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 النبرة الصوتية في التالوة القرآنية:  أثر

 :وبعد هللا، رسول على والسالم والصالة هلل، الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم

 معنى،و نظما   مبين، عربي بلسوان وسولم، عليه هللا صولى محمد هللا رسوول على المنزل تعالى هللا كالم: هو الكريم القرآن

 .بالتواتر المصحف دفتي بين إلينا المنقول سوره، من بسورة المتحدى بتالوته، المتعبد

 : منها الخصائص، من بعدد الكريم القرآن امتاز وقد

 :بتالوته التعبد (1

  .{اْلقُْرآَنَ  أَْتلُوَ  َوأَنْ *  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ : }تعالى هللا يقول -

ِ  ِكَتابَ  َيْتلُونَ  ال ِذينَ  إِن  } - اَلةَ  َوأََقاُموا هللا  ا َوأَْنَفقُوا الصوو  ا َرَزْقَناُهمْ  ِمم  را   ُهمْ لُِيَوفِّيَ *  َتُبورَ  لَنْ  تَِجاَرة   َيْرُجونَ  َوَعاَلنَِية   سووِ

هُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُهمْ  أُُجوَرُهمْ   {.َشُكور َغفُور   إِن 

 :ومعنى لفظا   هللا عند من نزوله (2

 { َعلِيم   َحِكيم   لَُدنْ  ِمنْ  اْلقُْرآَنَ  لَُتلَق ى َوإِن كَ } -

لَ  َولَوْ } -  {.اْلَوتِينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثم  *  بِاْلَيِمينِ  ِمْنهُ  َْلََخْذَنا*  اْْلََقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقو 

َها َيا} - ُسولُ  أَيُّ ُ  ِرَسالََتهُ  َبل ْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما َبلِّغْ  الر   {الن اسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ  َوهللا 

 :عربي لفظ ذو أنه (3

 { لَُهمْ  لُِيَبيِّنَ  َقْوِمهِ  بِلَِسانِ  إِّل   َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما} -

ا} - ا أَْنَزْلَناهُ  إِن  ا قُْرآَن   {َتْعقِلُونَ  لََعل ُكمْ  َعَربِيا 

ا َجَعْلَناهُ  َولَوْ } - ا قُْرآَن  لَتْ  لَْوَّل  لََقالُوا أَْعَجِميا  ى آََمُنوا لِل ِذينَ  ُهوَ  قُلْ  َوَعَربِي   أَأَْعَجِمي   آََياُتهُ  فُصِّ  ْْؤِمُنونَ يُ  َّل  َوال ِذينَ  َوِشَفاء   ُهد 

ى َعلَْيِهمْ  َوُهوَ  َوْقر   آََذانِِهمْ  فِي  {.َبِعيد   َمَكان   ِمنْ  ُيَناَدْونَ  أُولَئِكَ  َعم 

 :نقله في التواتر (4

 : بو ذلك يفيد

 . القرآن بصحة القاطع اليقين -

 .بالتواتر المنقولة القراءات قبول -

 وحجته الكبرى النبي معجزة وأنه وحفظه، أحكامه خلود و سووواه، عما به واّلسووتغناء بهديه كاّلهتداء أخرى وخصووائص

 . الواضحة

ص حتى به، اّلعتناء عظيم أذهلنا الكريم القرآن هذا لخدمة اْلمة هذه في ُبذلت التي الجبارة الجهود على وقفنا ما وإذا  لناو

د سيادنا قرأه كما تماما   لنقرأه اليوم ل لم كلمة، منه تتبدل ولم حرف منه يتغير لم وسلم، عليه هللا صلى محم   ولم يغي ر لمو يبد 

ف  .يحر 

ِ  بِْسمِ  فِيَها اْرَكُبواْ  َوَقالَ : }نقرأ عاصم عن حفص برواية هود سورة في: -المثال سبيل على- وأذكر  إِن   اَوُمْرَساهَ  َمْجرىوَها هللاا

ِحيم   لََغفُور   َربِّي  [.04:هود{ ]ر 

ا َمْجَراَها: )لقلنا اآلية هذه نقرأ أن أردنا لو العربية اللغة سوويا  في  ماعند لكنك ،-(َمْجَراَها) في اْللف بتحقي -( َهاَوُمْرسووَ

ِ  بِْسمِ  فِيَها اْرَكُبواْ  َوَقالَ : }فتقول{ َمْجرىوووووَها: }كلمة في بإمالة تنطقها الكريم القرآن في اآلية تقرأ  إِن   اَهاَوُمْرسَ  َمْجرىوووووَها هللاا

ِحيم   لََغفُور   َربِّي  [.04:هود{ ]ر 

د سيادنا على نزل القرآن ْلن! باإلمالة؟( َمْجرىوَها) ُتقرأ لماذا  .كذلك قرأها وهو كذلك، وسلم عليه هللا صلى محم 
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ا ّلَ  لَكَ  َما أََباَنا َيا َقالُواْ : }تعالى هللا قول عند" اإلشمام" اسمه تجويديا   حكما   نجد يوسف سورة وفي اوَ  ُيوُسفَ  َعلَى َتأَْمن   لَهُ  إِن 

 [.11:يوسف{ ]لََناِصُحونَ 

شمام ا} كلمة في الميم بعد اإل شمام ومعنى ،{َتأَْمن  ضم   أن: اإل ا} كلمة من النون حرف عند شفتيه القارئ ي  نط ي كأنه{ َتأَْمن 

 .وحسب شفتيه يضم إنما الضمة، صوت ُيخرج ّل لكنه مضمومة، نونا   بالنون

دا   سيادنا ْلن كذلك؟ نقرْؤها لمَ   .الميم حرف عند شفتيه ضم الكلمة هذه قرأ عندما وسلم عليه هللا صلى محم 

 .الشفتين ضما  حتى تفاصيله، بأد ِّ  الكريم القرآن وَصلَنا.. وهكذا

 عاب وقد دور،والص السطور في اْلجيال بين ينتقل القرآن كان الخطأ ّلحتمال ونفيا   للصواب وتثبيتا   الجهود لهذه وترسيخا  

سطور، من هللا كتاب بأخذ اكتفى من على القراء من اْلكابر شافهة من بد فال ال  الكتابة تحتمله ّل وما ُيكتب، ّل ما لنقل الم

 أُولَئِكَ  تِهِ تاَِلوَ  َح    َيْتلُوَنهُ  اْلِكَتابَ  آَتْيَناُهمُ  ال ِذينَ : }بقوله المْؤمنين تعالى هللا وصوووف وقد ّل، كيف التعبير، عنه يعجز وما

 . للتفاصيل مستوعبة تكون أن بد ّل الحقة والتالوة ،[121: البقرة{ ]بِهِ  ُيْْؤِمُنونَ 

 يةالصوووت النبرة وهو أّل الكريم، القرآن في الخلَف وافتقده السوولف عرفه شوويء هناك -المبذولة الجهود هذه كل ومع- لكن

 . المرادة الرسائل وإيصال المعاني توضيح في كبيرة درجة إلى تسهم والتي القرآنية، لأللفاظ

صال عن عاجزا   يبقى -كان مهما- فالنص  الُجمل، وتصور المعاني تحمل النبرة إذ المنبور، اللفظ يوصلها التي الرسائل إي

 يحملها تيال للمخاطر دفعا   وذلك الصوووتي، والتلوين والتعبيرية، التصووويرية، للقراءة يْؤصوولون القراء كبار رأينا ولهذا

 .وحده النص بنقل اّلكتفاء

 مختومة اتاآلي كانت فإن يقرأه الذي للمعنى موافقا   صوته فيكون معنى من فيها بما ءةالقرا يْؤدي أن هو الصوتي والتلوين

ستفهام صوت من حقه اّلستفهام يعطي أن بد ّل فهو با ُ  أَلَْيسَ : }كقوله وذلك الرحمة، آيات القصص آيات كذلك ال  بِأَْحَكمِ  هللا 

 {. اْلَحاِكِمينَ 

ضا   ِ  َوَيْجَعلُونَ : }كقوله هللا، إلى النقص نسبة عن -مثال  - تتكلم التي اآليات وأي  اْلداء، في ةطريق لها هذه ،{ُسْبَحاَنهُ  اْلَبَناتِ  هلِلا

 . عندها مثال   صوتك ترفع أن اْلدب سوء من بأنه بعضهم وذكرها

 ناب عزير اليهود وقال) وجل عز هللا قول قرأ إذا أنه -اآلداب أي- ومنها) :القرآن حملة آداب في التبيان في النووي فقال

صارى وقالت هللا سيح الن  أن نبغيي اآليات من ذلك ونحو( ولدا الرحمن اتخذ وقالوا مغلولة هللا يد اليهود وقالت هللا ابن الم

 (.يفعل عنه هللا رضي النخعي إبراهيم كان كذا صوته، بها يخفض

ِ  َيدُ  اْلَيُهودُ  َوَقالَتِ : }قوله ففي  أن المفروض بالعكس بل صوووته، فيها القارئ يرفع أن هللا مع اْلدب سوووء من{ َمْغلُولَة   هللاا

َخذَ  َوَقالُواْ : }وكذلك الصوت، يخفض ُ  ات  ا هللاا ِ  اْبنُ  ُعَزْير   اْلَيُهودُ  َوَقالَتِ } ،{َولَد   جاء إذا لكن الصوت، فيها يخفض كلها هذه{ هللاا

 {َمْبُسوَطَتانِ  َيَداهُ  َبلْ : }قراءته وبي ن صوته القارئ رفع الصحيح التقرير

 ضووروب نم ضوورب هو اْلدائي والتعبير القرآني فالتعبير ،(بالقرآن التغني) الصوووت تحسووين كذلك التلوين في ويدخل

سير؛ ستفهام هذا أن يفهم ويفهم، يتدبر القارئ أن على تدل وهي الفهم، على القرآن يفهم لم من تعين إذ التف صف ذاوه ا  و

 .ةجديد جملة تبدأ مستأنِفة وبعضها عاطفة الواوات بعض يعني العطف، فيها يدخل حتى كثيرة أشياء فيها ويدخل

ضا   َ  َوإِن  : }تعالى كقوله الحركات، تتالي إلى ينبِّه وأي ِسنِينَ  لََمعَ  هللا   َفَقُعوا} ،{ِهمْ َربِّ  َرُسولَ  َفَعَصْوا} ،{قلوبهم َفْقست} أو{ اْلُمْح

 {. َساِجِدينَ  لَهُ 

  :ذلك ذكر وممن فيه، استفاض من أجد لم قاصرا   الحديث بقي لكن النبرة، عن للحديث تعرضوا العلماء بعض وهناك

 (:054/ 1) القرآن علوم في البرهان في الزركشي قال -

 يقرأ كان إنو المتهدد لفظ به لفظ تهديدا   يقرأ كان فإن منازله، على فليقرأه الترتيل بكمال القرآن يقرأ أن أراد فمن: )وقيل

 . التعظيم على به لفظ تعظيم لفظ
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شتغل أن وينبغي سانه يلفظ ما معنى في التفكر في قلبه ي  يعرف حتى غيرها إلى يجاوزها وّل معناها آية كل من فيعرف بل

 (.معناها

 (:545/ 3) بالمأثور التفسير في المنثور الدر في السيوطي وقال -

ْيخ أَُبو خرج ش  ضرة أبي َعن ال { ئموننا وهم بياتا   بأسنا َيأْتِيهم أَن اْلقرى أهل أفأمن} اآْلَية َهِذه الرجل َقَرأَ  إِذا يْسَتحبا : َقالَ  َن

 .َصوته بَها يرفع

 : الكريم القرآن في الفني التصوير في قطب سيد وقال -

 :والنصارى اليهود عن الحديث صدد في جاء)

د   لََتِجَدن  } َرُكوا َوال ِذينَ  اْلَيُهودَ  آَمُنوا لِل ِذينَ  َعَداَوة   الن اسِ  أَشووَ ة   أَْقَرَبُهمْ  َولََتِجَدن   أَشووْ ا َقالُوا ال ِذينَ  آَمُنوا لِل ِذينَ  َمَود  اَرى إِن   لِكَ ذَ  َنصووَ

ِسينَ  ِمْنُهمْ  بِأَن   ي سِّ ُهمْ  َوُرْهَبانا   قِ ْسَتْكبُِرونَ  ّل َوأَن  ُسولِ  إِلَى أُْنِزلَ  َما َسِمُعوا َوإَِذا. َي ْمعِ  ِمنَ  َتفِيضُ  أَْعُيَنُهمْ  َتَرى الر  ا الد   َرفُواعَ  ِمم 

َنا َيقُولُونَ  اْلَح ِّ  ِمنَ  ا َرب  اِهِدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا آَمن   {.الش 

 ةللطريق وإن ؛ الح  من عرفوا مما الدمع من لتفيض أعينهم وإن. القرآن لسوما  الوجداني التِأثر صوور من صوورة فتلك

 :آخر موضع في ورد ما عنه يفصح فيه، شك ّل ْلثرا   الح  هذا بها يعرض التي

ونَ  َعلَْيِهمْ  ُيْتلَى إَِذا َقْبلِهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا ال ِذينَ  إِن   ُتْْؤِمُنوا ّل أَوْ  بِهِ  آِمُنوا قُلْ } دا   لأِْلَْذَقانِ  َيِخرُّ نَ  ُسْبَحانَ  َوَيقُولُونَ . ُسج   َكانَ  إِنْ  اَربِّ

َنا َوْعدُ  ونَ . لََمْفُعوّل   َربِّ  {. ُخُشوعا   َوَيِزيُدُهمْ  َيْبُكونَ  لأِْلَْذَقانِ  َوَيِخرُّ

 ":  ربهم يخشون الذين"  عن الصورة هذه وكذلك

{ ُ لَ  هللا  ِ  ِذْكرِ  إِلَى َوقُلُوُبُهمْ  ُجلُوُدُهمْ  َتلِينُ  ُثم   ُهمْ َرب   َيْخَشْونَ  ال ِذينَ  ُجلُودُ  ِمْنهُ  َتْقَشِعرُّ  َمَثانِيَ  ُمَتَشابِها   ِكَتابا   اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  َنز   َذلِكَ  هللا 

ِ  ُهَدى ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِهِ  َيْهِدي هللا   (22:الزمر{ )َهاد   ِمنْ  لَهُ  َفَما هللا 

 : الحكيم القرآن تفسير في رضا رشيد محمد الشيخ وقال -

 كالمه ِهماتمُ  إلى المخاطبَ  المتكلمُ  ينبِّه أن: والتأثير اإلقنا  مع المراد إفهام غايتها التي التعبير، وبالغة البيان حسن من)

 .بها اْلَولى والمقاصد

سه من انزالها فى ويجتهد منها، هو يريده بما علمه يحيط ان على ويحرص  قبل هال التنبيه ذلك ومن منازلها، أفضل فى نف

ستفتاح، واداة التنبيه( ها) منه العرب جعلت وقد منها، شويء يفوته لكيال بها البدء  القرآن ليهاع يزيد ان فى غرابة فأي اّل

  والهدى؟ اإلصالح فى اّلمام هو انه كما المقتدى، اّلمام يكون ان ويجب البيان، وحسن البالغة فى اّلعجاز حد بلغ الذي

 ّلسترحاما غنة او والزجر، التخويف صيحة من الحال تقتضيه بما وتكييفه الصوت رفع من الخطاب أثناء فى يقع ما ومنه

شوي  نغمة او الحزن، واثارة النعي رنة او والعطف، شجو، الت صراخ هيمة او وال ست  التهويش صخب او الفز ، عند اّل

ستعانة ومنه. الجدل وقت شارات اّل صوير باإل  بيرةك بحروف الجمل او الكلمات بعض كتابة ومنه بالحركات، المعاني وت

 ... (تحتها او فوقها خط وضع او

 : قدوري غانم.د وقال -

سمائه من جاء فما: نغمات سبعة على القرآن يقرأ أن ينبغي: المحققين بعض قال)  وما التوقير،و فبالتعظيم وصفاته تعالى أ

 والعذاب النار ذكر من جاء وما. والطرب فبالشووو  الجنة ذكر من جاء وما. والترقي  فباإلخفاء عليه المفتريات من جاء

 (.والرهبة فباإلبانة المناهي ذكر من جاء وما. والرغبة فبالطاعة والنواهي اْلوامر من جاء وما. والرهب فبالخوف

 : المثال سبيل على منها ونذكر قائمة، وحده النص بنقل اّلكتفاء يحملها التي المخاطر وتبقى هذا،

َتَبَقا: }تعالى قوله في كما الل بس من وخشووي السوواكنين ّللتقاء حرف   حذف إذا (1  وقوله[ 22: يوسووف{ ]اْلَبابَ  َواسووْ

ُسلَْيَمانَ  َداُوودَ  آَتْيَنا َولََقدْ : }تعالى ا َو ِ  اْلَحْمدُ  َوَقاَّل  ِعْلم  لََنا ال ِذي هلِل  ض   عز وقوله ،[12: النمل{ ]اْلُمْْؤِمنِينَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َكثِير   َعلَى َف

ُهَما: }وجل ا بُِغُرور   َفَدّل  َجَرةَ  َذاَقا َفلَم   [ 22: اْلعراف{ ] َسْوآُتُهَما لَُهَما َبَدتْ  الش 



 www.ahmadrabah.com   التالوة في الصوتية النبرة أثر

 

- 0 - 

 لكذ وغياب باْللف، إشووعارا   المحذوفة اْللف بعد ما نبر أو خفيفة ضووغطة إلى القارئ يحتاج قد المواطن هذه مثل ففي

 (.الشجرة ذا َ  فلما) ،(هلل الحمد وقالَ ) ،(الباب واستب َ : )الجملة بأن يوحي

ةَ ا أَن  : }تعالى قوله في( القوة) كلمة في الواو حرف على فالنبر المعنى، على دّللي تعبير للنبر إن ثم (2 ِ  ْلقُو   هلِل 

ا  هللاا  دون من اْلنداد اتخاذ عن تتحدث واآلية سيما ّل وحوووده، هللا  القوة أن على للتأكيد دّللي تعبير له[ 162: البقرة{ ]َجِميع 

ِخذُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ } ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيت  ا هللا  وَنُهمْ  أَْنَداد  ِ  َكُحبِّ  ُيِحبُّ  التي( القوة) على التووووووأكيد من بد ّل فكان ،[162: البقرة...{ ]هللا 

 . النبرة خالل من وتعالى تبارك باهللا  تلي 

ِ  اْلَحْمدُ  َوقُلِ : }تعالى قوله في يقع ذلك ومثل ِخذْ  لَمْ  ِذيال   هلِل  ا َيت  ِريك   لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ  َولَد  لِّ  نَ مِ  َولِي   لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ  اْلُمْلكِ  فِي شووَ  الذُّ

ْرهُ  ا َوَكبِّ  [ 111: اإلسراء{ ]َتْكبِير 

 توصووول أن يمكن النبرة تغيرت إن بينما أحد، نصووور يبتغي وّل أحدا   يحالف لم: أي{ الذل من ولي له يكن ولم: }وقوله

 .كبيرا   علوا   ذلك عن هللا تعالى( فيه الذل من وذلك وناصر، حليف له يكن ولم: )المعنى

 َذلِكَ  َبْينَ  َواْبَتغِ  َهابِ  ُتَخافِتْ  َوَّل  بَِصاَلتِكَ  َتْجَهرْ  َوَّل : }سبقتها التي لآلية كثير ابن تفسير في جاء اآلية هذه عن الكالم وبمناسبة

 :الكريم القرآن في صوته وقوة نبرته إلى لالنتباه وسلم عليه هللا صلى النبي يوجه كالم[ 114: اإلسراء{ ]َسبِيال  

 إذا وكان بمكة، متوار وهو اآلية هذه نزلت: قال عباس ابن عن... أحمد اإلمام قال اآلية،{ بصووالتك تجهر وّل: }وقوله)

صحابه صلى  هللا قالف: قال. به جاء ومن أنزله، من وسبوا القرآن، سبوا المشركون ذلك سمع فلما بالقرآن، صوته رفع بأ

 عن{ بها تخافت وّل} القرآن، فيسبوا المشركون فيسمع بقراءتك: أي{ بصالتك تجهر وّل: }وسلم عليه هللا صلى لنبيه تعالى

 {.سبيال ذلك بين وابتغ} عنك يأخذوه حتى القرآن تسمعهم فال أصحابك

 نه،م يسمعوا أن وأبوا عنه تفرقوا يصلي، وهو بالقرآن جهر إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان: قال عباس ابن وعن

ستمع أن أراد إذا الرجل فكان سلم عليه هللا صلى هللا رسول من ي صلي، وهو يتلو ما بعض و ستر  ي سمع ا  رقاف دونهم ال

ستمع، أنه عرفوا قد أنهم رأى فإن منهم، ستمع، فلم أذاهم خشية ذهب ي  ستمعي لم وسلم عليه هللا صلى صوته خفض فإن ي

 أن أراد نم تسوومع فال{ بها تخافت وّل} عنك فيتفرقوا{ بصووالتك تجهر وّل} هللا فأنزل شوويئا، قراءته من يسووتمعون الذين

 {.سبيال ذلك بين وابتغ} به فينتفع يسمع، ما بعض إلى يرعوي لعله دونهم، ذلك يستر  ممن يسمعها

: بكر بيْل فقيل صوته، يرفع كان عمر وأن صوته، خفض فقرأ صلى إذا كان بكر أبا أن نبئت: قال سيرين بن محمد وعن

 طان،الشي أطرد: قال هذا؟ تصنع لم: لعمر وقيل. أحسنت: فقيل. حاجتي علم وقد وجل، عز ربي، أناجي: قال هذا؟ تصنع لم

سنان وأوقظ سنت قيل. الو صالتك تجهر وّل: }نزلت فلما. أح  ارفع: بكر ْلبي قيل{ سبيال ذلك بين وابتغ بها تخافت وّل ب

 (. شيئا   اخفض: لعمر وقيل شيئا ،

 وضحأ لتكون المنطوقة؛ الجمل إحدى في بعينها كلمة على الضغط على يقوم والذي الجمل، نبر: النبر صور من (2

 السوولوك وهذا السووامع، أو المتكلم من عنها الشووك ونفي عليها التأكيد أو بها لالهتمام وذلك الجملة، كلمات من غيرها من

 . اللغات من كثير في شائع اللغوي

ْسَوة   َوَقالَ : }تعالى قوله في مثاّل   هنا ونذكر ِسهِ  َعنْ  َفَتاَها ُتَراِودُ  اْلَعِزيزِ  اْمَرأَتُ  اْلَمِديَنةِ  فِي نِ ا َشَغَفَها َقدْ  َنْف ا ُحبا   فِي َراَهالَنَ  إِن 

 [ 24: يوسف{ ]ُمبِين   َضاَلل  

ضغط فإن سامع إلى يوجه اآلية من بعينها كلمة على ال ضغط الخبر، في واْلهمية الثقل مركز إلى ال سوة" كلمة على فال " ن

ساء، حديث صار حتى شا  اْلمر بأن يوحي ضغط الن  ّل يالت المدينة في تناقل اْلمر بأن يوحي" المدينة" كلمة على وال

شر ضغط وأهمه، أعاله إّل الخبر من فيها ينت  لطبقةا نساء من الفعل هذا مثل باستنكار توحي" العزيز امرأة" كلمة على وال

ضغط مصر، في المخملية ستحقار يفيد" تراود" على وال  مدى بيني" فتاها" على والضغط السلوك، هذا واستصغار الفعل ا

 .وهكذا... فتاها تراود أن بقيمتها العزيز امرأة استهانة

شد فهي منه، الدّللة بيان في لتفيد بالنص تقترن التي القرائن مهمات من والتنغيم النبر إن (0  وتفر  المراد إلى تر

 ...والتهكم الجد وبين واإلنشاء الخبر بين

 : الكريم القرآن في اْلمر صيغة معاني عن مثاّل   نذكر ذلك ولبيان
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 يختلف اْلمر من المقصود أن ومعلوم والنهي، اْلمر على الشر  معظم يقوم إذ كثير، الكريم القرآن في اْلمر أن معروف

 : اْلمر ْلجلها يرد التي المعاني فمن الطلب، ذات به مقصود الكريم القرآن في أمر كل فليس نبرته، باختالف

اَلةَ  َوأَقِيُموا: }الوجوب .1 َكاةَ  َوآُتوا الص   . النبرة هو ذلك يحدد والذي الوجوب، يفيد اْلمر هنا ،{الز 

ا فِيِهمْ  َعلِْمُتمْ  إِنْ  َفَكاتُِبوُهمْ : }الندب .2  ذلك يظهر نأ بد وّل القرينة، بدّللة واّلستحباب، السنية يفيد اْلمر وهنا ،{َخْير 

 .النبرة في

َباتِ  ِمنَ  ُكلُوا: } اإلباحة .2 يِّ  {الط 

 . اآلية قراءة عند الصوت نبرة في هنا التهديد معنى يظهر أن بد وّل ،{ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا: }التهديد .0

َنا: }الدعاء .2  َوآُتوا اَلةَ الصوو   َوأَقِيُموا: }تعالى قوله في كالنبرة اآلية نبرة تكون أن هنا يلي  وّل ،{ُذُنوَبَنا لََنا اْغفِرْ  َرب 

َكاةَ   {!!الز 

َنا: }التمني .6  {ِمْنَها أَْخِرْجَنا َرب 

 {.َتْصبُِروا َّل  أَوْ  َفاْصبُِروا: }التسوية .7

 {ِمْثلِهِ  ِمنْ  بُِسوَرة   َفأُْتوا: } التعجيز .8

 {اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِن كَ  ُذ ْ : }اإلهانة .9

 {اْْلَْمَثالَ  لَكَ  َضَرُبوا َكْيفَ  اْنُظرْ : }التعجاب .14

 {ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا: }اإلرشاد .11

 دالج وبين واإلنشووواء الخبر بين وتفر  المراد، إلى ترشووود التي للدّللة القرائن مهمات من فهو النبر، دور يظهر وهنا

 .والتهكم

 : النبرة باختالف المعنى اختالف أمثلة ومن -

ُكُرونَ  أََفاَل  أَْيِديِهمْ  َعِملَْتهُ  َوَما َثَمِرهِ  ِمن لَِيأُْكلُوا: }تعالى هللا قول (1 : مرادال ليكون نافية، تكون أن تحتمل( ما{. )َيشووْ

 .هللا من نعمة طيبة ناضجة وجدوها بل أيديهم، تعملها لم ثمار من اْلكل

 ختلفي النافية" ما" لو المصاحب فالنبر اليد، صنع ومن الثمار، من اْلكل والمراد مصدرية، أو موصولة تكون أن وتحتمل

ْحَمنِ  َخْل ِ  فِي َتَرى َما: } تعالى هللا قول ومثله الموصولة،" ما" لو المصاحب النبر عن  [2: الملك{ ]َتَفاُوت   ِمنْ  الر 

َفا إِن  : }تعالى هللا قول (2 َعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصوو  ِ  شووَ فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلَبْيتَ  َحج   َفَمنْ  هللا  و   {بِِهَما َيط 

فَ  أَنْ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ : }تعالى فقوله ،[128:البقرة] و   المقصود مابين الطواف، وإباحة الحرج رفع تفيد بنبرة يقرأ قد{ بِِهَما َيط 

بير، بن ُعْرَوة حديث من وغيُرهما ومسوولم البخاري أخرج لما بالطواف، اْلمر منه  هللا رضووي- عائشووة سووألتُ : »قال الزُّ

َفا إِن  : }تعالى هللا قول أرأيتِ : لها فقلتُ  -عنها َعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصوو  ِ  شووَ  نْ أَ  َعلَْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلَبْيتَ  َحج   َفَمنْ  هللا 

فَ  و  ف ّل أن ُجناح أحد   على ما فوهللا ،[128:البقرة{ ]بِِهَما َيط  و  فا َيط   إن   أختي، ابنَ  يا قلتَ  ما بِْئسَ : قالت والمروة، بالصوو 

ْلَتَها كما كانت لو هذه ف ّل أن عليه ُجناح ّل: كانت عليه أو   مواُيسوولِ  أن َقْبل كانوا اْلنصووار، في أُنِزلَت ولكن ها بهما، يَتَطو 

اغية لَمَناة ُيِهلُّون َشل ل، عند يعبدونها كانوا التي الط  ج أَهل   َمن فكان الُم فا يطوف أن يتحر  ص  سلَمو فلما والمروة، بال  سألوا اأ

ا اإن  ، هللا رسووولَ  يا: قالوا، ذلك عن وسوولم عليه هللا صوولى هللا رسووولَ  ج كن  وف أن نتحر  فا بين نط   هللا فأنَزل، والمروة الصوو 

َفا إِن  : }تعالى ِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الص   . اآلية{ هللا 

شة قالت  ضي- عائ سولُ  َسن   وقد: -عنها هللا ر سلم عليه هللا صلى هللا ر واف و  وافالط   يتُرك أن ْلحد   فليس، بينهما الط 

 .«بينهما

لَتْ  لَْوَّل  آَمُنوا ال ِذينَ  َوَيقُولُ : }تعالى هللا قول (2 وَرة   ُنزِّ  أنزلت لوّل) معنى تحدد التي هي فالنبرة[ 24: محمد{ ]سووُ

 ..التمني أو التحسر أو للطلب هو هل ،(سورة

ا: }تعالى قوله في المعنى توجه وكذلك ةِ  أَْصَحابَ  َبلَْوَنا َكَما َبلَْوَناُهمْ  إن  َها أَْقَسُموا إِذْ  اْلَجن  ا... ُمْصبِِحينَ  لََيْصِرُمن   َقالُوا أَْوَهارَ  َفلَم 

ا  .  واإلثبات - والحسرة - اّلستفهام تحتمل فالجملة ،[26: القلم{ ]لََضالُّونَ  إِن 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أََنْدُعو قُلْ : }تعالى هللا قول (0 َنا َوَّل  َيْنَفُعَنا َّل  َما هللا  رُّ ُ؟ َهَداَنا إِذْ  َبْعدَ  أَْعَقابَِنا َعلَى َوُنَردُّ  َيضوووُ  َكال ِذي! هللا 

َياِطينُ  اْسَتْهَوْتهُ   [71: اْلنعام{ ]اْئتَِنا: اْلُهَدى إِلَى َيْدُعوَنهُ  أَْصَحاب   لَهُ  َحْيَراَن، اْْلَْرِض؛ فِي الش 
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 تفهاماس بمجرد اآلية صدر قرأنا فإن حقها، جملة كل تعطي بنبرة بقراءتها إّل اآلية من المراد المعنى إيصال يمكن ّل وهنا

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أََنْدُعو قُلْ } إنكار دون َنا َوَّل  َيْنَفُعَنا َّل  َما هللا    .قبيح وهذا!! خبرية{ أَْعَقابَِنا َعلَى َوُنَردُّ : }عبارة تصير ،{َيُضرُّ

ُ  َهَداَنا إِذْ  َبْعدَ : }قوله في بالنبرة الفصول من بد ّل بعدها ثم َتْهَوْتهُ  َكال ِذي هللا  َياِطينُ  اسووْ  هدانا هللا أن المعنى يوهم ّل حتى{ الشو 

 !!الشياطين استهوته الذي كهداية

صف والنبرة (2  َغاثُ أَضوْ : َقالُوا َبلْ : }تعالى قوله في اْلحكام في والتقلقل التردد كوصوف اآلية، من المراد الحال ت

، ، ُهوَ  َبلْ  اْفَتَراهُ، َبلِ  أَْحاَلم  ِسلَ  َكَما بِآَية   َفْلَيأْتَِنا َشاِعر  لُونَ  أُْر صل أن يمكن وّل ،[2: اْلنبياء{ ]اْْلَو   الذي التخبط هذا معنى ي

 الخبر، يحلتصح الكريم القرآن من استدراكية" بل" يفهم أن السامع على ُيخشى وبغيرها النبرة، خالل من إّل الكفار به وقع

 . -ذلك عن هللا كتاب تنزه- محال وهذا

ا} (6 ا َرأَى الل ْيلُ  َعلَْيهِ  َجن   َفلَم  ا َربِّي َهَذا َقالَ  َكْوَكب  ا*  اآْلفِلِينَ  أُِحبُّ  َّل  َقالَ  أََفلَ  َفلَم  ا اْلَقَمرَ  َرأَى َفلَم   َربِّي اَهذَ  َقالَ  َباِزغ 

ا الِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َْلَُكوَنن   َربِّي َيْهِدنِي لَمْ  لَئِنْ  َقالَ  أََفلَ  َفلَم  ض  ا*  ال ْمسَ  َرأَى َفلَم  ش  ا أَْكَبرُ  َهَذا َربِّي َهَذا َقالَ  َباِزَغة   ال  َقالَ  لَتْ أَفَ  َفلَم 

ا َبِريء   إِنِّي َياَقْومِ   [ 78 - 76: اْلنعام{ ]ُتْشِرُكونَ  ِمم 

سالم عليه إبراهيم فقول  هي رةوالنب... اّلستفهام لمجرد أو نكاري،اإل لالستفهام أو لإلقرار، يكون أن يحتمل( ربي هذا) ال

 .السيا  تحدد التي

ا*  َيْنَهى ال ِذي أََرأَْيتَ } (7 ل ى إَِذا َعْبد  ْقَوى أََمرَ  أَوْ *  اْلُهَدى َعلَى َكانَ  إِنْ  أََرأَْيتَ *  صووَ بَ  إِنْ  أََرأَْيتَ *  بِالت  *  َوَتَول ى َكذ 

َ  بِأَن   َيْعلَمْ  أَلَمْ   [10 - 9: العل ] {َيَرى هللا 

ا: }تعالى هللا قول ذلك ومثال اْلحداث، تختلط وبغيرها للقصووة، الروح تعطي النبرة إن ثم (8 ى َرَجعَ  لَم   لَىإِ  ُموسووَ

ْضَبانَ  َقْوِمهِ  ِسف ا َغ َسَما َقالَ  أَ ُكمْ  أَْمرَ  أََعِجْلُتمْ  َبْعِدي ِمنْ  َخلَْفُتُمونِي بِْئ هُ  أَِخيهِ  بَِرْأسِ  َوأََخذَ  اْْلَْلَواحَ  َوأَْلَقى َربِّ  أُم   ْبنَ ا َقالَ  إِلَْيهِ  َيُجرُّ

الِِمينَ  اْلَقْومِ  َمعَ  َتْجَعْلنِي َوَّل  اْْلَْعَداءَ  بِيَ  ُتْشِمتْ  َفاَل  َيْقُتلُوَننِي َوَكاُدوا اْسَتْضَعفُونِي اْلَقْومَ  إِن    [124: اْلعراف{ ]الظ 

سير في جاء  كان الغضب كأن[ 120: اْلعراف{ ]اْْلَْلَواحَ  أََخذَ  اْلَغَضبُ  ُموَسى َعنْ  َسَكتَ  اَولَم  (: )}الكشاف) الزمخشري تف

 (اإلغراء وقطع بذلك النط  فترك إليك، أخيك برأس وجرا  اْللواح، وأل  كذا لقومك قل: له ويقول فعل ما على يغريه

هُ : }تعالى هللا قول على ينطب  ذلك من وقريب رَ  إِن  رَ  َفك  رَ  َكْيفَ  َفقُتِلَ *  َوَقد  رَ  َكْيفَ  قُتِلَ  ُثم  *  َقد   َوَبَسرَ  َعَبسَ  م  ثُ *  َنَظرَ  ُثم  *  َقد 

 [22 - 18: المدثر{ ] اْلَبَشرِ  َقْولُ  إِّل   َهَذا إِنْ *  ُيْْؤَثرُ  ِسْحر   إِّل   َهَذا إِنْ  َفَقالَ *  َواْسَتْكَبرَ  أَْدَبرَ  ُثم  * 

ُرُكمْ  ال ِذي ُهوَ : } تعالى هللا قول في ذلك ويتضووح وتحركها، الصووورة تحيي والنبرة يِّ  فِي ُكْنُتمْ  إَِذا َحت ى َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي ُيسووَ

َبة   بِِريح   بِِهمْ  َوَجَرْينَ  اْلفُْلكِ  ُهمْ  َوَظنُّوا َمَكان   ُكلِّ  ِمنْ  اْلَمْوجُ  َوَجاَءُهمُ  َعاِصف   ِريح   َجاَءْتَها بَِها َوَفِرُحوا َطيِّ َ  َدَعُوا بِِهمْ  أُِحيطَ  أَن   هللا 

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  اِكِرينَ  ِمنَ  لََنُكوَنن   َهِذهِ  ِمنْ  أَْنَجْيَتَنا لَئِنْ  الدِّ ا*  الش  َهاَياأَ  اْلَح ِّ  بَِغْيرِ  اْْلَْرِض  فِي َيْبُغونَ  ُهمْ  إَِذا أَْنَجاُهمْ  َفلَم   الن اسُ  يُّ

َما ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتا َ  ْنفُِسُكمْ أَ  َعلَى َبْغُيُكمْ  إِن  ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَْيَنا ُثم   الدُّ  [22 ،22: يونس{ ]َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َفُنَنبِّ

 يجعل اإلنسان المفروض هذه كل بينهم المحاورة أو الجنة الجنة أهل دخول عن أو النار أهل عذاب عن هللا يتكلم لما أيضا  

 . ذلك خالف وّل المستبشر، بنبرة العذاب آيات قراءة تصح فال المقروء، وللموضو  للمعنى مناسبا   الصوت

ستفتاحات تعطي والنبرة سور ا  بحرف رةالسو تعالى هللا يفتتح عندما فمثال   لها، المراد الدور( كهيعص -   - ص - الم) ال

 . مهم كالم فهو بعده سيأتي الذي الكالم اسمع أن السامع ينباه النبرة من حقه القارئ ويعطيه واحد

 بعده يأتي أن بد فال المقطعة الحروف من حرفا   هللا ذكر إذا دائما ، القرآن ذكر يليها القرآن في المقطعة اْلحرف كل ولذلك

 {.الن اسُ  أََحِسبَ *  الم} العنكبوت سورة إّل القرآن ذكر

ُكمْ  ِمن الح  َوقُلِ : }تعالى هللا قول وكذلك (9 بِّ  تحدد هنا والنبرة ،[29: الكهف{ ]َفْلَيْكفُرْ  َشآءَ  َوَمن َفْلُيْْؤِمن َشآءَ  َفَمن ر 

آ بريئون أَنُتمْ : }تعالى هللا قول ذلك ومثل!! للتهديد أو لإلباحة، الجملة هل ا بريء َوأََناْ  أَْعَملُ  ِمم  م   ،[01: يونس{ ]َتْعَملُون مِّ

 [.129: البقرة{ ]أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا َولََنآ: }وقوله

لَ  َولَوْ : }تعالى وقوله (14 [ 06 - 00: الحاقة{ ]اْلَوتِينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثم  *  بِاْلَيِمينِ  ِمْنهُ  َْلََخْذَنا*  اْْلََقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقو 

سلم عليه هللا صلى النبي عن التهمة لنفي ورد الذي هُ : }هللا كالم أنه وإثبات أقوالهم عن التنزيه سيا  في و ُسول   َقْولُ لَ  إِن   َر
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ُرونَ  َما َقلِيال   َكاِهن   بَِقْولِ  َوَّل *  ُتْْؤِمُنونَ  َما َقلِيال   َشاِعر   بَِقْولِ  ُهوَ  َوَما*  َكِريم    - 04: الحاقة{ ]اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتْنِزيل  *  َتَذك 

 . هعن تماما   التهمة نفي منه القصد أن حين في وسلم عليه هللا صلى للنبي التهديد بنبرة ُيقرأ أن يصح فال ،[02

َنَتُهمْ  َيْلُوونَ  لََفِريق ا ِمْنُهمْ  َوإِن  : }بقوله تعالى هللا ففضووحهم الكتاب، أهل بعض يمتطيه كان والتشووويه التحوير هذا ومثل  أَْلسووِ

َسُبوهُ  بِاْلِكَتابِ  ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَيقُولُونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُهوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  لَِتْح ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَما هللا  ِ  َعلَى َوَيقُولُونَ  هللا   َوُهمْ  اْلَكِذبَ  هللا 

 [.78: عمران آل{]َيْعلَُمونَ 

يَ  َقْبلُ  ِمنْ  آَدمَ  إِلَى َعِهْدَنا َولََقدْ : }تعالى هللا قول (11 ا لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ  َفَنسووِ  قال كما- المعنى فيحتمل ،[112: طه{ ]َعْزم 

ا لَهُ  َنِجد َولَمْ :  }-المفسووورون ا{ َعْزم  ا َحْزم  ْبر  ا َوصوووَ  المخالفة على عازما   نجده لم: معنى النبر يفيد وقد. َعْنهُ  َنَهْيَناهُ  َعم 

 .بعيد الثاني المعنى وهذا والمعصية،

َها: }تعالى هللا قول (12 كَ  َما َسانُ اإْلِنْ  َياأَيُّ اكَ  َخلََقكَ  ال ِذي*  اْلَكِريمِ  بَِربِّكَ  َغر  َبكَ رَ  َشاءَ  َما ُصوَرة   أَيِّ  فِي*  َفَعَدلَكَ  َفَسو  { ك 

 !للعبد عتاب أو استنكاري، سْؤال أو سْؤال، مجرد كان إذا تحدد فالنبرة[ 8 - 6: اّلنفطار]

نِ  أَْظلَمُ  َفَمنْ : }تعالى هللا قول (12 ِ  َعلَى اْفَتَرى ِمم  ا هللا  بَ  أَوْ  َكِذب  يُبُهمْ  َيَنالُُهمْ  أُولَئِكَ  بِآَياتِهِ  َكذ   إَِذا ت ىحَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنصووِ

لَُنا َجاَءْتُهمْ  ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َقالُوا َيَتَوف ْوَنُهمْ  ُرسووُ لُّوا َقالُوا هللا  ِهُدوا َعن ا ضووَ ِهمْ  َعلَى َوشووَ ُهمْ  أَْنفُسووِ { نَ َكافِِري َكاُنوا أَن 

ستقيم فال ،[27: اْلعراف] ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ } قراءة وكذلك اّلستفهام، بمجرد اآلية صدر قراءة ي  برن دون{ هللا 

 غير وكالهما وجزاء شوورط اسووم أو عام مكان ظرف إلى شووركاهم عن للكافرين موجه اسووتفهام من المعنى يحول" ما"

 .مناسب

َما َولَوْ : }تعالى قوله وكذا (10  غير وهذا قصر أداة كأنها"  أنما" يجعل" ما" نبر دون{ أَْقاَلم   َشَجَرة   ِمنْ  اْْلَْرِض  فِي أَن 

 .اآلية في مراد

 

 : اآلتي لزمنا القراءة في الالزمة النبرة على للحصول نستدرك أن أردنا إذا ولذلك، -

سير، على الوقوف -أ سباب التفا سيا  النزول، وأ  ضمنها لنز التي( والقريبة البعيدة) المحيطة والظروف العام وال

 .القرآني النص

 وسمع آنالقر سمع فقط، قرأ وغيُره سمع ْلنه جدا   مهم الصحابي فتفسير كأساس، الصحابة تفسير على اّلعتماد -ب

 .وسلم عليه هللا صلى الرسول نبرات

 :الكريم القرآن في الترقيم الماتع اعتماد -ج

 : الترقيم عالمات توضحها آليات نماذج هنا أذكر المثال سبيل وعلى

َيقُولُونَ  َتْعلَُموَن؟ ُكْنُتمْ  إِنْ  فِيَها َوَمنْ  اْْلَْرضُ  لَِمنِ  قُلْ } - ِ : سووَ ُروَن؟ أََفاَل : قُلْ !! هلِل  َماَواتِ  َربُّ  َمنْ : قُلْ ! َتَذك  ْبعِ  السوو   السوو 

َيقُولُونَ  اْلَعِظيِم؟ اْلَعْرشِ  َوَربُّ  ِ : سووَ قُوَن؟ أََفاَل : قُلْ !! هلِل  ، ُكلِّ  َملَُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ : قُلْ ! َتت  ْيء   ُكْنُتمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  ُيَجارُ  َوَّل  ُيِجيرُ  َوُهوَ  شوَ

ِ : َسَيقُولُونَ  َتْعلَُموَن؟  [89 - 80: المْؤمنون{ ]ُتْسَحُروَن؟ َفأَن ى: قُلْ !! هلِل 

ِ، اْلَحْمدُ : قُلِ } - َساَلم   هلِل  ُ  اْصَطَفى، ال ِذينَ  ِعَباِدهِ  َعلَى َو ا َخْير   آهلل  نْ ! ُيْشِرُكوَن؟ أَم  َماَواتِ  َخلَ َ  أَم   َوأَْنَزلَ  َواْْلَْرَض؟ الس 

َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  س  ؟ َمعَ  أَإِلَه   َشَجَرَها؟ ُتْنبُِتوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َما َبْهَجة ، َذاتَ  َحَدائِ َ  بِهِ  َفأَْنَبْتَنا َماء   ال نْ ! َيْعِدلُونَ  َقْوم   ُهمْ  َبلْ !!ِ هللا   َعلَ جَ  أَم 

ا؟ اْْلَْرضَ  ا؟ ِخاَللََها َوَجَعلَ  َقَرار  ا؟ اْلَبْحَرْينِ  َبْينَ  َوَجَعلَ  َرَواِسَي؟ لََها َوَجَعلَ  أَْنَهار  ِ؟ َمعَ  أَإِلَه   َحاِجز  ! !َيْعلَُمونَ  َّل  َثُرُهمْ أَكْ  َبلْ !! هللا 

نْ  َطر   ُيِجيبُ  أَم  فُ  َدَعاهُ؟ إَِذا اْلُمضووْ وَء؟ َوَيْكشووِ ِ؟ َمعَ  أَإِلَه   اْْلَْرِض؟ ُخلََفاءَ  َوَيْجَعلُُكمْ  السووُّ ُرونَ  َما َقلِيال  !! هللا  نْ ! َتَذك   يفِ  َيْهِديُكمْ  أَم 

َياحَ  ُيْرِسلُ  َوَمنْ  َواْلَبْحِر؟ اْلَبرِّ  ُظلَُماتِ  ا الرِّ ِ؟ َمعَ  أَإِلَه   َرْحَمتِِه؟ َيَديْ  َبْينَ  ُبْشر  ُ  َتَعالَى! هللا  ا هللا   [62 - 29: النمل!!{ ]ُيْشِرُكونَ  َعم 

لَخَ  آَياتَِنا آَتْيَناهُ  ال ِذي َنَبأَ  َعلَْيِهمْ  َواْتلُ } - ْيَطاُن، َفأَْتَبَعهُ  ِمْنَها، َفاْنسووَ ْئَنا َولَوْ  اْلَغاِويَن، ِمنَ  َفَكانَ  الشوو  هُ  بَِها، اهُ لََرَفْعنَ  شووِ  َولَِكن 

َبعَ  اْْلَْرِض  إِلَى أَْخلَدَ  ُبو ال ِذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  َذلِكَ  َيْلَهْث، َتْتُرْكهُ  أَوْ  َيْلَهْث، َعلَْيهِ  َتْحِملْ  إِنْ : اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمَثلُهُ  َهَواهُ، َوات   بِآَياتَِنا، اَكذ 

ُرونَ  لََعل ُهمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصِص   [176 ،172: اْلعراف{ ]َيَتَفك 
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َتأِْذنُ !! َفاْرِجُعوا لَُكْم، ُمَقامَ  َّل  َيْثِرَب، َياأَْهلَ : ِمْنُهمْ  َطائَِفة   َقالَتْ  َوإِذْ }  - ، ِمْنُهمُ  َفِري    َوَيسوووْ بِي   َناُبُيوتَ  إِن  : َيقُولُونَ  الن 

ا إِّل   ُيِريُدونَ  إِنْ  !بَِعْوَرة   ِهيَ  َوَما! َعْوَرة    [ 12: اْلحزاب!!{ ]فَِرار 

وِر، فِي َوُنفِخَ } - ِهمْ  إِلَى اْْلَْجَداثِ  ِمنَ  ُهمْ  َفإَِذا الصووُّ لُوَن، َربِّ  َوَعدَ  َما َهَذا َمْرَقِدَنا؟ ِمنْ  َبَعَثَنا َمنْ !! َياَوْيلََنا: َقالُوا َيْنسووِ

ْحَمُن،  [22 - 21: يس!{ ]ُمْحَضُرونَ  لََدْيَنا َجِميع   ُهمْ  َفإَِذا َواِحَدة   َصْيَحة   إِّل   َكاَنتْ  إِنْ  اْلُمْرَسلُوَن، َوَصَد َ  الر 

ْصَحابُ  َوَناَدى}  -  أََهُْؤَّلءِ  َتْسَتْكبُِروَن؟ ُكْنُتمْ  َوَما َجْمُعُكمْ  َعْنُكمْ  أَْغَنى َما: َقالُوا بِِسيَماُهْم، َيْعِرفُوَنُهمْ  ِرَجاّل   اْْلَْعَرافِ  أَ

ُ  َيَنالُُهمُ  َّل : أَْقَسْمُتمْ  ال ِذينَ  َة، اْدُخلُوا! بَِرْحَمة ؟ هللا   [09 ،08: اْلعراف{ ]َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوَّل  َعلَْيُكمْ  َخْوف   َّل  اْلَجن 

ا، َخْير   ِمنْ  َعِملَتْ  َما َنْفس   ُكلُّ  َتِجدُ  َيْومَ } - َضر  ا َوَبْيَنهُ  َبْيَنَها أَن   لَوْ  َتَودُّ : ُسوء   ِمنْ  َعِملَتْ  َوَما ُمْح ا، أََمد  ُرُكمُ  َبِعيد   َوُيَحذِّ

 ُ ُ  َنْفَسُه، هللا   [24: عمران آل{ ] بِاْلِعَبادِ  َرُءوف   َوهللا 
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