويف هذا ما يش  إىل انقطاع األمل يف النجاة. اليشء املشتمل عليه،ومتكنها منهم متكن الرسادق من 

مة لكفام تفيده  ،نظم يف النسق الكريمدق فيه تأكيد عىل التناغم بني عنارص الكام أن التعب  بالرسا

 )الرسادق( من داللة هو الذي ينسجم ويتناغم مع ما تفيده اإلحاطة من داللة.

                                                 

 )رسدق(. 10/157راجع: لسان العرب:  (1)

وقد يكون غ   ،فقد يكون من جنس الفسطاط أديام أو ثوبا ،وهو احلاجز الذي يكون حميطا باخليمة يمنع الوصول إليها (2)

 ذلك كاخلندق.

 .5/220السعود: تفس  أيب  (3)

 ،باب ما جاء يف صفة رشاب أهل النار ،257حديث رقم  4/706أخرجه الرتمذي واحلاكم. راجع: سنن الرتمذي:  (4)

 -ه   1395مرص ، الطبع ة الثاني ة  –رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي  ،حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عو 

 .8775حديث رقم  ،باب األهوال ،4/643واملستدرك عىل الصحيحني للحاكم:  ،م1975
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تقف لترتك النفس تقدر مبلغ ما سيلقونه من صنوف العذاب: بني إطباق  –ا هن –فاآلية الكريمة 

يج ضلبسوا النأ"فهم كام قيل عنهم:  ،ذلك املهل وذوبان أمعائهم بحر ،اء جلودهمواشتو ،النار املغلقة عليهم

قد أطبقت  ،الن ان عىل أبداهنم توقدو ،فاألنفاس يف أجوافهم ترتدد ،ومنعوا خروج األنفاس ،من النحاس

 .(1)"وغضب عليهم رب األرباب ،عليهم األبواب

حيث ذهب إىل أن الرسادق يكون يف  –بن عاشوركام ذكر الطاهر ا –والرسادق أثبت للكفرة هتكام 

 .(2)بيوت أهل الرتف، فإثباته لدار العذاب استعارة هتكمية

ال خملص مم "فهم  ،إىل أن موطن الكافرين متوسط الن ان –أيضًا  –عىل أن هذه الفريدة تلمح 

 .(3)"من كل اجلوانب بل هي حميطة هبم ،رجون بالنظر إىل ما وراءها من غ  الناروال فرجة يتف ،منها

 ،والعطش يلهب أجوافهم ،فتشوي وجوههم وتذيب جلودهم ،فالنار حتيط بالكفرة من كل اجلهات

 قطع أمعاءهم.املهل الذي يسقط جلود وجوههم وي فيسقون

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 –مكتبة املؤيد  ،حتقيق: بش  حممد عيون ،90التخويف من النار والتعريف بحال دار أهل البوار البن رجب احلنبيل:  (1)

 م.1988 -ه  1409الطبعة الثانية  ،دمشق –دار البيان  ،الطائف

 .15/308التحرير والتنوير:  (2)

 .21/459مفاتيح الغيب:  (3)
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 وصف خزنة النار من أسرار الفرائد القرآنية في المحور الثامن:

 چوئ وئ ەئ ەئ ائچ يف قوله تعاىل: : "الزبانية"ق فريدة واحدة هيورد يف هذا السيا

 .{18العلق:}

عن  -صىل اهلل عليه وسلم –ل هذه اآليات أن أبا جهل ملا هنى النبي ووقد ذكر العلامء يف سبب نز

  حممدفقال أبو جهل: عالم يتوعدين ،ظ لهوأغل –صىل اهلل عليه وسلم –رسول اهلل  انتهره ،الصالة عند املقام

 .(1)وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فنزلت هذه اآليات

لناقة إذا رضبت بثفنات رجليها وزبنت ا ،ن: الدفعغويون عن أصل هذه الفريدة إن الزبويقول الل

ن ولدها عن رضعها برجلها بِ عند احللب.. وقال ابن سيده وغ ه: الزبن دفع اليشء عن اليشء كالناقة تزْ 

َ وقال قتا ،ن احلالببِ وتزْ  وسمي ب ذلك بع ض املالئك ة  ،وكله من الدفع ،طدة: الزبانية عند العرب الع 

 (2)لدفعهم أهل النار إليها.

اآلي ة: فهذا الزخمعي يقول عند حديثه ع ن ه ذه  ،وجاء كالم املفرسين قريبًا من كالم اللغويني

وهو الدفع.. وامل رد: مالئك ة  ،من الزبن –رية كِعفْ  –ة ينبْ الواحد: زِ  ،العطوالزبانية يف كالم العرب: "

 .(3)"العذاب

وإنام  ،فالتعب  هبذه الفريدة فيه هتديد مشوب بذلة وإهانة ألن هؤالء الزبانية ليسوا كسائر املالئكة

ه م يعمل ون باألي دي و ،فه م أق وى"يقول الفراء عند حديثه عن ه ذه اآلي ة:  صية متيزهم.مم خصو

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ الط ور:؛ ولذا ج اء يف آي ة (4)"كضه برجلهابن احلالب وتروالناقة قد تز ،واألرجل

وجتم ع  ،ل أي داهيم إىل أعن اقهمأي يدفعون إليها دفعا عنيفًا شديدا ب أن تغ  ،{13الطور:} چۆئ  ۆئ

 وال يكون ذلك إال باملالئكة األشداء والزبانية األقوياء. ،فيدفعون إىل النار ،يهم إىل أقدامهمصنوا

                                                 

الطبعة  ،الدمام –دار اإلصال   ،حتقيق: عصام بن عبد املحسن احلميدان ،460راجع: أسباب نزول القرآن للواحدي:  (1)

 م.1992 -ه  1412الثانية 

 . 2/134. وعمدة احلفاظ: 13/194ولسان العرب:  ،وما بعدها )زبن( 1/407راجع: أساس البالغة:  (2)

 .15/409، ورو  املعاين: 20/127، وتفس  القرطبي: 24/527طربي: ، وراجع: تفس  ال4/479الكشاف:  (3)

الدار  ،وعبد الفتا  إسامعيل شلبي ،وحممد عىل النجار ،حتقيق: أمحد يوسف النجايت ،3/280معاين القرآن للفراء:  (4)

 الطبعة األوىل )د.ت(. ،مرص –املرصية للتأليف والرتمجة 
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ده هتدده  وتوعمن الصالة عند الكعبة و –صىل اهلل عليه وسلم –بمنع النبي  ثم إن أبا جهل قد انفرد

ولذا جاء الرد احلاسم بتلك الفريدة التي مل  مة الشنيعة أحد غ ه؛رييقدم عىل تلك الفعلة القبيحة واجلومل  ،إياه

معهم ليمن ع املص لني  التهديد: ليجمع أمثاله ممن ينتدي واملراد من هذا ،ترد يف القرآن إال يف هذا املوضع

دعو له من وسن ،لك تعر  لسخط ربه والتنكيل بهفإنه إن فعل ذ ،ويؤذي أهل احلق الصاحلني ،املخلصني

 أو يرديه يف النار يف اآلخرة. ،ال قبل له بمغالبته فيهلكه يف الدنيا ،جنودنا كل قوي متني

به من ردع وزجر وهتديد  ام تيشاملقام وتصوره أبلغ تصوير بعىل أن هذه الفريدة هي التي تناسب 

فقد روى أن أبا جهل قال: لئن رأيت حممد يصيل  ،وكل من ارتىض هتديده من أهل ناديه ،وتنكيل أليب جهل

 لو فعله ألخذته املالئكة عيانا. صىل اهلل عليه وسلم: –فقال النبي  ،ألطأن عىل عنقه

وتب دو روع ة  ،عنيف كل العنف ،قوةديد بالطاغية قوي كل النوالتهديد والتحدي واإلنذار والت

مل يكن قد آمن به من يستطيع له نرصًا ويقف إىل  –صىل اهلل عليه وسلم –هذه القوة حينام يالحظ أن النبي 

 تصدي له زعيم معتد بقوته وماله وجاهه وناديه. وأن امل ،جانبه

ن الرد عىل أول متصد قتضت أن يكور من عنف اآليات وقوهتا القارعة أن احلكمة الربانية اويتباد

لتثبيت النبي وأصحابه القالئل الذين  ؛من الزعامء األقوياء هبذا األسلوب –صىل اهلل عليه وسلم –للنبي 

 ه عىل غ  توقع.ومواجهة الزعيم القوي بقوة وعنف يصدمان ،آمنوا به

وحه م فق وت م ن ر ،قد تال اآليات ع ىل أص حابه –صىل اهلل عليه وسلم –وال شك يف أن النبي 

وجعلتهم يشعرون ب القوة الروحي ة الت ي  ،هم بعنفهاتفصعق ،ووصلت إىل صاحبها وناديه ،وزادهتم إيامنا

هبذا وذاك قوة وعزما عىل  –صىل اهلل عليه وسلم –وازداد النبي  –صىل اهلل عليه وسلم –يستمد منها النبي 

 .(1)غ  مبال بالزعيم القوي وناديه ،االستمرار يف مهمته

******* 

                                                 

 دها.وما بع 14/426راجع: فتح البيان:  (1)
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 النار وصف لهب من أسرار الفرائد القرآنية فيالتاسع:  المحور

 ې ې ې ې ۉچ "يف قول ه تع اىل:  "ش واظ"واحدة ه ي: فريدة ورد يف هذا السياق  

 .{35الرمحن:} چائ ى ى

هنم معاقبون بعد أن عر  وهذا ترصيح بأ ،ع إىل اجلن واإلنسراج "عليكام"والضم  يف قوله 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ مم ب ذلك تعريض ًا بقول ه:

 .{33:الرمحن} چۈ ۈ ۆ

 ،الشني والواو والظاء كلمة واحدة ص حيحة"محد بن فارس أن وأما أصل هذه الفريدة فيذكر أ

 .(1)"فالشواظ: شواظ اللهب من النار ال دخان معه

الص ال ذي ال وذكر غ  واحد من املفرسين أن املراد هبذه الفريدة يف تلك اآلية إنام هو اللهب اخل

 .(2)خيالطه دخان

فهم  ،ظر هؤالء العصاة من ألوان البوائق والزعازعتفهذه الفريدة تش  إىل هول املوقف وشدة ما ين

 ال يستطيعون امروب من عقاب اهلل وال الفرار من عذابه؛ ألنه حميط هبم ال يقدرون عىل اخلالص منه.

 الن ار الت ي تنتظ ر ه ؤالءوتصوره أبلغ تصوير ف سب مع املقامكام أن هذه الفريدة هي التي تتنا

قبيحة للخروج من وإنام هي نوع خاص يتالءم مع فعلتهم الشنيعة وحماولتهم ال ،ليست نارًا عادية املارقني

ولذا كان جزاؤهم مبا غ  م ألوف وال  فارين من عذابه؛ ،هاربني من عقابهجوانب الساموات واألر  

 وذلك أشد إحراقًا. ،ال خيالطه دخان؛ ألنه قد كمل اشتعاله وإنام هو اللهب الذي ،معهود

كام ذكر معظم  –حاس بعدها؛ إذ الن "نحاس"يتناسب مع كلمة  –ا هن –عىل أن ذكر هذه الفريدة 

واملعنى  ،وسعيد بن جب  وتبعهام اخلليل وبه فرس ابن عباس ،ذي ال مب معهيراد به الدخان ال –(3)املفرسين

يضاف إىل ذلك الشواظ  ،الذي مل تلحقهم مرضته واالختناق به بسبب شدة مب الشواظ عليه: أن الدخان

 .(4)ع سوقاً بل يسوقهم إىل املح ،فال يفلتون من األمرين وال يقدرون عىل االمتناع من عذاب اهلل ،عىل حياله

                                                 

 )شوظ(. 3/28مقاييس اللغة:  (1)

 .8/182وتفس  أيب السعود:  ،4/449والكشاف:  ،23/45راجع: تفس  الطربي:  (2)

 .13/331وفتح البيان:  ،14/112ورو  املعاين:  ،17/171وتفس  القرطبي:  ،23/47راجع: تفس  الطربي:  (3)

 .27/260راجع: التحرير والتنوير:  (4)
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 ،ديحل دث امل اا صويروت ،جزئيات احلركة املعنية "شواظ"ويضاف إىل ذلك أن يف تركيب كلمة 

ويرسم احلركة يف عملية نطق حتاكي احلدث؛ فإن  ،فالصوت هو الذي يوحي اآلن ،املعنى نوذلك بعيدا ع

واستدارة الش فتني  ،الضمة عىل الشني تعني عىل انضامم الشفتني عىل حرف من حروف التفيش واالنتشار

إىل تصور  حرف شفوي ليدعولضم إىل الفتح عىل ثم يأيت االنتقال من ا ،ويف هذا قوة اللهب ،تتطلب جهدا

وإنام  ،فليس هناك انقبا  وال انكامش ،وتكثر هذه اإلحاطة والتمكن يف مد األلف ،بدء إحاطة اللهب هبم

 ."شواظ"وال يكون هذا التصوير يف كلمة سوى  ،هو مب خالص ال خيالطه دخان

ن رى مناس بة  أي: ،ةوال نرى حماكا ،شكل واملضمونفالقرآن الكريم نرى فيه مناسبة تامة بني ال

وتصوير أجزاء املواقف يف  ،فال أقل من العودة إىل القرآن إذ قدم األحوال النفسية ،الصوت الدال للمدلول

العامل الداخيل والعامل  فاملوسيقى اللفظية أسهمت يف رسم ،املمدود والغنات والتنك  والسكنات واحلركات

 اخلارجي املتجيل.
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 الخاتمة

وكان مما انتهى إليه  ،وحتلياًل واستنباطا ،استقراء مذه الفرائد ؛تطواف يف كتاب اهللاآلن انتهى يب ال

 البحث عدة أمور منها:

أن الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة أكثر من الفرائد الواردة يف سياق احلديث ع ن  أواًل:

كام أن فيه ا مراع اة للبع د  ،عذابولعل هذا األمر يلمح إىل تغليب جانب الرمحة عىل جانب ال ،العذاب

وقد  ،ويبهج القلب ،ويثلج الصدر ،النفيس لدى املخاطبني الذي يميل يف الغالب إىل سامع ما يرس النفس

 .به يكون هذا وسيلة من وسائل الدعوة واستاملة النفوس إىل قبول احلق والرضا

الفرائ د دوران ا يف ه ذه  ة أكث راحلديث عن رشاب أهل اجلنتعد الفرائد الواردة يف سياق  ثانيدًا: 

وأكم ل وأرسع م ن التل ذذ  ن التلذذ والتفكه باملعوب أظهروهذا ينسجم مع طبيعة اجلنة؛ أل ،الدراسة

 .دار النعيم املقيم واخللود الدائمباملطعوم؛ ألن الغاية من اجلنة أهنا 

 ،لقيود املتممة ألصل املعنىيغلب عىل الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة كوهنا من ا ثالثًا:

وهذا هو  ،كون من أركان اجلملةت –يف الغالب –بخالف الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن النار فإهنا 

 ،ذو شجون ،حمبب إىل النفوس ،فإن احلديث عن اجلنة حديث مشوق ل؛الذي يتطابق مع مقتضيات األحوا

 ا حتققه القيود وتلبيه.وهو م ،وهذا يقتيض إطناب العبارة واإلسهاب فيها

ويضاف إىل هذا أن املقامات التي ترد يف سياق احلديث عن اجلنة تدور حول االمتن ان والتفض ل 

وهو ما ينسجم  ،تتطلب بسطة العبارة واإلطالة فيها مقامات وهي ،عىل عباده –تعاىل –والتذك  بنعم اهلل 

 مع طبيعة القيود يف الكالم.

مما  وأحوال الضيق ،عا به وتنقبض األفئدةحديث منفر تضيق النفوس ذرأما احلديث عن النار فهو 

ومن ثم تأيت الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة من أرك ان  يها إىل اقتصاد العبارة وإجيازها؛جينح ف

 ويقل دوراهنا يف القيود مراعاة مذا االعتبار. ،اجلملة يف الغالب

ؤدي ه الفري دة يف ناسبة الصوت اللغوي للمعنى ال ذي تالنار م: نجد يف سياق احلديث عن رابعًا

عىل النح و  "تلفح –شوب –مقامع –كبكبوا"كالذي نجده يف  ،ة والشدةسياقها ومقامها من حيث القو

الذي سبق تفصيله يف التحليل؛ ولعل مرد ذلك أن احلديث عن النار فيه قوة ورهبة تناسبها تلك األصوات 

 اللغوية القوية.
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 ،فرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة والنار تأيت دائاًم وفاء بحق السياق واملقامل: أن اًاخامسد 

األجدر بوجوده الذي ال يصلح غ ه أن حيل حمله، أو  ،فالذكر احلكيم يضع كل يشء يف موضعه األحق به

 .يسد مسده، وإال فسد نظم الكالم وضاع رواؤه وهباؤه

ال وجود له   –بمعنى التطابق الكامل والتساوي التام – أن الرتادف أكد هذا البحث عىل: سادسًا

، كام أبانت زال االرتياب، وبر  اخلفاء يف تلك الفرائد التي ذكر أن ما مرتادفات من لفظهايف القرآن، وقد 

 ، وغ  ذلك مما هو متناثر عىل صفحات البحث..عنه الدراسة وذكرته يف كث  من املواضع

فتلك  دعكوع عرة كة أعكوهلل بكا   ،وال سالمة من خطأ ،عدا من زللولست أدعي ب

والحمكد   أوال   ،ورجكوت القوكول ،وبذلت كل الوسع ،وإنما اجتهدت قدر الطاقة ،منها

وصككككلي ا  علككككم سككككيدنا محمككككد وعلككككم آلكككك  وصككككحو  وسككككل   ،وآخككككراً
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 ملخص الوحث

يف جانب من جوانبه الت ي كث ر دوراهن ا يف ال ذكر  القرآنيةعىل دراسة الفرائد  يتوفر هذا البحث

احلكيم، وهي الفرائد التي وردت يف سياق احلديث عن اجلنة والنار، حيث بلغ عدد الفرائد الواردة يف سياق 

سياق احلديث ع ن الن ار تس ع عع ة احلديث عن اجلنة إحدى وععين فريدة، وعدد الفرائد الواردة يف 

 فريدة.

وتعكف هذه الدراسة عىل البحث يف أرسار هذه الفرائ د، وتتب ع أرساره ا ونكاهت ا البالغي ة، 

وبيان مدى مواءمتها للمعن ى والغ ر ،  –مما هو يف معناها –وحماولة تعمق أسباب إيثارها دون غ ها 

 ولطبيعة املوقف أو السياق الذي وردت فيه. 

الذي يق وم ع ىل حرص   ،فهو املنهج االستقرائي التحلييلالبحث عليه  ارعن املنهج الذي سوأما 

تصنيفها عىل حسب الفصول ثم تبويبها و –التي وردت يف سياق احلديث عن اجلنة والنار–الفرائد القرآنية 

وحماول ة الكش ف ع ن تكناه أرسارها واستبطان أبواهبا، يقوم عىل اس واملحاور، ثم حتليلها حتلياًل بالغيا

 أسباب اصطفائها بإيثارها يف مقام ما دون غ ها.

وكان مما انتهى إليه البحث عدة أمور منها: أن الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة أكثر من 

ليب جانب الرمحة عىل جانب ولعل هذا األمر يلمح إىل تغ لواردة يف سياق احلديث عن العذاب،الفرائد ا

يف الغالب إىل سامع ما يرس ال نفس، املخاطبني الذي يميل كام أن فيها مراعاة للبعد النفيس لدى  العذاب،

وقد يكون هذا وسيلة من وسائل الدعوة واستاملة النفوس إىل قبول احل ق  ويثلج الصدر، ويبهج القلب،

 والرضا به.

 الفرائد دورانا يف هذه الدراسة،ر الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن رشاب أهل اجلنة أكثعىل أن 

ل وأرسع م ن التل ذذ ب املطعوم؛ وهذا ينسجم مع طبيعة اجلنة؛ ألن التلذذ والتفكه باملعوب أظهر وأكم

 الغاية من اجلنة أهنا دار النعيم املقيم واخللود الدائم.ف

 ص ل املعن ى،ا من القيود املتممة أليغلب عىل الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة كوهنو 

وهذا هو  تكون من أركان اجلملة، –يف الغالب –بخالف الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن النار فإهنا 

 ؛ فإن احلديث عن اجلنة حديث مشوق، حمبب إىل النفوس، ذو شجون،الذي يتطابق مع مقتضيات األحوال

 تلبيه.وهو ما حتققه القيود و تيض إطناب العبارة واإلسهاب فيها،وهذا يق
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ويضاف إىل هذا أن املقامات التي ترد يف سياق احلديث عن اجلنة تدور حول االمتنان والتفض ل 

وهو ما ينسجم  تطلب بسطة العبارة واإلطالة فيها،وهي مقامات ت عباده، عىل –تعاىل –والتذك  بنعم اهلل 

 مع طبيعة القيود يف الكالم.

لنفوس ذرعا به وتنقبض األفئدة، وأحوال الضيق مما أما احلديث عن النار فهو حديث منفر تضيق ا

جينح فيها إىل اقتصاد العبارة وإجيازها؛ ومن ثم تأيت الفرائد الواردة يف سياق احلديث عن اجلنة من أرك ان 

 اجلملة يف الغالب، ويقل دوراهنا يف القيود مراعاة مذا االعتبار.

لصوت اللغوي للمعنى الذي تؤديه الفريدة مناسبة ا -أيضا-ونجد يف سياق احلديث عن النار   

؛ ولعل مرد "تلفح –شوب –مقامع –كبكبوا"يف سياقها ومقامها من حيث القوة والشدة، كالذي نجده يف 

 بها تلك األصوات اللغوية القوية.ذلك أن احلديث عن النار فيه قوة ورهبة تناس
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Abstract 

This research is a study of the Quranic uniqueness in a number of aspects, 

which are widely circulated throughout the Holy Quran, and deal with the 

Fire and the Garden. The number of mentions in the context of the 

Garden is twenty one times of uniqueness while the number of the Fire is 

nineteen. 

This study investigates the secrets of such uniqueness, follows their 

rhetorical secrets and anecdotes, and tries to deepen the reasons for their 

exclusion, which are in their meanings in order to show their 

compatibility with meaning and purpose and the nature of the context in 

which they were mentioned. 

As for the approach taken by the researcher, it is the analytical inductive 

approach, which is based on the counting of Quranic uniqueness - which 

were mentioned in the context of the talk about the Fire and the Garden - 

and then classify according to the chapters, and then analyze by a 

rhetorical based on its secrets and introspection, The reasons beyond their 

selection. 

The research concludes several things: the uniqueness mentioned in the 

context of the talk about the Garden is more than the uniqueness 

mentioned about the context of the talk of torture. This indicates that the 

side of mercy overweighs the side of torment, and also takes into account 

the psychological dimension of the audience, who often tends to hear 

what pleases the soul and warms the cockles of the heart, and this may be 

a means of preaching and the appeal of the souls to accept the right way 

and satisfy with it. 

However, uniqueness in the context of the talk about the drink of the 

people of the Garden is the most important role in this study, and this 

harmony with the nature of the Garden, where the enjoyment of the drink 

is more evident and faster than the enjoyment of the food. The purpose of 

the Garden is that it is the house of eternal bliss and immortality. 

And the majority of the uniqueness in the context of the talk of the 

Garden is being a complementary constraint to the origin of the meaning, 

on the contrary of the uniqueness mentioned in the context of talk about 

the Fire, which are often the pillars of the sentence, and this is in 
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accordance with the requirements of the conditions; the speech of the 

Garden is interesting, appeal to the souls. This requires redundancy of the 

phrase, which is achieved by the constraints and meet it. 

In addition to this such mentions in the context of the speech about the 

Garden and the Fire revolves around the gratitude and remembrance of 

the blessings of Allah -- the Almighty – upon His servants, which 

requires simplicity of the phrase and its prolongation, which in turn is 

consistent with the nature of the restrictions in speech. As for the speech 

about the Fire, it is a abhorrent and undesirable, it is not acceptable talk 

by souls which tend to the simplicity of the phrase and its conciseness.  

Whereas the uniqueness of the mentions of the Garden is often from the 

main parts of the sentence which lessens its circulation   

  In the context of the talk about the Fire, the research comes to 

conclusion that the onomatopoeia which is performed by the uniqueness 

is strong and intense as in the following words “شوب“   مقامع“  كبكبوا  “and    

“ تلفح"   perhaps this is due to the talk about the Fire is full of strength and 

frightening which suits this kind of onomatopoeia.      

 

 

 

 

 

 


