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روعة البيان القرآني في ظالل النظم
بقلم الدكتور أيمن الشوا
بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي هدانا هلذا ،وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل .والصالة والسالم على سيدنا ٍ
حممد أشرف
ٍ
وبينات من اهلدى والفرقان.
املرسلن ،وخامت النبن ،أنزل عليه القرآن بلسان عريب مبن ،هدى للناس،
أما بعد:
فإن التدبر األمثل للقرآن الكرمي من أشرف األعمال العلمية وأجلِّها ،وأوضحها سبيالا ملعرفة أصول دين
اهلل ومتثل العقيدة الراسخة والنهج القومي يف السلوك واملعامالت والعبادات ويف شىت مناحي احلياة والكون؛
ذلك أن ّّالقرآن فيه كنوز ضخمة ال تنضب فيوض معانيه ،من اللطائف واحلقائق واإلعجاز وهو:
كالبدر من حيث التفتّ رأيته
كالشمس في كبد السماء وضوءها

يهدي إلى عينيك نوراّ ثاقبا
يغش ى البالد مشارقاّ ومغارباّ ّ

إن تدبر آيات كتاب اهلل ذات املعاين املباركة اليت ال تنضب معينها حيتاج إىل بصرية منرية ،وفهم ثاقب،
يقبل العلماء على القرآن الكرمي ويستمتعون مبا يفتح به اهلل عليهم من تلك اللطائف واملعاين واحلقائق،
ويغرتف من هذا البحر مغرتفون كثريون ،وكل منهم يغرتف على مقدار وعائه ،وقد يصيب مصيبون يف
فهم دالالت القرآن ،وقد خيطئ خمطئون ،وقد يتنحى مغرضون.
إن هذا القرآن الكرمي ال مينح كنوزه إال ملن يقبل عليه هبذه الروح روح املعرفة الناشئة للعمل ،وإنه مل جيئ
ليكون متاع عقلي ،وال كتاب أدب وفن وال كتاب قصة وتاريخ ،وإن كان هذا كله من حمتوياته – إمنا
جاء ليكون منهاج حياة ،منهاج ه ٍ
داية ،منهاجا إهليا خالصا ،وقد تلقاه الصحابة – رضي اهلل عنهم –
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بشعور التنفيذ العملي ،وكان يفتح هلم آفاقا من املتاع وآفاقا من املعرفة،مل تكن تفتح عليهم لو أهنم قصدوا
إليه بشعور البحث والدراسة واالطِّالع.
ثقافة عر ٍ
من أغراض البحث لتوجيه الدارسن إىل تذوق ٍ
بية تتجه إىل جين مثار القرآن الذي استأثر بانتباه
املسلمن وعنايتهم إىل غري ما حد.
وال خيفى غىن القرآن عن فكر .فقد جعل العرب واملسلمون من القرآن الكرمي منبعا لتفكريهم يف شىت جمال
حياهتم يف أمور دينهم ودنياهم ،فعبدوا اهلل بتالوته كما عبدوه باتباع أوامره واجتناب نواهيه واستخلصوا
من القرآن عقيدهتم وبنوا عليه منهج حياهتم ،معامالهتم وسلوكهم وعالقاهتم مع اآلخرين ولقد فسروه
باملأثور واحلديث.
وأقاموا له ضوابط حنوية تعصم األلسنة من اخلطأ يف تالوته ،وتكلموا يف اجملاز لبيان طرق تعبري القرآن عن
املعاين ،واحتفظوا بالشعر اجلاهلي واإلسالمي وأنشؤوا األدب نقدا ليصلوا من وراء كل ذلك إىل بيان
إعجاز القرآن بتفوقه على هذه النصوص األدبية اليت كانت موضع فخر العرب ومناط اعتزازهم بفصاحتهم
وقدرهتم على البيان.
وتدبر القرآن الكرمي ال يتم إال بفهم معانيه ورسوخ تعابريه يف الفكر وقد كان القرآن الكرمي منبع العلوم
كلِّها وخاصةا علوم اللغة العربية.
وامسحوا يل أن أوجهكم حنو امتالك بعض املفاتيح اليت تعن على فهم لغة القرآن و ِّ
متكن فينا رسوخ هذا
الفهم ،وذلك من خالل سورة الفاحتة ومن خالل األسئلة املنطلقة من كل ٍ
لفظ فيها ومن كل تعب ٍري ومن
كل مجلة ومن كل تقدمي وتأخري وتعريف تنكري وحنو ذلك.
أولا :الفاتحة:
 -1بِ ْس ِم اهللِ الر ْْح ِن الرِحي ِم[ الفاحتة]1:
أسرار البدء باجلار واجملرور.متعلق اجلار واجملرور.معىن الرْحن والرحيم.تقدمي الرْحن على الرحيم.2
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ب الْعال ِمن[ الفاحتة]2:
ْ  -2
احل ْمد لله ر ِّ
اختيار اجلملة االمسية :احلمد هلل...اسم اجلاللة ما أصله لغويا.ما معىن الرب وما أسرار اختيار هذه الكلمة.رب الناس.
ما مدلول كلمة :العاملن – دون ِّ -3الر ْْح ِن الرِحي ِم[ الفاحتة]3:
معىن التكرار... -4مالِ ِ
ك ي ْوِم الدِّي ِن[ الفاحتة]4:
اختيار اسم الفاعل.القراءة املتواترة :ملِك ...وتوجيهها...أسرار اإلضافة :يوم الدين .والدين :شيء معنوي. -5إِياك ن ْعبد وإِياك ن ْستعِن[ الفاحتة]5:
أصل الضمري :إياك.تقدمي املفعول به.اختيار صيغة :نعبد دون أعبد.اختيار اجلملة الفعلية بصيغة املضارع.تقدمي العبادة على االستعانة.الصراط املست ِقيم[ الفاحتة]6:
 -6اه ِدنا ِّ
ترتيب هذا الدعاء مسبوقا باألوصاف اجلميلة هلل عز وجل.تعريف الصراط ووصفه ،ومعىن الصراط.3
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فائدة البدل :صراط الذين أنعمت عليهم.فائدة اإلضافة :صراط الذين أنعمت عليهم.فائدة اختيار )الذين أنعمت( باالسم املوصول.اختيار الفعل :أنعمت؛ بالبناء للمعلوم دون املنعم عليهم.ِ  -7صراط ال ِذين أنعمت علي ِهم غ ِري املغض ِ
وب علي ِه ْم وال الضالِّن[ الفاحتة]7:
ْ
اختيار اسم املفعول.أسرار اختيار )غري( دون )ال(الفرق بن اسم املفعول )املغضوب عليهم( واسم الفاعل )الضالن(أسرار تقدمي املغضوب على الضالن.أسرار العطف ب )وال(ب الْعال ِمنِ 
ْحدين عبدي.
ْ
احل ْمد لل ِو ر ِّ
الر ْْح ِن الرِحي ِم أثىن علي عبدي.
مالِ ِ
ك ي ْوِم الدِّي ِن جمدين عبدي.
إِياك ن ْعبد وإِياك ن ْستعِن هذه بيين وبن عبدي ،ولعبدي ما سأل.
ثانيا ا :كما سنتحدث عن:
أسرار احلروف املقطعة) :آمل(
براعة االستهالل :التنبيه ،االستفهام ،النداء ،القسم ،الثناء ،األمر ،الشرط ،التعليل ،حروف التهجي.
حسن اخلتام.
دور الفاصلة :والسا ِرق والسا ِرقة] املائدة ،[38 :فِإن زل ْلت ْم] البقرة ،[209 :ف تبارك الله أ ْحسن
اخلالِِقن] املؤمنونِ ،[14 :يف ب ي ٍ
وت أ ِذن الله أن ن ْرفع] النور[36 :
ْ
أسرار اختيار الفعل وتعديته :داللة املضارع ،الفعل هدى.
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التضمن :عْينا ي ْشرب ِهبا ِعباد الله] اإلنسان ، [6 :ومن ي ِرْد فِيه بِِإ ْحل ٍاد] احلج[25 :
التقدمي والتأخري :تقدمي ما حقه التأخري إِياك ن ْعبد وإِياك ن ْستعِن] الفاحتة ،[5 :تقدمي ألسرار معنوية
اس حب الشهو ِ
زيِّن لِلن ِ
ات] آل عمران[14 :
احلذف :ول ْو ت رى إِ ِذ الْم ْج ِرمون] السجدة[12 :
التعريف والتنكريِ  :وِمْن هم من ي قول رب نا آتِنا ِيف الدنْيا حسنةا وِيف ِ
اآلخرةِ حسنةا وقِنا عذاب النا ِر] البقرة:
[201
القصر :إِمنا خيْشى الله ِم ْن ِعب ِادهِ الْعلماء] فاطر[22 :
ترتيب التعابري القرآنية :فأما الْيتِيم فال ت ْقه ْر] الضحى[9 :
أسرار الفعل ٍ
الدبت للمجهول :كتِب ،حِّرم ،زيِّن.
اجلملة االعتااضية :وجيعلون لِلِّه الْب ن ِ
ات سْبحانه وهلم ما ي ْشت هون] النحل[57 :
ْ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ت على
است و ْ
النظم البديع :وقيل يا أ ْرض ابْلعي ماءك ويا مساء أقْلعي وغيض الْماء وقضي األ ْمر و ْ
اجل ِ
ي وقِيل ب ْعدا لِّْلق ْوِم الظالِ ِمن[ هود]44 :
ْ
ود ِّ
أسرار اختيار احلروف :حروف املعاين.
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