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 النظم ظالل في القرآني البيان روعة

 الشوا أيمن الدكتور  بقلم

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 أشرفحممٍد  سيدنا على والسالم والصالة. اهلل داناه أن لوال لنهتدي اكن   وما، اذهل هدانا الذي هلل احلمد
 .والفرقان دىاهل من وبيناتٍ ، للناس دىه، نمب عريب بلسان القرآنه علي أنزل، النبن وخامت، رسلنامل

 :بعد أما
 دين أصول عرفةمل سبيالا  وأوضحها، وأجلِّها العلمية األعمال أشرف من الكرمي للقرآن األمثل التدبر فإن  
 والكون؛ احلياة مناحي شىت ويف والعبادات عامالتوامل السلوك يف القومي والنهج الراسخة العقيدة ومتثل اهلل

ّ   أن ذلك  :وهو ز واإلعجا واحلقائق اللطائف من، همعاني فيوض تنضب ال ضخمة كنوزيه  ف القرآنّ 
 

ّ حيث من كالبدر
 

ّ عينيك إلى يهدي             هرأيت التفت
 
 ثاقبا نورا

ّ البالد يغش ى        اهوضوء السماء كبد في كالشمس
 
ّ مشارقا

 
ّومغاربا

 

، ثاقب وفهم، بصرية منرية إىل حيتاج معينها تنضب ال اليت باركةامل عاينامل ذات اهلل كتاب آيات تدبر إن  
، واحلقائق عاينوامل اللطائف تلك من عليهم اهلله ب يفتح مبا ويستمتعون الكرمي القرآن على العلماء يقبل

 يف مصيبون يصيب وقد، هوعائ مقدار علىرتف يغ منهم وكل  ، مغرتفون كثريون البحر ذاه منغرتف وي
 .مغرضون يتنحى وقد، ئونخمط خيطئ وقد، القرآن دالالت فهم
 جيئ مل هوإن  ، للعمل الناشئة عرفةامل روح الروح هبذهه علي يقبل نمل إال كنوزه نحمي ال الكرمي القرآن ذاه إن  

 إمنا – حمتوياته منه كل   ذاه كان وإن، وتاريخ قصة كتاب وال وفن أدب كتاب وال، عقلي متاع ليكون
 – عنهم اهلل رضي–  الصحابة تلقاه وقد، خالصاا  ياا إهل منهاجاا ، دايةٍ ه منهاج  ، حياة منهاج   ليكون جاء
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 قصدوا أهنم لو عليهم تفتح تكن مل،عرفةامل من وآفاقاا  تاعامل من آفاقاا  مهل يفتح وكان، العملي التنفيذ بشعور
 .العواالطِّ  والدراسة البحث بشعوريه إل

 بانتباه استأثر الذي القرآن مثارين ج إىله تتج عربيةٍ  ثقافةٍ  تذوق إىل نالدارسه لتوجي البحث أغراض من
 غري ما حد. إىل وعنايتهم نسلمامل

 جمال شىت يفريهم لتفك منبعاا  الكرمي القرآن من سلمونوامل العرب جعل فقد. فكر عن القرآن ىنغ خيفى وال
 واستخلصوا اهيهنو  واجتناب أوامره تباعاب عبدوه كماه  بتالوت اهلل فعبدوا، مهودنيا دينهم أمور يف حياهتم

 سروهف ولقد اآلخرين مع وعالقاهتم وسلوكهم معامالهتم، حياهتم منهج يهعل وبنوا عقيدهتم القرآن من
 .واحلديث ثورأبامل

 عن القرآنري تعب طرق لبيان اجملاز يف وتكلموا، هتالوت يف اخلطأ من األلسنة تعصم حنوية ضوابطه ل وأقاموا
 بيان إىل ذلك كل وراء من ليصلوا نقداا  األدبؤوا وأنش واإلسالمي ليهاجلا بالشعر واحتفظوا، عاينامل

 بفصاحتهم مهاعتزاز  ومناط العرب فخر موضع كانت اليت األدبية النصوص ذهه لىع هبتفوق القرآن إعجاز
 .البيان على وقدرهتم

 العلوم منبع الكرمي القرآن كان وقد الفكر يفتعابريه  ورسوخ همعاني بفهم إال يتم   ال الكرمي القرآن وتدبر  
 .العربية اللغة علوم ةا وخاص   هاكلِّ 

 ذاه رسوخ فينا نومتكِّ  القرآن لغة فهم على نتع اليت فاتيحامل بعض امتالك حنو أوجهكم أن يل وامسحوا
 ومنرٍي تعب كل ومن فيها لفظٍ  كل من نطلقةامل األسئلة خالل ومن الفاحتة سورة خالل من وذلك، الفهم
 .ذلك وحنو ريتنك وتعريفري وتأخ تقدمي كل ومن مجلة كل
 

 الفاتحة:: أولا 

1-   ِالر ِحيمِ  الر ْْحنِ  اهللِ  ِبْسم :[1]الفاحتة 
 .واجملرور باجلار البدء أسرار -
 .واجملرور اجلار قمتعل   -
 .والرحيم الرْحنىن مع -
 .الرحيم على الرْحن تقدمي -
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-2    اْلع ال ِمن   ر بِّ  لل ه احلْ ْمد :[2]الفاحتة 
  ... هلل احلمد  : االمسية اجلملة اختيار -
 .لغوياا ه أصل ما اجلاللة اسم -
 .الكلمة ذهه اختيار أسرار وما الرب   ىنمع ما -
 .الناس ربِّ  دون – نالعامل: كلمة مدلول ما -
 
3-  ِالر ِحيمِ  الر ْْحن :[3]الفاحتة 
 ... التكرارىن مع -
 
4-  ِالدِّينِ  ي  ْومِ  م اِلك :[4]الفاحتة 
 .الفاعل اسم اختيار -
 ...وتوجيهها. ..م ِلك: تواترةامل القراءة -
 .معنوي شيء  : والدين. الدين يوم: اإلضافة أسرار -
 
5-   ن ْست ِعن   وإِي اك   ن  ْعب د   إِي اك :[5]الفاحتة 
 .إي اك: ريالضم أصل -
 .به فعولامل تقدمي -
 .أعبد دون نعبد  : صيغة اختيار -
 .ضارعامل بصيغة الفعلية اجلملة اختيار -
 .االستعانة على العبادة تقدمي -
 
6- ست ِقيم   الصِّر اط   ِدن اها 

 [6]الفاحتة: امل
 .وجل عز   هلل اجلميلة باألوصاف مسبوقاا  الدعاء ذاه ترتيب -
 .الصراط ىنومع، هووصف الصراط تعريف -
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 . عليهم أنعمت الذين صراط: البدل فائدة -
 .عليهم أنعمت الذين صراط: اإلضافة فائدة -
 .وصولامل باالسم )أنعمت الذين( اختيار فائدة -
 .عليهم نعمامل دون للمعلوم بالبناء أنعمت؛: الفعل اختيار -
 
7-   غض وبِ  غ ريِ  ع ل يِهمْ  أ نع مت   ال ِذين   ِصر اط

 
 [7]الفاحتة: الض الِّن   و ال   ع ل يِهمْ  امل

 .فعولامل اسم اختيار -
 )ال( دون )ريغ( اختيار أسرار -
 )نالضال( الفاعل واسم )عليهم غضوبامل (فعولامل اسم نب الفرق -
 .نالضال على غضوبامل تقدمي أسرار -
 )وال(  ب العطف أسرار -

 

  اْلع ال ِمن   ر بِّ  لل وِ  احلْ ْمد  ِعبدي يندْح. 
 ِالر ِحيمِ  الر ْْحن عبدي علي  ىن أث. 
 ِالدِّينِ  ي  ْومِ  م اِلك   عبدي دينجم. 
  ن ْست ِعن   وإِي اك   ن  ْعب د   إِي اك سأل ما ولعبدي، عبدي نوب يينب ذهه. 
 

 :عن سنتحدث كما: ثانياا 
 )آمل(: قطعةامل احلروف أسرار
  .التهجي حروف، التعليل، الشرط، األمر، الثناء، القسم، النداء، االستفهام، هالتنبي: االستهالل براعة

 .اخلتام حسن
 أ ْحس ن  ه الل   ف  ت ب ار ك  ، 209]: البقرة [مْ تز ل لْ  ف ِإن، 38]: ائدةامل [و الس ارِق ة و الس ارِق  : الفاصلة دور

  36] :النور [ْرف ع  ن أ ن هالل   أ ِذن   ب  ي وتٍ  يف ، 14]: ؤمنونامل [اخْل الِِقن  
 .دىه الفعل، ضارعملا داللةه: وتعديت الفعل اختيار أسرار
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 25]: احلج [بِِإحلْ ادٍ ه ِفي ي رِدْ  و م ن،  6] :اإلنسان [هالل   ِعب اد   هِب ا ي ْشر ب   ع ْيناا : نالتضم
 معنوية ألسرار تقدمي، ]5: الفاحتة [ن ْست ِعن   وِإي اك   ن  ْعب د   ِإي اك   ريلتأخه احق   ما تقدمي: ريوالتأخ التقدمي

  الش ه و اتِ  ح ب   لِلن اسِ  ز يِّن] 14: عمران آل [  
 ]12: السجدة [اْلم ْجرِم ون   ِإذِ  ت  ر ى و ل وْ : احلذف
نْ ي ا يف  آتِن ا ر ب  ن ا ي  ق ول   م ن ِوِمن ْه م ري:والتنك التعريف : البقرة [الن ارِ  ع ذ اب   و ِقن ا ح س ن ةا  اآلِخر ةِ  و يف  ح س ن ةا  الد 
[201 
 ]22: فاطر [اْلع ل م اء ِعب اِدهِ  ِمنْ ه الل   خي ْش ى ِإمن  ا :القصر
 ]9: الضحى [ت  ْقه رْ  ف ال   اْلي ِتيم   ف أ م ا: القرآنية ريالتعاب ترتيب
 .ز يِّن، ح رِّم، ك ِتب: للمجهول الدبتٍ  الفعل أسرار
ان   اْلب  ن اتِ  هلِلِّ  و جي ْع ل ون   :االعتااضية اجلملة  ]57: النحل [ي ْشت  ه ون   م ا و هل  م هس ْبح 
 ع ل ى و اْست  و تْ  األ ْمر   و ق ِضي   اْلم اء و ِغيض   أ ْقِلِعي مس  اء و ي ا م اءكِ  ابْ ل ِعي أ ْرض   ي ا و ِقيل  : عالبدي النظم

 [44]هود:  الظ اِلِمن   لِّْلق ْومِ  ب  ْعداا  و ِقيل   اجلْ وِديِّ 
 .عاينامل حروف: احلروف اختيار أسرار


