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 اإلعجاز البياني في سورة القدر

Rhetorical Devices mentioned in S┴rah al-Qadr 
 د. كفايت هللا مهداين 
 د. عبداجمليد بغدادي 

Abstract 
According to specialists of Arabic rhetorical sciences, the sublime Qur’┐n, the word of 
God, is miraculous in terms of words, order, expression and content. Its eloquence is so 
extraordinary that it has been challenging for fourteen hundred years the greatest 
literary geniuses, the most wonderful orators, and the most profound scholars among 
mankind to compete with it, to produce alike of it, or the like of even one of its s┴rahs. 
But no one has been able to open his mouth in competition of the Qur’┐n. The research 
paper at hand attempts to highlight rhetorical beauties of s┴rah al Qadr. Although 
comprising of only five verses, this s┴rah carries an ocean of meaning and eloquence. 
These rhetorical peculiarities among others include simile, metaphor and metonym. 

Keywords: S┴rah al-Qadr, Qur’┐nic eloquence, Metaphor, Simile, Metonym 
 

ا هو حديٌث عن كالم هللا رب ِّ العاملني عزوجل ، الذي أنزله هلداية البشرية مجعاء ،  إنَّ احلديث عن القرآن الكرمي إَّنَّ
وإخراجها من ظلمات الكفر والظلم والفجور ، إىل نور اهلداية والعدل واإلسالم ، كتاٌب جعله عزوجل دستوراً 

نون ، وال حييد عنه إال الضالون املنحرفون ، كتاٌب معجٌز يف نظمه ومِّنهاجًا يسري على وفق أصوله وضوابطه املؤم
وتشريعاته ، ومل ا كان هذا هو القرآن الكرمي آمن به من هداه هللا عزوجل وأراد له اخلري ، وكفر به كل  منحرٍف ضاٍل ، 

حديثه عن أمسائه وصفاته ، والناظر يف القرآن الكرمي جيد حديث القرآن الكرمي عن نفسه جلي ًا ، من حيث إنزاله، و 
وأثره يف النفوس مؤمنتها وكافرهتا ، فضاًل عن الدفاع عنه، ورد ِّ ُشبه الكافرين ، هذا احلديث الذي ُيضيء لنا شَّتَّ 
جنبات القرآن الكرمي ، وخمتلف مزاايه واعتباراته ، وأغلب هذا احلديث جاء دِّفاعاً عن القرآن الكرمي ومصدره اإلهلي  ، 

م ناً ، وخصصت حبثي هذا حول حديث القرآن الكرمي عن نفسه  من حيث إنزاله يف ضوء سورة القدر  :  ظاهراً أو  ضِّ
َلةِّ اْلَقْدرِّ  ’’ َلُة اْلَقْدرِّ  .إَِّّنَّ أَنزَْلَناُه يفِّ َلي ْ ْن أَْلفِّ َشْهٍر  .َوَما أَْدَراَك َما لَي ْ ٌر م ِّ َلُة اْلَقْدرِّ َخي ْ َوالرُّوُح فِّيَها تَ نَ زَُّل اْلَماَلئَِّكُة  .لَي ْ

  1 .‘‘َساَلٌم هَِّي َحَّتَّ َمْطَلعِّ اْلَفْجرِّ  .ِبِِّّْذنِّ َرّب ِِّّم م ِّن ُكل ِّ أَْمٍر 
وهي ليلة القدر  أالعزوجل  مشهودٍة تُعدُّ من أفضل الليايل واألزمان عند هللا باركةٍ السورة احلديث عن ليلٍة مُ  تعرض

 اليت جعل سبحانه وتعاىل العمل الصاحل فيها أفض
ُ
، تفضاًل منه  باركةل من العمل يف ألف شهٍر ليس فيه هذه الليلة امل

رمحه هللا : َأنَّ النيبَّ صلى هللا  وُمسرفها ، وممَّا يعضد هذا الكالم ما ُروي َعْن ُُمَاهِّدٍ  سنهامُ  ةهلذه األم   وإكراماً عزوجل 
الَ  ْن َبِنِّ إِّْسرَائِّيَل لَبَِّس الس ِّ ْن َذلَِّك، عليه وسلم "ذََكَر َرُجاًل مِّ َب اْلُمْسلُِّموَن مِّ َح ِفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ أَْلَف َشْهٍر، قَاَل: فَ َعجِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  َلةِّ اْلَقْدرِّ  ’’قَاَل: فَأَنْ َزَل اَّللَّ اَلَح يف َسبِّيلِّ اَّللَِّّ أَْلَف َشْهرٍ ‘‘إَِّّنَّ أَنزَْلَناُه يفِّ لَي ْ  .2"اليت لَبَِّس فِّيَها َذلَِّك الرَُّجُل الس ِّ
يف السماء الدنيا حنو ما ورد عن ابن عبَّاس رضي  زَّةأُنزل فيها القرآن مجلًة واحدًة من اللوح احملفوظ إىل بيت الع ليلةٌ 

، وهي ليلة االتصال بني السماء واألرض حني نَ َزل أول ما نزل من القرآن فيها ، ذلك احلدث العظيم واملنزلة 3 هللا عنه
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على احلياة اإلنسانية برم تها ، هذه  رهرآن املبارك مل تشهد املعمورة مثله قط  يف عظمته وآاثالعالية هلذه الليلة وهلذا الق
َلٍة مَُّبارََكٍة  ’’الليلة اليت ذُكرت يف سورة القدر هي نفسها اليت ذُكرت يف سورة الدخان يف قوله عزوجل: إَِّّنَّ أَنزَْلَناُه يفِّ لَي ْ

الذي أُنزل فيها . ولن خنوض يف ، فإذا كانت الليلة مباركًة وذات قدٍر عاٍل ، فما ابل الكتاب 4 ‘‘إَِّّنَّ ُكنَّا ُمنذِّرِّينَ 
البحث يف حتديدها وفضلها وما يتعل ق ّبا ، فالدراسات والبحوث قد أفاضت يف هذا اجلانب ، فضاًل عن أنَّ ُمال 

 عن درره وآللئه. ص القرآين وسرب أغواره للكشفدراستنا بالغيٌّ حتليليٌّ، ُماولني من خالهلما الغوص يف أعماق الن
أبرفع األساليب لرتتقي أعلى  سبكيف السورة جندها تفيض أبلوان البالغة، وتُ  والتعبريي   انتقلنا إىل اجلانب البالغي   وإذا

له عزوجل: اخلربي املؤكد يف قو  ألسلوبدرجات الفصاحة والبالغة ، وأول ما يقابلنا من الفنون البالغية افتتاحها اب
من رب ِّ  وإنزاله الكرمي( املكسورة يف بداية السورة ، لتأكيد احلكم وهو صدق القرآن ، فقد أتى ب )إنَّ  ‘‘إَِّّنَّ أَنْ زَْلناه’’

  .والشاك ِّني ينالعاملني عزوجل، والرد ِّ على املنكر 
جل إشعاراً بتعظيم املنز ِّل عزوجل واملنزَّل )َّن( وهو هللا عزو  مللتعظي مدقائق اآلية نفسها إيثار اإلتيان بضمري املتكل   ومن

به دون غريه عزوجل يف قوله تعاىل :  تص اً هذا التعظيم إسناد اإلنزال إليه عزوجل وجعله خمُ  د، وما أك   -الكرمي القرآن–
على أنَّه  اً يدل  يذكر قبله أو بعده كالم ضمري، ولكي يقطع سبحانه الشك  والريبة حني يستخدم هذا   ‘‘إَِّّنَّ أَنْ زَْلناه ’’

ال يكون يف النفس شرٌك أو ما شابه ، وكلُّ هذا  لكيآخر السورة ،  يف ‘‘َرّب ِِّّم  ’’:  تعاىلواحٌد عزوجل وهو قوله 
، كيف ال وهو كالم هللا عزوجل العظيم اجلليل ، وهكذا جند هذا األسلوب كلَّما   العظيمتشريٌف وتعظيٌم هلذا الكتاب 

 وخباص ةعنده عزوجل ، وأمثال هذا كثرٌي يف القرآن  يمٌ جليٌل عظ سهعزوجل إىل نف سندهيُ  انَّ مكان املراد اإلشعار أب
حلَْق ِّ لَِّتْحُكَم بَ نْيَ النَّاسِّ  : عزوجل  يكون احلديث عن القرآن الكرمي مثل قوله حني ،  5إَِّّنَّ أَنزَْلَنا إَِّلْيَك اْلكَِّتاَب ابِّ

حلَْق ِّ فَاْعُبدِّ اَّللََّ خُمْلًِّصا لَُّه الد ِّينَ إَِّّنَّ أَنزَْلَنا ’’: وقوله عزوجل َلٍة  ’’: ، وقوله عزوجل6 ‘‘إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ابِّ إَِّّنَّ أَنزَْلَناُه يفِّ َلي ْ
 .8 7‘‘مَُّبارََكٍة إَِّّنَّ ُكنَّا ُمنذِّرِّينَ 

تى سبحانه بضمري الغائب ، فقد أ9 ‘‘أَنْ زَْلناه ’’ :عزوجللطائف اآلية نفسها اإلضمار بال سبق مرجٍع يف قوله  ومن
للتنويه به ولتفخيم شأنه ، كأنَّه حاضٌر يف مجيع األذهان، غري  )اهلاء( الذي يعود على القرآن الكرمي مع أنَّه غري مذكورٍ 

والعلم به بداهًة ، فهو املنزَُّل من عند هللا عزوجل على  لشهرته ؛غائٍب عن البشر، فاكتفى ابلضمري عن التصريح به 
نزول سورة القدر، مشهورًا ال ينصرف  قبل الكرميهللا عليه وسلم، وقد غدا معلومًا يف استعماالت القرآن  رسوهلصلى

ا ليلة القدر ، والقدر يُ 10الذهن إىل غريه  ةبه عد   رادويُ  طلق، وممَّا عظ م قدر هذا الكتاب هو إنزاله يف ليلٍة وصفت أبَّنَّ
اانيه املكانة وعلو ِّ الشأن، أي: منها القضاء واحلكم والتدبري، ومن مع معانٍ  مباركٌة ذات مقداٍر عظيٍم لشرفها  ةٌ ليل إَّنَّ

وفق علمه  اخلالئقهللا عزوجل فيها مقادير  رورفعة قدرها عند هللا عزوجل ، أو ليلة احلكم والتدبري والقضاء، إذ يقد  
 نزلعند هللا عزوجل فما ابل القرآن الذي أُ . فإذا كانت الليلة اليت أنزل فيها مباركة وعظيمة الشأن 11وحكمته عزوجل 

 :ثالثة أوجه من الكرميعظم القرآن  ، ومم ا سبق ذكره يتبني  12أيضاً وعظيمٌ  مباركٌ  فهوفيها واستمدت بركتها من إنزاله ، 
 إسناد اإلنزال إليه عزوجل  . -
 اجمليء ابلضمري دون االسم ؛ لشهرته . -
 .13الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه -
على أنَّ إنزاله كان دفعيًا ال تدرجييًا يف هذه  للداللةبداًل من )نزَّلناه( چ پچ دقائق التعبري يف اآلية إيثار الفعل من و 

؛ چ پچ  الليلة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزَّة يف السماء الدنيا دفعًة واحدًة ، وهلذا عربَّ عن هذا احلدث ابلفعل  
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على  دل  الفعل )نزَّل( في ايتناسب الفعل مع احلدث ، أمَّ  وّبذاًة واحدًة أو مجلًة واحدًة ، يدل  على اإلنزال مر  ألنَّه
، وهلذا جند القرآن الكرمي أييت معه التنزيل  14قةأو أجزاء متفر   لهذا الفعل يعين اإلنزال على مراح ألنَّ التكرار والتدر ج ؛ 

تَنزِّيُل اْلكَِّتابِّ اَل َرْيَب فِّيهِّ مِّن  ’’:  قوله عزوجل مثلعليه وسلم  إنزاله على قلب رسول هللا صلى هللا رادكثريًا حني يُ 
َن اَّللَِّّ اْلَعزِّيزِّ احلَْكِّيمِّ  ’’: ، وقوله عزوجل15 ‘‘رَّب ِّ اْلَعاَلمِّنيَ  األخرى فال  ة، أما الكتب السماوي  16 ‘‘تَنزِّيُل اْلكَِّتابِّ مِّ

نَ زََّل َعَلْيَك  ’’قوله تعاىل:  مثللفظ ،  سبق ذكره من داللة كل   ملا ؛معها اإلنزال  ذكريُ  وإَّنامعها التنزيل ،  ذكريُ 
يَل  حلَْق ِّ ُمَصد ِّقًا ل َِّما بَ نْيَ َيَدْيهِّ َوأَنَزَل الت َّْورَاَة َواإلِّجنِّ نزل  ألنَّه ؛( مع القرآن الكرمي ل، فجاء ابلفعل )نزَّ 17 ‘‘اْلكَِّتاَب ابِّ

ما ؛ ، وابلفعل أنزل مع التوراة واإلجنيل نج ماً مُ  وقت نزول  ألنَّه ؛، وجاء التعبري ابإلنزال لياًل 18أُنزال دفعًة واحدةً  ألَّنَّ
، وألنَّ عبادة الليل أفضل من عبادة النهار ؛ ألنَّ قلب اإلنسان فيها أمجع والعبادة فيها  كاتأكثر النفحات والرب 

 ، وجاء ذكر هذه الليلة ِبضافتها إ19من العبادة حضور القلب املقصود–أخشع 
ُ
أبل ، فلم  عرَّفةىل كلمة )القدر( امل

، غلبةاملباركة كالعلم ابل ليلةلتلك ال َلمقصد جعل هذا املركب )ليلة القدر( مبنزلة العَ  ألنَّه ؛يقل: )يف ليلة قدٍر( ابلتنكري 
لقباً  برك  فتعريف املضاف إليه ابلالم )القدر( مع تعريف املضاف ابإلضافة )ليلة القدر( أوغل وأبلغ يف جعل هذا امل

 .20الجتماع تعريفني فيه )اإلضافة والتعريف أبل(
َلُة اْلَقْدرِّ َوَما أَ ’’قوله عزوجل:  يفكل ِّ ما سبق ذكره من تعظيم هذه الليلة جاء االستفهام   وبعد من أجل تفخيم ، ‘‘ْدرَاَك َما لَي ْ

به عن حقيقة الشيء وماهيته ، وهذا  ستفهم، أي: ما أعلمك ما هي ليلة القدر؟، ف )ما( اسم استفهام يُ أمرها وتعظيم شأَّنا
َمبَلَغ  رمعِن نفي علم املخاطب مبا مسؤول عنه ، أي: ال تدري مهما بلغت ساحبًا يف التصو   نيتضم   ظريهاالستفهام ون

من  مثل هذا االستعمال ، حَّت صار معلومًا أنَّه أسلوبٌ  ربذلك ، ولقد تكر   أعلمناكمكانة هذه الليلة العظيمة إال إذا 
"العرب تقول : وما أدراك ما كذا؟ إذا أرادوا املبالغة  رمحه هللا أساليب التعظيم والتكبري ، والتهويل والتعجيب ، قال الشوكاين

ا ليلٌة عظيمٌة جداً .21يف أمره وتعظيم شأنه وهتويل خطبه"  ، ويف هذا داللٌة كافيٌة شافيٌة على أَّنَّ
ألنَّ مقتضى الظاهر اإلضمار )وما أدراك  ؛بق ذكرها ، وهذا خالف مقتضى الظاهرقد س هذكر )ليلة القدر( مع أنَّ  وأعيد

لليلة القدر ،  صريحاالهتمام بتعيينها ، فحصل تعظيم  لقصد، 22اإلظهار يف موضع اإلضمار ىلما هي( ولكن عدل إ
، فالتعبري ابالسم الظاهر أتى 23رفانالش قوحصلت كنايٌة عن تعظيم ما أُنزل فيها وأنَّ هللا عزوجل اختار إنزاله فيها ليتطاب

وأبلغ عن املعِن املراد،  ؛ ألنَّ االسم الظاهر أقوى وآكد من الضمري ، وأدل  24ّبا ، وللتأكيد على قيمتها لعنايةلكمال ا
 وغريها.، 25‘‘ احْلَاقَُّة . َما احْلَاقَُّة . َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَُّة ’’: تعاىلومثل هذا األسلوب كثرٌي يف القرآن حنو قوله 

ألنَّ بعد هذا التعجيب من عظمة وجاللة ليلة القدر ، رمبا يقع يف  ؛هذا االستفهام أتى البيان هلذا اإلّبام  وبعد
َلةُ  ’’النفس سؤال حول صفاهتا ، فجاء جواب هذا السؤال بقوله تعاىل:  يف  ، أي: هي خرٌي من ألف شهرٍ  ‘‘اْلَقْدر لَي ْ

الذي جعله هللا عزوجل هلا ، ويف فضلها أيضًا مبا جيريه عزوجل على عباده ، ومبا فيه فضل الدعاء  الزماين   فضلها
 ، فهي ليلة العفو والغفران.26قبوٍل ومضاعفٍة لألعمال الصاحلة وغريها نوالعبادة م

حبسب ما يقتضيه املقام ، فقد حذف من اآلية لفظًا وهو )العبادة( ، أي :  بأوجه البالغة اإلجياز واإلطنا ومن
االعبادة يف هذه الليلة خرٌي من العبادة يف ألف شهٍر غريها ، والعمل فيها خرٌي من العمل يف ألف شهٍر ؛  ليلٌة  ألَّنَّ

رة لظهور املعِن وجالئه ؛ ألنَّ للعبا يباً ، وجاء هذا احلذف هتذ27الليايل ، فهي على حذف املضاف عظمعظيمٌة من أ
 عليه يكون يف ذكرها فضوٌل يتنزَّه عنه البيان احلكيم . ةمع حذف األلفاظ الدال   الفهم إدراكاً قواي ً  دركهاملعِن الذي يُ 

أخرى وذكر فضلها ،  ةً مر   راألصل اإلضمار، وعدل إىل اإلظهار، فكر   أنَّ  معأما اإلطناب فكان يف تكرار لفظ  
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 ذكرثالث مرات على سبيل اإلطناب ، وجاء التكرار رفعًا ملنزلتها وتعظيمًا لشأَّنا ، فإنَّ االسم قد يُ  رتكر  وّبذا ت
، فقد أييت التعبري  ة، وهذا التعبري مل يرد نظريه يف القرآن الكرمي البت  28وختويفاً موضع اإلضمار تعظيمًا  يفابلتصريح 

َماء َوالطَّارِّقِّ ’’:  يف اجلواب ، حنو قوله عزوجل اثلثةً  مرةً  رمن مواضع القرآن ، لكن ال ُيكر   ككثريٍ ابلتكرار مرتني   َوالسَّ
َطَمةِّ ’’: ، وقوله عزوجل29 ‘‘النَّْجُم الثَّاقِّبُ  .َوَما أَْدرَاَك َما الطَّارُِّق  . َطَمةُ  .َكالَّ لَُينَبَذنَّ يفِّ احلُْ ، 30 ‘‘َوَما أَْدرَاَك َما احلُْ

ها من اآلايت، فلم يقل: الطارق النجم الثاقب، وال احلطمة َّنر هللا عزوجل املوقدة ، فلم أيتِّ التعبري هكذا يف وغري 
وشد  انتباه  مهاابلتكرار للزايدة يف تفخيمها وتعظي وأتىالقرآن الكرمي إال يف سورة القدر حول هذه الليلة العظيمة ، 

، ومن هذا نستشف  شيءٍ  نَّ الذي أنزل منها كالمه عزوجل وأعلى من كل  املتلقي إىل إكبار ما ُيساق من شأَّنا ؛ أل
 .31عظمة القرآن الكرمي

َلُة اْلَقْدرِّ  ’’قوله تعاىل :  يفبعد البيان  وذكر تَ نَ زَُّل اْلَماَلئَِّكُة َوالرُّوُح فِّيَها  ’’:ىلاثنيًا هلذا االستفهام بقوله تعا بياَّنً  ‘‘َلي ْ
لت من أجله هذه الليلة على ألف شهٍر،  اآلية مستأنفةٌ  ذه، وه‘‘أَْمٍر  ِبِِّّْذنِّ َرّب ِِّّم م ِّن ُكل ِّ  لبيان السبب الذي ُفض ِّ

لت  ومن أجل كل ِّ أمٍر ُقد ِّر يف  مرٍ إىل األرض بكل ِّ أ واتهتبط من السم املالئكة وعلى رأسهم جربيل  ألنَّ  ؛وُفض ِّ
 .32لمؤمننيتلك الليلة ، ولتشهد ليلة اخلري العظيم الذي جعله هللا عزوجل ل

دقائق اآلية التعبري ّببوط املالئكة ابلفعل )تنز ل( دون )تتنزل(، حبذف إحدى التاءين منه، وهذا وفق قانوٍن  ومن
ما يقتضيه السياق ، وكلُّ ذلك  سبري القرآين حرٌف أو كلمٌة حالكرمي ، إذ إنَّه حُيذف يف التعب آنيف القر  تعبريي ٍ 

وإذا كان احلدث أطول يُعطى  من الفعل إذا كان احلدث أقل   قتطعتُلحظ فيه غاية الفن ِّ واجلمال ، فيُ  لغرٍض بالغي ٍ 
دث مرًة واحدًة يف العام  ، والكالم هنا عن ليلة القدر اليت تنز ل املالئكة يف هذا احلمن غري اقتطاعٍ  للفعل درجته كاملةً 

إِّنَّ الَّذِّيَن قَاُلوا َرب َُّنا اَّللَُّ ُُثَّ  ’’:  على احلالة الطبيعية واإلكثار حنو قوله عزوجل كل ِّه خبالف الفعل )تتنزل( إذ يدل  
ُروا ابِّ  ، وهذا من مطابقة 34 33 ‘‘جْلَنَّةِّ الَّيتِّ ُكنُتْم تُوَعُدونَ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيهُِّم اْلَماَلئَِّكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبشِّ

 الكالم ملقتضى الظاهر ، ابختيار الكالم واللفظ املناسب للحال املراد التعبري عنها.
 بعد طائفةٍ  للداللة على استمرارية نزوهلم يف هذه الليلة وتتابعهم طائفةً  ‘‘تنزَّل’’التعبري عن النزول ابلفعل املضارع  وجاء

يعضد هذا  قوله صلى هللا  ا، ومم  35لضيق األرض ّبم ويصعد فوجٌ  ، فينزل فوجٌ  ةبعد املر   ة، فهذا الفعل يقتضي املر  
َلَة يفِّ اأْلَْرضِّ َأْكثَ ُر مِّْن َعَددِّ احلََْصى"  .36عليه وسلم:"إِّنَّ اْلَماَلئَِّكَة تِّْلَك اللَّي ْ

ولرائسته عليهم وجاللة قدره وشرفه ذُكر مرتني ، مرًة على سبيل اإلمجال مع ، عليه السالمابلروح يف اآلية جربيل  واملراد
وهو  ،38، وهذا األسلوب يُعرف بذكر اخلاص بعد العام37معطوفاً على املالئكة نفرداً أخرى مُ  مرةً املالئكة بشكٍل عاٍم ، و 

 منزلته وقدره عليهم.  وعلو ِّ ، على العام وفضله به يف الكالم للداللة على شرف اخلاص   ؤتىمن طرائق اإلطناب يُ 
م يشتاقون إىل املؤمنني من أهل األرض فيُ  وهذا هلم  ؤذنالتنز ل ال يكون إال ِبذنه عزوجل وأبمره عزوجل ؛ ألَّنَّ

، من عنده عزوجل  خللقه ، فهذا التنز ل ِبذن هللا عزوجل كل فوَّنابوظائفهم وأعماهلم اليت يُ  للقيام، فينزلون 39بذلك
 عزوجل.40أموره اليت قدرها  من أمرٍ  بكل  
للتعظيم والتفخيم، أي من كل ِّ أمٍر عظيٍم جليٍل ، وأبنواع الثواب على األعمال  ‘‘أَْمرٍ  ’’بالغة اآلية تنكري  ومن

 .41الصاحلة يف هذه الليلة املباركة
 هذا زاد ومم ا، الليلة هذه وعظم بركة على للداللة ‘‘َساَلٌم هَِّي َحَّتَّ َمْطَلعِّ اْلَفْجرِّ ’’: السورة بقوله عزوجل وختمت
ا الليلة هذه عن وإخباره، ‘‘َساَلٌم ’’ تنكري هو التعظيم  ليلة فهي، 42السالمة على اشتماهلا يف للمبالغة سالمٌ  أبَّنَّ
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 .املؤمنة اجلموع على وعفوه مغفرتهعزوجل  الرمحن يسدل بل،  انتقام والعزوجل  الباري من غضب ال، والسالم األمن
، والتخصيص احلصر إلفادة‘‘هِّيَ ’’ املبتدأ على  ‘‘َساَلٌم  ’’  اخلرب بتقدمي القصر أسلوب ولطائفها اآلية بالغة ومن
 اخلري إال فيها يُقد ر العزوجل  اخلالق ألنَّ  ؛43الفجر طلوع إىل الشمس غروب من، كل ها وخريٌ  سالمةٌ  إال هي ما أي

 .والبالء ابخلري فيقضي غريها يف أما،  والسالمة
 املالئكة تنز ل ذكر بعد يرد قد توه مٍ  لدفع وجاء، ‘‘ َحَّتَّ َمْطَلعِّ اْلَفْجرِّ  ’’: تعاىل قوله يف 44االحرتاس أيضاً  بالغتها ويف
َما نُ نَ ز ُِّل اْلَمالئَِّكَة إِّالَّ  ’’:  عزوجل قوله حنو والعذاب للعقاب ويكون للخري يكون املالئكة تنز ل ألنَّ  ؛ األرض إىل

حَلق ِّ َوَما َكانُوْا إًِّذا مُّنَظرِّينَ  أمر هللا عزوجل  تنفيذ، وأفاد هذا االحرتاس أنَّ تنز ل املالئكة يف هذه الليلة املباركة ل45‘‘ابِّ
 .46وهو اخلري للمسلمني الذين صاموا رمضان وقاموا هذه الليلة ، وهي بشارٌة عظيمٌة ما بعدها بشارة

، فقد وردت يف ثوٍب واحٍد وهو حرف الراء املكسورة  اآلايتلرؤوس  مجاليات السورة توافق الفواصل مراعاةً  ومن
، وهذا من احملسنات البديعية اللطيفة اليت  ‘‘، اْلَفْجرِّ  ، أَْمرٍ  اْلَقْدرِّ ، َشْهرٍ  ’’قوله عزوجل : وسكون ما قلبها يف 

، إذ  ألنَّ الفاصلة القرآنية تُعد  من أكرب وأهم دعائم النغم القرآين   ؛47يف املتلقي ؤثراً جعلت هلذه السورة إيقاعًا مجياًل مُ 
 .48التوازن الصويت قق، وحتُ  على جو التناسق واالنسجام داخل النص ِّ القرآين   افظحتُ 

َلةِّ اْلَقْدرِّ ’’ حسن املطلع واخلتام ، فالسورة بدأت بذكر ليلة القدر بقوله تعاىل  تبديع نسيج اآلاي ومن ، ‘‘إَِّّنَّ أَنزَْلنَاُه يفِّ لَي ْ
 ، ليتطابق املطلع مع اخلتام أبحسن صورٍة وأروع بياٍن .49 ‘‘َساَلٌم هَِّي َحَّتَّ َمطَْلعِّ اْلَفْجر: ’’ وُختمت ّبا أيضاً بقوهلعزوجل

ا مع قصرها  افناَّناية مط ويف ال تتجاوز اخلمس  إذ–بني بساتني هذه السورة العظيمة ذات القدر العظيم نالحظ أَّنَّ
، مجعت معاين كثرية للتعظيم تتجاوز العشرة ، بدءًا من ضمري العظمة  لمةوُمموع كلماهتا ثالثون ك -آايت

 أفاده احلصر والتخصيص . وما، 50‘‘َساَلٌم هَِّي َحَّتَّ َمْطَلعِّ اْلَفْجرِّ ’’ وختاماً بقوله عزوجل:‘‘إَّن’’
واحدًة إىل بيت العز ة يف السماء الدنيا ، فإنَّه يف موضٍع آخر  دفعةً  الكرميكانت سورة القدر عرضت إلنزال القرآن   إذا

َفصَّل جاء فعل اإلنزال بصيغٍة أخرى تدل  ع
ُ
على قلب النيب صلى هللا عليه وسلم يف سياق  نج ماً نزوله مُ  لىمن امل

 51.‘‘إَِّّنَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تَنزِّياًل ’’ يت وذلك يف قوله عزوجل:التثب
 :اهلوامش واملصادر

 .5-1سورة القدر، رقم اآلايت/ 1 
ه (، حتقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي 303السنن الكربى ، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي )ت 2

 .306، ص/4، ج/8305م ، ح/ 1991 –ه  1411لبنان ، الطبعة األوىل ،  -حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
د.عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ساعده: ه ( ، حتقيق:  310ن جرير الطربي )تجامع البيان عن أتويل آي القرآن، أبو جعفر ممد ب 3

 . 542، ص/ 24م، ج/2001 -ه  1422، لطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، الطبعة األوىل، هجر لد.عبد السند حسن ميامة
 .3سورة الدخان، رقم اآلية/  4
 .105سورة النساء، رقم اآلية/ 5
 .2زمر، رقم اآلية/سورة ال 6
 .3سورة الدخان، رقم اآلية/ 7
ه (، 1972التحرير والتنوير )حترير املعِن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد( ، ممد الطاهر بن عاشور )ت 8

   .456، ص/30، ج/م1984الدار التونسية للنشر ، تونس ، )د.ط( ، 
 املقصود من اإلضمار بال سبق مرجع يف هذا املوضع هو أن يُكتفى ابلضمري عن االسم الصريح  لنكتة بالغية، مع عدم ذكر االسم من قبل. 9
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معارج التفكر ودقائق التدبر ، عبد الرمحن حسن حبكة امليداين ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 10 
 .288، ص/ 2م، ج/2000-ه   1421

ه (، حتقيق: د.عبد احلميد هنداوي ، منشورات ممد علي بيضون ، دار الكتب 175العني ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 11
لسان العرب ، أبو الفضل ،)مادة قدر( ،  365/، ص3م .، ج/2003 -ه  1424لبنان ، الطبعة األوىل ،  –العلمية ، بريوت 

لبنان ،  –ه ( ، دار إحياء الرتاث العريب ، مؤسسة التأريخ العريب ، بريوت 711م بن منظور األفريقي )تمجال الدين ممد بن مكر 
 ، )مادة قدر(.55، ص/11م، ج/1999 -ه  1419الطبعة الثالثة ، 

حة دكتوراه ، سور احلواميم دراسة بالغية حتليلية ، عبد القادر عبد هللا فتحي علوش ، كلية اآلداب ، جامعة املوصل ، أطرو  12
 .38م( ، ص/ 2003)
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل ، أبو القاسم جار هللا ممود بن عمر الزخمشري اخلوارزميدار املعرفة ،  13

 .1214، ص/ م.2002 -ه  1423بريوت ، الطبعة األوىل ، 
 –العزيز بن عبد احملسن الدهيشي ، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع ، الدمام أمساء القرآن واوصافه يف القرآن الكرمي ، عمر بن عبد  14

 . 101 – 100ه ، ص/1430اململكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل ، 
 .2سورة السجدة، رقم اآلية/ 15
  .1سورة الزمر، رقم اآلية/16
 . 3سورة آل عمران، رقم اآلية/ 17
التعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل، أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي العاصمي مالك التأويل القاطع بذوي االحلاد و  18

م، 2009 –ه  1428لبنان ، الطبعة الثانية ،  –ه ( ، حتقيق: سعيد الفالح ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 708الغرَّنطي )ت
 . 287–286ص/

ممد األمني بن عبد هللا األُرمي العلوي اهلرري الشافعي ، إشراف ومراجعة: د.هاشم ممد حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ، 19
 .184 –183/، ص32م،ج/2001 –ه  1421لبنان ، الطبعة األوىل ،  –علي بن حسني مهدي ، دار طوق النجاة ، بريوت 

 .457، ص/30التحرير والتنوير ، ج/ 20
ه ( ، حتقيق: عبد الرمحن 1250راية من علم التفسري ،  ممد بن علي بن ممد الشوكاين )تفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والد 21

 .434، ص/ 5م، ج/2005 -ه  1426مصر ، الطبعة الثالثة ،  –، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، املنصورة  ،عمرية
اململكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل ،  –، اخلرَُب  قواعد التفسري مجعًا ودراسًة ، خالد بن عثمان السبت ، دار ابن عف ان 22

 .339-338، ص/ 1ه، ج/1421
 .458، ص/30التحرير والتنوير، ج/ 23
 130م، ص/ 1998البالغة القيمة آلايت القرآن الكرمي )جزء عم ( ، د.عبد القادر حسني، دار الغريب ، القاهرة ، )د.ط( ،  24
 .3-1سورة احلاقة، رقم اآلية/  25
 .295، ص/2معارج التفكر ودقائق التدبر، ج/ 26
علي  اإلبداع البياين يف القرآن العظيم )يف األمثال ، والتشبيه ، والتمثيل ،  واالستعارة ، والكناية( مع االمتاع بروائع اإلبداع ، ممد 27

الطبعة  بريوت ، –الصابوين ، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا 
 .420م.، ص/ 2006 -ه   1426، االوىل

ه ( ، حتقيق: عبد القادر عطا ، دار الكتب  505الربهان يف توجيه متشابه القرآن ، ممود بن محزة بن نصر الكرماين )ت حوايل  28
 .200م، ص/ 1986 -ه   1406لبنان ، الطبعة األوىل ،  –العلمية ، بريوت 

 .3-1سورة الطارق، رقم اآلية/ 29
 .5-4اآلية/سورة اهلمزة، رقم  30
 .128-127م، ص/1986 -ه  1407، الطبعة الثانية ، علي السي د ، عامل الكتب ، بريوتالتكرير بني املثري والتأثري ، د.عز  الدين  31
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 -ه   1426سوراي ، الطبعة الثامنة ،  –التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق  32 
 .725، ص/  30، ج/م 2005

 .30سورة فصلت، رقم اآلية/  33
 75، ص/م2005 -ه  1425العالقات والقرائن يف التعبري القرآين ، د.ممود موسى محدان ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،  34
 568، ص/4ية ، )د.ت(، ج/لبنان ، الطبعة الثان –تفسري السراج املنري ، اخلطيب الشربيين )ت ه ( ، دار املعرفة ، بريوت  35
 .519، ص/2، ج/10745مسند أمحد بن حنبل، ح/ 36
 .420اإلبداع البياين، ص/ 37
ذكر الشيء منفردًا بعد أْن ذُكر داخل جنسه أواًل لنكتة بالغية . )اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب  ذكر اخلاص بعد العام، 38

 (.176القزويين ، ص/
ه (، 1270روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، أبو الفضل شهاب الدين السيد ممود األلوسي البغدادي )ت 39

 .419، ص/15م .،ج/2005-ه  1426لبنان ، الطبعة الثانية ،  –منشورات ممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
 .299ص/ ،2معارج التفكر ودقائق التدبر ، ج/ 40
 .464، ص/ 30التحرير والتنوير، ج/ 41
 .465نفس املصدر، ص/ 42
 .1214الكشاف، ص/ 43
 (.180"، )اإليضاح يف علوم البالغة، ص/ أن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفعه "االحرتاس: 44
 .8سورة احلجر، رقم اآلية/ 45
 .465، ص/30التحرير والتنوير، ج/ 46
 .200، ص/30حدائق الروح والرحيان، ج/ 47
ه  1427التعبري القرآين والداللة النفسية ، د. عبد هللا ممد اجل يوسي ، دار الغواثين للدراسات القرآنية ، دمشق ، الطبعة الثانية ،  48

 .185م ، ص/2007 -
قيق: د.ممد ه (، حت911مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ممد السيوطي )ت 49

 .178م، ص/2002 -ه  1423عمر بن سامل ابزمول ، املكتبة املك ية ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل ، 
 .5سورة القدر، رقم اآلية/ 50
 .23سورة اإلنسان، رقم اآلية/ 51


