
   تخلفاتإجابة اختبار الفرقة الثانیة
  النثر في صدر اإلسالم وبني أمیة

  ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٨
   یاسر حشیش:سؤال الدكتور

  
  :یقول اهللا تعالى في سورة البقرة عن المنافقین

وِرِھْم               (   ُھ ِبُن َب الّل ُھ َذَھ ا َحْوَل اءْت َم ا َأَض ارًا َفَلمَّ َتْوَقَد َن َمَثُلُھْم َكَمَثِل الَِّذي اْس
  .)َتَرَكُھْم ِفي ُظُلَماٍت الَّ ُیْبِصُروَنَو

  .اشرح ما في المثل من جمالیات التعبیر القرآني المشرق )١(
 اكتب مذكرة مختصرة عن صور أمثلة القرآن الكریم )٢(
  ).ِإنَّ اللَّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر: (أكمل حتى قولھ تعالى )٣(
  

  اإلجابة
   :تمثل في شرح جمالیات كل منتعناصر اإلجابة  )١(
ھ   (ـ   ا حول افق فحسب،       ) أضاءت م ا حول المن ث أضاءت م ان حی ءھا  ضو وك

و اتصل ضو     ! خارجا عنھ منفصال   ھ  ھاءول ان         بذات ھ ك ذھب، ولكن م ی سھ ل  والب
  .ضوء مجاورة

ا إشراق    . لیطابق أول اآلیة. ﴿َذَھَب الّلُھ ِبُنوِرِھْم﴾ ولم یقل بنارھم   ـ   ار فیھ فإن الن
ا من         وإحراق؛ فذھب بما فیھا من اإلشراق   ا فیھ یھم م ى عل ور ـ وأبق ـ وھو الن

  .اإلحراق وھو الناریة
ع   ـ  ا جم د، بینم صدره اهللا الواح د، وم ة واح ق الھدای ور ألن طری رد الن ھ أف أن

  .الظلمات، ألن طریق الضالل متشعب
  :صور أمثلة القرآن الكریم )٢(

ریم من أروع األسالیب البلیغة التي استخدمھا القرآن الك   » ضرب األمثال «ُیَعدُّ  
ار،         ة واالعتب ر والمقارن في تثبیت دعوتھ، فإن األمثال تبعُث العقوَل على التفكی

اظ ذكُّر واالتِّع ى الت وَس عل ثُّ النف رآن  وتُح ي الق ال ف ور األمث اءت ص د ج ، وق
  :الكریم على ثالث

  . التي صرح فیھا بلفظ المثل، وھي}القیاسیة{األمثال الظاھرة ـ ١ .١
 .ر فیھا للمثلالتي ال ذك: األمثال الكامنة .٢
  .األمثال المرسلة التي تجري مجرى األمثال السائرة .٣

  )مثلھم كمثل الذي استوقد نارا(كقولھ تعالى فاألولى 
  : قولھ تعالىك» المطویة«باألمثلة وتسمى الثانیة ـ و٢
ا﴿  َوَم                                    



   ﴾  
ي    وـ ٣ ة، وھي الت ل         الثالث ابتھا ـ وك ي إلص ن سیاقھا القرآن اس م ا الن اقتطفھ

القرآن مصیب ـ قْلَب المعاني المختلفة في قضایا حیاتھم، على إیجازھا، وقوة 
ذلك  رآُن ب صرِّح الق م ی ائًرا وإن ل ثال س ت م یاغتھا، فكان ة ص بكھا، وبراع . س

  :ومنھا
ِھ    ، ﴿إنَّ الّلَھ َمَع الصَّاِبِرین﴾، َبَالُغ﴾﴿مَّا َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ الْ     ِذي ِفی ُر الَّ ﴿ُقِضَي اَألْم

  ...﴿ذلك ِبَما َقدََّمْت َیَداَك﴾ ،َتْسَتْفِتَیان﴾
وة        وفي ھذا االقتطاف داللة قویة على مدى تأثیر القرآن في حیاة معتنقیھ، وق

 صدق  اتصالھم بھ، ومدى بالغتھ الباھرة التي طغت على كل بالغة، وظھور    
ى              ھ، عل ق زاخر، ال تنتھي عجائب ھ بحر عمی ى أن اة، وعل آیاتھ في واقع الحی

  !.كثرة ھباتھ للمتأملین في آیاتھ

)٣ (                        

                            

                           

                              

                 ﴾.  

  والحمد هللا رب العالمین
 مع خالص أمنیاتي بالتوفیق والسداد


