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 (13/4/2019؛ تاريخ القبول: 28/8/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ينفرد القرآن الكرمي بإعجاز  ونظم  يف مجيع سور  وآيات ، ويعدّ التخلص من أهم الفنون البالغية املتّبع  يف نظم ، 

الكرمي عامّة، وألجـل فهمـ  وتصـور  بشـكل صـحيح كانـ  سـور          القرآن آيات يف وحسن  التخلص برباعة البح  يهتم

الكهف أمنوذجا ل ، مبا فيها من االنتقال من قصة إىل أخرى بطريقـة بالغيـة وختلـص رائـع، وهـدف البحـ  دراسـة        

 وال عجائبـ   تفـىن  ال الـذي  العميـق  والبـاطن  األنيـق  الظـاهر  ذي الكـالم  أبلـغ  هـو  الـذي  اهلل يف كتـاب  "براعة التخلص"

 ،مقصـد  إىل مقصـد  مـن  ينتقل، وآيات  سور  وطول إعجاز  تنوع على فإنّ ، ب  إلّا الظلمات تكشف وال غرائب  تنقضي

ــك ــة بطريقــة املقاصــد هــذ  بــني وينقل ــة بالغي ــرابط بــني اصــطالح      .عجيب ــى الت ــتخلص"يؤكــد البحــ  عل وبعــض  "ال

، وأمهية املقال تكمن يف التركيز على قـوة  "االقتضاب"أو الل تقابل  كـ ،"االستطراد"املصطلحات الل تتداخل مع ، كـ

الــربط واالنتقــال بــني آيــات القــرآن وســور ، مراعيــا املناســبة يف ســياق ، مشــريا إىل هدفــ  مــن اإلبــالال وقصــد  مــن     

ل ذلـك مراعيـا   اخلطاب، ملّا يتحدذ عن معىن مـن املعـاين مث ينتقـل إىل آخـر، أو يـدمج معنـا يف معـىن، وجنـد  يف كـ         

، لشــدة االلتئــام بينــهما  ملعــىن األول إال وقــد وقــع عليــ  الإــاين وهــو يف احبيــ  ال يشــعر الســامع  الــتخلص يف انتقالــ ، 

وطريقة التحليل واستقراء الكإري من اآليات والسور هي املتبعة يف الكتابة، مـن خـالل االعتمـاد والتركيـز علـى بالغـة       

انتقال  بني مقاصد  بطريقتـ  التخلصـية احلسـنة، فتوصّـل البحـ  إىل أنّ القـرآن       النص القرآين وتالؤم  يف سياق  و

يف نصّ ، يتخلص من فكرة إىل قصة أو إىل قصص متعددة مطابقة لفكرة واحدة يبـدأ   "التخلص"الكرمي سلك روعة 

تقـل بـتخلص حسـن    يف سورة الكهف، الل طبقتها السـورة علـى القصـص األربـع فيهـا، وهـي تن       "الزينة"هبا السورة، كـ

 .بديع، وتربط بني حقائقها التشريعية العقائدية، فتظهر عظمة اخلالق وعجيب صنع 

 ةكلمات الرئيسال

 .االستطراد، االقتضاب، التشبيب، السياق، املناسبة، سورة الكهف، الزينة ،التخلص
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 مقدمة

 والفقرات والسياق اآليات بني للمناسبة بتدبّرهم الفن هبذا بالغا اهتماما املفسّرون لقد اهتم

 بينمـا ، بينـها  فيما واضحة عالقة ال متفاصلة وهلة ألول القرآن قار  يراها قد الل، القرآين

 واحلـال ، حفظهـا  ليـتقن  اآليـات  تـواي  يتـذكر  ان أجل من ومهية روابط للقرآن احلافظ جيعل

 .فيها ما والدّقة اخلفاء من فيها وروابط عالقات تتضمن نّهاأ

 وقصـد   الكـالم  مـن  هدفـ   إىل بـ   بدأ ضا ينتقل املقصود، مث غرض  عن بعيدا املتكلم يبدأ

 عـن  يتحـدذ  أن إمّا فاملتكلم التخلص، هو التمهيد، وانتقال  هي فبدايت ، اخلطاب أو الكتابة من

 وحكـم  غري  كالم كالم  يضمّن معىن، أو يف معنا يدمج أو، آخر إىل ينتقل مث املعاين من معىن

 يف الــتخلص يراعــي أن ذلــك كــل يف عليــ رســول ، ف وســنّة اهلل كــالم مــن يقتــبس أو، ســبق  مــن

ــا يف واملوازنــة، اســتطراد  يف واملناســبة، انتقالــ   هبــذا القــار  أو الســامع يشــعر ال اقتباســ ، ضّ

 وجــ  علـى  املقصــود إىل الكـالم  بـ   ابتــدأ ضـا  آخـر، وينتقــل  إىل موضـوع  مــن والـتخلص  اإلنتقـال 

 وقــع وقــد إال األول املعـىن  مــن نتقــالباال السـامع  يشــعر ال حبيــ  دقيقـاا،  اختالســاا خيتلســ  سـهل 

 الــذين والشــعراء اخلطبــاء مــن البلغــاء بــ  يتفــنّن مــا بينــهما، هــذا  االلتئــام لشــدة الإــاين عليــ 

 والتونق. التفنن هذا من خال كالم  كان من كتابا م، ويعيبون يف ويتنافسون يربعون

ى، ومـن غـرض إىل   فنرى النص القرآين ينتقل من موضوع إىل آخر، ومن فكرة إىل أخـر 

غرض، ومن فكرة إىل قصّة، أو مـن قصّـة إىل فكـرة، ومـن قصّـة إىل قصّـة، ومـن تكـوين إىل         

تشريع أو العكـس، ومـن علّـة إىل معلـول أو العكـس، ومـن متهيـد إىل مقصـد، ومـن ذكـر دالئـل            

القـدرة إىل ذكـر املوعظــة والعـربة، ومــن أمـور مادّيـة حســيّة إىل أمـور جتريديــة معنويـة، ومــن        

حلاضر إىل املاضي، ومن سـعة قدرتـ  تعـاىل إىل سـعة علمـ ، ومـن آياتـ  األنفسـية إىل آياتـ           ا

 اآلفاقية، وهكذا، ويف كل ذلك يتجسد اإلعجاز البالغي الفريد.

وال بـدّ مـن التـدبر يف كـلّ ذلـك مـن أجـل معرفـة أسـرار التـرابط املعنـوي والـدالي بـني تلكـم               

ــا مــن فنــون البالغــة وقــراءة النصــوص    اآليــات يف ســياقا ا املختلفــة، وقــد أفــ   رد البالغيــون فنّ

ــن الـــــــتخلص "بعنـــــــوان  ــية    "فـــــ ــة الفارســـــ ــمى باللغـــــ ــا يســـــ ــة  ، ويف""أو مـــــ االنكليزيـــــ

(Disengagement, Euphemism)يف "براعتـــ " أو "الـــتخلص براعـــة" عـــن فيـــ  ، حتـــدّ وا 

عن معـىن مـن املعـاين مث     فاملتكلم والكاتب إمّا أن يتحدذ اإلنسانية، واألدبية القرآنية النصوص

ينتقــل إىل آخــر، أو يــدمج معنــا يف معــىن، أو يضــمّن كالمــ  كــالم غــري  وحكــم مــن ســبق ، أو        
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يقتبس من كالم اهلل وسنّة رسول ، فعلي  يف كل ذلـك أن يراعـي الـتخلص يف انتقالـ ، واملناسـبة      

 نتقال.ا االيف استطراد ، واملوازنة يف اقتباس ، ضّا ال يشعر السامع أو القار  هبذ

 ونسـتبدل  ، "التخلص"بـر عن ُ إنّ من األفضل وحنن نتحدذ عن النصوص القرآنية أن ال نعبّ

قـد يكـون    "الـتخلص " اصـطالح نّ أل ؛بالعالقات السـياقية أو التـرابط بـني سـياقات آياتـ  وفقراتـ       

، يــةمنســجما مــع النصــوص البشــرية اإلنســانية أكإــر مــن انســجام  مــع النصــوص اإلهليــة الربّان 

ولعــل هــذا الــذي أوصــل أبــو العــالء حممــد بــن غــا  املعــروف بالغــامني بانكــار  الــتخلص يف آي    

، وإمنـا هـو اخلـروج مـن     (2/253 :1420ابن األ ـري،  )« ن القرآن خال من التخلصإ»، بقول : القرآن

كــالم إىل كــالم آخــر بلطيفــة تالئــم بــني الكالمــني، الــذي خــرج منــ ، والــذي دخــل إليــ ، ويعتــرب  

الـذي يتجنّبـ  املفسّـرون يف وصـف فواصـل       "السـجع "تخلص تكلفا، كما هـو احلـال يف مصـطلح    ال

 نّ  غالبا ما يكون على حساب املعاين والدالالت.أل ؛اآليات املباركة

 أخـرى  سـياقات  هناا بل، الواحدة اآلية يف اجلمل نظم على يقتصر ال القرآين التدبّر إنّ

 لآليـات  وتوضـيح الـتخلص فيهـا، كـتخلص اآليـة     ، عالقا ـا  يف والتدبر، هبا االهتمام من بدّ ال

 الســورة يف الفقــرات مــن وبعــدها قبلــها مــا إىل بالنســبة أو الفقــرة، بعــدها والــل قبلــها الــل

 .الواحدة، ويظهر ذلك واضحا يف سورة الكهف املباركة

 وستكون اإلجابة عن األسئلة التالية:

 النص القرآين؟ يف ما هو التخلص (1

 القة التخلص، باملناسبة واالستطراد واالقتضاب؟ما هي ع (2

 ما هي مناذج التخلص يف القرآن الكرمي؟ (3

 كيف نطبق التخلص يف سورة الكهف؟ (4

 فرضية البح 

 حيـ   الكـالم،  يف الرئيسـية  احملـاور  إىل املقدمـة  من االنتقال يف تظهر التخلص براعة -

 بينها. روابط ال

 .تفككامل املتشت  الكالم على التخلص سوء يطلق -

 عن ، ينفك ال الالحق إىل حباجة والسابق شديدا، النصّ، فقرات بني الربط يكون ملّا -

 املناسبة. يتحقق علم

 ويقابل االقتضاب. االستطراد، من يقرب مصطلح التخلص -

 واضحا. الكهف سورة يف يظهر حسن التخلص -
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 ات السابقة سارالد

يف اللغة، كما كتب  مقاالت  مهماا إاا، باعتبار  حب"التخلص"طرح  أكإر كتب البالغة موضوع 

 عديدة تتناول ، منها:

، ويطلـق علـى الـتخلص يف    (هـ296 املتول) باهلل املعتز كتاب البديع يف البديع، البن حممد -

 واالستطراد. التخلص يشمل ما اخلروج حبسن ، يريد"اخلروج حسن"كتاب  بـ

 باملؤيـد  امللقـب  محـزة  بـن  يحىياإلعجاز، ل حقائق وعلوم البالغة ألسرار كتاب الطراز -

 واالقتضــاب، وجيعــل فضــل  ، ويفــرد فصــال بعنــوان: الــتخلص  (هـــ745 املتــول) بــاهلل

ويــورد أمإلــة   القــرآن، ل الــتخلص ويــردّ علــى مــن أنكــر ورود   والنــا ر فيهمــا،  النــاظم

 يف كتاب اهلل. "التخلص"عديدة من 

، ويفرد ل  ذكـرا  (هـ837 ولاملت) احلموي حجة األرب، البن وغاية األدب كتاب خزانة -

ــرق    ــذكر الف ــ ، وي ــتخلص بــني خاصــا ب ــ  يشــترط واالســتطراد، بــونّ االســتطراد   ال  في

الكالم، ومهـا معـدومان يف الـتخلص، ويعطـي أمإلـة       قطع أو األول، الكالم إىل الرجوع

 كإرية من الشعر العريب فقط.

اآلداب، بعنـوان: مراحـل    حب  الدكتورة آالء أمحد حسـن، األسـتاذة يف جامعـة املوصـل، كليـة      -

ــة     ــتخلص أمنوذجــا  "التطــور البالغــي والنحــوي يف البالغــة العربي ــى   "حســن ال ــ  عل ، تؤكــد في

 إعجاز القرآن يف أسرار  اللغوية، وعلى التخلص حصرا، وتعدّ  غاية يف الروعة واإلبداع.

لسسـتاذ املسـاعد يف كليـة الشـريعة يف      "حسـن الـتخلص يف سـورة النـور    "حب  بعنـوان   -

امعــة الريمــوا، الــدكتور زكريــا علــي حممــود اخلضــر، يــذكر العالقــة بــني حســن            ج

التخلص وعلم املناسبات، ويذكر إهتمام املفسّرين في  وأنّـ  أحـد األوجـ  البالغيـة يف     

 إعجاز القرآن الكرمي.

 املبحث األول: مباحث متهيدية

 معىن التخلص

خلَّصْـتُ ُ  »، و، بـاب خلـص(  العـني )« ي خالَصْ ُ إلي : وصل  إل»، وفهو خالصا خلص الشيء خلوص

يقال خلص من ورطتـ   »، و، باب خلص(اللغة تاجالصحاح )« ، أي جنّيت  فتاخالَّصاامن كذا تاخْليص

﴿فَ َلمَّ  ا : ســلم منــها وجنــا وخلــص مــن القــوم اعتــزهلم وانفصــل منــهم ويف التبيــل العزيــز          
اخلــالص يف اللغــة  ». و، بــاب خلــص( جــم الوســيط املع) «(80)يوســف/ اْستَ ْيَئُس  وا ِمْن  ُه َخَلُص  وا َنِجيّ  ا﴾
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االنفكـاا  ،لغـةا ال يفالتخلص . فـ (681: 1408)الطرحيـي،  « صـفى وختلـص ومل ميتـزج بغـري      ،كال

 بإالذ استعماالت: صطالحيف االيويت من الشيء أو اخلروج عن ، و

مـن  ختلّـص زيـد   »ما يوافق املعىن اللغوي وهو االنفكاا من الشيء والتخلص من ، و األول:

 منـها،  هـذ  حمنـة ال أدري كيـف الـتخلص    كقولك:  (201: 1423)احليدري، « مشكلت ، جنا وسلم

وال ينبغي ملن أساء إىل ذي سـلطان أن يقـع يف   »من ،  ميكن التخلصال امللتصق: لشيءقولك لو

 .  (284: 1971)ابن اجلوزي، « يد ، فإن  إذا رام التخلص مل يقدر

أي يـتخلص مـن انـ     أو الـتخلص عنـد الشـعراء،     "القلمياالسم "وهو ما يسمّى بـ الإاين:

وهذ  ظاهرة عرفها  ،يف التخفي ينسب  لنفس  رغبة كاتبيتخذ  ال احلقيقي إىل اسم مستعار

اللقب أو االسـم املسـتعار الـذي خيتـار  الشـاعر لنفسـ ، بـدال         ، باختاذاألدب القدمي واحلدي 

، (2/1114 :1429)عبداحلميـد،   «ملستعار للكاتباالسم ا هو االسم القلميّ»و من ان  احلقيقي،

وهـو مـوخوذ مـن معـىن     ، يذكر  يف آخر بي  من الغزل فيسمى هذا البي  بعقـر القصـيدة  قد و

الــتخلص عنــد البلغــاء مبعــىن ذكــر املــادح النــ  يف املــدح واالنتقــال إىل املقصــود مــع رعايــة     

ذكـر أيـام   » شبيب هو االبتداء باألمروالت ،وينتهي بالتخلص، التشبيب، فيبدأ الكاتب باملناسبة

مث  ،والغزل وذلك يكـون يف ابتـداء قصـائد الشـعر يبـدأ بـ  أوال هـذا هـو األصـل          الشباب واللهو

. أمّا الـتخلص حيـ  ينتـهي الكاتـب إليـ  فــ       (317تا:  ال، الواحدي)« يسمي ابتداء كل أمر تشبيبا

 .(2/1323 :1996 الفاروقي،)« هو اللّقب أو االسم الذي خيترع  لنفس »

 إىل الكـالم  بـ   افتـتح  ضـا  أو ما يسمى يف البالغة حبسن التخلص، وهو الوصول الإال :

ــوب املقصــود  ــة مــع املطل ــتخلص، وهــو   »املناســبة يف االنتقــال، ويف الشــعر    رعاي ــ  ال ــ  بي البي

االنتقـال مــن غـرضا إىل غــرضا   »أي  (1/527 :1983، عبـاس  )عبــاس« الـرابط بـني الغــزل واملـدح   

ـــن    آخـــر،  ومـــن معـــىن إىل معـــىن خمتلـــف، وذكـــروا لـــ  شـــروطاا وهـــي أن يقـــع االتصـــال ويُـوْمـا

. واالنتقال هبذ  الصورة من قصة (274: 1989 مطلوب،) «ااالنفصال أوالا، وتالؤم الطرفني  اني

ـرُوراة مــن»أو إىل قصــة أخــرى   ـرُوراة إِلَــى  ضـا يســمى يف علــم  ، (11/379 :1406، البغــدادي)« ضـا

أو فصـال جديـدا،   ، اجديـد  التخلص، فينتقـل مـن غـري أن يقـول مـإالا: مشـهد      البالغة: حسن ا

وإمنا هي كلها متصـلة ببعضـها، وخيـرج مـن شـيء إىل شـيء مـن غـري أن تشـعر أنـك خرجـ             

كـا غـري متماسـك وال متجـاذب ضـا يعـاب       يتا مفكّيـوتون هبـا شـتّ   »، ال أن ودخل  يف شـيء آخـر  

 .(2/228: 1996 الزرقاين،)« الشعراء من أجل  بسوء التخلص
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اخلروج واالنتقال ضـا ابتـدأ بـ  الكـالم إىل     »بونّ   رّفوعُ «يتصل بالسرقات الشعرية»ضا  وهو

ــ  ال يشــعر الســامع      ا الغــرض املقصــود، برابطــة جتعــل املعــاين آخــذ      بعضــها برقــاب بعــض، حبي

 يف الــتخلص ، وغالبــا مــا ينتــهي حســن(344: 2007)اهلــامشي، « باالنتقــال لشــدة االلتئــام واالنســجام

ــ حســن   ينتــهي أن املؤســف ومــن» نفــع مــن املمــدوح الشــعر العــريب باملــديح، ومــا يترقــب مــن يــد     ــ

، وقــد (4/453: 1415درويــش، )« بــ  نعتــرف وال املــديح هــذا نقــر ال وحنــن باملــديح الــتخلص ــــ غالبــا 

غـزل إىل  واسطة لالنتقال مـن ال »يكون هذا املديح عاديا بل ومناسبا عند بعضهم، فيكون التخلص 

 :1996)الفــاروقي، « املــدح بوجــ  مناســب وإذا مل يــذكر الــتخلّص يف القصــيدة فإنّهــا تســمّى مقتضــبة 

مث يتفاضـــل النـــاس ل الـــتخلص، فعلـــى قـــدر االقتـــدار ل الـــنظم والنإـــر يكـــون حســـن  ، »(2/1323

 اإلنتقـــال خبفـــة مـــن فـــنّ اىل آخـــر مـــن فنـــون »، واملقصـــود منـــ  (2/173 :1423)العلـــوي، « الـــتخلص

 .(35: 1410راجع: ابن املعتز، ) "اخلروج حسن"، ونّا  ابن املعتز بـ(5: 1432اخلضر، ) «الكالم

حُسْـنا االنتقـال مـن    »يسمّي امليداين،  «توجي  العناية يف صناعة الكالم األديب» عنوان حت و

ــال       ــ  باالنتقـ ــي معـ ــعُرُ املتلقّـ ــا ال يشـ ــالم، مبـ ــي يف الكـ ــوع الرئيسـ ــة إىل املوضـ ــ «املقدمـ ــنا »ـ بـ حُسْـ

براعـة االسـتهالل،   »املهمّة يف صـناعة الكـالم والـل هـي:      ة. وجيعلها من األمور الإال «التخلّص

، وهو فن حدي  شاع بعد نزول القرآن وعنايتـ  بـ  واسـتعمال ،    «وحُسُنِ التخلّص، وبراعة اخلتام

 .(2/561 :1416، )حابان كَة« عند شعراء وخطباء العرب القدماءا يكن هذا الفنّ متّبع» فلم

أن ينتقل الشاعر أو النا ر من فـنّ مـن فنـون الكـالم إىل فـن  آخـرا،       »وقد عرّف  امليداين بـ 

ــنا مســتطاب، غــري مســتنكر يف النفــوس وال يف      أو مــن موضــوع إىل موضــوع آخــرا بوســل وبا حسا

ج مـن تـالؤم، أو   األلباب، وأحسانُ  ما ال يشعُرُ املتلقّي مع  باالنتقـال، ملـا أحد ـ  التمهيـد املتـدرّ     

، أمـا  (2/561 :1416حبنكـة،  )« حل سْنِ اختيار املفصل الذي حصل عند  االنتقـال، أو لغـري ذلـك   

 مـع  املقصـود  إىل غـري   أو تشـبيب  من ب  الكالم شبب ضا االنتقال»القزويس فقد عرف  بونّ  

 كيــف قصــودامل إىل التشــبيب مــن لالنتقــال مترقبــا يكــون الســامع ألن بينــهما؛ املالءمــة رعايــة

 مـا  إىل إصـفائ   علـى  وأعـان  السـامع  نشـاط  مـن  حـرا  الطرفني متالئم حسنا كان فإذا يكون

 .(393: 1998، القزويس) «بعد 

يف هــذا البحـ  واملــوخوذ بنظــر اإلعتبــار، يف آي   "الــتخلص"واملعـىن الإالــ  هــو املقصـود مــن   

بآيات  من معىن إىل آخـر ومـن    القرآن الكرمي وسور ، مبا في  من بالغة ودقة وتالؤم وهو ينتقل

ســلوب  وقصــة إىل حكمــة، ومــن دعــوة لتغــيري إىل هــدف للتطبيــق، وهكــذا حــىت خيــرج النــاس ب     

 العميق، من الظلمات إىل النور، وستكون الدراسة التطبيقية لروعة التخلص يف سورة الكهف.
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 واملناسبة التخلص بني العالقة

يف اخـتالف الـروابط بـني فقـرات الـنص، ففـي        علينا أن نفرّق بني حسـن الـتخلص واملناسـبة،   

حســن الــتخلص ال توجــد روابـــط بــني املوضــوعات وإّن اإلنتقــال بينـــها يكــون بإجيــاد عالقـــة         

ضيّزة، وانتخاب موضوع مشـترا يـربط بـني فقرا ـا، فـالفقرة األوىل متكاملـة لـيس حباجـة         

لقـار  يشـعر هبـذا االنتقـال،     جيعـل ا  اىل الفقرة التالية، وإنّما تطرح إلكمال الفكرة، بشـكل ال 

فقـرات الـنصّ، شـديدا، والسـابق حباجـة       فيكـون الـربط بـني    "املناسبة"أمّا  "التخلص"هذا يف 

 اللغـة،  يف إىل الالحق وال ينفـّك عنـ ، كالعلّـة واملعلـول، فيوجـد بينـها تـالزم ذهـس، فاملناسـبة         

 أو عـام »ربـط بـني الفقـرات     هـي  واملناسبة يف اإلصطالح ،(4/265 :1984الزبيدي: )  «املشاكلة»

 كالسـبب  الذهس التالزم أو العالقات أنواع من ذلك غري أو خياي، أو حسي أو عقلي خاص،

ــول، والعلّــة واملســبب، ، ويــدعى (2/289 :1394، الســيوطي) «وحنــو  والضــدّين والــنظريين واملعل

 آيـات القـرآن، وضـع    يف واملقصود من املناسبة (178: 1302اخلفاجي، )« التجميع» املناسبة ترا

وعلــم  .بــآخر  أولـ   مــرتبط متّحـد  نــص يف بوقوعــ  الكـالم  يناسـبها، وارتبــاط  موضــع يف اآليـة 

 غرض من االنتقال يف والتناسب اآليات، سياق يف األغراض بني املعنوي التسلسل» املناسبة أو

  الكرمي، القرآن تناسق ومن. . من الظواهر السياقية للنص(88 :2013الشاريب، )« غرض إىل

 وهـي كـإرية  . معـىن  يناسـب   مبـا  كالم  يتمّم مث مبعىن، املتكلم يبتد  أن املعاين، ومناسبة

﴿َأَوَلْم يَ ْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكنَ ا ِم ْن قَ  ْبِلِهْم ِم َن اْلُق ُروِن تعاىل:  فإن نظرنا اىل قول » العزيز الكتاب يف
ي  اٍت َأفَ  ال َيْس  َمُعوَن، َأَولَ  ْم يَ   َرْوا أَنَّ  ا َنُس  وُق اْلَم  اَت ِإلَ  ى اأْلَْرِض َيْمُش  وَن ِف  ي َمَس  اِكِنِهْم ِإنَّ ِف  ي َذلِ  َك َْل 

وجــدنا  ،(27-26/الســجدة) اْلُج  ُرِز فَ ُنْخ  ِرُج بِ  ِه َزْرًع  ا تَْأُك  ُل ِمْن  ُه أَنْ َع  اُمُهْم َوأَنْ ُفُس  ُهْم َأفَ  ال يُ ْبِص  ُروَن﴾

ويف ذيـل   نعيـة،  املوعظـة  ألنّ ﴿َأَولَ ْم يَ  َرْوا﴾ ليقـ  ومل ﴿َأَوَلْم يَ ْه ِد َلُه ْم﴾ اآلية صدر املوعظة يف

ــا. ﴿َأفَ  ال َيْس  َمُعوَن﴾ اآليــة  بعــد يقــول ،﴿َأَولَ  ْم يَ   َرْوا﴾: مرئيــة موعظتــها الــل اآليــة صــدر يف أمّ

 املناسـبة  مـن معرفـة   . والفائدة(367: 2004 احلموي، :)راجع «﴿َأَفال يُ ْبِصُروَن﴾ البصرية املوعظة

 التـوليف  ويصـري  االرتبـاط،  بـذلك  فيقـوى  بعـض،  بوعنـاق  آخـذ  بعضها الكالم أجزاء جعل»هو 

 آيـات  بـني  املناسـبة  نعـرف  أن أردنا وإن .(60 :1417القيعي، )« املتالئم احملكم البناء حال حال 

 مـن  السامع ينقل وما السورة، سيق  أجل  من الذي الواحدة، فعلينا أن نفهم الغرض السورة

: 1417 )القيعــي،« وهنايتــها الســورة أول بــني الكامــل االنســجام علــى التعــرف»حالــة، و إىل حالــة

 بـني  املناسـبة »، وتعتـرب  (4/293تـا:   الالدسـوقي،  )« الـتخلص  حسـن  املناسبة، في  رعاية»، فـ (63

 الفصاحة. شروط من (169 :1302 اخلفاجي،)« األلفاظ
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 بـ   ابتـد   ضّـا  جاخلـرو »فالفرق يف رعاية املناسبة بني كالمني حيدّد املقصود، فـإن كـان   

 ختلّـص  فهـو  واملقصـود  املبـدأ  بـني  املناسـبة  مراعـاة  مـع  املقصـود،  إىل املقـال  ب  وافتتح الكالم

 «بعـد(  )أمّـا : قـوهلم  التخلّص من القريب االقتضاب ومن .واقتطاع ارجتال أي وإلّا فاقتضاب

 .(36-35: 1413األعرج،  نظام :اجع)ر

 واالستطراد التخلص بني العالقة

ستطراد( يقرب من فن )التخلص( بفـروق بالغيـة بسـيطة، وحيتـاج الكاتـب أن يتعـرف       فنّ )اال

عجيبــة، ومــن  بطريقــة املقاصــد هــذ  بــني وينقــل القــار ، مقصــد إىل مقصــد مــن عليهــا لينتقــل

فـن دقيـق متشـعب، جيـنح اليـ       » االسـتطراد، يتّضـح الـتخلص، فاالسـتطراد     خـالل التعـرف علـى   

ــأل خييــل إليــك  املــتكلم يف غــرض مــن أغــراض القــو     مســتمر فيــ ، مث خيــرج منــ  إىل غــري    نّ

ومعــــىن الــــتخلص يقــــرب مــــن ، (1/278 :1415، درويــــش)« لملناســــبة بينــــهما، مث يرجــــع إىل االو

 «الــتخلص مــن قريــب فاالســتطراد»، ال يكــادان يفترقــانو اإلســتطراد حــىت كونّهمــا ال ينفصــالن 

 وقـد  آخر؛ معىن ل يوخذ في  ميرّ فبينا معىن، ل املتكلّم يوخذ أن»، واإلستطراد (36)ابن املعتز، 

يف »فــــ فرقـــا بينـــهما  البالغـــيني جيعـــل بعـــض، بينمـــا (398العســـكري، ) «إليـــ  ســـببا األول جعـــل

بذكر األمـر   ية وأقبل  على ما ختلص  إلي  ويف االستطراد مترّالتخلص ترك  ما كن  في  بالكلّ

رك  وتعود إىل مـا كنـ  فيـ  كونـك مل تقصـد       الذي استطردت إلي  مرورا كالربق اخلاطف مث تت

كمـا يقـول القائـل: وعلـى     ، »(2/285 :1405األبياري، ؛ 2/292: 1394 ،)السيوطي« وإمنا عرض عروضا

« مـــن غـــري عـــاطف»يـــويت اإلســـتطراد عـــادة ولـــذلك  «،ذكــر فـــالن فـــإنّ مـــن شـــون  كيـــ  وكيـــ  

عترضـ ، كمـا يـذكر الزخمشـري     ، وربّما يكـون اإلسـتطراد كاجلملـة امل   (1/401 :1407، الزخمشري)

 .(3/494 :1407)الزخمشري،  «كالم اعترض ب  على سبيل االستطراد»يف تفسري  

 ،علي  وح ّ ،ن فضل اإلنفاق يف سبيل   تعاىل ملا بيّإنّ»ستطراد يف القرآن الكرمي، فمن اال

بقولـ :  نـا علـى االعتمـاد علـى احلـق      الشـيطان وإىل شـرور الـنفس، وحإّ    حذرنا من اجلنوح إىل

يُ   ْؤِتي اْلِحْكَم  َة َم  ْن ﴿ ن بقولــ :، مث بــيّ(268)البقــرة/ ﴾الشَّ  ْياَاُن يَِع  دُُكُم اْلَفْق  َر َويَ  ْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَش  اتِ ﴿
أن ذلك أمر يعرف  املتخصـص باحلكمـة الـل يـؤ ر اهلل هبـا مـن يشـاء،         ،(269)البقرة/ ﴾َيَشات

ن أن ، وبيّ(270/البقرة) ْم ِمْن نَ َفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر﴾﴿َوَما أَنَفْقتُ بقول : مث رجع إىل ذكر النفقة 

ال ينســى، وصــار ذلــك احلكمــة مــع كونــ  متعلقــا مبــا تقــدم   ذلــك موضــوع عنــد مــن ال يســهو أو

، الراغــب األصــفهاين)« واحلــ  علــى معرفتــها والتخصــيص هبــا   ،كاالســتطراد والتنويــ  بــذكرها 
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 خاِش  َعةً  اأْلَْرضَ  تَ  َرر أَنَّ  كَ  آياتِ هِ  َوِم نْ ﴿: وجــل عـز  اهلل قــول ، ومـن اإلســتطراد أيضـا،  (568: 1420
َها أَنْ َزْلنا فَِإذا ْْ  اْهتَ زَّتْ  اْلماتَ  َعَلي ْ  بـإنزال  نفسـ   علـى  سـبحان   اهلل يـدلّ  ، فبينا(39/)فصل  ﴾َورََب

ــزاز الغيــ  ، (39/صــل ف) ﴾اْلَم  ْوتى َلُمْح  يِ  َأْحياه  ا الَّ  ِذي ِإنَّ ﴿: قــال خشــوعها بعــد األرض واهت

 الغيـ   ذكـر  مـن  تقـدّم  مـا  جعـل  وقـد  إفنائهـا،  بعـد  املـوتى  إعـادة  علـى  قدرتـ   عـن »تعاىل  أخرب

 نفسـ   علـى  الداللـة  يريـد  أنّـ   إال الكـالم،  ألوّل السـامع  يف تقـدير  يكن ومل علي ، دليال والنبات

 .(398 :1419 العسكري،)« مجيعا املعنيني فاستول اإلعادة، على الدّاللة دون املطر، بذكر

يــذانا للــتخلص، ويــذكر ذلــك يف آخــر ســورة       إســتطراد  مث إنّ بعــض املفسّــرين جيعــل اال  

فبمناسبة ذكر »الفرقان، وفي  يطمع القار  بونّ  استطراد لكنّ  باحلقيقة من أبدع التخلص، 

من أراد أن يذَّكَّر تُخلّص إىل خصال املؤمنني أتباع النو صلى اهلل علي  وسلم حـىت تسـتكمل   

. وهـذا مـن أبـدع الـتخلص إذْ كـان      .رة أغراض التنوي  بالقرآن ومـن جـاء بـ  ومـن اتبعـو      السو

 لْ قُ ﴿أن  استطراد عارض كسوابق  حىت يُفاجئ  ما يؤذن باخلتام وهو ا للسامع مطمِعا مفاجئ
 .(15/66: 1984 ،ابن عاشور)« (77/الفرقان) ﴾يبأ رَ  مْ كُ ؤا بِ بَ ا يَ عْ مَ 

 بقتضاواال التخلص بني العالقة

ومن أجـل أن نفهـم الـتخلص فهمـا صـحيحا، علينـا أن نعلـم مـا يقابلـ  مـن معـىن، فاصـطالح             

ــون مبعــىن ي    ــتخلص االقتضــاب يســتعمل  البالغي ــل ال ــتخلص بـــ قاب ــان هــو»و ،"هــذا"، أو ال  اإلتي

ــا:  دســوقي،) «ومناســبة ربــط بــال باملقصــود ــتخلّص   4/295ال ت ــي، ال ــذكر احللّ ــا ي ــرّف  (، وملّ ويع

 فـإن »الكالمـني، يقـول:    بـني  تالمي بلطيفة غري  آخر كالم إىل كالم من خلروجحقيقت ، بونّ  ا

 قتطـاع اال ويُسـمّى  اإلقتضـاب  فهـو  الكالمـني  بـني  تـربط  مناسبة وبغري لطيفة بغري اخلروج كان

احللي، ) «يالئم  ال ما إىل الكالم ب  ابتدأ ضّا والناظم النا ر ينتقل أن وهو ضا،أي رجتالواال

تنشـيطا للسـامع   »فاالقتضاب هو الفصـل والـتخلص هـو الوصـل، ويكـون اإلقتضـاب       (، 87 ال تا:

فـإن   ،(49)ص/ ﴾َهَذا ِذْكْر َوِإنَّ لِْلُمتَِّقيَن َلُحْسَن َمابٍ ﴿، كقول  بعد ذكر األنبياء "هذا"ـمفصوال ب

ا هذا القرآن نوع من الذكر. ملا انتهى ذكـر األنبيـاء، وهـو نـوع مـن التبيـل، أراد أن يـذكر نوعـ        

فـذكر   ،(55)ص/ ﴾َهَذا َوِإنَّ لِلاَّ اِغيَن َلَش رَّ َم ابٍ ﴿ا فرال قال: ة وأهلها، مث ملّآخر وهو ذكر اجلنّ

كـان قـدماء العـرب ينتقلـون     ، كمـا  (1/48 :1408السيوطي، ؛ 2/285 :1405)األبياري،  «النار وأهلها

ــزال أو وصـــف أرضـــهم»، امــن معـــىن إىل آخـــر انتقـــاالا مفاجئـــ  وأنعـــامهم، أو  ينتقلـــون مـــن الْغـا

احلدي  من قومهم أو بطوال م أو غري ذلـك، إىل املـدح أو االسـتجداء أو غـري ذلـك ضـا هـو        
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بنحـو قـوهلم:   »، أو يتبعـون اسـلوب الفصـل النتقـاهلم مـن موضـوع آلخـر        «مقصودُهم األساسـي 

ة احلمـد والإنـاء   الْفَصْـل  بعبـارة "أمّـا باعْـد" بعْـدا مقدّمـ      » أو «"دعْ ذا" و"عادت عنْ ذا" أو بغـري ذلـك  

باسم "على اهلل عز  وجلَّ، والصالة والسالم على نبيّ  حممد صلى اهلل علي  وسلم، أو الفصل 

ّضا يُشْـعُِر بانتـهاء كـالم سـابق وابتـداء كـالما جديـد        " االشارة "هذا" أو "هذا ذكْره" أو حنومها

قتضــاب واضــح يف قولــ  ، واال(2/561: 1416 حبنكــة،)« بايف موضــوعا آخــر، ويُســم ى هــذا اقتضــا 

 لفـظ  ألنّ». (11)اجلا ية/ ﴿َهَذا ُهًدر َوالَِّذيَن َكَفُروا بِايَاِت رَبأِهْم َلُهْم َعَذاْب ِمْن رِْجٍز أَلِ يْم﴾تعاىل: 

 مـن  املقصـود  غـري  منـ   واملقصـود  آخـر،  كـالم  بعـد   إليـ   يلقـى  مـا  أنّ علـى  السّـامع  ينبّـ   "هذا"

 وأمّـا  املناسـبة،  لعـدم  اسـتماع   السّـامع  علـى  يشوّش حتّى فجوة الإّاين بالكالم يؤت فلم األوّل،

 ، ومـن (4/443: 2008)الباميـاين،   «أحسن كان فلذا التّنبي ، هذا في  فليس "هذا" بغري التّخلّص

 اللّـ ،  محـد  بعـد  كقولـك ) املناسـبة  مـن  شـيء  يشـوب   أنّـ   يف» التخلص من يقرب ما االقتضاب

 كـالم  إىل والإنـاء  احلمـد  مـن  االنتقـال  جهـة  مـن  اقتضـاب،  وفهـ  وكـذا  كـذا  كـان  فانّ ( بعد أمّا

 من فجوة اآلخر بالكالم يوت مل حي  التخلّص يشب  لكن  بينهما، مالئمة رعاية غري من آخر

 .(317: 1411 )التفتازاين، «قبل  مبا وتعليق ارتباط إىل قصد غري

الـذي هـو فيـ      يقطـع الشـاعر كالمـ    »وذلـك بـون    القطـع  ،االقتضابوبعضهم جيعل معىن 

 «ويسـتونف كالمــا آخــر غــري  مـن مــديح أو هجــاء أو غــري ذلـك وال يكــون للإــاين عالقــة بــاألول   

 .(2/244: 1995 )املوصلي،

ومّلا يذكر بعضـهم الـتخلص ويقارنـ  باإلقتضـاب، جيعـل مالئمـة الطـرفني وعـدم مالئمتـ           

إىل مـا ال يالئمـ     قد ينتقـل مـن الفـن الـذي شـبب الكـالم بـ        »قتضاب، فرقا بني التخلص واال

وإذا مل يكن بينهما مناسبة يُسـمى اقْتِضاـابًا   »، (393: 1998)القزويس،  «ويسمى ذلك االقتضاب

 .(16/1 تا: ال، )احلازمي «كما هو املعلوم عند أهل البديع

 الكرمي القرآن يف التخلص أنواع: الثاين املبحث

حني درسوا  يف سياقات ،القرآين  لنصّجوانب ا مجلولعل الباحإني يف علوم القرآن قد ملسوا أ

ة، أو حىت الترابط بني السورة والسورة السور يفبني اآليات الل تربط السياق وجو  املناسبة 

 (1/310 :1394)الســيوطي،  «حســن الــتخلص واالســتطراد مــن أســاليب القــرآن»ألنّ  الــل تليهــا،

ــوهــو مــا يــذهب إليــ  الطباطبــائي يف ميزانــ  والكــإري مــن املف     قيــامالــذين ركــزوا علــى  رين سّ

النص القرآين قد سبق غري  يف استخدام قانون التخلص يف نظـم  وانّ على التخلص، القرآن 

 . ني تبعو  يف ذلك يف توليف أشعارهم ونإرهماألوائل واحملدّ آيات ، وأنّ
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للكـــالم،  امنظمـــا خطيـــا الســـياق بوصـــف  امتـــدادال يظهـــر حســـن الـــتخلص بعيـــدا عـــن  و

ــرابط هــو شــرط املعــىن،       الــل  وسالســل ــرابط ألن الت ــد  حللقا ــا أن تت  حيتويهــا الســياق الب

اللفـط الـذي نريـد فهمـ       ما يكتنف لك»، فالسياق هو واالتصال بدون الترابط يصبح انفصاالا

من دوال أخرى، سواء كان  لفظية كالكلمات الـل تشـكل مـع اللفـظ الـذي نريـد فهمـ  كالمـا         

الظروف واملالبســات الــل حتــيط بــالكالم وتكــون ذات داللــة يف   مترابطــا، أو حاليــة كــ واحــدا 

 .(1/90: 1997الصدر: )« املوضوع

يف تدبر السياق القرآين، وهذا ال يقتصر على السياق يف اآليـة أو   إنّ التخلص يتّضح جليّا

سياق اآلية بالنسـبة إىل مـا قبلـها وبعـدها، وإنّمـا يشـمل كـذلك العالقـة السـياقية بـني فقـرات            

سورة الواحدة، من خالل اكتشاف العالقات فيما بينها، والبدّ من التدبر يف كل ذلـك ألجـل   ال

معرفة أسرار تلكم السياقات، والبح  عن ترابطها املعنوي والدالي، وقد أفردت البالغة فنا 

لالهتمــام بتلــك العالقــات وتســليط األضــواء الكاشــفة علــى  "فــن الــتخلص"مــن فنوهنــا بعنــوان 

بوصف  نـة   "التخلص"وقد أشارت طائفة من القدامى واحملد ني إىل املناسبات، طبيعة تلك 

أســلوبية يف الــنص القــرآين، حــىت جعلــ  بعضــهم القــانون العــام الــذي يــنظم الصــياغة الكليــة  

 هلذا النص الفريد.

ويف  ،ةقــد يكــون بصــورة واضــحة أو بصــورة تضــمينيّ   الــذي يشــكل ســياق اآليــة،  والتــرابط

تشــري اجلملــة التاليــة إىل كلمــة يف اجلملــة األوىل أمــا مباشــرةا أو بواســطة      معظــم العبــارات، 

، او ينتقل من موضوع إىل آخر حبسن ختلص ال يشعر ب  القـار ، وسـنعرف ذلـك مـن     ضمري

كمـا شـبّه  املفسـرون،     "جسد حيّ"خالل عالقة النص القرآين بآيات  وسور  فيما بينها بشكل 

ة االجتاهات، ببنية اجلسد الـذي جيمـع بـني    احلركة يف كافّ مبا في  بنية مفصلية تساعد على

 . حماور اية ويتحرا يف الفراال صانعتتضافر يف أداء الوظيفة الكلّ ،أعضاء خمتلفة

إذن جسد حـيٌّ يسـتعرض قدرتـ  علـى احلركـة ويؤلـف بـني أعضـائ ، وبـني حمـاور            فالنص

ــك مــن خــالل مر         ــدو غــري مقصــودة بــني الكــالم، ذل ــة   التمــاس الــل تب ــة يف بني ــة اهليمن كزي

، ويرصــد الــتخلص الــل ميكــن مــن خالهلــا تعــدد املــداخل واملخــارج يف حركــة احليــاة للــنصّ   

 «جســم الســورة»، ويطلــق عليهــا للســورة الواحــدة يــةالكلّالحمــدودة داخــل الوحــدة التنوعــات الّ

 .(1/194: 1967 )الشاريب،« بناء اآلية»، أو (1/35 :1967)الشاريب، 

ا حُسْـنُ   »اب القرآين مبوضوع كلّي، ويتشعب بعد  إىل أصناف عديدة، وقد يبدء اخلط وأمـ 

ر         ، التخلّص دْء  بـالكالم علـى قِسْـما آخـا ّضا يُشْعِر باالنتهاء من الكالم علـى الْقِسْـم السـابق لْلبـا
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إذْ جـاء   38 اآليـة  من أقسامِ موضوعا ك لّي ذي أقساما متعدّدة، ومن أمإلت  ما جاء يف سورة ص

ُق بوصـنافهم احملسـنون واألبـرار مـن غريهـم           فيها   «بيان  ال ـة أصـناف مـن الرسـل، وقـد يُلْحـا

أن يكــون خــروج الكاتــب مــن معــىن إىل معــىن   »، ويتجســد الــتخلص يف (2/561 :1416حبنكــة، )

برابطة لتكون رقاب املعاين آخذة بعضـها بـبعض وال تكـون مقتضـبة ولـذلك بـاب مفـرد أيضـا         

 إذ بواســطة . وقــد يكــون اإلنتقــال (1/44 :1391)الزركشــي، « بيســمى بــاب الــتخلص واالقتضــا  

 عنايـة  دالئِـل  مـن  أخـرى  إىل قصة من التنقل يف اآليات نظم أبدع لقد» التخلص من الزمانية

 مـن  ينتقل وجعل زماهنا، قَران يف فقَراناها، وباملؤمنني، وسلم علي  اهلل صلى برسول  تعاىل اهلل

 القـرآن  مبتكـرات  مـن  وهو التخلص، أبدع من وهذا الزمانية، إذْ بواسطة األخرى إىل إحداها

 .(9/278: 1984، عاشور ابن) «أحسب فيما

بتسـلّل الفكـرة وتـدرّجها يف ذهـن القـار  واملسـتمع        يف آيـات الـذكر احلكـيم   يويت التخلص 

ــق للقــرآن  ، ومــن دون أن يشــعر باالنتقــال  انقطــاع يف الكــالم واســتئناف آخــر   مــن غــري  واملطبّ

 اع، وقد استدرج  الفكرة ورتب  أ رها بواسطة التخلص وهي نوعان:واالنقط

 التخلص من التكوين إىل التشريع وبالعكسالنوع األول: 

رتباط بني التشريع والتكوين، بصورة استعمال التكوين لبيان أنّ قبـول  يبيّن القرآن الكرمي، اال

إضـافة إىل القبـول أو الـرفض    العقيدة والتشريع، أو رفضهما إنّما هـو قبـول أو رفـض تكـويس     

التشريعي، فحينما يويت بتشريع أو حدي  عن الرساالت السماوّية فإنّ  غالبـا يكـون بعـد ذكـر     

األمــور الكونيــة كالســماء واألرض، مث يــتخلص إىل التشــريع. ليوضــح إنّ صــاحب التشــريع هــو   

كـويس للكائنـات   صاحب التكوين وإنّ الذي يعطي املنـهج التشـريعي هـو الـذي يعطـي املنـهج الت      

 «التفاعـل املسـتمر بـني اإلنسـان والكـون     »ليكون التكوين مبإابة العلّة إىل التشـريع، وهـذا عينـ     

مث يسـيطر علـى   »، ليكون تطور اإلنسان وتفكري  منوطا باملوجودات الكونية (18: 1420)الصدر، 

تطـور الطويـل   ما استكشف  ويستإمر ، فيغيّر بذلك حيات ، وحميط ، وهـذ  خطـوة يف طريـق ال   

ــ  عالقــات وارتباطــات مــع الكــون،      (18: 1420)الصــدر، « تتلوهــا خطــوات  ــوق ل ، فاإلنســان خمل

والذي حيدّد عالقات  مع الكون ومع بس نوع ، هو القرآن الكرمي بذكر التكوين والتخلص إىل 

الـتخلص لبيـان الغـرض مـن تعـداد الـنعم وهـو التوحيـد وإ بـات          »التشريع أو العكس، لـذا فـإنّ   

ــوة مبعــىن التشــريع    ــدع     ، »(12/298 :1971الطباطبــائي، )« واملعــادالنب ــق أصــلنا هــو أب فكــان خال

مظاهر إحيائنا الـذي هـو األصـل يف خلـق مـا يف األرض لنـا، فكانـ  املناسـبة يف االنتقـال إىل          

. (1/395 :1984بـن عاشـور،   ا) «التذكري ب  واضـحة مـع حسـن الـتخلص إىل ذكـر خـرب  العجيـب       
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هذا حسن التخلص لالنتقال إىل االستدالل على عظم القدرة ونـو احلكمـة   وقد حصل من »

، (5/)لقمـان  ﴿ِلُك لأ َص بَّاٍر َش ُكوٍر﴾ويف قولـ   »، (18/260: 1984ابن عاشـور،  ) «وسعة العلم اإلهلي

 (6/)لقمــان ﴿َوِإذا َغِش  يَ ُهْم َم  ْوْج َكالظُّلَ  ِل﴾ :حســن الــتخلص إىل التفصــيل الــذي عقبــ  يف قولــ   

إشارة إىل أن النـاس يـذكرون اهلل عنـد تلـك اآليـات عنـد        ،فعطف على آيات سري الفلك اآلية،

، واألمإلة التاليـة مـن   (21/190 :1984، ابن عاشور) «االضطرار، وغفلتهم عنها يف حال السالمة

 كتاب اهلل اجمليد من سور متعددة وآيات متفرّقة:

نسـان، الـل جتعـل يف الترتيـب تعلـيم      اخلطة اإلهلية املرسومة لإل» سورة الرمحنففي آيات 

وذلـك لكـي جيـد     (3-1)الرمحن/ ﴾َخَلَر اإِلنَسانَ ، َعلََّم اْلُقْرآنَ ، ﴿الرَّْحَمنُ القرآن قبل خلق اإلنسان 

: 1984)راجــع: ابــن عاشــور،  « اإلنســان منــذ أول موقــف حياتــ  أمــام الكــون هاديــا وموجهــا وســبيال    

ــاين، ليــوحي أنّ     فيبــدأ بــاخللق والتكــوين ليــتخلص إىل   (21/19  موقــف اإلنســان مــن املنــهج الربّ

ــ  يف ســجود وطاعــة ويف ميــزان وحســبان،     َوال  نَّْجُم َوالشَّ  َجُر ، ﴿الشَّ  ْمُس َواْلَقَم  ُر ِبُحْس  بَانٍ الكــون كلّ
 واإلنسان كذلك البدّ أن يراعـي املـوازين   (7-5الرمحن/) َوالسََّماَت رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن﴾، َيْسُجَدانِ 

 ، وإن كان خيتلف عن الكون بامتالك  اخليار.(8)الرمحن/ ﴿َأالَّ َتْاَغْوا ِفي اْلِميَزاِن﴾الربّانية 

َع ْن ، ﴿َع مَّ يَ َتَس اَتُلونَ فينتقل فيها من األختالف والتساؤل والـرفض يف قولـ :    سورة النبوأمّا 
(، برباعــة  5-1/النبــو ) ثُ  مَّ َك  الَّ َس  يَ ْعَلُموَن﴾، يَ ْعَلُمونَ َك  الَّ َس  ، الَّ  ِذي ُه  ْم ِفي  ِه ُمْخَتِلُف  ونَ ، النَّبَ  ِإ اْلَعِظ  يمِ 

﴿أَلَ  ْم ختلــص إىل أســئلة تكوينيــة لتكــون مبإابــة العلّــة ملــا ســبقها مــن الــرفض للتشــريع، يف قولــ :  
ا، َوَجَعْلنَ  ا اللَّْي  َل لِبَاس  ا، َوَجَعْلنَ  ا نَ   ْوَمُكْم ُس  بَاتا، َوَخَلْقنَ  اُكْم َأْزَواج  ا، َواْلِجبَ  اَل َأْوتَ  ادا، َنْجَع  ْل اأَلْرَض ِمَه  اد
نَ  ا فَ   ْوَقُكْم َس  ْبعا، َوَجَعْلنَ  ا الن ََّه  اَر َمَعاش   َوأَنَزْلنَ  ا ِم  ْن اْلُمْعِص  َراِت َم  اًت ا، َوهَّاج  ا َوَجَعْلنَ  ا ِس  َراجا، ِش  َداد اَوبَ نَ ي ْ

امـة احلجـة مـن خـالل ذكـر األمـور       ، بإق(16-6)النبـو/  ﴾اَوَجنَّاٍت أَْلَفافا، َونَ بَات الُِنْخِرَج بِِه َحبّ ا، َثجَّاج

التكوينية، فكل شيء يف الكون ل  غاية وهدف وحكمة، واإلنسان ل  غاية يف مصري  مسـوق سـوق   

نَ ُهَما بَاِطالً اإلحتجاج على وقوع البع  واجلزاء،   .(27)ص/ ﴾﴿َوَما َخَلْقنَا السََّماَت َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ

على التكوين مث تتخلص إىل التشريع أو العكس، لـذا   وهكذا يف باقي السور الل تركز آيا ا

يذكر العلّامة الطباطبائي، الرابطة بني التكوين والتشـريع يف بـدء بيانـ  لسـورة ابـراهيم، بقولـ :       

النكتة في  التخلص إىل ذكر صفة الربوبية وتسـجيل أنـ  تعـاىل هـو رب هـؤالء املشـركني الـذين        »

 احلقيقــة إلــيهم وإن كــان املخاطــب بــ  هــو الــنو   اختــذوا لــ  أنــدادا فــإن وجــ  الكــالم يف 

وهنم ولتكون هذ  التسمية وهي يف مفتتح الكـالم مبـدأ ملـا سـيذكر يف السـورة مـن احلجـة علـى         د

 .(12/10 :1971 ،الطباطبائي)« توحيد الربوبية
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 ِم نْ  أَن َزلَ  َواللَّ هُ ﴿ويذكر العلّامة الطباطبائي براعة هذا النوع من الـتخلص يف قولـ  تعـاىل:    
يف اآليـة  »، (65النحـل/ ) ﴾َيْس َمُعونَ  ِلَق ْومٍ  ْليَ ةً  َذلِ كَ  ِف ي ِإنَّ  َمْوتَِه ا بَ ْع دَ  اأَلْرضَ  بِ هِ  فََأْحيَ ا َم اتً  السََّماتِ 

رجوع إىل التخلص لبيان الغرض من تعداد النعم وهو التوحيد وإ بات النبوة مبعـىن التشـريع   

يف أوالهـا عــن ضـرهبم األمإـال هلل ســبحان ،     جيـري ذلــك إىل متـام أربـع آيــات ينـهى     ،واملعـاد 

ويضرب يف الإانية مـإال تـبني بـ  وحدانيتـ  تعـاىل يف ربوبيتـ ، ويف الإالإـة مـإال يتـبني بـ  أمـر            

 .(12/298: 1971، )الطباطبائي« املعاد النبوة والتشريع، ويتعرض يف الرابعة ألمر

﴿َوِم ْن األَنْ َع اِم وينيـة يف سـورة األنعـام    د اهلل تعاىل األزواج الإمانية والنعم التكن يعدّأوبعد 
ملراعاة حسنِ »لتزام بالتشريع ، يتخلص إىل اجتناب الرجس واال(142/)األنعام ﴾اَحُموَلًة َوفَ ْرش

 .(6/105تا:  الالعمادي، )« الت خلصِ إىل ما بعدا ُ

وُر اللَّ  ُه نُ   ﴿ومـــن أحســن أمإلتــ  قولــ  تعــاىل:     »وقــد تــويت عــدة ختلصــات يف آيــة واحــدة،       
وذلــك أنــ  جــاء بصــفة النـــور     ، ختلصـــات ، فــإن فيــ  مخــس   (35)النــور/  ﴾السَّ  َماَواِت َواأْلَْرضِ 

مث رجـع إىل ذكِـر النـور والزيـ  يسـتمد      ، وصـفا ا  ومتإيل ، مث تاخلص من  إىل ذكر الزجاجـة 

مث مــن ذكِــر  ،مث ختلــص مناــ  إىل ذكِرالشــجرة، مث ختلــص مــن ذكرهــا إىل ذكــر الزيــ   ،منــ 

 ﴾﴿َم  ْن َيَش  اتمث ختلــصا منــ  إىل نعمــة اهلل باهلــدى علــى    ،النــور وتضــاعف   صــفة الزيــ  إىل
 .(1/301: 1992املطعس، ) «(35)النور/

 : التخلص من الفكرة إىل القصة وبالعكسالإاينالنوع 

إنّ القصص القرآين ــ بشكل عام ــ يف خدمة الفكرة املطروحة يف اآليات الـل تسـبق القصـة،    

ــدة وهــي مصــداق الفكــرة املطروحــة يف        وقــد تكــون الفكــرة   يف آخرهــا، فالقصــة فكــرة جمسّ

وتوكيـد فكر ـا،    السياق هو الذي فرض االتيان بالقصة على أساس االستشـهاد هبـا  السورة، و

كـان أقـدر علـى    ا كلمـا كـان البنـاء الفـس جيـد     ، ووترابط الفكرة مع اهلدف النبيل مـن القصـة  

الكـالم الشـريف اآلخـذ بعضـ  بركـاب بعـض       »فيهـا   ويظهـر ، إيصال الفكرة، وحتصيل الفائدة

مع احتوائ  على ضروب من املعـاين، فـيخلص مـن كـل واحـد منـها إىل اآلخـر بلطيفـة مالئمـة          

ســيق   ، فقصــص األنبيــاء ــــ مــإال ــــ(1/301 :1413)املطعــس، « حــىت كونــ  أ فــرِالَ يف قالــب واحــد

الـل  واملهـام   ة طبيعيـة لعظـم املسـؤولية   كنتيجـ  جملتمعـا م،  البراز معاناة االنبياء يف دعوا م

وقد جاءت لتإب  قلب رسولنا الكرمي يف أكإـر   يواجهوهنا،الل  والعقبات واملشاكل ،يتحملوهنا

ُْ بِ ِه آيات السور املكيـة حيـ  املعانـاة الـل مـر هبـا        ﴿وَُك الًّ نَ ُق صُّ َعَلْي َك ِم ْن أَنْ بَ اِت الرُُّس ِل َم ا نُ نَبأ 



  171 سورة الكهف أنموذجا النص القرآني فيالتخلص براعة 

 

، وهذ  مناذج من التخلصات القرآنيـة واالنتقـال مـن الفكـرة إىل القصـة،      (120/هود) فُ َؤاَدَك﴾

تظهر عند تدقيق النظر يف سور القرآن الكرمي الل حتمل يف آيا ا القصص واحلكم األهلية 

 الل حتتويها، حي  جند التخلصات احلسنة واإلنتقاالت املتدرجة بالفكرة والقصة:

عنكبوتيـة الـل تـتخلص إىل النهايـة البائسـة جلميـع       ، تتضح القـوى ال سورة العنكبوتففي 

 اْلَعنَكبُ وتِ  َكَمنَ لِ  َأْولِيَ اتَ  اللَّ هِ  ُدونِ  ِم نْ  اتََّخ ُذوا الَّ ِذينَ  َمنَ لُ ﴿أقوام األنبياء املذكورين فيها. لتقول: 
ُْ  اْلبُ يُ  وتِ  َأْوَه  نَ  َوِإنَّ  بَ ْيت  اً  اتََّخ  َذتْ  . لقــد كانــ  (41/العنكبــوت) ﴾ُم  ونَ يَ ْعلَ  َك  انُوا لَ  وْ  اْلَعْنَكبُ  وتِ  لَبَ ْي  

، وهناية قـوم لـوط،   (14/العنكبوت) ﴾ظَ اِلُمونَ  َوُهمْ  الاُّوفَانُ  فََأَخَذُهمْ ﴿هناية قوم نوح يف السورة، 

 وقــوم ،(34/العنكبــوت) ﴾يَ ْفُس  ُقونَ  َك  انُوا ِبَم  ا السَّ  َماتِ  ِم  نْ  رِْج  زاً  اْلَقْريَ  ةِ  َه  ِذهِ  َأْه  لِ  َعلَ  ى ُمنزِلُ  ونَ  ِإنَّ  ا﴿

 َوقَ اُرونَ ﴿ ،(37/العنكبـوت ) ﴾َج اِثِمينَ  َدارِِه مْ  ِف ي فََأْص َبُحوا الرَّْجَف ةُ  فَأَخ َذتْ ُهمْ ﴿أهل مدين،  عيب،ش
ــوت) ﴾َوَهاَم  انَ  َوِفْرَع  ْونَ  ُهمْ ﴿ ،(39/العنكب ُهمْ  َحاِص  باً  َعَلْي  هِ  َأْرَس  ْلَنا َم  نْ  َفِم  ن ْ  الصَّ  ْيَحةُ  َأَخَذتْ  هُ  َم  نْ  َوِم  ن ْ
ُهمْ  ُهمْ  اأَلْرضَ  بِ هِ  َناَخَس فْ  َم نْ  َوِم ن ْ نَ ا َم نْ  َوِم ن ْ انّهـا النـهايات البائسـة للقـوى      ،(39/العنكبـوت ) ﴾َأْغَرق ْ

 العنكبوتية املعادية لرسل اهلل تعاىل.

﴿َونُرِي ُد َأْن َنُم نَّ َعلَ ى الَّ ِذيَن الل تبدأ باملنّ على املستضعفني بقول  تعـاىل  سورة القصص و
تــتخلص إىل  نــرى كيــف، (5/القصــص) َعَلُه  ْم أَِئمَّ  ًة َوَنْجَعَلُه  ْم اْل  َوارِثِيَن﴾اْسُتْض  ِعُفوا ِف  ي اأَلْرِض َوَنجْ 

، من اإللقاء يف اليم إىل إيتاء الكتـاب  يف سري موسى  اإلهلي والتسديد الرباين جتلي املنّ

 وهالا فرعون.

﴿َم  ا كــذلك تتحــدذ عــن معانــاة الرســالة والــدعوة إىل اهلل يف بدايتــها بقولــ :  ســورة طــ  و
ومـا مـرّ بـ  مـن      ، مث تـتخلص إىل بدايـة بعإـة موسـى     (2/طـ  ) أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُق ْرآَن لَِتْش َقى﴾

 حمن وآالم.

 فـال بـدّ  يف السـورة،  ، قصـد الـتخلص   بوضـوح تـام   يف سـورة يوسـف  وتظهر براعة التخلص 

، (3/يوســف) ِص﴾﴿َنْح  ُن نَ ُق  صُّ َعَلْي  َك َأْحَس  َن اْلَقَص   :مــن التوطئــة لــ  ومــن بديعــ  قولــ  تعــاىل   

فوطو هبذ  اجلملة إىل ذكر القصة يشـري إليهـا هبـذ  النكتـة مـن       يشري إىل قصة يوسف »

خوت  حتقيقا لرؤيـا   أمث وأخريا سجد ل  أبوا  و. »(1/45 :1391 الزركشي،) «باب الوحى والرمز

 :1415درويـش،  )« فناسب اخلتام البدء وكان  براعـة الـتخلص مـن أمجـل مـا عـرف يف الكتابـة       

4/453). 
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ــاىل:     إالــل أشــارت  ســورة األعــراف  و ــ  تع ــاع الرســول الكــرمي بقول ﴿الَّ  ِذيَن يَ تَِّبُع  وَن ىل اتب
ختلــص مــن التخلصــات احلســان فــإن اهلل تعــاىل »، فهــو (157)األعــراف/ الرَُّس  وَل النَّبِ  يَّ األُمأ  يَّ﴾

  بـتخلص انـتظم   فلما أراد ذكر نبينـا ذكـر   ذكر األنبياء والقرون املاضية إىل عهد موسى 

ويشـــري الزركشـــي يف برهانـــ  إىل هـــذا  ، (2/249: 1995املوصـــلي، ) «بـــ  بعـــض الكـــالم بـــبعض 

إىل أن انتــهى إىل قصــة  ذكــر األمــم اخلاليــة واألنبيــاء املاضــني مــن آدم »الــتخلص بقولــ  

 ا َأَخ  َذتْ ُهْم الرَّْجَف  ُة﴾﴿َواْختَ  اَر ُموَس  ى قَ ْوَم  ُه َس  ْبِعيَن رَُج  الً ِلِميَقاتِنَ  ا فَ َلمَّ  فقــال ل آخرهــا  موســى 

ِعْن َدُهْم ِف ي الت َّ ْورَاِة  ًا﴿الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ األُمأ يَّ الَّ ِذي َيِجُدونَ ُه َمْكُتوب إىل  (155)األعراف/
واعلم أن  حي  قصد التخلص فال بد مـن   ،وهو من بديع التخلص (157)األعراف/ َواإِلنِجيِل﴾

 .(1/44 :1391)الزركشي، «  التوطئة ل

 (69)الشـعراء/  ﴾﴿َواتْ ُل َعلَ ْيِهْم نَ بَ أَ ِإبْ  َراِهيمَ ، سورة الشعراءبراهيم الل تذكرها إأمّا قصة 

فيــ  مــن  يمــن ذكــر األصــنام وتــنفري أبيــ  وقومــ  مــن عبــاد م إياهــا مــع مــا هــ »فيهــا خيــرج 

تسـمع، إىل ذكـر اهلل تعـاىل     عن صـفات اإلهليـة حيـ  ال تضـر وال تنفـع، وال تبصـر وال       يالتعر

فوصف  بصفات اإلهلية فعظـم شـون ، وعـدد نعمـ  لـيُعْلِم بـذلك أن العبـادة ال تصـح إال لـ . مث          

فتـدبر هـذ  التخلصـات اللطيفـة يف     ، خرج من ذلـك إىل ذكـر يـوم القيامـة و ـواب اهلل وعقابـ       

فهــذا ختلــص مــن ، (102)الشــعراء/ ﴾ْؤِمِنينَ فَ لَ  ْو َأنَّ لَنَ  ا َك  رًَّة فَ َنُك  وَن ِم  َن اْلُم  ﴿، أ نــاء هــذا الكــالم

الكفار يف الدار اآلخرة الرجوع إىل الـدنيا ليؤمنـوا    ومتس، قصة إبراهيم وقوم  إىل قول  هذا

 .(1/301: 1413املطعس، )« وهذا ختلص عجيب بالرسل،

 الكهف سورة يف للتخلص تطبيقية دراسةاملبحث الثالث: 

لزّينة( إىل أربع قصص تبيّن املوقف من الزينة سلبا أو ويظهر فيها حسن التخلص من فكرة )ا

لُ َوُهْم أَي ُُّه ْم َأْحَس ُن َعَم اًل﴾بدأ السورة بقول  تعاىل: تاجيابا،   ﴿ِإنَّا َجَعْلنَا َم ا َعلَ ى اأَلْرِض زِينَ ًة َلَه ا لَِنب ْ

مثّ تبــيّن حقيقــة معلومــة   ،(28/الكهــف) ﴿تُرِي  ُد زِينَ  َة اْلَحيَ  اِة ال  دُّنْ يَا﴾لتصــل إىل قولــ :  ، (7/الكهــف)

فسـتعود  ، وهنايـة هـذ  الزينـة حمتومـة    ، »(46)الكهـف/  ﴿اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحيَاِة الدُّنْ يَا﴾واضحة: 

خشــنا ا األرض جمــردة منــها، وســيهلك كــل مــا عليهــا، فتصــبح قبــل يــوم القيامــة ســطحا أجــرد   

َه  ا َص  ِعيد، جــدبا ، إنّ فكــرة (4/2260: 1967 الشــاريب،) «(8)الكهــف/ ﴾اّ ُج  ُرز ا ﴿َوِإنَّ  ا َلَج  اِعُلوَن َم  ا َعَلي ْ

جمـرد معرفتنـا بـون احليـاة هـي      »)الزينة( تإب  مبا يليها من قصص ومصاديق تورخيية حيّـة و 
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منـاذج    لـة هلـا، كمـا لـو قـدمنا للقـار      زينة ال حتقق األ ر املطلوب، إالّ إذا ربطناها حبقـائق مكمّ 

، وهــذا مــا تــوفرت عليــ  الســورة  اأو ســلبيا يــاة الــدنيا إجيابيــ تطبيقيــة ملــن يتعامــل مــع زينــة احل 

، وملّا يذكر تعاىل فكرة مث يسـتونف بقصـة نـرى براعـة الـتخلص فيـ        (2)البستاين، ال تا:  «الكرمية

 الـتخلص  أحسن آخر معىن يستونف أن أراد وإذا الواحد املعىن يف يستمر»واضحة بطريقة فنية 

وبعــد هــذ  الفكــرة   (.268: 1402اخلفــاجي، ) «عنــ  منقطــع وغــري متعلقــا بــاألول  يكــون حــىت إليــ 

 السورة إىل أربعة قصص تتواىل بتخلصات حسنة وانتقاالت بديعة:تتخلص 

 الكهف أصحاب: األوىل القصة

نبـذوا زينـة احليـاة    و ،كـل شـيء   أمهلـوا قصة أصـحاب الكهـف الـذين    السورة بالقصة األوىل وهي  تبدأ

ولكنـهم تركـوا ذلـك واجتهـوا إىل     كمـا يـذكر التـاريخ،    ب كـبرية يف الدولـة   كانوا حيتلون مناصـ و الدنيا،

كيـف   ،فتعـرض منوذجـا لإلميـان يف النفـوس املؤمنـة     »هذا هـو التعامـل اإلجيـايب مـع الزينـة:       ف،هالك

عليهـا أن تعـيش بـ  مـع      تطمئن ب ، وتؤ ر  علـى زينـة األرض ومتاعهـا، وتلجـو بـ  إىل الكهـف حـني يعـّز        

: 1967 الشــاريب،) «النفــوس املؤمنــة، ويقيهــا الفتنــة، ويشــملها بالرمحــة   ى اهلل هــذ وكيــف يرعــ ،النــاس

، هذا موقف من تـرا الزينـة، بينمـا جيعـل بعضـهم عالقـة القصـة بالزينـة غـري ذلـك، فهـو            (4/2260

ليسـ  قصـة   »يربط بني أصحاب الكهف والزينة، باملقارنة بالعظمـة واإلبـداع والقـدرة اإلهليـة، بقولـ :      

لكهف وإبقاء حيا م مدة طويلة أعجب من حال الدنيا، فإن زينـة األرض وعجائبـها أعظـم    أصحاب ا

وأبدع وأعجب من هذ  القصة، فإن من قدر على تزيني األرض مث جعلـها ترابـا، وعلـى خلـق السـموات      

واألرض، قــادر علــى كــل شــيء، ومــن قدرتــ  أن حيفــظ طائفــة مــن النــاس دون طعــام وشــراب زمانــا     

. فقد أ قل نومهم فال يسمعون صوتا وال حيسّون حركة، فكـونّهم قـد   (15/215 :1418يلي، )الزح« معلوما

ــى نعهــم حبجــاب ميــنعهم مــن الســمع        ﴾َع  َدداً  ِس  نِينَ  اْلَكْه  فِ  ِف  ي آذانِِه  مْ  َعلَ  ى َفَض  َربْنا﴿ضــرب عل
 قـوة  يـ  ف والـربط  الـدعوة،  أعبـاء  تتحمّـل  حـىت »لكن ذلك مع ربط قلوهبم والشـدّ عليهـا،    (،11)الكهف/

، جزاء تركهم زينتهم الـل كـانوا فيهـا، وقيـامهم بوجـ  الظلـم، وجهـرهم        (143: 1422الراغب، ) «وشدة

 .(14/الكهف) ﴾َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  َربُّ  رَبُّنا فَقالُوا قاُموا ِإذْ  قُ ُلوبِِهمْ  َعلى َورَبَاْنا﴿بالدعوة اىل اهلل 

 اجلنتني  صاحب: الإانية القصة

نتني، هي القصة الإانية يف السورة، وقصـد تصـوير اجلنـتني، بيـان  ـراء الرجـل       وقصة صاحب اجل

ونعمـة اهلل عليـ ، ومــا انغمـر فيـ  مــن زينـة، فاجلنتـان ذوات مثــر، مـن أعنـاب حتــيط هبمـا أشــجار          

 َوَجَعْلنَ ا بَِنْخ لٍ  َوَحَفْفنَاُهَم ا َأْعنَ ابٍ  ِم نْ  َجنَّتَ  ْينِ ﴿النخيل، وفيهما الإمـار الكـإرية، ويف وسـطها هنـر جـار،      
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نَ ُهَم  ا ْْ  اْلَجنَّتَ   ْينِ  ِكْلتَ  ا َزْرع  اً، بَ ي ْ ، (33-32/)الكهــف ﴾نَ َه  راً  ِخاللَُهَم  ا َش  ْيئاً َوَفجَّْرنَ  ا ِمْن  هُ  َتظِْل  مْ  َولَ  مْ  ُأُكَلَه  ا آتَ  

والـل تبـيّن أنّ الزينـة ومـا فيهـا مـن زخـارف وعجائـب، هـي           .وهبذا الوصف تكتمل الزينة ووصفها

 ﴾نَ َف  راً  َوَأَع  زُّ  م  ااًل  ِمْن  كَ  َأْكنَ   رُ  أَنَ  ا﴿وجعلتــ  يتجــرأ بقولــ  لصــاحب :    نــتني،الــل ســحق  صــاحب اجل 
لقــد ســلك  بــ  نظرتــ  اىل الزينــة هــذا املســلك فتطــاول علــى صــاحب ، واعتــزّ مبالــ      ،(34/)الكهــف

وجنت  الل تفاخر بإمارها واشجارها مثّ ازداد تطاول  على ربّ  الذي أنعـم عليـ  بكـل هـذ  الزينـة،      

َه  ا داً، ﴿َم  ا َأظُ  نُّ َأْن تَبِي  َد َه  ِذِه أَبَ  فقــال:  َوَم  ا َأظُ  نُّ السَّ  اَعَة قَائَِم  ًة َولَ  ِئْن رُِدْدُت إل  ى رَبأ  ي أَلِج  َدنَّ َخْي  راً ِمن ْ
يظهر املوقف السلو من الزينة عنـد صـاحب اجلنـتني بوضـوح تـام. وقـد        (36-35)الكهف/ ﴾باً ُمنَقلَ 

« ية مإــل صــاحب اجلنــتني حيــ  تشــب  بزينــة احليــاة الــدنيا منــاذج ســلب»ســورة الكهــف قــدم  لنــا 

مبـا  الـرجلني بزينتـ  و   اغتـرار أحـد  كشف  اآليات الل ختص هذ  القصـة،  وقد  .(2، ال تا: )البستاين

أمّا صاحب  فقـد توكـل علـى اهلل ومـا عنـد ربـ  وتـيقن برجوعـ  وانتـهاء          ، واخللود توهم البقاءولدي  

كون مل يكـن، ومل يبـق بيـد     » وعودت إىل إزالة ما ختيل املفتون بقاء ، ا أمر  اىل اهلل، فاآليات تنبؤن

إال الندم، وال صح ل  من جنت  بعد عظيم تلك البهجة سوى التالشي والعدم، وهذ  حال مـن ركـن   

 .(12/10 :1404 )البقاعي، «إىل ما سوى املالك

ومـن  ، اجلنتني مبإابة التعقيب على أحداذ مقطع صاحب»وحسن التخلص من الزينة هو 

، وتؤكـد القصـة   (243: 1426 ،مسـلم ) «وحي ذكر الزينـة الفانيـة الزائلـة، والباقيـات الصـاحلات     

لكـن جمـرد تقـدمي منـاذج إجيابيـة أو      »على فكرة ارتباط مصري البشرية باملوقف من الزينـة،  

خرويـة  إىل املصـائر الدنيويـة واأل    سلبية ال حيقق أ ر  املطلوب، بل البد من لفـ  نظـر القـار   

وهذا ما تـوفرت عليـ  السـورة الكرميـة      ،الل تترتب على نبذ زينة احلياة الدنيا أو عدم النبذ

ينـة  ، وإنّ ز(2تـا:   ال)البسـتاين،  « حينما أوضح  بون صاحب اجلنتني مإال قـد أبيـدت مزرعتـا    

هلل بـون ا قـد ذكـرت   فـإذا تـذكرنا أن السـورة يف مقدمتـها     ، احلياة الدنيا مصريها إىل الـزوال 

بني هذ  املقدمـة وبـني     حينئذ عندما يربط القار»، رزاج داتعاىل قد جعل زينة احلياة صعي

النتيجة الل حلظها بالنسبة إىل إبادة املزرعتني املذكورتني، تزداد قناعتـ  بـون زينـة احليـاة     

 .(2تا:  ال)البستاين، « الدنيا مصريها إىل الزوال

ــوّر  ــا تصـ ــة، أمّـ ــ  يف قو حميطـــة خطيئتـ ــاىل:  بـ ــ  تعـ ــالا ،﴾بَِنَم   رِهِ  َوُأِح   يطَ ﴿لـ مثـــر   أي هـ

. عليـ   قض  وزينت  الدنيوية الل انقلب  حىت حصار ذنب ، يف حمبوس واستئصال ، واملذنب

 تعـبري  أي مـن  أكإـر  معـا  والـنفس  احلـسّ  يف وقعها هلا الذهس، للمعىن جتسيمية صورة وهذ »

 .(120: 1422راغب، )ال «الذهن أو العقل تو ري  يتجاوز ال جمرد، ذهس
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 مشـهد  يتخيـل  بالدنيا وزينتـها، يتـرا صـاحب اجلنـتني     االفتتان وهو يف غمرة املفاجوة وحتدذ

 خادعـة،  زينتـها  أن فيـدرا  وزينتها، نضار ا يف األوىل صور ا وهو يذكر الزائلة، اليابسة األرض

قصـر   لـيفهم  ،(44/)الكهـف  ﴾ُعْقب اً  ثَ َواب اً َوَخي ْ رْ  رْ َخي ْ  ُه وَ  اْلَح رأ  لِلَّ هِ  اْلَواليَ ةُ  ُهنَاِلكَ ﴿ فانية، حقيقتها وأن

 وخـداع  احتقارهـا،  احلـس،  يف تلقـي  الـدنيا  فنـاء  وصـورة  وامنحائهـا،  زواهلـا،  وسرعة» زمن الزينة،

ــ  مظاهرهـــا، ــاة إىل اإلنســـان وتوجّـ ــب، ) «اآلخـــرة الـــدار يف الباقيـــة احليـ . وهـــذا (181: 1422الراغـ

الـــل وصـــفها بدقّـــة يف أول القصـــة، يقابلـــ  األمل والنـــدم   اخلـــراب والـــدمار الـــذي أصـــاب زينتـــ   

ودور  يف منــو ، واندماجــ  مــع   بالنبــات، لصــاحبها، مثّ تــتخلص الفكــرة اىل نعمــة املــاء، واختالطــ   

 القـادر  اهلل وقـوة  الـدنيا وتفاعلـهم معـا، مـع علمهـم بفنائهـا،       للحيـاة  النـاس  حـب  مثر ، بشكل يشب 

ــى  نَب  اتُ  بِ  هِ  فَ  اْختَ َلطَ  السَّ  ماتِ  ِم  نَ  أَنْ َزْلن  اهُ  َكم  اتٍ  ال  دُّنْيا اْلَحي  اةِ  َمنَ  لَ  لَُه  مْ  َواْض  ِربْ ﴿ شــيء، بقولــ :  كــل عل
. مث تــذكر الســورة العــرض علــى اهلل ووضــع الكتــاب وارســال     (45/الكهــف) ﴾َهِش  يماً  فََأْص  َب َ  اأْلَْرضِ 

 ﴾َمْوِع     داً  ِلَمْهِلِكِه     مْ  َوَجَعْلنَ    ا واظََلُم      َلمَّ     ا َأْهَلْكنَ    اُهمْ  اْلُق     َرر َوتِْل     كَ ﴿الرســــل، لتـــــتخلص اىل قولـــــ :  
 ، من أجل الدخول اىل القصة الإالإة، بذكر القرى الل أهلكهم اهلل بظلمهم.(59/الكهف)

 الصاحل  والعبد موسى: الإالإة القصة

الل تتخلص هلا السورة املباركة، قصة موسى والعبد الصاحل ويظهر حسن الـتخلص بوضـوح   

املعــىن البــاطس لظــواهر األمــور، ومــا خيتفــي خلــف الزينــة، فالزينــة   حيــ  تنتقــل الســورة اىل

الباطنية غري الزينة الظاهرية الل تتضح فيهـا النظـرة اإلنسـانية لسمـور والـل ختتلـف عـن        

، وتبــيّن القصــة، الفــارق بــني احلكمــة اإلهليــة ذات اهلــدف البعيــد والعميــق يف  النظــرة اإلهليــة

﴿أَفَم ْن زُيأ َن لَ ُه دودة، واملوقف من الزينـة الظاهريـة والباطنيـة    احلياة، واحلكمة اإلنسانية احمل
، فاهلــدف الــذي خــرج بســبب  موســى هــو اللقــاء بالعبــد        (8/فــاطر) ا﴾ُس  وُت َعَمِل  ِه فَ   َرآُه َحَس  ن

نــواع الزينــة، مل يعــودا اىل جممــع    أالصــاحل، ولــو مل يقــع حــادذ هــروب احلــوت وفقــد أحــد        

يسـتطيع حـني   »وضـاع اهلـدف مـن رحلتـ ، وهكـذا كـل إنسـان        البحرين، ولفات ما خـرج ألجلـ    

ولذات كإرية كان مـن   ،اخلري العميم يتومل أن جيد يف حيات  مكروهات كإرية كان من ورائها

وكم من مطلوب كاد اإلنسان يذهب نفس  حسرات على فوت  مث تبني ل   ،ورائها الشر العظيم

وكم من حمنة جترعهـا   ،هذا املطلوب يف حين  ت علي من اهلل أن فوّا بعد فترة أن  كان إنقاذ

مث ينظــر بعــد فتــرة فــإذا هــي تنشــئ لــ  يف حياتــ  مــن  ،يكــاد يتقطــع لفظاعتــهاا اإلنسـان الهإــ 

، هكـذا يلخـص سـيد قطـب قصـة      (1/224: 1967 الشاريب،)« اخلري ما مل ينشئ  الرخاء الطويل
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كل فعل مـن أفعـال العبـد الـذي     موسى والعبد الصاحل ولقاءمها ويوضح األسرار املختبئة وراء 

نَ اُه رَْحَم ًة ِم ْن  اً ﴿َعْب دآتا  اهلل الرمحة األهلية والعلم اللدنّي حسب وصف القـرآن   ِم ْن ِعَباِدنَ ا آتَ ي ْ
 .(65/الكهف) ﴾اً ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلم

 القرنني  ذي قصة: الرابعة القصة

، اجلنـــتني صـــاحب قصـــة بعـــد إليهـــا اإلنتقـــال يف لصوتـــتخ بالزينـــة تـــرتبط القـــرنني ذي قصـــة

نْ يَا اْلَحيَاةِ  زِيَنةَ ﴿ فإنّ فكرة، متضادتني فالقصتني قائمة، فال نقول  تزال وال بعد، تستكمل مل ﴾ال دُّ

 نسـتفيد  حـىت  الزينة هذ  مع التعامل كيفية على تدلنا لكنّها هلا، قيمة ال الدنيا احلياة زينة بون

 صـاحب  أحـدمها : متضـادين  منـوذجني  لنـا  تقـدم »جند السـورة،   ولذلك، سلوكنا تعديل يف منها

( القــرنني ذو) واآلخــر. مــزرعتني غــري ميلــك ال وهــو الــدنيا احليــاة زينــة هبرتــ  الــذي املــزرعتني

 ويف، (2: تـا  ال البسـتاين، ) «الـدنيا  احليـاة  زينـة  تبـهر   أن دون ومغرهبـا  األرض مشـرق  متلّك الذي

 األول» بــونّ البســتاين يــذكر، الزينــة مــن وموقفهمــا، القــرنني وذي نياجلنــت صــاحب بــني املقارنــة

مـا   كـل  بـون  أعلـن  الإـاين  بينمـا  ،(36/الكهـف ) ﴾قَائَِم ةً  السَّ اَعةَ  َأظُ نُّ  َوَما﴿: بقول  الساعة قيام أنكر

 حتتجـز   ومل القـرنني  ذي تعامـل  علـى  الزينـة  تـؤ ر  فلـم  (،98/الكهـف ) ﴾رَّبأ ي مأ ن رَْحَم ةْ ﴿ هـو  لدي 

 األرض علـى  سـيطر  قـد  أنّـ   ولـو ، البشـرية  وخدمـة  «تعـاىل  اهلل مـع  اإلجيـايب  التعامـل  عن توقف و

هــذ  أربــع قصــص ذكــرت   .اهلل إىل والتقــرب األســباب التبــاع الدنيويــة الزينــة واســتخدم، كلــها

الـذي يـرفض الزينـة ويتجـ  حنـو اهلل ليجسـد       النمـوذج  أحدا ها يف سورة الكهف، وهـي مصـداق   

ألن الشـيطان يزيّنـ  لـ ، ويغريـ  بـ ،       ؛يـرى سـلوك  السـيئ حسـنا    يب من الزينة، أو املوقف اإلجيا

وختم بذي القرنني، إلحاطة أمر  مبـا طـاف مـن األرض، وملـا جعـل      » ويضلّ  عن حقيقت  السيئة.

البقـاعي،  ) «من السدّ علما على إنقضاء شون هذ  الدار وختام أمرهـا، وطـي مـا بـرز مـن نشـرها      

 دكـ   بعـد  السـد  يف القـرنني  ذي قـول » ر السيوطي يف إتقان  بونّ من الـتخلص ويذك (12/12: 1404

 «واملـؤمنني  الكفـار  مـآل  ووصـف  احلشـر  وذكـر  الصـور  يف الـنفخ  مث السـاعة  أشـراط  من هو الذي

، فاالنتقــال إىل أحــداذ آخــر الزمــان، وربطهــا مــع قصــة ذي القــرنني،    (2/292 :1394الســيوطي، )

 بونـك  تشـعر  ال تقـرأ  وأن  الدخول هذا تالحظ ،(98/الكهف) ﴾َحقًّا رَبأي َوْعدُ  وََكانَ ﴿بقول  تعاىل: 

 .التخلص حسن وهذا الترابط، لسالسة فكرة؛ إىل قصة من انتقل 

وتعبّر سورة الكهف املباركة يف آخرها ــ وهي تتخلص من القصص األربعة ــ عـن الفوضـى   

 ِف  ي َونُِف   َ  بَ ْع  ٍَّ  ِف ي َيُم  وجُ  يَ ْوَمئِ  ذٍ  بَ ْعَض ُهمْ  اَوتَ رَْكن  ﴿والتـدافع وتشــببها حبركــة األمــواج املتالطمــة  
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، وهـــا هـــي جتعـــل فقـــد انقلبـــ  علـــيهم الزينـــة وبـــاال ،(99/الكهـــف) ﴾َجْمع   اً  َفَجَمْعن   اُهمْ  الصُّ   ورِ 

، وهنـا عـادت السـورة اىل املوقـف مـن الزينـة الـل ختلصـ          ﴾بَ ْع ٍَّ  ِف ي َيُم وجُ  يَ ْوَمئِ ذٍ  بَ ْعَضُهمْ ﴿

 مـن  البعـ   يـوم  النـاس  حلركـة  مالئمـة  وهـي  والتـدافع  واالضطراب القلق عن تعرب» إلي  حي 

 .(128: 1422الراغب، ) «السدّ اهندام عند وموجوج يوجوج حركة أو القبور

وهكذا لو أمعنا النظر يف القصـص الـل ذكرهـا القـرآن الكـرمي لوجـدنا الـتخلص الـدقيق         

  رب العاملني.من الفكرة إىل القصة، ومن القصة إىل الفكرة، فسبحان اهلل

 النتائج

الكرمي متماسـكا متناسـقا يتذوقـ  السـامع، حيـ  حالوتـ  ومجالـ ،         القرآن آي يويت الكالم يف

فال جمال في  للتشت  والتفكك، مع تنوع أغراضـ  وطـول سـور  وآياتـ ، ونالحظـ  وهـو ينقلنـا        

بصـار مبـا فيـ     من حكمة إىل أخرى وبطريقة إعجازية تشـبع العقـول وتغيّـر القلـوب، ومتتـع األ     

 من التناسب والترابط.

 يف الرئيســي املوضـوع  إىل سـتهالل باملقدمـة  اال مــن نتقـال اال براعـة الـتخلص تظهـر يف    -

هبذا االنتقال، فكون املـتكلم ينفـكّ بصـورة رائعـة ضـا هـو        مبا ال يشعر املتلقّي، الكالم

اآلخـرين   بينـهما، مـن غـري أن يشـعر     مناسـباا  ىل مـا بعـد  فيصـنع رابطـاا    إفي ، لينتقـل  

 الكالم. صناعة يف املهمّة األمور نتقال، وهو منهبذا اال

غـري متجـاذب وال متماسـك،     متفككـاا  التخلص على الكالم إذا كـان متشـتتاا   سوء يطلق -

وهو ينتقل من فكرة إىل أخرى ومن غـرض إىل آخـر يف املوضـوع الواحـد أو القصـيدة      

لتقســيم والتبويــب واخــتالف الواحــدة، متبــع ألســلوب االقتضــاب يف احلــدي  أو كإــرة ا 

 وغريها من وسائل العجز عن التخلص.  "أمّا بعد"العنوان، وقطع الكالم بلفظ 

 اىل حباجـة  والسـابق  شـديدا،  الـنصّ،  فقرات بني ملّا يكون الربط يتحقق علم املناسبة -

أو  واملعلــول، ويوجـد تـالزم ذهــس بـني فقـرات املوضـوع. كالعلّـة       عنـ ،  ينفـك  ال الالحـق 

 يناسـبها،  موضـع  يف اآليـة  القرآن، مـن وضـع   آيات يف وتكون املناسبة املسبب،و السبب

 فـال  الـتخلص  أمّا يف حسن .بآخر  أول  مرتبط متّحد نص يف بوقوع  الكالم وارتباط

 وانتخـاب  ضيّزة، عالقة بإجياد يكون بينها اإلنتقال وإنّ املوضوعات بني روابط توجد

 الفقرة اىل حباجة ليس متكاملة األوىل الفقرةف فقرا ا، بني يربط مشتركا موضوعا

 االنتقال. هبذا يشعر القار  جيعل ال بشكل الفكرة، إلكمال تطرح وإنّما التالية،
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بفـرق   يفترقان، يكادان وال ينفصالن ال ستطراد يقرب من التخلص، وكونّهمامعىن اال -

 إليـ   ختلصـ   مـا  علـى  وأقبلـ   بالكلّيـة  فيـ   كنـ   مـا  تركـ   التخلص بسيط بينهما، يف

 تترك  مث اخلاطف كالربق مرورا إلي  استطردت الذي األمر بذكر مترّ االستطراد ويف

 عروضا. عرض وإمنا تقصد  مل كونك في  كن  ما إىل وتعود

 فهـو  الكالمـني  بـني  تـربط  مناسبة وبغري لطيفة من الكالم بغري اخلروج االقتضاب هو -

 ابتـدء  ضّا والناظم النا ر ينتقل أن وهو ،أيضا واالرجتال االقتطاع ويُسمّى االقتضاب

 الفصــل يضــاد الــتخلص، فاالقتضــاب هــو   فاالقتضــاب يالئمــ ، ال مــا إىل الكــالم بــ 

 الوصل. هو والتخلص

حسن التخلص من روائع الـنص القـرآين مـن أجـل ربـط آياتـ  وسـور  يف معانيهـا وكنوزهـا           -

 الظـاهر  ذي الكـالم  أبلـغ  هـو  لـذي ا اهلل الل ال تنفد على مر األزمان وطول الدهر، فكتـاب 

 إال الظلمـات  تكشـف  وال غرائبـ   تنقضـي  وال عجائبـ   تفـىن  ال الـذي  العميـق  والبـاطن  األنيق

 سـور   ويعـدّها، ومـع طـول    حيصـيها  أن البشـري  العقل يتمكن الل ال عجاز إ فهو بتنوع، ب 

آين وزياد ـا  جيذب السامع ويؤ ر في ، لكإرة التخلصات احلسنة يف اخلطاب القـر ، وآيات 

وتفرعها وعمقها، وأكإر التخلصات يف القرآن تندرج حت  عنـوانني: الـتخلص مـن التكـوين     

 ىل التشريع وبالعكس، والتخلص من الفكرة إىل القصة وبالعكس.إ

، حي  تنتقل السـورة يف قصصـها األربعـة حتمـل     يظهر التخلص يف سورة الكهف واضحاا -

نـها كمـا يف قصـة أصـحاب الكهـف وذي القـرنني،       معها فكرة الزينة واملوقف اإلجيـايب م 

أو املوقف السلو منها كما يف قصة صاحب اجلنتني. وكل قصة لوحدها كاملـة متكاملـة   

ىل أخـرى بروعـة ختلـص    إنتقـال مـن قصـة    ىل القصة التاليـة، وحيصـل اال  إليس حباجة 

 مالئم جيذب القار ، بإجياد رابطة بني القصص األربعة الل ذكر ا القصة. 

أسال اهلل العلي القدير أن يوفق املصلحني يف أرض  العارفني بكتاب  التـابعني ملنهجـ  لكـل    

ُْ َوِإلَْي ِه أُنِي ُب﴾خري وصالح.  ْل  ُْ َوَم ا تَ  ْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَّ ِه َعَلْي ِه تَ وَكَّ  ﴿ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصالَح َم ا اْس َتاَْع

 .(88)هود/
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