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  الِكْبُر والخشوع في القرآن الكریم
  )دراسة تحلیلیة ( 

  -سور الحوامیم میدانا بحثیًا  -
  

  *د حمیدة صالح البلداوي.أ
  

  ٢٤/٣/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر 
  
  

  :باعث البحث 
یھدف ھذا البحث في دراستھ المحǴددة بسǴور الحǴوامیم الǴى بیǴان أسǴرار البالغǴة و تفǴنن         

الكǴǴریم فǴǴي مواضǴǴع بعینھǴǴا ، و ھǴǴي مواضǴǴع ذكǴǴر االسǴǴتكبار        االسǴǴالیب فǴǴي الخطǴǴاب القرانǴǴي  
والخشوع مع تأمل صورة المتكبر والخاشع في الحیاة الدنیا واالخرة ، والبحǴث فǴي صǴیغ البنیǴة     
الخطابیǴة وتراكیبھǴا ، ودراسǴǴة مǴدلول ھǴاتین المفǴǴردتین علǴى وفǴق السǴǴیاق الǴوارد فیھǴا صǴǴریحًا         

حǴث دراسǴة مǴا جǴاء فǴي بحǴوث العلمǴاء والدارسǴین حǴول          وضمنیًا ، علمًا اّنھ لǴیس مǴن مǴنھج الب   
الحǴǴروف المقطَّعǴǴة فǴǴي القǴǴرآن الكǴǴریم بǴǴل التوّقǴǴف عنǴǴد أسǴǴالیب الǴǴنّص القرآنǴǴي وھǴǴو یخاطǴǴب         

  .المتكبرین ویدعوھم الى االیمان والتوحید تواضعَا وخشوعا لّلھ تعالى 
  

  ):حدُّ الِكْبر والخشوع : ( أوال
والتجّبر كالكبریاء التي ھي صفة ) ١(ه كبیراً  وَعُظم عندهأي رآ) استكبره وأكبره ( ُیقال 

الكبریǴاء ردائǴي و العظمǴُة    : ( لّلھ تعالى ، النھا ذاتیǴة لعلǴّوه وجاللǴھ ، جǴاء فǴي الحǴدیث القدسǴّي        
  .)٢()ِازاري ومن نازعني واحدا منھما ألقیتھ في النار

. )٣()طر الحق وغمǴص النǴاس  من ب( وورد في الحدیث الشریف اّن من یتصف بالكبر ھو        
ال یدخل الجنة مǴن فǴي قلبǴھ مثقǴال حبǴة مǴن       ( في حدیثھ الشریف ) ص(اما التواضع فللعبد یقول 

  . )٤( )كبر ، و ال یدخل النار من في قلبھ ذرة ایمان
علیǴǴھ (لخلقǴǴھ ، و الǴǴى ھǴǴذا یǴǴذھب قǴǴول االمǴǴام علǴǴي    ) التواضǴǴع ( وقǴǴد حبǴǴب اهللا تعǴǴالى  

في الكبر ألحد من عباده َلرخص فیھ لخاصة انبیائھ و لكنھ سبحانھ كرَّه  فلو رخص اهللا) ( السالم
  .فأحب العباد الیھ تعالى من ترك االستكبار و االصرار )٥()الیھم التكابر و رضي لھم التواضع 

) علیھمǴا السǴالم   ( و في ھذا المعنى تأتي مناجاة االمام زیǴن العابǴدین علǴي بǴن الحسǴین               
وان أحǴǴبَّ عبǴǴادك الیǴǴك مǴǴن تǴǴرك االسǴǴتكبار علیǴǴك ، و جانǴǴب االصǴǴرار ولǴǴزم         : (لربǴǴھ قǴǴائال  
  .)٦()االستغفار 

یعود المریض ویشّیع الجنائز ) ص(و لقد اتصف الرسول الكریم بھا في تعاملھ ، اذ كان          
ویجیب دعوة العبد ، ویخصف النعل ، ویرقع الثوب ، ویحلب الشاة ویأكǴل مǴع الخǴادم ویصǴافح     

  . )٧(غني والفقیر ویسلم مبتدئًا متواضعا من غیر مذلةال
علیھ (و في ادب الوصایا نقرأ ما جاء في سیاق الدعوة الى نبذ الفخر والخیالء لالمام علي       

  . )٨()ضْع فخرك واحطط ِكبرك واذكر قبرك(قولھ ) السالم 
مناجیǴǴا ربǴǴھ ) ع(زیǴǴن العابǴǴدین والتعǴǴوُّذ مǴǴن الكبǴǴر یǴǴأتي النǴǴھ مفسǴǴدة للعبǴǴادة یقǴǴول االمǴǴام         

  .)٩()واعزني و ال تبتلیني بالكبر ، وعّبدني لك و ال تفسْد عبادتي بالعجب (
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 )١٠()االستسالم للحق وترك االعتراض على الحكم( اما التواضع في ادب الصوفیة فھو          
( ومن لطیف ما قرأناه في ادب المتصوفة مǴا جǴاء فǴي وصǴیة     .  )١١(، والعز فیھ ولیس في الكبر
  : لمعالجة الكبر في نفوس االخرین حیث یقول) ھـ ٦٣٨محیي الدین بن عربي ت 

اذا رأیت متكبǴرا فتواضǴع لǴھ ، فǴأن حقیقتǴھ عبǴد فتǴذكره بتواضǴعك ، فترتǴاح الǴنفس الǴى            (       
أصلھا من حیǴث ال تشǴعر فیحبǴك فǴاذا أحبǴَّك قرَّبǴك ، واذا َقرَّبǴك اشǴتھى خǴدمتك فأسǴِمْعُھ حقیقتǴھ            

ن بسیاسة من حكایةٍ  أو ضرِب مثٍل فǴي مسǴامرٍة و منازعǴة حǴدیث یجǴدھا مǴن نفسǴھ فُیقبǴل فتكǴو         
معلَّمھ فتنتقل ریاستھ الیك وانت ُمتحقٌق باهللا فترّدھا الى اهللا ، فأن الّلھ ال یأخذ اّال ممَّن یعرفھ الن 

  . )١٢()العارَف یتأدب في العطاء 
التكبǴر واالسǴتكبار و   ( منھا ) مرة  ٥٧(وقد وردت ھذه المفردة صریحة في القران الكریم       

یرة الى الكفر ومناقضة في مفھومھا لعبادة اهللا والسجود لھ ، مش) الكبر و یستكبرون واستكبروا 
انمǴا یǴؤمن بآیاتنǴا الǴذین اذا ذكǴروا بھǴا       « : لذا جاءت في سورة السجدة صریحة في قولھ تعǴالى  
وھǴذه النزعǴة ھǴي التǴي     ) ١٥: السǴجدة  ( » خروا ُسّجدا وسبحَّوا بحمِد ربھم وھǴو ال یسǴتكبرون   

فیھǴا فǴأخرج انǴك     تتكبǴر قال اھبط منھا فما یكǴون لǴك ان   « عالى أخرجت ابلیس من الجنة یقول ت
  ) . ١٣: االعراف ( » من الصاغرین 

( و اما جھنم فھي مثوى المتكبرین الذین ال یتواضعون هللا خشǴوعا و عبǴادة ففǴي سǴورة              
 التي سبقت سǴور الحǴوامیم فǴي النǴزول ، یصǴف سǴبحانھ مشǴھدھم یǴوم القیامǴة فǴي قولǴھ           ) الزمر 
ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على اهللا وجوھھم مسودة ألبس في جھنم مثوى للمتكبرین « تعالى 

  ) ٦٠: الزمر ( » 
قیǴل ادخلǴوا   « و یتكرر تصویر المشھد توكیدا في خاتمة السورة نفسھا في قولھ تعالى            

( دلول االسǴتكبار ایضǴا   ، ومǴ ) ٧٢: الزمǴر  ( »  ابواب جھنم خالدین فیھا فبئس مثوى المتكبرین
ألن االفǴك  (، یتقدم االفك عǴن االثǴم   ) ٧الجاثیة ( » ویل لكل افاك اثیم « ففي قولھ تعالى ) االثم 

  .و علتھ  )١٣()سبب االثم
وتواضع  تǴذلل و  ( و نقیض الكبر الخشوع والتواضع والتذلل جاء في القاموس المحیط          
لم ترد صریحة في القرآن الكریم ، بل وردت مفردة التذلل على ان مفردة التواضع  )١٤()تخاشع 

و اخفǴض لھǴا جنǴاح الǴذل مǴن      « لتعني الرفǴق والرحمǴة تعǴامال انسǴانیا كمǴا فǴي قولǴھ جǴل وعǴال          
( » ...أذلة علǴى المǴؤمنین اعǴزة علǴى الكǴافرین     ... « وقولھ سبحانھ ) ٢٤:االسراء ( » الرحمة 
  ) . ٥٤:المائدة 
( شǴǴوع فقǴǴد جǴǴاءت سǴǴت عشǴǴرة مǴǴرة لتعنǴǴي نقǴǴیض الكبǴǴر ، فالخشǴǴوع ھǴǴو   امǴǴا مفǴǴردة الخ        

ومن ایاتھ انك ترى االرض خاشعة فاذا « ومن معانیھ السكون یقول سبحانھ  )١٥()االنقیاد للحق 
  ) .٣٩فصلت ( » ...انزلنا علیھا الماء اھتزت وربت

مناجیات االمام السǴجاد   من مقامات العارفین ، ومن یتأمل) مقام(وھوعند علماء الصوفیة        
یجǴده   )١٧()وھذا مقام مǴن اسǴتحیى لنفسǴھ منǴك ، وسǴخط علیھǴا ورضǴي عنǴك         ( ویقرأ قولھ ) ع(

تǴذلل القلǴوب   ( ھǴو  : عنھ فقال ) ھـ ٢٦٧ت ( ممھدا لھذه المنزلة من منازلھم ، ولقد سئل الجنید 
  .)١٨()لعّالم الغیوب 

» ألم یأنٍِ للذین أمنوا ان تخشع قلǴوبھم « عالى و محل الخشوع القلب ولیس الظاھر یقول ت       
المؤمنǴون  ( » الذین ھم في صالتھم خاشǴعون  « وھو صفة للمؤمنین في تعبدھم   ) ٩٦:الحدید(
٢ (  

غافر ، فصلت ، الشورى ، الزخرف ، الدخان : ( فھي السور المكیة االتیة  الحوامیماما         
الحǴروف المقطعǴة   ) حǴم (الیǴة بǴالنزول تبǴدأ جمیعǴا ب     وھي سبع سور متو) ، الجاثیة ، االحقاف 

التي تعددت االراء ووجھات النظر في تفسیرھا قدیما وحدیثا ، وحین عجزت االفھام عن ادراك 
ولقǴد غلǴب حضǴورھا فǴي      )١٩(سرھا ركنت الى انھا مǴن المتشǴابھ الǴذي اسǴتأثر اهللا  تعǴالى بعلمǴھ      

      Ǵة انصǴي مكǴي فǴدي القرآنǴة الن التحǴاني    السور المكیǴب البیǴى الجانǴروف   ( ب علǴث ان الحǴوحی
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المقطعة مفردة من مفردات التمیز البالغي واالسلوبي فقد ناسب ان تتكرر في السور المكیة مǴع  
  )٢٠()تنوع صیغھا تأكیدا على تفرد القرآن ومخالفتھ المعھود من كالمھم 

الكǴǴریم حصǴǴرھا  وھǴǴذه الفǴǴواتح ھǴǴي نǴǴوع مǴǴن عشǴǴرة انǴǴواع مǴǴن االبتǴǴداءات فǴǴي القǴǴرآن               
وقǴǴال عنھǴǴا ابǴǴن  )٢٢()دیبǴǴاج القǴǴران(ولقǴǴد وسǴǴمت الحǴǴوامیم بǴǴـ  )٢١()االتقǴǴان(السǴǴیوطي فǴǴي كتابǴǴھ 

  )٢٣()لكل شئ لباب و لباب القران الحوامیم ) (رض(عباس 

عالجت ھذه السور جمیعا مسألة الِكبǴر والتجبǴر علǴى االرض ففǴي اول سǴورة منھǴا وھǴي               
الحق والباطل قضیة االیمان والكفر قضیة الدعوة والتكذیب واخیǴرا قضǴیة   ( غافر طرح لقضیة 

  )٢٤()العلو في االرض والتجبر بغیر حق 

لسور االخرى من الحوامیم واالستعاذة و تتكرر الدعوة لنبذ الكبر والعلو في االرض في ا        
یمنǴع اصǴحابھ مǴن التسǴلیم بǴالحق      ( باهللا منھ في مواجھتھ النھ شر واذًى لحاملǴھ لالخǴرین والنǴھ    

  .)٢٥()وھم اصغر واضئل من ھذا الِكبر الذي یحیك في الصدور 
 

  :االحالة الى المواضع: ثانیا
جاء ذكر الِكبر فیھا صǴریحا سǴبع مǴرات     آیة كلھا مكیة بأستثناء آیتین ٨٥وھي : سور غافر  -١

  :في المواضع االتیة
  » ٢٧ال یؤمن بیوم الحساب  متكبرو قال موسى اني عذت بربي وربكم من كل « 
الذین یجادلون في آیات اهللا بغیر سلطان أتاھم كبر مقتًا عند اهللا وعند الذین امنǴوا كǴذلك یطبǴع    « 

  »٣٥جبار متكبراهللا على كل قلب 
إّنǴا كنǴا لكǴم تبعǴا فھǴل انǴتم مغنǴون عّنǴا          اسǴتكبروا جون في النار فیقول الضعفاء للذین واذ یتحا« 

  »٤٧نصیبا من النار
  »٤٨إنا كٌل فیھا ان اهللا قد حكم بین العباد استكبرواقال الذین « 
مǴǴا ھǴǴم ببالغیǴǴھ  ِكبǴǴران الǴذین یجǴǴادلون فǴǴي آیǴǴات اهللا بغیǴر سǴǴلطان اتǴǴاھم ان فǴǴي صǴدورھم اال    « 

  »٥٦فأستعذ باهللا انھ ھو السمیع البصیر 
  »٦٠عن عبادتي سیدخلون جھنم داخرین  یستكبرونأدعوني استجب لكم ان الذین « 
 » ٧٦المتكبرینأدخلوا ابواب جھنم خالدین فیھا فبئس مثوى «
  
مǴرة  آیة كلھا مكیة جاء ذكر االسǴتكبار فیھǴا صǴریحا مǴرتین والخشǴوع      ) ٥٤(وھي : فصلت  -٢

  .واحدة 
في االرض بغیر حق وقالوا من أشدُّ مّنا قوة أو لم یروا ان اهللا الذي خلقھم  فأستكبروافأما عاٌد « 

  »١٥ھو أشّد منھم قوة وكانوا بایاتنا یجحدون 
  »٣٨فالذین عند ربك یسبحون لھ باللیل والنھار وھم ال یسئمون استكبروافأن « 
فǴاذا انزلنǴا علیھǴا المǴاء اھتǴزت و ربǴْت اّن الǴذي احیاھǴا          خاشǴعة ومن ایاتھ انك تǴرى االرض  « 

  » ٣٩لمحیي الموتى انھ على كل شئ قدیر 
  
ورد فیھǴا ذكǴر   ) ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٣(آیة كلھا مكیǴة اال االیǴات   ) ٥٣(وھي : سورة الشورى  -٣

  .الكبر صریحا مرة واحدة وكذلك الخشوع 
الیǴك ومǴا وصǴینا بǴھ ابǴراھیم وموسǴى        شرع لكم من الǴدین مǴا وصǴى بǴھ نوحǴا والǴذي اوحینǴا       « 

وعیسى ان اقیموا الدین وال تتفرقوا فیھ َكُبر على المشركین ما تدعوھم الیǴھ اهللا یجتبǴي الیǴھ مǴن     
  » ١٣یشاء ویھدي الیھ من ینیب 

مǴن الǴذل ینظǴرون مǴن طǴرف خفǴى و قǴال الǴذین آمنǴوا ان           خاشǴعین و تراھم یعرضون علیھا « 
  » ٤٥م و أھلیھم یوم القیامة اال ان الظالمین في عذاب مقیم الخاسرین الذین خسروا انفسھ
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ورد فیھا ذكر االستكبار ضمنیا مرة .  ٥٤آیة كلھا مكیة اال االیة  ٨٩وھي : سورة الزخرف  -٤
ونادى فرعون في قومǴھ قǴال یǴا    « وتكبِر فرعون في االرض ) ع(واحدة في سیاق قصة موسى 

  »٥١جري من تحتي أفال تبصرونقوم ألیس لي ملك مصر وھذه االنھار ت
أن أّدوا الي عباد « ایة كلھا مكیة ورد فیھا ذكر الِكبر ضمنیا مرتین  ٥٩سورة الدخان وھي  -٥

  » ١٩-١٨اهللا اني لكم رسول امین  و أن ال تعلوا على اهللا اني آتیكم بسلطان مبین 
  »٣١-٣٠من المسرفین  ولقد نجینا بني اسرائیل من العذاب المھین من فرعون انھ كان عالیا« 
  
ایǴة كلھǴا مكیǴة ورد فیھǴا ذكǴر االسǴتكبار صǴریحا فǴي موضǴعین و           ٣٧سورة الجاثیǴة و ھǴي    -٦

  الكبریاء التي ھي هللا تعالى في موضع واحد
كأن لم یسمعھا فبّشره بعذاب الیم  مستكبراویل لكل أفاك أثیم یسمع آیات اهللا تتلى علیھ ثم یصر« 
٨-٧«  

  »٣١و كنتم قوما مجرمین  فأستكبرتمأفلم تكن آیاتنا تتلى علیكم و اما الذین كفروا « 
  »٣٧في السموات واالرض وھو العزیز الحكیم  الكبریاءولھ « 
  
وقǴǴǴد ورد فیھǴǴǴا ذكǴǴǴر  ٣٥-١٥-١٠آیǴǴǴة كلھǴǴǴا مكیǴǴǴة اال االیǴǴǴات  ٣٥وھǴǴǴي : سǴǴǴورة االحقǴǴǴاف  -٧

شǴǴھد شǴǴاھد مǴǴن بنǴǴي قǴǴل أرأیǴǴتم إن كǴǴان مǴǴن عنǴǴد اهللا وكفǴǴرتم بǴǴھ و « االسǴǴتكبار صǴǴریحا مǴǴرتین 
  »١٠إن اهللا ال یھدي القوم الظالمین  واستكبرتماسرائیل على مثلھ فآمن 

ویوم یعرض الذین كفروا علǴى النǴار أذھبǴتم طیبǴاتكم فǴي حیǴاتكم الǴدنیا واسǴتمتعتم بھǴا فǴالیوم           « 
 »٢٠في االرض بغیر الحق وبما كنتم تفسقون  تستكبرونتجزون عذاب الھون بما كنتم 

 
 :صورة الِكبر والخشوع في الحیاة الدنیا واالخر: ثالثا 
بǴǴم یتیǴǴھ المتكبǴǴر فǴǴي دنیǴǴاه؟ ولǴǴَم االسǴǴتعالء ؟ وعǴǴالَم الُعجǴǴْب ؟ الجǴǴواب عǴǴن ھǴǴذا جǴǴاء فǴǴي            

وعنǴد بنǴي عǴاد    »یا قوم ألیس لي ملك مصر « الحوامیم فعند فرعون ھو الِكبر بالسلطان والجاه 
فأستكبروا باالرض بغیر الحق وقالوا من أشǴد  « تعالى لھ ھو الكبر بالقوة البدنیة التي منحھا اهللا 

كبǴر علǴى المشǴركین مǴا تǴدعوھم      « وعند المعرضین عن التوحید ھو الكبر بالضاللة » منا قوة 
ویل لكل أفاك أثیم یسمع آیات اهللا تتلى علیھ ثم یصǴر مسǴتكبرا   « واالصرار على الشرك » الیھ 

«  
  :المتكبر في الحیاة الدنیا بأسالیب عدة منھا و قد عرض الخطاب القراني سورة      

) ع(وھو اسلوب محبب ومطلوب في الترغیب واالقنǴاع ، ولǴئن جǴاء حǴوار موسǴى      : الحوار -١
وأن ال ... أن أّدوا الǴّي عبǴاد اهللا   « لفرعون وآلھ في دعǴوة ترغیبیǴة منتظǴرا الھدایǴة واالسǴتجابة      

رعون لقومǴھ كǴان منقطعǴا النǴھ جّسǴد االسǴتكبار       فإن حوار ف ١٩-١٨الدخان » ...تعلوا على اهللا 
والعلو فھو ال ینتظر إجابة او تغییǴرا ، بǴل اذعانǴا وتسǴلیما ، واالسǴتفھام الǴوارد فǴي خطابǴھ جǴاء          

  »ونادى فرعون في فومھ قال یا قوم ألیس لي ملك مصر« استعالئیا یعني بھ التقریر واالثبات  
) ص(لنفي كالذي ورد في سیاق الخطاب القراني للنبǴي  ومنھ ما جاء باالثبات بعد ا: التوكید  -٢

إن الǴذین  « في عرض حال المشركین و اصرارھم وجدلھم في الباطل الǴذي ھǴو محّصǴل الِكبǴر     
 ٥٦غǴافر  » یجادلون في آیǴات اهللا بغیǴر سǴلطان أتǴاھم إن فǴي صǴدورھم اال ِكبǴٌر مǴا ھǴم ببالغیǴھ           

كما یǴأتي وصǴف    ٢٧غافر » كل متكبر جبار إني عذت بربي وربكم من « وكذلك التوكید بـإّن 
فأمǴا عǴاد فأسǴتكبروا    « حال المتكبر باإلخبار عنھ فیما رواه سبحانھ عن قصص االمǴم الماضǴیة   

أدخلǴǴوا « والتاكیǴǴد علǴǴى مصǴǴیر المتكبǴǴرین بعǴǴد الحسǴǴاب  ١٥فصǴǴلت » فǴǴي االرض بغیǴǴر الحǴǴق 
   ٧٦غافر » ابواب جھنم خالدین فیھا فبئس مثوى المتكبرین 

الجاثیǴة  » ولǴھ الكبریǴاء   « ومنھ التوكید ایضا بالتقدیم والتأخیر كما جاء في خاتمǴة الجاثیǴة         
بتقدیر جǴواب مǴن   ) فللھ الحمد ( بتقدیم الخبر على المبتدأ للتخصیص معطوفة على ما قبلھا  ٣٧
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د هللا ولمن الحمد ومن اھلھ؟ فأّخر الحمد فǴي حǴین جǴاء فǴي الفاتحǴة الحمǴ      ( لمن الكبریاء؟ : یسأل 
  )٢٦()وھو االصل 

وھǴǴي مطلوبǴǴة فǴǴي سǴǴیاق الحǴǴوار بمǴǴا تعنیǴǴھ مǴǴن      ) المحاججǴǴة ( ویتجلǴǴى اسǴǴلوب اخǴǴر وھǴǴو   -٣
واذ «یقǴǴول تعǴǴالى   )٢٧()االحتجǴǴاج علǴǴى المعنǴǴى المقصǴǴود بحجǴǴة عقلیǴǴة تقطǴǴع المعانǴǴد لǴǴھ فیǴǴھ      (

عنا نصیبا من یتحاجون في النار فیقول الضعفاء للذین استكبروا إنا كنا لكم تبعا فھل انتم مغنون 
  .٤٨-٤٧غافر » النار قال الذین استكبروا إنا كٌل فیھا ان اهللا قد حكم بین العباد 

الذین یجادلون في آیات اهللا بغیر سلطان أتاھم كبر « و االحتجاج یأتي في سیاق المجادلة         
بحجة وانما یقع  ان جدالھم في ھذه االیات ال یقع( فأخبر سبحانھ وتعالى  ٣٥غافر» مقتا عند اهللا

عǴǴن جھǴǴل وان اهللا یطبǴǴع علǴǴى قلǴǴوبھم ویصǴǴرفھم عǴǴن تفّھǴǴم وجǴǴھ البرھǴǴان لجحǴǴودھم وعنǴǴادھم      
  .)٢٨()واستكبارھم 

و یوم یعرض « و في مشھد العرض على النار تأتي المحاججة تقریعا للكفار یقول تعالى        
الذین كفروا على النار أذھبتم طیباتكم في حیاتكم الدنیا واستمتعتم بھا فالیوم تجزون عذاب الھون 

  . ٢٠االحقاف » بما كنتم تستكبرون في االرض بغیر الحق وبما كنتم تفسقون 
وامǴا الǴذین كفǴروا أفلǴم تكǴن      «م وبالتدرج الزمنǴي تǴأتي المحاججǴة فǴي مشǴھد الحسǴاب      ومن ث     

  .٣١الجاثیة» آیاتي تتلى علیكم فأستكبرتم وكنتم قوما مجرمین
 )٢٩()ذكر الشǴئ فǴي بعǴض صǴفاتھ مǴع مǴا یوازیǴھ        ( كما اتضح اسلوب اخر وھو المقابلة اي  -٤

ء یقǴǴول جǴǴل وعǴǴال عǴǴن مالئكتǴǴھ المسǴǴبحین كǴǴالموازاة بǴǴین المǴǴؤمن والمتكبǴǴر فǴǴي االرض والسǴǴما
فأن اسǴتكبروا فالǴذین عنǴد ربǴك یسǴبحون لǴھ باللیǴل        « مقابال ایاھم بحال المتكبرین على االرض 

و لǴǴھ « ونجǴǴد ھǴǴذا االسǴǴلوب ایضǴǴا فǴǴي قولǴǴھ تعǴǴالى     .  ٣٨فصǴǴلت » والنھǴǴار وھǴǴم ال یسǴǴئمون  
موازیǴا سǴبحانھ بǴین حǴال      . ٣٧الجاثیǴة  » الكبریاء  في السǴموات واالرض وھǴو العزیǴز الحكǴیم    

  السموات واالرض في استیواء الكبریاء والعلو لھ وحده فیھما تعالى 
وقد تجلى ھذا االسلوب في السورتین اللتین لم ترد فیھما مفردة االستكبار صریحة : التكرار  -٥

، فلبالغǴة االسǴلوب االلھǴي تǴرد مفǴردة      ) الǴدخان والزخǴرف   ( بǴل جǴاءت ایحائیǴة ضǴمنیة وھمǴا      
أن أدوا الǴّي  « ماثلة لھا وھي العلو متكررة مرتین لتوحي معنى التكبǴر وتؤكǴدھا یقǴول تعǴالى      م

   ١٩الدخان » عباد اهللا اني لكم رسول امین وأن ال تعلوا على اهللا 
ولقد نجینا بني اسرائیل من العذاب المھین من فرعون انھ كان عالیǴا  « : ویقول سبحانھ          

ویتكرر مدلول االشارة الى العلو في الحیز المكاني ایضا بفن التضاد  ٣١ن الدخا» من المسرفین
» یا قوم ألیس لي ملك مصر وھذه االنھار تجري من تحتǴي  « على لسان فرعون مخاطبا قومھ 

   ٥١الزخرف 
« كما یأتي وصف المتجبر في الحیاة الدنیا المصّر على الكفر فǴي سǴیاق الوعیǴد یقǴول تعǴالى      -٦

اكثǴر السǴور المبǴدوءة فǴي الفǴواتح نزلǴت فǴي المرحلǴة         ( ذلǴك ان   ٧الجاثیة » ك اثیم ویل لكل افا
ممǴا اسǴتوجب ھǴذا الوعیǴد فǴي سǴیاق الخطǴاب         )٣٠()التي بلغ فیھا عتǴّو المشǴركین اقصǴى المǴدى     

  االلھي لھم 
و اما صورة الخشوع في الخطاب القراني فمما یمیزھǴا انھǴا جǴاءت بشǴكل مفصǴل متكامǴل              
   فمنھا

وقǴد بǴین القǴران الكǴریم صǴورة الكǴافر فǴي االخǴرة وخشǴوعھ مǴن ذلǴٍة فھǴو             : خشوع البصر  –أ 
» وتراھم یعرضون علیھا خاشعین من الذل ینظرون مǴن طǴرف خفǴي    « ینظر من طرف خفّي 

  ٤القلم»خاشعة ابصارھم ترھقھم ذلة«وھذا الذل یرھقھم )٣١(وھو نھایة في الوعید ٤٥الشورى 
وھي تخشع من ھول القلوب  ٧القمر » خشعًا ابصارھم « ؤه في سورة القمر وھو ما نقر       

  ٩النازعات » قلوب یومئذ واجفة ابصارھا خاشعة « لما تّطلع علیھ 
یومئǴǴǴذ یتبعǴǴǴون الǴǴǴداعي ال عǴǴǴوج لǴǴǴھ و خشǴǴǴعت « وسǴǴǴكونھ یǴǴǴوم المبعǴǴǴث:خشǴǴǴوع الصǴǴǴوت  -ب

   ١٠٨طھ » االصوات للرحمن فال تسمع اال ھمسا 
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ولصورة اكمل نجد الخشǴوع بǴالمالمح التعبیریǴة فǴي الوجǴھ منبئǴا عǴن اذى        :  خشوع الوجھ -جـ 
ھل اتاك حدیث الغاشیة وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصǴبة تصǴلى   « الجوارح جمیعا یقول تعالى 

   ٤-١الغاشیة »نارا حامیة 
 قد افلح المؤمنون الذین ھǴم فǴي  « وسكونھا عند المؤمنین ففي صالتھم خشوع : دـ خشوع النفس

فأستجبنا لھ ووھبنا لھ یحیǴى و  « وفي تضرعھم رغبة ورھبة  ٢المؤمنون » صالتھم خاشعون 
» اصلحنا لھ زوجھ انھم كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورھبا وكانوا لنا خاشǴعین  

و استعینوا بالصبر والصالة و انھا لكبیرة اال علǴى  « وفي التحلي بالصبر خشوع .  ٩٠االنبیاء 
   ٤٥البقرة » اشعین الخ

و فǴǴي اسǴǴتكمال صǴǴفات المǴǴؤمن المسǴǴلم حقǴǴا الǴǴذي یسǴǴتحق رضǴǴوان اهللا تعǴǴالى یǴǴأتي ذكǴǴر            
ان المسǴلمین والمسǴلمات و المǴؤمنین والمؤمنǴات والقǴانتین و      « الخشوع مالزما لبǴاقي الصǴفات   

القانتات و الصادقین والصادقات والصǴابرین والصǴابرات والخاشǴعین والخاشǴعات والمتصǴدقین      
الصǴǴائمین والصǴǴائمات و الحǴǴافظین فǴǴروجھم والحافظǴǴات والǴǴذاكرین اهللا كثیǴǴرا      والمتصǴǴدقات و

   ٣٥االحزاب »والذاكرات اعّد اهللا لھم مغفرة واجرا عظیما
« و ھو حال المؤمنین في جمیع االدیان السماویة الذین ال یستبدلون ایمانھم بتجارة خاسǴرة       

یكم و ما انزل الیھم خاشعین هللا ال یشترون بآیات واّن من اھل الكتاب لمن یؤمن باهللا وما انزل ال
  »  ...اهللا ثمنا قلیال
و یخǴّرون لالذقǴان   « الذین تراھم یستمعون آلي الذكر الحكیم فیزداد خشǴوعھم   ١٩٩آل عمران 

لǴو  « بǴل ان االرض والجبǴال لتتصǴّدع مǴن خشǴیة اهللا       ١٠٩االسǴراء  » یبكون ویزیدھم خشوعا 
  ٢١الحشر » ل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة اهللا انزلنا ھذا القران على جب

  
  :صیغ البنیة الخطابیة : رابعا 
تنǴوع الخطǴǴاب القرانǴي فǴǴي ذكǴر االسǴǴتكبار فǴي ھǴǴذه الصǴور وتعǴǴّددت مدلوالتǴھ علǴǴى وفǴǴق             

السیاق ، فقد وردت صریحة خمس عشرة مرة وضمنیة ثالث مرات اي بمجمǴوع ثمǴاني عشǴرة    
    ǴǴدد مǴǴث عǴǴارب ثلǴǴا یقǴǴرة بمǴǴة     مǴǴیغ مختلفǴǴریم وبصǴǴران الكǴǴي القǴǴا فǴǴیا  ( رات ذكرھǴǴال ماضǴǴفع

وفیما یأتي رصد ) ومضارعا مبنیا للمعلوم وللمجھول واسما مفردا وجمعا واسم فاعل ومصدرا 
  .لھذه الصیغ في مجمل السور

  
 السورة الفعل العدد االسم العدد

١  
٢  
١ 

  الكبر
  متكبر

 المتكبرین

٢  
١ 

  استكبروا
 غافر یستكبرون

 فصلت استكبروا ٢  

 الشورى كبر ١  

١  
١ 

  الكبریاء
 الجاثیة فأستكبرتم ١ مستكبرا

 
 ١  

 االحقاف و استكبرتم ١
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 المجموع یستكبرون افعال ٩  اسماء ٦

  
ثالث مرات والعنصر الصرفي فǴي مبنǴاه ھǴو التكّلǴف مǴن التفّعǴل ،       ) متكبر(ورد اسم الفاعل     

اكثر مǴن غیǴره ، وھǴذا المبنǴى الصǴرفي یفیǴد       ) استكبر یستكبر ( وتكرر الفعل المزید بالحروف 
فضǴال عǴن ورود اسǴم الفاعǴل المشǴتق منǴھ معطیǴا        .)٣٢(الطلب و الصیرورة كما یعني قǴوة العیǴب  

ة على عظم ما یتركھ ھذا الفعل وما تلقیھ ھǴذه النزعǴة مǴن جریǴرة فǴي نفǴس صǴاحبھا حǴین         الدالل
یطلبھا و یصر علیھا ، فھǴي ضǴاللة و ابتعǴاد عǴن حقیقǴة مكانǴة المخلǴوق مھمǴا عǴال وقǴوي ازاء           
قǴǴدرة الخǴǴالق، وحقیقǴǴة ضǴǴعف االنسǴǴان وھوانǴǴھ مھمǴǴا ازداد قǴǴوة بدنیǴǴة او مكانǴǴة دنیویǴǴة فمǴǴا ھǴǴذه  

بفضل من اهللا تعالى كذلك ما تأتي بھ زیادة الحروف على الفعل الثالثي المجرد  ولǴو  الزیادة اّال 
خال منھا لعاد الǴى اصǴلھ صǴغیرا ببنیتǴھ ولقǴد وردت االفعǴال تسǴع مǴرات بمǴا یقابǴل سǴت مǴرات             

ألنھا هللا تعالى وحده مشیرة الى ان ھذه الصǴفة طارئǴة لیسǴت فǴي     ) الكبریاء ( لالسماء بأستشناء 
لǴǴوق ، متغیǴǴرة غیǴǴر الزمǴǴة ، بǴǴل الثابǴǴت ھǴǴو التواضǴǴع وألن الفعǴǴل متغیǴǴر متحǴǴول فقǴǴد جبلǴǴة المخ

« تكررت الدعوة لنبذ ھذا التكبر والعودة الى االصل  یقول اهللا تعالى في علة خلǴق الموجǴودات   
  . ٥٦الذاریات » وما خلقت الجن واالنس اال لیعبدون 

اسǴم الفاعǴل لǴیس حقیقǴة فǴي االسǴتقبال بǴل        (  كما جاء ذكر المتكبر بصیغة اسم الفاعل ألن       
والحال یراد منھ بأمر اهللا تعالى التحول للمستقبل الǴذي ھǴو الخشǴوع للخǴالق جǴل       )٣٣()في الحال 

ولكون السور المكیة والحوامیم باالخص قد نزلǴت فǴي ظǴرف یسǴتدعي االقنǴاع واالفھǴام       . وعال 
مǴن  ) ص(مǴن اعǴراض ومǴا قوبǴل بǴھ الرسǴول       والترغیب والترھیب لما لقیتھ الدعوة في بǴدایتھا  

جفاء وصّد ومواقف تعنت واسǴتكبار فقǴد جǴاءت الǴدعوة الǴى دیǴن التوحیǴد بأسǴالیب عǴدة وصǴیغ           
  .متنوعة 

ولنقابل ھǴذا التنǴوع والتفǴنن فǴي الخطǴاب القرانǴي بمǴا جǴاءت بǴھ السǴور المدنیǴة مǴن تشǴریع                   
یخاطǴب العقǴول التǴي عǴادت للحǴق ، وقǴد       وتنظیم في صیغ تكاد تكون متماثلة ، وبأسلوب ھǴادئ  

وقفنا عند التسبیح انموذجا بما ورد في ثالث سور مدنیǴة متوالیǴة النǴزول ایضǴا اسǴتھلت بǴھ ھǴذه        
  السور وھي

یسبح هللا ما في السموات وما في االرض لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ قǴدیر  «  -١
   ١التغابن » 
   ١الصف » االرض وھو العزیز الحكیم سبح هللا ما في السموات وما في «  -٢
   ١الجمعة »یسبح هللا ما في السموات وما في االرض الملك القدوس العزیز الحكیم «  -٣
فالتماثل واضح في الصیغ وتراكیǴب الجمǴل اال بتغییǴر طفیǴف ولكأنھǴا االحالǴة الǴى الھدایǴة               

امǴا  .فھǴي واحǴدة ال تتغیǴر     الحاصلة المتكررة والمتواصǴلة التǴي رسǴخت فǴي النفǴوس و اسǴتقرت      
الخطاب القراني في السورتین اللتین ورد فیھمǴا ذكǴر الخشǴوع صǴریحا فقǴد جǴاء موقعǴھ بصǴیغة         

« وقǴǴد جǴǴاء اسǴǴما مǴǴرة  )٣٤() مǴǴا یبǴǴین ھیئǴǴة الفاعǴǴل او المفعǴǴول بǴǴھ لفظǴǴا و معنǴǴى  ( وھǴǴو  الحǴǴال
مرة اخرى  وجملة فعلیة ٣٩فصلت » ترى االرض خاشعة «  ٤٥الشورى » خاشعین من الذل 

وبكǴون الجملǴة الحالیǴة خبریǴة و مصǴاحبة لǴزمن       (  ٤٥الشǴورى  » ینظرون من طرف خفǴي  « 
الفعل في الجملة ومشتملة على رابط یربطھا بجملتھا وبكونھا دالة علǴى ھیǴأة صǴاحبھا و بكونھǴا     

  . )٣٥()في محل نصب تترابط الجملة الحالیة مع جملتھا وتصبح جزءا غیر اسنادي من اجزائھا 
كما  ورد حاال في المواضع االخرى لǴذكر الخشǴوع مǴن سǴور القǴران الكǴریم ایضǴا ، فقǴد                

( وردت صریحة خمس عشرة مرة جاء منھا بصیغة الحال سبع مرات و قد غلب مجیئھا مشتقة 
  .)٣٦()واشتقاق الحال یجعلھ نفس صاحبھ في المعنى 
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صیغة الحال في انھا تعطینǴا الداللǴة علǴى    و یقع الجانب المعنوي في مجئ مفردة الخشوع ب      
و القرینة المعنویة اي جھة تقیید عالقة االسناد ھنا  )٣٧(ھیأة صاحبھا و تقّید الفعل في الوقت نفسھ

  . )٣٨(ھي المالبسة للھیئات فالحال صفة لفاعلھ في المعنى
و مǴǴع التقییǴǴد والتǴǴرابط وجǴǴد البحǴǴث انǴǴھ قǴǴد تطǴǴول جملǴǴة الحǴǴال عǴǴن طریǴǴق التعاقǴǴب وھǴǴو          

احالل الجملة أو شبة الجملة محل المفǴرد وصǴالحیتھا فǴي بعǴض المواقǴع ان تقǴوم بمǴا یقǴوم بǴھ          (
  .)٣٩()وتعاقبھ حیث یقع

مǴرة  وطول التعاقب یؤدي الى طول الجملة ، ففǴي سǴورة الشǴورى یتǴردد الحǴال مǴرتین       
و تراھم ُیعرضون علیھا خاشعین من الذل ینظرون مǴن طǴرف خفǴي    « مفردا ومرة جملة فعلیة 

خشعا « وفي سورة القمر یتعاقب الحال وتتداخل الجمل الدالة علیھ ثالث مرات  ٤٥الشورى » 
یخرجون (حال مفرد و ) خشعا(فـ ٧القمر »ابصارھم یخرجون من االجداث كأنھم جراد منتشر 

الجملǴة التشǴبیھیة   ) كǴأنھم جǴراد منتشǴر    (و  )٤٠(جملة فعلیة في موضع نصǴب حǴال  ) من االجداث
خاشǴعة ابصǴارھم   « في موضع نصب حال وفي سورة القلم نجد تعاقǴب الحǴال فǴي قولǴھ تعǴالى       

  . ٤٣القلم » ترھقھم ذلة 
ة لتوكیǴد خشǴی   ٢١الحشǴر  » لرأیتھ خاشǴعا متصǴدعا   « و یتعدد الحال المفرد لمفعول واحد       

الخلق جمیعا للحق المنزل من اهللا جل وعال  وفي غیر صیغة الحال قد تطول الجملة عن طریق 
.... ألم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبھم لذكر اهللا « العناصر االسنادیة في المشتقات یقول تعالى 

لǴوبھم  ان تخشǴع ق ( فالفاعل في ھذه االیة الكریمة ھو المصدر المؤول من مجموع  ١٦الحدید » 
. (  

  .ھكذا وجدنا التعدد والتعاقب والتداخل یفضي الى التوكید و التثبیت       
  

  الحواشي والتعلیقات
  القاموس المحیط ، الفیروز آبادي مادة كبر  -١
  ٤١٧٤حدیث  ٢/١٣٩٧سنن ابن ماجة،  -٢
  ١٩٩٨سنن الترمذي ،ما جاء في الكبر الحدیث  -٤و٣
   ١٣/١٠٥دید شرح نھج البالغة ،ابن ابي الح -٥
   ٦٩) : ع(الصحیفة السجادیة الكاملة ،االمام زین العابدین علي بن الحسین  -٦
   ٣٢/١٠١٧ینظر سنن الترمذي ،  -٧
   ١٩/٢٠٧شرح نھج البالغة ،  -٨
  ٩١الصحیفة السجادیة ،  -٩

  ٢١٧: الرسالة القشیریة ، عبد الكریم القشیري  -١٠
  ٢٢٠: ن .م -١١
  ٢٨٠: رسائل ابن عربي  -١٢
  ٣/٢٤٧البرھان في علوم القران ، الزركشي  -١٣
  القاموس المحیط ، مادة وضع  -١٤
  ١١/١٣٤شرح نھج البالغة  -١٥
  ٢١٧: الرسالة القشیریة  -١٦
  ١٤١: الصحیفة السجادیة  -١٧
  ٢١٨الرسالة القشیریة  -١٨
  ٥:عبد الجبار حمد) الحروف المقطعة في القران الكریم ( ینظر  -١٩
   ٦٦:ن .م  -٢٠
   ١٠٦/ ٢االتقان  في علوم القران  -٢١
  ١٣٦٥/ ٤تفسیر ابن كثیر  -٢٢
  الصفحة نفسھا: ن .م  -٢٣
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  ٢٤/٣٠٦٥في ظالل القران ، سید قطب  -٢٤
  ٣٠٨٩/ ٢٤: ن .م  -٢٥
  ٢٨٤/ ٣البرھان في علوم القران  -٢٦
  ٦٨/ ٣: ن .م -٢٧
  ١١: اعجاز القران ، الباقالني  -٢٨
  ٣/٤٥٨: البرھان في علوم القران  -٢٩
  ٤٦: الحروف المقطعة في القران الكریم  -٣٠
  ٢٨٣: اعجاز القران للباقالني  -٣١
  ١٤٤و ١٤١تمام حسان . ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، د -٣٢
  ٣٧٦/ ٣البرھان في علوم القران  -٣٣
  ١٩٨/  ١الكافیة في النحو ، ابن الحاجب النحوي  -٣٤
  ٩٠:محمد حماسة . دفي بناء الجملة العربیة ،  -٣٥
  ٢٠٨ن .م -٣٦
  ٢٢١ن .م  -٣٧
  ٢٥٩: اللغة العربیة معناھا ومبناھا  -٣٨
  ٩٥:في بناء الجملة العربیة  -٣٩
  ٢٨٧/ ٤اعراب القران ، ابو جعفر النحاس  -٤٠
  

  قائمة المصادر والمراجع
  :القران الكریم

  االتقان في علوم القران ، جالل الدین السیوطي  -١
  دار الفكر بیروت  ١٣٦٨یة المطبعة الحجاز

  اعجاز القران ، ابو بكر الباقالني محمد بن الطیب  -٢
  ١٩٥٤تحقیق السید احمد صقر طـ دار المعارف 

  اعراب القران ، ابو جعفر احمد بن محمد النحاس  -٣
  ١٩٨٥زھیر غازي زاھد طـ عالم الكتب . تحقیق د 

  البرھان في علوم القران محمد بن عبد اهللا الزركشي  -٤
  ) س.د( تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ، طـ عیسى البابي الحلبي 

  تفسیر ابن كثیر ، عماد الدین اسماعیل بن كثیر  -٥
  ١٩٩٩طـ دار صادر بیروت . تحقیق محمود عبد القادر االرناؤوط  
  عبد الجبار حمد حسین شرارةالحروف المقطعة في القران الكریم ، -٦

  ١٩٨٠مطبعة االرشاد بغداد
  رسائل ابن عربي ، محیي الدین بن عربي -٧

  ١٩٩٧ضبط محمد شھاب الدین العربي طـ دار صادر بیروت 
  الرسالة القشیریة ، عبد الكریم القشیري  -٨

  تحقیق ھاني الحاج ، المكتبة التوفقیة مصر 
  زویني طـ دار الجیل بیروتسنن ابن ماجة ، محمد بن یزید الق -٩

  سنن الترمذي محمد بن عیسى ابن سورة طـ دار احیاء التراث العربي  -١٠
  شرح نھج البالغة ، ابن ابي الحدید -١١

  ٢٠٠٤طـ بیروت مؤسسة االعلى للمطبوعات 
تقǴدیم السǴید محمǴد    ) ع(الصحیفة السجادیة الكاملة ، االمام زیǴن العابǴدین علǴي بǴن الحسǴین       -١٢

  ٢٠٠٢الصدر طـ دار التیار الجدید لبنان باقر 
  محمد حماسة عبد اللطیف. في بناء الجملة العربیة ، د  -١٣
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  ١٩٨٢دار القلم الكویت 
  في ظالل القران ، سید قطب  -١٤

  ١٩٨٥دار الشرق بیروت 
  القاموس المحیط ، الفیروز آبادي  -١٥

  ١٩٥٢طـ مصطفى البابي الحلبي 
  الحاجب النحوي الكافیة في النحو ، ابن -١٦

  ١٩٨٥شرح رضي الدین االستر آبادي ، طـ دار الكتب العلمیة لبنان 
  ١٩٧٣تمام حسان الھیأة المصریة العامة للكتاب . اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، د -١٧
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Abstract 

What the research come to:  
1- The presentation of the image of the proud person in this 

mortal life appeared in several styles such as (conversation) 
arousing the insert once and convincing in other time, 
(confirmation) in all its types، (argument) scolding with the 
gradual progress of time of the discourse .Interview and 
parallelism are two of these styles with the presences of the 
repetition style especially in the topics that has a reference to 
the theme of (pride) being implied not directly stated. The 
Koran discourse varied in its reference to the theme of pride 
according to the context which is mentioned directly 
(eighteen times) which formed one third of the number of 
times of its mentioning in the Holy Koran and in different 
forms. 

2- The verb with additional letters is repeated ( یسǴتكبر  -اسǴتكبر  ) and 
the present participle that is derived from the verb more than 
others giving the sense of the request and “he becoming” 
and the sense of how great the guilt which the request left in 
the person's self. 

3- The verbs mentioned more than the nouns referring that this 
urgent adjective is not natural creatures and changeable not 
adherent, yet what is constant is modesty, and because the 
verb is variable and changeable the call was repeated to 
dismiss to renounce pride and be back to the origins. 

         Pride is also mentioned in the form of present participle 
referring to the event either described with atheism or arrogant or 
in the sense of him being chained with his insistence that is 
because the present principle is not in the reality of perception but 
not in the order of Allah (be raised far above) in the changing and 
variable form for the future. 
         The moral evidence to understand the meaning of the event 
comes from the side of the meaning attributed to the additional 
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letters of the forms and what the form ) تفعلǴاس(  serve as request, 
power, and fault, also what the form ) لǴتفع( include of artificiality and 
exposition to the reverence which appears in the Koran discourse 
in the form of adverb, describing the manner and restricting the 
verb, with the variety of types and subjects, leading to the 
assertion in its repletion overlapping and the sequence of its 
sentences. This proves the faith in “right” and calmness of the 
“self” in the believers, opposite it with the sense in the unbelievers 
like lowness and disgrace. 
           The image of reverence comes perfectly to include the 
calmness of the heart and self organs and the entire creatures 
which is the reverence caused by faith in any doctrine and in any 
situation with desire and fear in this mortal and in the ever after 
that is because the mortal evidence or one which shape the form.  
 


