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 التوظيف القرآني يف بعض خطب االمام علي بن أبي طالب 

 جامعة أهل البيتد. جعفر علي عاشور؛ 
 جامعة أهل البيتعودة سبهان؛  ادد. جو

 :ملخص البحث
إذ ان  ،األثر القر ني يف ب ض يي  اإلمام علي بر أبي طال ان ه ا البح  هو حماولة الس جالء 

الي ما  الدع حببسدة يف ك د  ال دا  خ  د  د  مدهدا اطخيبد  أك در مدر           ،ال وظبف مي   عالمة با    يف ييبه
فلم حتسسها الد وس مر ه ا اجلان  الدوظب ي الد ي    ،فاق   حسها ال ين املرهف وأب ادها األدببة ،األد  

مد  انهدا    ،ب  حوهلا اطخيبداء إىل جمدرد وثدائ  يياببدة ل ملدهم اطخداص       ، وجودها وفاعلب هاهو األساس يف
 .ص حات مشرقة يف األدب ولبسع م ونات ماد ة للتيابة

وإ الة ما عل  به مر غبا  اإلهماا  ،ول   ملا مر دو ا  ئبسا يف   نا إىل اس جالء ه ا ال وظبف وجتلب ه
 .كون ه ا البح فرأ دا ان   ،وال داسي والغمو 

 :املقدمة
وعلد  الده    ،والصدال  والسدالم علد  ا درف املرسدلني      ،واآليدر ب د  كد   يدر     ،احلم  هلل قب  ك  أوا

 .وصحبه أمج ني
 -:وب  

ومدها ال وظبف  ،عد ما قرانا يي  اإلمام وج نا فبها أ باء ك ري  مر املمكر ان تكون عداو ر للبحوث
ف اب دا اطخي  وكانع  ،وق    ود ذلك لدشأ  اإلمام ال  دبة ،عالمة با   إذ انه كان مي    ،القر ني يف ييبه

فأفداد اإلمدام مدر     ،فاملوضدوع  سد ح  ال  اسدة    ،وعدد ما حصدلدا علد  ضدال دا     ،نظرتدا فبها فاحصة م أملة
ا ويف ك  مر  اك ش دا توظب ا قر نبد  .فقراناها ألك ر مر مر  .القران الكر م واضحة وييبه واضحة بني    دا

هدي حمداو  البحد  الدي مت لدع       ،ووج نا ان ه ا ال وظبف ميكدر الدظدر إلبده مدر عد    وا دا       ،يف ثدا ا ييبه
 -:بد
 .ال وظبف الل ظي .0
 .ال وظبف امل دوي .1
 .ال وظبف ال لمي .7
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 .توظبف الرس  واألنبباء .3
لبد   تكون مديلقا ل  اسة ه ا األثر اجل ،ووج نا ان األمر  وج  عل  ان تؤسس أ ضبة هل ا ال وظبف

األثدر  ) -:ف  لددا هد ا يف تقد  م ومسبدداه بدد      ،كي تكون الد دائج م يابقدة مد  املقد مات     ،يف يي  اإلمام
 .وا   دا البح  عامتة ألهم الد ائج (.القر ني

   :األثـر القرآنـي
ثق  ده   ،وع وبة إ قاعه ،وب    نظمه ،وأناقة لغ ده ،م ت رف ال رببة ييابا أعم  مر القران م  حسده

وام صدع   ،فسدكدع البده ن وسدهم    ،مد  ميل  اإلسدالم  ،ئ   ك ري مر أساطني الكلمة الداف   إىل القلوبأف
ومدر ثدم أيد ت     ،وام زجع به  غاف قلوبهم ال سبما األدباء مدر الك داب والشد راء    ،مر  حبقه عقوهلم

وببدانهم مدر    ،مهدم وفرائ  أل اظده تد شدر فبمدا  دشدئون مدر كال      ،أسالب  القر ن املشرقة وطرذ نظم عبا اته
لد ا   .و وعدة ال صدو ر   ،واي وا  س م ون مده براعة ال صاحة ومجاا األسدالب   ،  ر أو ييابة أو ترس 

ْ ِتيو ِ  الَّ :أد ك األد   ال ربي املسلم مد  نزوا الوحي ان ه ا الك داب   ِمون   َواَل َيَدي و ِ  َبوي ن  ِمون   الباِطول   َي
 .(0) َحميٍد َحكيٍم ِمن  َتنِزيٌل َخل ِفِ 

 ،و وعة الببدان  ،وأد ك ان فبه قوام ال  ر ،ومص اقا هل ا اي   دظر إىل القر ن نظر  الق اسة وال مجب 
وأفضد    ،ومدر هددا جتسد ت الدظدر  إىل القدران الكدر م انده أحسدر الد كر          ،وجالا املكاندة  ،وعظمة الدظم

وإذا اي  مده  ،إال ان  ل مس مده فما كان لإلمام علي ،ال ي ال جماا لل سامي إىل مدزل ه ال لبا ،الكالم
وتز ر ييبه وت لي ما وبط بها مر فضاء الد   ،ب ض ت برياته أي ها وهو    ك انه تش  ببهائها يف كالمه

 .ول ا وج  ن سه مدساقا ل نساذ القر نبة مر تراكب  اجلم  واألل اظ واملضامني ،الد ري عل  ما سواه
يف حني   ه الب ض اآلير  ،(1)ر القران الكر م عّ ه الب ض سرقة ومر املداس  هدا ان ن كر ان األي  ع

االق بداس مدر   )يف ك ابده   (هدد 311ت ) ،وهد ا مدا  شدري إلبده ال  داليب      ،ل قو ة الد  الد ري ،جماال فدبا  حبا
  (7)(القران الكر م

 لده ال د دين وال   إذ م ُ  ْح ألمة مدر األمدم ك داب م    ،القران الكر م م تر  ال رب يف لغ ه)وال ا   ان 
 .(3) (دنبوي مر حب  البالغة وال أثري يف الد وس والقلوب

وصدقلها مدر    ،ك  ذلك ح ا بدقادنا إىل تأكبد  أهمبدة املرج بدة القر نبدة يف  دح  القرودة ال دبدة الك اببدة        
 .(5)فهو  لبة مر  لبات علم الببان  ،يالا ح ظ القران الكر م وتأّم    اته وأل اظه

وهدو أ قد  ند  أدبدي علد        ، د راء كدانوا أم ك ابدا    ،لقر ن الكر م هو فوذ كالم البشدر ومر ذلك ان ا
و وظ دون مضدامبده    ،وبد لك  سد وي مصد  ا  سد ق  مدده األدبداء ال درب يف كد   مدان ومكدان           ،اإلطدالذ 

فغد ا توظب ده صدو   م مبدز       ،وذلدك بهد ف بلدو. أعمد  مدواطر ال دأثري يف امل لقدي        ،وموضوعاته املت ل دة 
ان ك ابددا القدران هلدو م جدز     )وهو   يدرذ إىل كد  علدم     ،ومظهرا مر مظاهر تصو ر م انبه ،  ال ينلل داس

.. و   درب مسدالك   .وعلبه    م  ،فرتى ك  ذي فر مده  س م  ،...ال لوم ومدب ها ودائر  مشسها وميل ها
 .(6) (البالغة يف صو. الكالم

                                                
0-  .31 :اآل ة ،سو   فصلع -
  .16 دظر الب    / ابر امل  ز ص  -1
 33/  0امل   السائر /  : دظر -7
 71ال صر اإلسالمي /  -3
 33/  0امل   السائر /  : دظر -5
 .7-1/  0 اإلتقان يف علوم القران / -6
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لد ا  يال ددا    .ل  لدبم ألنده أصد  ال لدم وأساسده     تلمب  القر ن الد ي كدان م هبده يف ا    ان اإلمام علي 
واىل هد ا امل دد  بالد ات أ دا  إلبده ابدر أبدي         ،اإلمام ب قافة واسد ة مت لدع مبوسدوعة م كاملدة بددهج البالغدة      

.. والكلمدة  ... فجرت عل  لسانه اطخي  الرائ ة.    قي ال  و  ال لبا مر الد ر ال ربي الرائ ) -:احل   
 ،وم دد  واضدح   ،يف اداء حمكدم  ،احل     لقبه بال ت ج  وال اعددات فبصدبح مد ال   و ، رسلها ع و اطخاطر
 .(3) (ول ظ ع ب سائغ

  -:كما  اح املس ودي يف مروجه  وضح م ى بلو. ييبه بقوله
 .(6) ( و دها عل  الب  هبة)

وت م د   ،  (1)وه ا ما   ه حقبقة ماثلة يف ييبه يف الدهج وهو الد ي قداا عدر ن سده حندر أمدراء الكدالم       
وكان ك  ذلك مدب ا ثرا النيالذ موهب ه  ،ثقافة اإلمام حب ظ القر ن الكر م و وا ة احل    والش در ال ربي

إذ  ،ويصوصددا القددران  ،وهددي بال ددالي ت صددح عددر ثقاف دده املوسددوعة يف علددوم وم ددا ف عصددره      .الد ر ددة
 -: قوا
كم َعدُه: أ ال إّن فبه عللدَم مدا َ دْأتلي، واحلد    عدر      ذلك  القر ُن فاْسَ ْدي ُقوُه، ول ْر َ ْديلَ ، ولكْر ُأيرُب)

 .(01)(املاضي، ودواَء دائلُكْم، ونظدم ما َبْبَدُكدْم
 -:إذ  قوا ،مؤك ا ه ا األمر مر يالا فده اطخيابي ،لق  اخت  اإلمام القر ن الكر م  رعة ومدهاجا

 .(00) (فألنَُّه َ ببُ  الُقْلوبلَتَ لَُّموا الُقر َن فأ نَّه أحسُر احل   ل، وَت  ق ُهوا فبهل )
ول لدا يف الص حات القادمة نبني  بئا ولو  سدريا عدر    .(01)حنو القران الكر م ،هك ا كان اإلمام م وجها

ال وظبف القر ني يف فده اطخيابي بغبة الوقوف عل  األواصر احلقبقبة ببدها وبني لغة القران الكر م الي ميكر 
 .ان تكون مرج ا لغو ا طخيبه

ان نقف عد  امل لوا اللغوي لل ظة  ،ول   مر امل ب  وحنر ن ح ث عر ال وظبف يف ب ض يي  اإلمام
 والصو   االصيالحبة لدكون عل  ببدة مر امل لولني: ،ال وظبف
  -:اللغو ة بامل يبات ال البة (امل جمات)مت نا 

وق  وظ ع له توظب ا علد    ،ألزمها إ اه :فجاء يف لسان ال رب وظف الشيء عل  ن سه ووظ ه توظب ا
 .(07)مر ك اب اهلل عز وج   الصيب ك   وم ح ظ   ات

 .(03) (ألزمها إ اه ،وظدف القدوم تب هم وظف الشيء عل  ن سه) -:ويف امل جم الوسبط
ووظف عل  الصيب ك   وم ح ظ   ات مدر ك داب    .ألزمها إ اه :وظف الشيء عل  ن سه) :ويف املدج 

 .(05)اس وعبه  :اس وظف الشيء .وافقه وال  مه : ظها ووظ هاهلل أي عني له   ات لبح
 .ومر ه ا ال ر  اللغوي  ظهر ان م د  ال وظبف هو االل زام واحل ظ وامل اب دة واالسد ب اب واملال مدة   

وهدو ممدا  سد  ان بده يف بدداء       .ويف االصيالح بوص ه  لبة مر  لبات اإلب اع يف احل ظ واالس ب اب واملال مدة 

                                                
 . 3/ 0 رح نهج البالغة /  -3
 .370 / 1مروج ال ه  /  -6
 116 دظر: أمس  امليال  يف سري  أمري املؤمدني علي بر أبي طال  ) تصب ه وعلمه( / د. علي حمم  الصالبي / ص -1

 .757/  7يف ظالا نهج البالغة / حمم  جواد مغ بة /  -01
 س  .367/  1ن سه /  -00
 715 :القران / للباقالني  . س إعجا.ونبب  عر الدظري م تل  ،واسلوب م تص   ،فدظم القران جدس م بز  -01
 ماد  )وظف(. 756/ ص  1لسان ال رب / ج -07
 (وظف)ماد   0153 / ص  1امل جم الوسبط / ج  -03
 ماد   )وظف(.  113ص  املدج  يف اللغة واالعالم /  -05
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وفقدا   ،فق   وظ ها املب ع يف مس ه  نصه أو  ضدمه وسديه أو قد   رجد، ب ده يف ي امده       ،اجهاالدصوص وإن 
 .املدشود  (ال اللبة ،البدائبة)إلسرتاتبجبة م بدة  ه ف إىل طرحها كي  ص  إىل الغا ة 

 ف الق  امل لوالن يف اح وائهما ،وال ا لف ه ا امل د  االصيالحي عر امل لوا اللغوي ال ي اس  ملداه
بدبدة  )عل  م د  اآللبة الدي   وصد  بهدا املبد ع يف تشدكب  نصوصده اإلب اعبدة مدر جهدي الر  دا واألنسداذ            

وت ددني هدد ه اآللبددة القددا   علدد  اك شدداف قسددط مددر   ،حبسدد  مددا هددو مرسددوم يف القددران الكددر م  (وإ قاعددا
ه ه اآللبة م درد  مدر   مرج بات ذلك الد  املب  امل ك، يف إح ى  وا ا باطده أو ظاهره عل  القران ل كون 

 .م ردات الد  اجل   

  (16)التوظيف اللفظي     :املبحث األول
 ،مدر كدالم البشدر    ،متبزت الل ظة القر نبة وت ردت عصائ  وممبزات ياصة ال ت وفر يف أي كدالم  يدر  

ن فدا  (،وجت  فبها ويف ك  ما   ص  بها مر أل اظ  وحا وع وبة) -:(03)فك  ل ظة جت  فبها  وحا وع وبة
 .(06) (كالم اهلل ق  ت رد عصائ  ك ري  ال  شا كه فبها كالم البشر أي كان قائله

ت بري فدين  )فهو  ،هلا دو ها ويصوصب ها مر حب  فاعلبة ال  بري القر ني ،فك  ل ظة يف القران الكر م
 (01) (ك  ل ظة ب  ك  حرف فبه  وض  وص ا فدبا مقصودا .مقصود

ومد  األل داظ املس حسددة يف االذان وعلد      ) -:ذان وه لدها م دأثر   ويف الد  القر ني جرس  يرذ اال
 .(11) (األل اظ الي تغ ي ال قوا برحبقها الصايف وتش ي القلوب والد وس ،األفواه

واإلمدام قد     .ألنها ناطقة  دكال ومضدمونا   ،فامل رد  القر نبة ت سم بال قة يف الوض  واالي با  وال داس 
ك  كلمة مر كلمات اإلمام هدي  ) -:ا  فين مواك  ح   كأنها ق  ول ت م هوظف الل ظة القر نبة يف إط

 .(10)أو ول  فبها  ،وطبب  ه ح   كأنها ق  ول ت م ه ،جزء مر ذاته
ألنه كان عل  صدلة كدبري     ، لحظ انه عم  إىل الل ظ القر ني الكر م يف اغل  ييبه ،فالداظر يف ييبه

مما ج لها أفصح  .ومضامني إن اجه األدبي ،وأسالببه ،لغ يف لغة اإلماموق  كان هل ا القران أثره البا .بالقران
  .واتس ع فبها دائر  األل اظ ،وأع ب ت بريا ،وأسه  تركببا ،أل اظا

الدي  سد   اإلمدام إىل     ،تبني كب بدة توظبدف الدد  القر ندي فبهدا      ،وسدو د عل  ذلك أم لة مر اطخي 
و  كر بامل د    ،ثم   تي  ذلك لبحرك ال اط ة ،احلجج والرباهنيال أثري يف ال قوا مر يالا اع ماده عل  

وال ترتهر إل قداع م دني    ،ال تقب ها قافبة ،ال لبا مر يالا اس ت امه األل اظ والرتاكب  املت ا   حبر ة تامة
 .ب اته إال ملاما

 ه  اإلمام ييب ه اس (،اجلهداد باب مر أبدواب اجلدة)الي و دت يف ييبه  (،اللب  والدها )ومدها ل ظة 
فاجلهداد تضدحبة    ،واص ا أهمب ه القصوى وقبم ه ال ضل  الي ال ت ادهلا قبمدة سدامبة ايدرى    ،ب كر اجلهاد

 .وهي الروح ،وف اء وب ا ألغل  ما ميلكه اإلنسان

                                                
 لجدا   (،االق بداس املبا در  ) ددد عدرف بد  وهو مدا  ،هددة مدددا او داللد  األد   ل ظّودددر مر القران الكر م مر دون ان: و  مبا ددداي -06

.  دظدر: اندوا  الرببد  يف اندوا  البد   :      و وضح ما أغمض مر صو ه ،و قرب ما اب    ،لب عم ما ذه  إلبه -يف الغال  –البه األد  
 . 306وجواهر البالغة: امح  اهلامشي:  103/  1ابر م صوم: 

 .166 :مدها يف ن سها غر  ومبد ردها د   س إعجا  القرانس البس ك  كلمة  :حسبدا ان نشري هدا إىل قوا الباقالني -03
 .61/ ص  0يف ظالا نهج البالغة / حمم  جواد مغ بة / ج  -06
 .01ال  بري القر ني /  -01
 .73ال صر اإلسالمي /   -11
 .760 – 761/  0يف ظالا نهج البالغة / ج  -10
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 .(11)س س َوق ْ  َدَعْوُتكْم إىل َحْرب هؤالءل الق ْوِم لبال ونها ا  :ووظ ها إذ  قوا ،ول لك عم  إلبها اإلمام
  .(17)س قاَا َ بِّ إنِّي َدَعْوُت ق ْومي لبال ونها ا س  :وهدا  وظف قوله ت اىل

 ،وبني دعوته إىل اجلهداد الد ي  دأمر بده     ،واإلمام هدا   ق  موا نة بني دعو  نوح إىل عباد  اهلل ج   انه
ة أفادهدا اإلمدام مدر    وهد ه املوا ند   ،وما   ب ه مدر سدوء ال اقبدة    ،وو   مر تركه ،و رغ  فبه ،وو  علبه

 ،ل ظة س لبال ونها ا س وانه ت در يف نق  غرضه إىل اآلير ر واتب  ك  األسالب  الي متكده مر تصو ر ماساته
 .ولب لك عل  عظم مصبب ه

س إنَّمدا أ مدُرُه إذا أ اَد    :يف قوله ت داىل  ،الي و دت يف القران الكر م ، (ُكْر ف َبُكوُن)و وظف اإلمام ل ظة 
 .(13)ْن َ قوَا ل ُه ُكْر ف َبكوُن س  بئا أ

 -:فبقوا ،حبدما  ر   ان   ح ث عر ص ات اهلل سبحانه
. وتوظبدف اإلمدام هددا يف    (15)(وال بدد اٍء ُ ْسدَم ُ   ،ال بصوٍت َ ْقَرُع (،ُكْر ف َبكوُن) : قوُا للَمْر أ اَد ك ْوَنُه)
 .كر فبكونق  أ اد به اإلسرا  ما دام  قوا للشيء  –ُكْر ف َبكوُن  –باب 

 ومر القبم الروحبة الي اس لهمها اإلمام مر ال  بري القر ني يف الصباغة ل ظدة 
ولد لك عمد  إلبهدا     .والصدال  قبمدة  وحبدة علبدا تهد ف إىل تهد    الدد س وتيهدري القلد           (،الصال )

 ،لصدال  َت اهد وا أْمدر ا  ) :حبد   قدوا   ،وأك ددر مدر مداسبددة يياببددة     ،ووظ ها يف أك ر مر موض  ،اإلمام
 .(16) (فِإنَّها كانْع عل  املؤمدنَي كل ابا موقوتا ،وتقرُبوا بها ،واْسَ ْك روا مدها ،وحافظوا َعل ْبها
وال ُقدّر  عدني    ،وق  َعَرَف حقَّها  جاُا مر املؤمدني ال  ر ال تشدغلهم َعْدهدا   ددة م داع    ) -:وقوله أ ضا

 .(13)(مْر ولٍ  وال ماٍا
وقولده   .(16)س إنَّ الصال   كانع عل  املدؤمدنَي ك ابدا موقوتدا س     : قوله ت اىلإىل ،فق  نظر يف ييابه امل ق م

 .(11)س  جاٌا ال ُتلهبهم جتا   وال بب  عر ذكر اهلل واقام الصال  وإ  اء الزكا  س  :ت اىل
والرجاا ال  ر وج وا  ،وال قدرب بها ،واالس ك ا  مدها ،لق  قرن اإلمام بني أمر الصال  واحل اظ علبها

 .وما ذاك إال انها كانع ك ابا م روضا .وعرفوا أه افها ،وعقلوا أسرا ها ،حالو  اإلميان
فضال  ،و وظف اإلمام عداصر الوح انبة الم داع احل وث علبه توظب ا موحبا مبشاعر الشتصبة اطخياببة

ل دْم  ) -:فبقدوا  ،   ده وفدائه وتو ،عر إوائه بال اللة ال امة للوح انبة الم داع جمانس ه واح باجه إىل م ني
 .(71) (ول ْم َ لْ  فبكون مو وثا هالكا ،ُ ول ْ  ُسبحانُه فبكون يف ال زِّ مشا كا

 .(70)س ل ْم َ لْ  وْم  ولْ  س  :واإلمام ق  نظر إىل قوله ت اىل
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س أندا   :الدي و دت يف قولده ت داىل    (،أ د قر  ،اجلبداا  ،اال ضدني  ،السدموات  ،األماندة ) :ومر األل اظ
األمانة  عل  السموات واأل   واجلباا فأَبْبَر أ ن َ ْحمْلَدها وأْ   ْقر ملْدهدا وَحَمل هدا اإلنسداُن إنَّدُه كدان       َعَرْضدا

 .(71)ظلوما جهوال(
ِإنَّهدا ُعِرَضدْع علد  السدماوات      ،فق  يداب َمدْر لدبس مدر أهلدها      ،ُثمَّ أداء األمانةل) :  ب  اإلمام يف قوله

وال اعلدي وال أعظدم    ،فدال أطدوَا وال اعدر َ    ،واجلباا ذات اليدوا املدصدوبة   ،واال ضني امل ْ ُحوَّ  ،املبدبة
وَعق ْلدَر مدا جهدَ      ،ولكر أ  قر مر ال قوبدة  ،ولو اق د   يء بيوا أو عر  أو قو  أو علز اّلْمَ دْ َر .مدها

 .(77) (وهو اإلنساُن ،َمْر هو اض ف مدُهرَّ
 ،ان اهلل سدبحانه مددح اإلنسدان القد        :مدام بقولده  وق  ك انا حمم  جدواد مغدبدة بدال  لب  علد  قدوا اإل     

عر  ةوأهله به ه الد مة ل حم  املسؤولب ،ومبزه ب لك عر مجب  الكائدات الي ن رفها ،واإل اد  ،وال ق 
 .(73)د ر اهلل ال ي ببده عل  لسان أنببائه 

  بد  اإلمدام يف    .(75)هدا صلدرُّ س   س ك م ددِ    ددٍح فب   :الي و دت يف قوله ت داىل  (،صلرُّ)ومر الل ظة القر نبة 
  (76) (ُقل م: أوان ُقرِّ وصلرِّ) :قوله

عل  توظب ها املوضد ي احملد ود لل  دبري عدر  د         (صرُّ)واإلمام م  ق صر عل  توظبف الل ظة القر نبة 
 ،ومدر الد ا واهلدوان    ،وال تلدي عدر تأد  ده مدر املتدا ي      –اجلهاد  –وإمنا أ اد أن  شري إىل ان ترك  ،الربد

إذ ان  اح األل اظ   ود يف جزء كدبري مدده إىل قد  تها     (،صرُّ)وه ه املوا نة أفادها اإلمام مر الل ظة القر نبة 
 ،واإلفصداح عدر امل داني ال فبددة الدي جتدوا يف ن دس الباحد  ودايد  وعبده           ،الي تولد  املواقدف امليلوبدة   

 (عر ال الالت واطخواطر الي جتدوا يف أذهانددا   ه فا ل اتها وامنا هي وسبلة ن ت ها لل  بري)فلبسع األل اظ 
(73)  

ل  د    ،يف باب األمر عل  ف   الياعة ان  قد م الدصدبحة ألبدداء جدسده مدر البشدر       ،وعد ما أ اد اإلمام
وأطب دوا اهلل فبمدا فدر      ،س وت داونوا علد  الدرب وال قدوى     -:أ دا  إلبده يف قولده    ،اطخري ويصاا امل روف

 .(76)علبكم وأمركم بهس
س وت اونوا عل  الرب وال قدوى وال ت داونوا علد  اإلثدم وال د وان س       -:ضح انه  شري إىل قوله ت اىلووا

(71). 
بوصدد ه قبمددة اج ماعبددة تك دد    ،وممددا ال  ددك فبدده، ان يف القددران الكددر م فلسدد ة احلدد  علدد  ال  دداون  

دعدائم اجمل مدد   وهلد ا فددالقران وقدف علد  أدذ     ،قوامهدا ال كافدد  وال دوا ن وال  داطف    ،للمج مد  سد ادته  
  .ومر ذلك كله أفاد اإلمام يف قوله ،امل كاف  وامل  اون وصو ها تصو را دقبقا

    األل اظ القر نبة  (،ال قوى –الرب )األل اظ القر نبة  (ال  اون)إىل جان  
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فهي كد ريا مدا تبد و     ،تأتي عل  لسان اإلمام يف  ك  توظبف فين له دالل ه اطخاصة ( دوها) (،ال حبة)
و دوا ال حبدة علد  أهلدها     ،افشدوا السدالم يف ال دام   ) :رتبية بداآلداب الدي تز د  احملبدة بدني أفدراد اجمل مد        م

س وإذا ُحّببُ ْم ب حبٍة فحبُّوا بأحَسر مدها أو ُ ُدوها س  :ونرى ال اللة ذاتها مم لة يف ه ه اآل ة .(31) (بأحسر مدها
(30). 

الي  مسهدا لددا اإلمدام يف قولده عدر اب د اء يلد          (الر اح)بة ولدا ان نقف قلبال عد  صو   الل ظة القر ن
س ُ رسُ  الر اَح ُبشرا َبْبَر َ دَ ْي   :ناظرا يف ذلك إىل قوله ت اىل .(31) (ونشَر الر اَح برمح ه) :السماء واأل  

 .(37) مح لهل س 
وهدي   ،بالرمحدة يف  دك  ل ظدة موجبدة وم روفدة      (،الر اح)لق  اس ياع اإلمام توظبف الل ظة القر نبة 

كمدا هدي الدي     ،فبد ق  مداء  ،وتص   به إىل طبقات اجلو ال البة البا د  ،النها هي الي حتم  البتا  ،املير
 (.الر اح)وه ا االقرتان أفاده اإلمام يف ل ظة  ،تبشر قب  ح وث ن مة املير

الل ظدي الد ي تغلغد  يف    ال مي   إال بدسبة  سري  مدر ال وظبدف    ،ان ه ا ال وظبف ال ي ا رنا إلبه سابقا
 .اذ ان هداك الك ري، الك ري غريه مب وث يف ثدا ا اطخي  .يي  اإلمام

ق  أض ع عل  الد   ،وهك ا نلمس ان األل اظ القر نبة الي اس تلصها اإلمام مر ثدا ا القران الكر م
 ،هدا   اإلمدام  ممدا  د ا علد  م    ،وسالمة الل ظ املد عوم بقدو  امل دد     ،ووضوحه ،اطخيابي ص اء االسلوب

وقدو  اإلوداء وامل اندة الدي تد م علد  م رف ده ال امدة بأسدرا            ،وق  ته يف توظبف الل ظة القر نبة ذات اجلزالة
 .اللغة

   (44)التوظيف املعنوي  :املبحث الثاني
 ،تلمدس منيدا  يدر    ،فان اإلمدام علددي    ،هو ال وظبدف الل ظي ،إذا كان الدمط األوا مر ال وظبف

 ،وصوال إىل بداء الدد   ،حماوال ب لك ان  دق  م د  الد  القر ني إىل نصه اطخيابي ،امل د هو ال وظبف ب
إذا ما علمدا بان ه ا الدمط مدر   ،ووفقا ل اللة م بدة  ه ف إىل طرحها كي  ص  إىل الغا ة البدائبة وال اللبة

قد  اثدر    وال بد  انده    ،  دبريي وتك بدف بدائده ال   ،اإل ا   القر نبة   ب  اطخيب  الرتكبز عل  ما  ر   قولده 
فضال عر سالمة ذوقه يف اي بدا    ،القو  واجلماا يف سيوح ببانه و صانة حجمه ومجاا عبا اته وسهول ها

يف إقرا هدا هلل   (السدماء )فمدر ذلدك صد ة     .توظب ه وحسر تقر ره امل د  يف اإلفهام مر اقرب وجدوه الكدالم  
 رج دا ه ا ال وظبف امل دوي اىل الد   .(35) (إذ هي ديان ناداها ب  ) -:بالياعة   ها واضحة يف قوله

س ثم اس وى إىل السماء وهي ديان فقاا هلا ول    ائ با طوعا أو كرها قال ا أتبددا   :القر ني ال ي جاء فبه
  (36)طائ ني س 
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ا بصدو    رسدم أجزاءهد    ،إذ  ك  لدا ه ا ال وظبف وح   داللبة وثبقة تدربط اطخيبد  باملد لوا القر ندي    
و شدري بهد ا إىل قد        .أو البتا  ،اطخط امل دوي املوص  اىل ان ماد  الكواك  كانع يف الب ء أ به بال يان

 .اهلل ت اىل
 .(33) (وف   ب   اال تداذ صوامع أبوابها) -:وك ا ب   اإلمام ال وظب ة القر نبة الي أحلها يف قوله

 .(36)ا  ْتقا ف  قدهما س س أنَّ السمواتل واأل   كان  :إ ا   إىل قوله ت اىل
واأل   بالدبددات  ،ف  دد  سبحانددده السددماء بامليدددر ،إذ اه مدد  هدد ه ال وظب ددة يف وصددف القدد    اإلهلبددة

 .ل كون هل ه ال وظب ة م د  وفقا ب اللة الد  القر ني
  (31)ال ي ج له قبلة ل نام( ،)وفر  علبكم حج بب ه احلرام :وقوله 

ضحا يف ه ه ال قر  حبب  ال تس لزم مر الباح  جه ا مل رفة مدا جداء بده    ان ال وظبف امل دوي ق  جاء وا
 .(51)س وهللل عل  الداِس حجُّ الببع َمْر اس ياع البه سببال س  :القران الكر م

وبد ا  كدون    .والد ي جسد  ان مائده السد داده إىل ند  قراندي       ،إذ ح د اإلمام ب وظب ة مر يدالا امل دد   
لكدر اإلمدام م  يدرح هد ا ال ددوان       ،به ال شدر  ات السدماو ة الدي أنزلدع     لل وظبف ه ا م لوا د ين ا   

 (.ال ر )قوامها  ،ب  اكسبه داللة ايرى ،لل اللة عل  امل د  القر ني فحس 
الدي تؤكد   دهاد      ،اىل اآل دة القر نبدة    شري االمام  ،وال بون مر اجلوا ح ،وبني الرص  مر الد س

س  :توظب ا م  قوله ت اىل ،(50) (وعبونا مر جوا حكم ،ص ا مر أن سكمان علبكم  ) :إذ  قوا ،اجلوا ح
 .(51) وم تشه  علبهم السد هم وا   هم وأ جلهم مبا كانوا   ملون س 

اجتده صدوب الرصد  مدر      ،بان اق د  السام  باالسرتساا ن سدبا  ،وب   ان اس قام له عود الب  ال وظب ي
ان اهلل ال خت   علبه يافبة لريسم نصا مرتابط االنساذ وفقا  إ ا   إىل (علبكم  ص ا مر ان سكم) :االن س

ووقدع لكدم   ) :إذ  قدوا اإلمدام   ،تدرى ت دبني اآلمداا    ،واىل جاند  ذلدك   ،ل وظب ة قر نبة يصها بدصه هد ا 
س ولك  امة اجد  فدا ا جداء اجلدهم ال  سد ايرون سداعة وال        :وفبها توظبف مل د  قوله ت اىل ،(57) (االماا

فبكون ه ا ال وظبف ذات فحوى ق سبة الس داده إىل امل د  القر ني بالوقع امل ني ل ج   ،(53) س ق مون س 
 .الي ترج    ى الد  وأنساقه صوب مضامني القران الكر م

الد ي  رجد  اثبلده إىل قولده ت داىل س ال  غداد  صدغري  وال         ،(55) (وأحاط بكم اإلحصداء ) :وقوله ك لك
 (.اإلحصاء)ة توظب بة اه ملها يف بداء نصه مر امل د  القر ني لدب  داللة بوص ه ببد ،(56)كبري  إال أحصاهاس 

ف دي قولده   داح اجملداا مل دد  ال  دبري القر ندي ان  ظهدر          ،(53) (ويش ع األصوات مهبدمدة ) :وقاا أ ضا
أي  ،(56)س ويشد ع األصدوات للدرمحر فدال تسدم  إال همسدا س        :بوضوح اذ وظف امل د  مر قولده ت داىل  

 .وذلع م تاف ه ،هسكدع ل ظم 
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 :كما  ظهر األثر ال وظب ي ب اعلبة امل د  القر ني يف قوله 
س ولقد  جئ موندا فدرادى كمدا يلقدداكم       :وق  اس ق  ه ا امل د  مر قوله ت اىل ،(51) (ومب وثون افرادا) 

 .(61)أوا مر س
األهد  واملداا والولد     إنهدم مد دردون عدر     ،ل ا اس  مر اإلمام الوجه املقابد  ملدا جداءت بده اآل دة الكرميدة      

 .واطخ م واألعوان
ولكدا نك  ي بدب ض مالمدح    ،وهك ا  يوا بدا األمر لو ذهبدا ن قص  ال وظبف امل دوي يف يي  اإلمام

ونرى ان يف ك  ما أسل داه نسد يب  ان نالحدظ دقدة ال وظبدف واي بدا  الل ظدة مد  تركبدز          ، سري  مر صو  
كما    يف توظب ه  ،وان كان ك  م د    ص  بسابقه ،ال   كر عل  امل د  فك  فقر  تؤدي م د  توظب ي 

 .ومد قا  وقو ة ال اللة عل  امل د  ،أفكا ا مرتبة

 التوظيف العلمي  :املبحث الثالث
كانع يف قمة ال تلف ال لمي والد  ين   ،وهي ببئة  به جز ر  ال رب ،الببئة الي نزا بها القران الكر م

وظد    حد ى ح د      ،  مبداد  وأفكدا ا فاقدع كد  تلدك األفكدا  امليروحدة       فجاء القدران ومد   ،واحلضا ي
 .ال صر احلاضر ك  االطروحات األ ضبة يف ك  جوانبها
بدد  هددداك أقسددام ايددرى مددر اإلعجددا  كاإلعجددا   ،وإعجددا  القددران م  ق صددر علدد  اإلعجددا  البالغددي

ومدهدا اإلعجدا  ال لمدي موضدوع      ،واإلعجا  ال د دي ،واإلعجا  ال شر  ي الشمولي ،باأليبا  باملغببات
ولإلعجددا  ال لمددي يف القددر ن لددبس الن القددر ن ذكددر حقددائ  علمبددة سددب  بهددا الكشددوفات احل   ددة   .البحدد 
وإمنا جمرد يلو القر ن مر أي ييأ علمي أو غريه   ا عل  إعجا ه ألنه نزا يف  مر   تلف ك ريا  ،فحس 

وال ميكدر ان  كدون هدد ا اإلعجدا  مصدادفة وبدد ون      .بددا مدر الداحبدة ال قافبدة وال لمبددة مبت لدف جواند  احل     
ل لك تضمر الك ري مر امل لومات ال لمبة الي ب ضها    ل  عل  اإلنسان وطبب ة تكو ده مدر مداد     ،ه ف
ما  ر    ،لب بع مر يالله ،وب ضها عر ال ضاء والسموات واأل   والكواك  والدبات واحلبوان ،و وح

 .وحقائ  علمبة  ر   اإلنسان ان   لمها ،جالها م  لقة باإلعجا  اإلهليان  بلغه للداس مر حقائ  
ملدا   ،الي لدوال علمبدة القدر ن    ،حتم  يف طباتها مر أيبا  علمبة ،ل ا ما جاء به القر ن الكر م مر علوم

وقداا   .(60)س إنا يلقدا اإلنسان مر ني ة أمشاج نب لبه فج لدداه مسب دا بصدريا س     :قاا ت اىل .عرفدا  بئا عدها
 .(61)س ويف أن سكم أفال تبصرون س  :ت اىل

تلدك احلقدائ  ال لمبدة الدي ايدرب       .(67) (إن فبده علدم مدا  دأتي    ) :بقوله واىل ه ا امل د  أ ا  اإلمام 
ااطد  ال قد     ،عرضدها اإلمدام بأسدلوب علمدي مشدوذ      ،وحد وثها  ،القر ن عدر كد ري مدهدا قبد  وقوعهدا     
بة الي ال ختلو مر غمو  وي اء حاوا اإلمام أن  وظدف ب ضدا مدهدا    و داجي ال كر و شرح احلقائ  ال لم

 .م ت ا مر حقائقها ال لمبة احلكمة واملوعظة احلسدة

                                                                                                                                
 .131/ ص 6 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -53
 .016طه /  -56
 .051/ ص 1يف ظالا نهج البالغة / ج -51
 .13االن ام /  -61
 .1اإلنسان /  -60
 .10ال ا  ات /  -61
 .557/ ص 7يف ظالا نهج البالغة / ج -67
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 -:السمع والبصر –أوال 
السم  والبصر ال ي عرضها اطخال  يف   دات عد   مدر     ،مر ن م اهلل عل  عباده الي ال  بلغها اإلحصاء

وأبصدا ا ل جلدو    ،ج   لكم أمساعدا ل  دي مدا عداهدا    ) -:اذ  قوا ،مومر ه ا   ب  اإلما ،القران الكر م
ل ا ق م اإلمام السم  عل  البصر تب ا للقر ن الكر م حب  ذكر السم  أوال يف ال     مر  ،(63)(عر عشاها

 .(65)س وج   لكم السم  واألبصا  واألفئ   ل لكم تشكرون س  -:اآل ات ومدها
فهدو   ،وأدذ مدر جهدا  البصدر    ،ال شدر ح بدان جهدا  السدم  أ هدف     وهدا نالحظ إمجاال ما ذكره علماء 

وكان توظبف اآل ة جداء مرسدال لد ى اإلمدام ال سدبما       ،وق  أمجله اإلمام يف توظب ه لر ة ،   ك اجملردات
 .وانه إمام البالغة وال صاحة ال رببة

 -:ابتداء خلق السماء :ثانيا
ثدم  ) :إذ  قدوا  ،هو   ح ث عر اب  اء يل  السدماء و ،و  ب  اإلمام مر جزء  ير مر اإلعجا  القر ني

 (س إنا   دا السماء ال نبا بز دة الكواكد   :فال وظبف هدا مدظو  فبه إىل قوله ت اىل .(66)(  دها بز دة الكواك 
يف   دهدا ت دود إىل    (اهلداء )إذ ان  ،لق  أفداد اإلمدام مدر هد ه اآل دة يف بداب اإلعجدا  ال لمدي يف القدر ن          .(63)

ل لك قاا اإلمام ه ه ال قر  موظ ا ه ا اجلزء ال لمي وحكا  ده ذلدك    . نبا كما هو يف اآل ة الكرميةالسماء ال
وال وظبدف هددا    .(66)(ان الكواك  ال تش    وال ت وهج وإمنا تدري وت كس ما  سقط علبها مر ندو  الدجدوم  )

 .الغر  مده ل ع نظر املتلوذ إىل ق    اطخال 
س اهلل ال ي  :وه ا ما  شري اله القران الكر م يف قوله ت اىل .(61) (اتفسوى مده سب  مساو) :وقوله 

فدالحظ ه ا مر ال وظبف القر ني ال ي  واك  اآل ات ال لمبة الي ت ح ث عر  ،(31)يل  سب  مسوات س 
وإمنا يصها الوحي بالد كر   ،ان ذكر السب  ال   ب  احلصر بها) :وكأن اآل ة تر   ان تقوا ،يل  السماوات

 .(30) (وكواكبها دون غريها ،ن ال  ر يوطبوا بالقر ن  ن اك كان  سم ون عر األفالك السب ةال

  :خلق اإلنسان :ثالثا
 ،ال فض  الببض عل  اسود ،ونرى اه مام اإلمام عل  اإلنسان وهو  شري إىل ان الداس يف اطخل  سواء

  -:ال فبقواوان    ربوا بق    اهلل الي يلقع مر املاد  الصمأ إنسانا عاق
س إذ قداا   :وهدو بهد ا  دظدر إىل قولده ت داىل      ،(31)(والطها بالبلة ح   لزبع ،وسدها باملاء ح   يلصع)

  :وقوله ج  ذكره .(37) بك للمالئكة إني يال  بشرا مر طني س 
 .(33)س مر طني ال ب س 

                                                
 .153/ ص 6 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -63
 .36الدح  /  -65
 .67/ ص0 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -66
 .6الصافات /  -63
 .65اإلعجا  ال لمي يف القران الكر م / ص -66
   67/ ص0 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -61
 .01اليالذ /  -31
 .010/ ص 0ة / جيف ظالا نهج البالغ -30
 .16/ ص 0 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -31
 .30ص /  -37
 .00الصافات /  -33
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  الدد  القر ندي   وم   ه ا ال وظبف ميدحدا االس  الا واالس قراء لدص  إىل اسد د اج علمدي  رتكدز علد    
وحم و ات الرتاب ب د  حتلبلده ال لمدي حد   ا تدبني انده        ،ان القر ن   لر بان اإلنسان خملوذ مر تراب)م اده 

.. وحتلبد  جسدم اإلندس علمبدا   كدون مدر ن دس ال داصدر السد ة عشدر الدي            ،.  ألف مر س ة عشر عدصرا
 (35) (  كون مدها الرتاب

 :رفع اجرام الكواكب :رابعا
وهد ا   ،يف   ات ع   مدر القدران الكدر م    ، ف  السماوات بغري عم  ،علبدا اطخال  عز وج لق  عر  

ومدر هد ا    ،ال ر  مر اإلعجا  القر ني ال ي  واك  اآل ات ال لمبة الي ت ح ث عدر اليبب دة وأسدرا ها   
ها س فقوله هد ا ايد ه مدر قولده ت داىل س  فد  مسكهدا فسدوا         ، (36)(ومسكا مرفوعا)اذ  قوا  ،  ب  اإلمام

أي  ف  اجرام الكواك  فوذ   وسدا ف   هلا بوض  ك  جرم يف موض ه ال ي به   ماسك و  جاذب  ،(33)
 .م  غريه مر االجرام

وه ا ال وظبف ح ث فبه نق  امل د  ال لمي مدر حالدة ياصدة بداهلل جد  جاللده إىل حالدة علمبدة ايدرى          
ك  جب  مبا   الءم والشوط  ،ال لمبةويف ن س الوقع فهمها جب  عصر الكشوفات )ياصة بشت  اإلمام 

 (36) (ال لمي ال ي ا تق  البه

 :صورة اإلنسان :خامسا
وفائد   ال كدرا  انده  دؤدي عداد  إىل اسد قراء        .ت   صو   ادم مر أك ر الصدو  تكدرا ا يف القدر ن الكدر م    

كدي   بدع يف األذهدان     اآل اء واألفكا  وت بب ها يف أذهان الداس وهل ا    تكرا ا لصو   يل  ادم يف القدر ن 
 .ان ادم يل  مر الرتاب ،حقبقة

 -:وق  وظف اإلمام ه ه احلقبقة يف قوله
س  :وهو به ا  دظدر إىل قولده ت داىل    ،(31) (وفضوا ،واعضاء ،ووصوا ،فجب  مدها صو   ذات احداء)

 .  صدو   ادم واملراد بالصو  ،فاإلمام  شري إىل ضمري مدها   ود اىل الرتبة .(61)وصو كم فأحسر صو كم س 
وفبدده  ،والددرجلني والبهددا اومددا بكلم دده أعضدداء  ،والصدد   ،والبدد  ر ،ويف جسددم اإلنسددان أجددزاء كددالرأس 

 ،عدر احلركدة   نولوالها ل جز الكانسدا  ،وهي مل ق  ال ظام ،وفبه م اص  ،والبها أ ا  باالحداء ،أضالع
وهدي املقصدود مدر كلمدة      ،وفبده عصد   شد  األعضداء ب ضدها إىل ب دض       ،وق  عرب اإلمام عدهدا بال صدوا  

 .(60)وصوا مر الوصوا 
ف ي اآل ة صو   ادم وظ ها اإلمام يف ال  بري عر االنسجام ال ام بني الل ظ القر ندي واحلقبقدة الدي تقدوا     

حتلب  جسم اإلنسان علمبدا   كدون مدر ن دس     ) :ان جسم اإلنسان   كون مر ال داصر ال لز ددة والالفلز ة و
 .(61) ( كون مدها الرتابال داصر الس ة عشر الي  

                                                
  .33ص – 37اإلعجا  ال لمي يف القران الكر م / ص  -35
 .67/ ص 0 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -36
 .16الدا عات /  -33
 .61اإلعجا  ال لمي يف القران الكر م /  -36
 .16/ ص  0هج البالغة / ابر أبي احل    / ج رح ن -31
 .63غافر /  -61
 .007/ ص 0يف ظالا نهج البالغة / ج -60
 .33اإلعجا  ال لمي يف القران الكر م / ص -61
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واإلمام يف توظب ه ه ا أ اد ان  بني ال اللة القر نبة الي تربط ب هر اإلنسان مدر يدالا تكو ددات صدو      
 .ياصة ل كون ابلغ تأثريا يف ن سه وا   وق ا ل صد  ت كريا مجبال  شك  وح   لغو ة م كاملة

 لدوم بأسدلوب أدبدي  قبد  وهد ا مدا  د ه        مر يالا ما تق م تبني لدا ان اإلمام متكر مدر عدر  هد ه ال   
 .حب  سرد لدا أدذ املسائ  ال لمبة بير قة بلبغة تبهج الد س وتر ح ال ق  .حقبقة ماثلة يف ييبه

 :توظيف الرسل واألنبياء :املبحث الرابع
ة ل لك ت   يف جوهرها وساط ،ان الغا ة األساسبة مر ب  ة األنبباء هي ه ا ة اإلنسان وتوجبهه وت لبمه

 .بني اطخال  واملتلوذ وه فها كما قلدا ه ا ة اطخلد  اىل احلد 
 ،ملا ت ريه مر ال شدو   لد ى املد لقني    ،وذكر الك ري مر أيبا  األنبباء والرس  وم  يف طباته داللة مؤثر 

وقداا   .(67)س لق  كان لكم فدبهم اسدو  حسددة س     :قاا ت اىل ،وملا تس  عبه مر االن باه اىل ت ب  أيبا  األنبباء
والق و  تلك احلسدة الرائ ة عرضها اإلمدام بأسدلوب    ،(63)س ق  كانع لكم اسو  حسدة يف إبراهبم س  :ت اىل
ولدو   .وتوجبده تركبدزه حندو اطخدري     ،ال ي له دالل ه يف الد  الد ري مر اج  إحد اث ال دأثري يف امل لقدي    ، ائ 

 نا مناذج ك ري  تش م  عل  ب   الرس  لوج ،حاولدا ان ن لمس توظبف ه ه الق و  يف ب ض يي  اإلمام
 .(65) (فب   فبهم  سلهم) :فمدها قولده ،اس  ملها اإلمام يف ييبه ،واألنبباء

 .(66) (س  سال مبشر ر ومد   ر لئال  كون للداس عل  اهلل حجة :وهو يف ه ا  دظر إىل قوله ت اىل
اعدد  للم ددرد  القر نبددة يف السددباذ  م بدد ا مددر الدد و  ال  ،قدد و    م لددها يف قولدده ،لقدد  اختدد  مددر الرسدد 

 .وما حتمله مر طاقة داللبة مؤثر  يف ن س املس قب  ،اطخيابي
ودلب  لك  ،كاف لك يف االسو  -ص –لق  كان يف  سوا اهلل ) :كما نالحظ مسو ال وظبف يف قوله

غا ة ذلك حتقبد   و .(66)س لق  كان لكم يف  سوا اهلل اسو  حسدة س  :موظ ا قوله ت اىل .(63)(.عل  ذم ال نبا
فضال عر اح دواء  وحبدة امل لقدي ومشداعره مدر       ،ال أثري امليلوب وج انبا وعقلبا يف عامة الداس وياص هم

 .يالا مرتكزات قر نبة
 .(61) (...ما ساله اال يبزا  أكله ،... واهلل.وان  ئع ثدبدع مبوس  كلبددم اهلل) :وقوله

ان  دئع  ) :وقولده أ ضدا   .(11)ا أنزلع إلي مر يدري فقدري س   س  ب إني مل :وكأنه أ اد ان   م   بقوله ت اىل
وقولده   .(10) (...فلقد  كدان   مد  سد ائ  اطخدوص ببد ه       ،وقدا   أهد  اجلددة    ،ثل ع ب اود صاح  املدزامري 

 .(11)و لبس اطخشر  ،وان  ئع قلع يف عبس  بر مر م لق  كان   وس  احلجر) :أ ضا
احلسدة    كها السام  مر السدباذ وقدرائر األحدواا الدي      و ب و ان ه ا االس ت ام كان له اب اد الق و 

 .ت م   باالق  اء

                                                
 .6املم حدة /  -67
 .3املم حدة /  -63
  007/ ص 0 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / / ج -65
 .065الدساء /  -66
 .111/ ص 1ابر أبي احل    / ج رح نهج البالغة /  -63
 .10األحزاب /  -66
 .111/ ص 1 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -61
 .13القص  /  -11
 .111/ ص 1 رح نهج البالغة / ابر أبي احل    / ج -10
 .111/ ص 1ن سه / ج-11
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وق  ه ف ه ا ال وظبف إىل حتر ك وجد ان اإلنسدان ملالمسدة عدام ال ضدبلة والكمداا وحتدري السدلوك         
 .األفض  يف سريته احلباتبة قوال ومما سة وت كريا

 
 

 وفبما  أتي ج وا مبواض  ال وظبف يف يي  اإلمام علي

 اجلزء والص حة الد  اآلي  د  املأيوذال
املص   أو 

 املرج 

 س فال  احل  والدوىس
 15االن ام 

 111/ ص 0ج أما وال ي فل  احلبة
 رح نهج 

 البالغة / ابر
 أبي احل   

سإنا   دا السماء ال نبا بز دة 
 الكواك 
 6الصافات 

 ن سه 67/ ص 0ج ثم   دها بز دة الكواك 

 املوتسسأ دما تكونوا    ككم 
 36الدساء 

ال  دجو مر املوت مر يافه وال 
   ي  البقاء مر أحبه

 ن سه 116/ ص 1ج

 س ا حسر  عل  ال بادس
 71 س 

 ن سه 711/ ص 0ج  ا يببة ال اعي

سولبمكدر هلم د دهم ال ي ا تض  
 هلمس
 55الدو  

 ن سه 751/ ص 6ج ال ي  ض  لد سه

 سوألقوا إلبكم السلمس
 11الدساء 

 ن سه 751/ ص 6ج م امل    وألق  إلبك

سواج   لي لسان ص ذ يف 
 اآلير رس

 63الش راء 
 ن سه 737/ ص 6ج والسدة الص ذ

 سوان ت  وا ن مة اهلل ال حتصوهاس
 73إبراهبم 

احلم  هلل ال ي ال  بلغ م ح ه 
 القائلون

 ن سه 53/ ص 0ج

سقاا  ب السموات واأل   وما 
 ببدهماس
 13الش راء 

 ن سه 53/ ص 0ج هفير اطخالئ  بق  ت

س رس  الر اح بشرا بني   ى 
  مح هس
 53األعراف 

 ن سه 53/ ص 0ج ونشر الر اح برمح ه

 سواجلباا أوتاداس
 3الدبأ 

 ن سه 53/ ص 0ج ووت  بالصتو  مب ان أ ضه

سما  كون مر  وى ثالثة إال هو 
  اب همس

 ن سه 36/ ص 0ج م  ك   ب، ال مبقا نة
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 3اجملادلة 

 ت  وه الر احس سفأصبح هشبما
 35الكهف 

   ي الروا ات اذ اء الر ح 
 اهلشبم

 ن سه 167/ ص 0ج

 سولوال ان ك   اهلل علبهم اجلالءس
 7احلشر 

وال نبا دا  مد  هلا ال داء، 
 وألهلها اجلالء

 ن سه 050/ ص 7ج

 سومر  ر غاس  إذا وق س
 7ال ل  

 ن سه 111/ ص 7ج احلم  هلل كلما وق  لب  وغس 

 ضغ اس سوي  بب ك
 33صو   ص 

وتكر  ؤي  مر ه ا ضغ ، 
 ومر ه ا ضغ 

 ن سه 131/ ص 7ج

 سونرد عل  أعقابدا ب   إذ ه انا اهللس
 30االن ام 

 ن سه 011/ ص 3ج عودوا عل  اثر االعقاب

سوستر لكم الشمس والقمر 
 دائبنيس
 77إبراهبم 

والشمس والقمر دائبان يف 
 مرضاته

 ن سه 711/ ص 6ج

 ك ىوأعي  قلبال وا
 73الدجم 

 ن سه 761/ ص 6ج وال  كب ه إال عياء

 سولق  جئ مونا فرادىس
 13االن ام 

 ن سه 151/ ص 6ج ومب وثون إفرادا

 سفأص ع مبا تؤمرس
 13احلجر 

 ن سه 63/ ص 3ج أ سله بأمره صادعا

 سسراببلهم مر قيرانس
 51إبراهبم 

 ن سه 115/ ص 3ج وألبسهم سرابب  القيران

ن ما هو   اء سوندزا مر القرا
 و محة للمؤمدنيس

 61اإلسراء 
 ن سه 115/ ص 3ج فانه   اء الص و 

سفكبف إذا جئدا مر ك  امة بشهب  
 وجئدا بك عل  هؤالء  هب اس

 30الدساء 

أ سله داعبا إىل احل ، و اه ا 
 عل  اطخل 

 ن سه 136/ ص 3ج

 سهو األوا واآليرس
 7احل    

احلم  هلل األوا فال  يء قبله 
 ر فال  يء ب  هواآلي

 ن سه 63/ ص 3ج

 سفاسر بأهلك بقي  مر اللب س
 60هود 

 ن سه 011/ ص 3ج فل كقي  اللب  املظلم

وحسبدا ما ذكرنداه  دهاد     ،ولو أ دنا أن نأتي بب ض ما قب  عر توظبف يف يي  اإلمام لياا بدا املقام
  (17)وبرهانا
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 :اخلامتة
فضال عمدا ال طرحده ومداقشد ه كدال يف      ،ئج الي توصلدا إلبهاب   االن هاء مر حب دا الحع لدا ب ض الد ا

  :موض ه وذلك مر يالا ما  أتي
أن  قبم يف هد ا ال وظبدف مرج بدة ثدائبدة م ادهدا االن مداء للمدو وث القر ندي          اس ياع اإلمام  :أوال

 .لبد ج مر يالهلا وح   لغو ة قوامها القر ن وال  ر واللغة ،واالن ماء اللغوي
 .واس  ال قافة ومر جوان  تلك الس ة ال قافبة اجلان  القر ني كان اإلمام  :ثانبا
يف ت ب دا ل ده اطخيابي وج نا ان ال وظبف يالصة تأم  يف ال ات ونوع مر أنواع الد وبان يف ذات   :ثال ا

 .اهلل وان ه ا ال وظبف ولب  الدضوج ال كري وال أثر بالدصوص القر نبة وج و  الدشأ  األوىل
 ،ومدهدا امل ددوي   ،فمدها ال وظبف الل ظي ،تدوع ال وظبف القر ني يف اطخي  عل  مس وى البداء : ا اب

 .مما  شري إىل إمكانبات فدبة لإلمام يف اه ماا تلك القر نبة يف تصو ر ال وظبف ،والرس  واألنبباء ،وال لمي
قبد  كشدف عدر    واضدحا بسدبيا لدبس فبده غمدو  او ت       كان ال وظبدف يف ييد  اإلمدام     :يامسا

 .اس  ما  ام   مر ل ن اإلمام للم رد  القر نبة
مر عر  ب دض ال لدوم مدر يدالا ال وظبدف ال لمدي بأسدلوب أدبدي  قبد            متكر اإلمام  :سادسا

حب  سرد لدا أدذ املسائ  ال لمبة بير قة بلبغة تبهج الد س وتدر ح   ،وه ا ما وج ناه حقبقة ماثلة يف ييبه
 .ال ق 

 ،ل ده اطخيابي وج نا مص اقا ل أكب  أهمبة امل رد  القر نبدة وصدقلها مدر يدالا القدر ن      يف ت ب دا :ساب ا
فضال عر السمة ال  بري ة الي تد رد بها امل رد  القر نبة وما تؤد ه مر انسجام موسبقي  راع  فبها ال الالت 

 .ال دبة واللغو ة واالج ماعبة والد سبة
 ،  تركبزه عل  امل د  فك  فقدر  تدؤدي م دد  تدوظب ي ال   كدر      دقة ال وظبف واي با  الل ضة م :ثامدا

 .ومد قا  وقو ة ال اللة عل  امل د  ،كما    يف توظب ه أفكا ا مرتبدة ،وان كان ك  م د    ص  بسابقه
ظهر ان غا ة اإلمام وه فه مدر هد ا ال وظبدف حتر دك وجد ان اإلنسدان ملالمسدة عدام ال ضدبلة           :تاس ا

 .سلوك األفض  يف سريتده احلباتبدة قوال ومما سدة وت كريوالكماا وحتري ال
 ،مدر ال دأن  يف الصدباغة    ،ال وظبف   د  أمنوذجدا للد در األدبدي بكد  يصائصده ومساتده ال دبدة         :عا را

 .وقو  ال أثري الوج اني ،واالع ماد عل  ال صو ر
وإظهدا ا ملهدا ات    ،ربدة مدده  ال ي قص نا به الق ،حنم  اهلل عل  حسر م ون ه إلمتام ه ا البح  ،وأيريا

فوجد نا أن سددا    ،ال ي غبب ه األ ام عر ذاكر  البح  وال  اسدة  ،وق  ات اإلمام يف توظبف الل ظة القر نبة
 .انه مسب  ال عاء ،سائلني اهلل ان  وفقدا طخ مة القران الكر م ،م  دني له بالوفاء وحسر ال كر

 املصادر واملراجع 
 القران الكر م. 
  م0137 ،بريوت ،املك بة ال قافبة (هد100ت)جالا ال  ر السبوطي  ،علوم القراناإلتقان يف.  
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 ل اس ا ال  د
 

        امسدد  امليالدد  يف سددري  امددري املددؤمدني علددي بددر ابددي طالدد  ) تصددب ه وعصددره( د. علددي حممدد
 م. 1117الصالبي، دا  االميان لليب  والدشر، االسكد   ة 

 م1113 ،1ط ،ا ران ،ا  االنصا د ،د. محب  الدج ي ،اإلعجا  ال لمي يف القران الكر م. 
 هددد / حتقبدد  امحدد  صددقر، دا   317، )البدداقالني( )ابددو بكددر حممدد  بددر اليبدد ، ت إعجددا  القددران

  امل ا ف، مبصر )د.ت(.
  0161 –يف انوا  الب    / ابر م صوم امل ني، حتقب   اكر هادي، ميب ة الدجف  أنوا  الربب.  
 ( نشر وت لب 116الب    / ابر امل  ز )كرتش وفسكي )د.ت( هد 
 حتقب  حمم  أبو ال ضد  إبدراهبم   ،ب   ال  ر حمم  بر عب  اهلل الز كشي ،الربهان يف علوم القران، 

 .م0131 ،1ط ،ميب ة عبس  البابي احلليب و ركاه
 د. ت ،3ط ،مصر ،دا  امل ا ف ،د.  وقي ضبف ،ال صر اإلسالمي ،تا  خ األدب ال ربي. 
 م 0163 ،جام ة بغ اد ،حل السامرائيد. فاض  صا ،ال  بري القر ني. 
  يف امل دداني والببددان والبدد   : السددب  امحدد  اهلددامشي، دا  احبدداء الددرتاث ال ربددي، جددواهر البالغددة

 بريوت )د.ت(.
 طب  مبياب  دا  الشؤون ال قافبة ،د. صاحل هو  ي ،ال وظبف ال ين لليبب ة يف أدب  ب  حم وظ، 

 .م0111 ،بغ اد
 ن  1ط ،مصدر  ،ميب ة عبس  البابي احلليب و ركا ه ،ر أبي احل    امل  زلي رح نهج البالغة الب

 .م0165
  م.0136االل اظ / د. ابراهبم انبس، الدهضة اجل    ، القاهر ، طرذ تدمبة 
 م 0136 ،1ط،بريوت ،دا  ال لم للمال ني ،يف ظالا نهج البالغة للشبخ حمم  جواد مغدبة. 
  دا  ال ددألبف ،مصددي   عبدد  الواحدد  :حتقبدد  ،بددر كدد ري قصدد  األنببدداء ألبددي ال دد اء إمساعبدد، 

 .م0166 ،0ط،مصر
 م0111 ،0ط ،بريوت ،دا  الك   ال لمبة ،الكام  يف اللغة واألدب للمربد. 
  م.0166 – 0هد( بريوت، دا  ال كر، لبدان / ط300/ ابر مدظو  )لسان ال رب 
 د. ت. ،القاهر  ،نهضة مصر ميب ة ،امح  حمم  احلويف :حتقب  ،ابر األثري ،امل   السائر 
  د. ت.  ،بريوت ،دا  امل رفة ،حمم  حمي ال  ر عب  احلمب  :حتقب  ،املس ودي ،مروج ال ه 
  مراج ة االس اذ عب  السالم ها ون / جلدة مر علماء اللغة مبجم  اللغة ال رببة / امل جم الوسبط /

 م. 0137القاهر  / دا  امل ا ف، 

 دا  إحبداء   ،أبو القاسم احلسني بر حمم  امل روف بالراغد  األصد هاني   ،امل ردات يف غر   القران
  .هد0317 ،لبدان ،بريوت ،الرتاث ال ربي


