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 ة أصحاب الجنة في سورة القمممن البالغة القرآنية في قص

 الممخص
وقف فيو البالغة القرآنية في قصة أصحاب الجنة قي سورة القمم،  البحث يتناول    
ومن ، البالغية التي كان ليا دورىا في إبراز المعاني واإلقناع بيا عمى األساليب  حثاالب

  .التي ىدفت إلييا القصة عبرة والعظةآكد ىذه المعاني ال
تذوق القصة القرآنية، واإلفادة مما إلى   الدعوة : منياوييدف البحث إلى  عدة أمور    

لىفييا من عبر ومواعظ    ، وا 
 ،من مكوناتو وىي القصة القرآنية إبراز إعجاز القرآن البياني، وذلك من خالل دراسة مكون

 .القصة عمى وجو الخصوص  الذي جاءت بو البالغي وبدراسة األسموب
قائم عمى وصف اآليات موضع ، تحميميوصفي :  عمى نوعين البحث وسار منيج  

ستنباطي؛ باستنباط الفنون البالغية،  ووضع .  واآلخر اال بالغياوتحميميا تحمي ،الدراسة
  تحت كل فن بالغي يرد في اآليات ؛ مع بيان أثره في األسموب عند البالغيين . خط 
في اإلعجاز البالغي  بروز منيا ، والتوصيات النتائج وانتيى البحث إلى جممة من    

القصة عمى أساليب بالغية متنوعة ذات أغراض قصة أصحاب الجنة، حيث اشتممت 
وب القرآني خاصية من خصائص األسم أظير البحثو  مختمفة متناسبة مع السياق .

 -أيضا– بان من البحث. و  المعجز، وىو ثراء المفردة القرآنية وغناىا بالكثير من الدالالت
لجنة جمعت بين جمال األسموب ورصانتو وبين اإلقناع الذي يأتي من أن قصة أصحاب ا

 مطابقة األسموب لمقتضيات األحوال في عرض القصة . 
بدراسة القصص القصيرة في القرآن الكريم، والوقوف عمى أساليبيا أوصى البحث و   

  . البالغية سواء أكانت ىذه الدراسة جامعة ليا أو عمى جية إفراد كل قصة عمى حدة
 ،أصحاب الجنة، سورة القمم   بالغة القرآن الكممات المفتاحية :
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 مقدمة ال                                       
وعمى  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل األمين ،والعاقبة لممتقين ،الحمد هلل رب العالمين   

 :، وبعدآلو وصحبو أجمعين
في البالغة القرآنية  من جوانب كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت الناظر في فإن 

 .العظيم القرآن بحرأن تكون قطرة من قطرات إال تعدو  يرى أنيا ال ؛قصص القرآن الكريم
  . ةالبالغية وأساليبو الثرّ  يالقرآن لقصصا فإن الحاجة ماسة لمكشف عن أسرار ؛ومع ىذا

ذا  .ألخذ العبرة والعظة  رهفي بعض صو  جاءالكريم القص في القرآن أن  من المؤكدو     وا 
األساليب لمعرفة الوقوف بتأن وتمعن يستوجب  القصص القرآنيكان األمر كذلك فإن 

 .   ليا دورىا في إبراز المعاني والعبر في تمك القصص البالغية التي كان 
د تكاد تنفر قصة لمدراسة بروز ظواىر أسموبية من األسباب التي جعمتني أختار ىذه الو    

، من ذلك أن نظميا ُنِسج  عمى أسموب اإليجاز؛ بيا عن غيرىا من القصص القرآني
  . (ٔ)ليكون شبييا بالتذكير أقوى من شبييا بالقصص 

عمى ، ففييا أمر يغري بالدراسة بمفردات قرآنية لم تذكر إال في سورة القمم وانفراد القصة  
 خصوص مفردات ، مثل : ) يصرمونيا( و ) صارمين( و ) حرد( .وجو ال
 مشكمة البحث :  -

قصة أصحاب الجنة في  في ةوجود طاقات تعبيرية ثريّ  تكمن مشكمة البحث في  
أساليب بالغية متنوعة متناسبة مع السياق في  وىذه الطاقات تتمثل ؛سورة القمم 

، عمى مستوى الكممة، جاءت عمى جميع المستويات وىي أساليب، وحاجة المقام
لذا؛ جاءت ىذه الدراسة كاشفة عن والمحسنات البديعية.  ،والجممة، والجمل، والتصوير

   .  تمك األساليب وأثرىا في المعنى

                                                 

ه( ، الدار ٕٖٔٔ، ابن عاشور ، محمد بن محمد الطاىر  )  التحرير والتنوير( ٔ)
 .   ٖ٘/ ٔم، ٜٗٛٔالتونسية لمنشر ، تونس ، 
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 :  موضوع البحث  -

 ؛ وقفت فيو عمى بعض" من البالغة القرآنية في قصة أصحاب الجنة في سورة القمم"    
وغير ذلك من األساليب  ،التصويرفي  وجمال ،النظمفي دقة بو آيات القصة من  تزخرما 

 البالغية .
، واالستضاءة بكتب مصنفات البالغيين –بعد توفيق اهلل  –عمادي في ىذا البحث و    

  .ات تتناسب مع سياقات نظم القصةمع إضاف ؛المعنى ويحقق اليدف ييجمّ  وما ،التفسير
  :حدود البحث   -  

يقتصر البحث عمى دراسة قصة أصحاب الجنة الواردة في سورة القمم وىي قولو تعالى     
: ﴿ ٍَ ىْا نٍََۡصِشُيَُّهَب ُيۡصجِِحٍ ًُ َت ٱۡنَجَُِّخ إِۡر أَۡقَس ب ثَهَۡىََبٓ أَۡصَحَٰ ًَ هُۡى َك ٌَ وَ  4ٔإََِّب ثَهَۡىَََٰ  ١ََٔل ٌَۡستَۡثُُى

ثِّكَ  ٍ سَّ هَب طَبٓئِٞف يِّ ٍۡ ٌَ  فَطَبَف َعهَ ى ًُ ِشٌِى  ١َٔوهُۡى ََبٓئِ ٍَ ٕٓفَأَۡصجََحۡت َكٱنصَّ  ٕٔفَتََُبَدۡوْا ُيۡصجِِحٍ
 ٍَ ِشِيٍ ٌِ ٱۡغُذوْا َعهَىَٰ َحۡشثُِكۡى إٌِ ُكُتُۡى َصَٰ ٌَ  ٕٕأَ فَتُى أٌَ َلَّ ٌَۡذُخهََُّهَب ٱۡنٍَۡىَو  ٖٕفَٱَطَهَقُىْا َوهُۡى ٌَتََخَٰ

 ٍٞ ۡسِكٍ ُكى يِّ ٍۡ ٍَ َوَغَذۡوْا َعهَىَٰ َٕٗعهَ ِذِسٌ ٌَ  َٕ٘حۡشٖد قََٰ ب َسأَۡوهَب قَبنُٓىْا إََِّب نََضبٓنُّى ًَّ ٍُ ٕٙفَهَ ثَۡم ََۡح

 ٌَ ٌَ  4َٕيۡحُشوُيى ٍَ  ١ٕقَبَل أَۡوَسطُهُۡى أَنَۡى أَقُم نَُّكۡى نَۡىََل تَُسجُِّحى ٍ ًِ هِ
َبٓ إََِّب ُكَُّب ظََٰ ٍَ َسثُِّ قَبنُىْا ُسۡجَحَٰ

ٌَ  فَأَۡقجََم ثَۡعُضهُۡى َعهَىَٰ ثَۡعضٖ  ١ٕ َىُيى ٍَ  ٌَٖٓتَهََٰ ِغٍ هََُبٓ إََِّب ُكَُّب طََٰ ٌۡ َى َبٓ أٌَ ٌُۡجِذنََُب  ٖٔقَبنُىْا ٌََٰ َعَسىَٰ َسثُُّ

 ٌَ ِغجُى َب َسَٰ هَبٓ إََِّبٓ إِنَىَٰ َسثُِّ ُۡ ٗشا يِّ ٍۡ ٌَ  َٕٖخ ى ًُ نَِك ٱۡنَعَزاُةُۖ َونََعَزاُة ٱۡۡلِٓخَشِح أَۡكجَُشُۚ نَۡى َكبَُىْا ٌَۡعهَ َكَزَٰ

 . [ ٖٖ -ٚٔ] القلم :   ﴾ٖٖ
 أهداف البحث :  -
 واإلفادة مما فييا من عبر ومواعظ . ، ةالقرآني ةالدعوة إلى تذوق القص -1
، وذلك من خالل دراسة مكون من مكوناتو وىي إبراز إعجاز القرآن البياني -2

 القصة القرآنية . 
الوقوف عمى األساليب البالغية التي كان ليا دورىا في إبراز المعاني واإلقناع  -3

 بيا . 
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 : منهج البحث -
  قام البحث عمى منيجين : 
وتحميميا تحميال  ،المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى وصف اآليات موضع الدراسة -ٔ

أثر في كشف ؛ لما لمسياق من ت والجمل والتراكيب كل في سياقياالمفردا يشمل 
 . المعنى والداللة عميو

تحت كل فن بالغي يرد  ووضع خطاطي؛ باستنباط الفنون البالغية، المنيج االستنب -ٕ
 مع بيان أثره في األسموب عند البالغيين .   في اآليات

 الدراسات السابقة : -
في  في عددىا الثاني عشر لشاطبي لمدراسات القرآنيةمجمة معيد اإلمام ا نشرت      

بحثا لمدكتور عبداهلل بن رجاء السممي بعنوان " جماليات ىـ( ٕٖٗٔ) شير ذي الحجة عام 
وىي دراسة بالغية أدبية .  وىذا البحث ،النظم في قصة أصحاب الجنة في سورة القمم " 

تناول فيو المالمح البالغية  ييا الدراسة إلى مبحثين، األول:قّسم الباحث ف دراسة قيمة ،
وبعد  س فيو القصة دراسة أدبية .ر  القصة ومشاىدىا، والمبحث الثاني: د  في أحداث 

 ،بأن معين بالغة القرآن يجري وال ينضب يإيمانا منالبحث  رأيت أن أتمّ عمييا   االطالع
 .ومتجدد وال يقف 

 :  اإلضافة العممية  -
 . تحميمية  بالغية دراسة القصة ياتدراسة آ -ٔ
   ت المتعددة التي يحتمميا السياق. من االىتمام  بالتفسيرا إضفاء مزيد -ٕ
 بعض الفنون البالغية التي غفمت عنيا الدراسة .  استدراك -ٖ
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  خطة البحث : -
األول : من البالغة  ،ينومبحث ،، وتمييدضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمةاقت   

البالغة القرآنية من . والمبحث الثاني :  ٕٓإلى آية  ٙٔمن آية مقدمة القصة القرآنية في 
 ،وتوصياتوثم خاتمة تضمنت أىم نتائج البحث  .ٖٖإلى  ٕٔمن آية القصة  اتفي حوار 

  والمراجع .تمتيا المصادر و 
 تمهيد

 :  ومقصدها ،وبيان سبب نزولها ،التعريف بسورة القمم - أ

نزلت  في الوليد بن المغيرة . آية آياتيا ثنتان وخمسون، وعدد سورة القمم من السور المكية 
المال عمى أن يرجع   - صمى اهلل عميو وسمم - وذلك أنو عرض عمى النبي ،المخزومي
 . (ٕ)عن دينو 

وتثبيت قمبو  - صمى اهلل عميو وسمم -ومقصد السورة األساس ىو : إثبات نبوة محمد     
(ٖ)  . 

 :  ( ٗ)ىي عمى عدة مقاصد السورة واشممت    
 - صمى اهلل عميو وسمم -القرآن الكريم ، والثناء عمى النبيتحدي المشركين بيذا  -ٔ

 بأفضل أنواع الثناء . 
 عما أصابو من أعدائو .  صمى اهلل عميو وسمم - -التسمية الجميمة لمنبي  -ٕ

                                                 

ىـ(،  ربقيق : عبدا زلمود شحاتو ٓ٘ٔ) بن سليمان مقاتل  ابن سليمان، ، تفسير مقاتل  بن سليمان( ٕ)
 ٗٓٗ/   ٗ ، ىـ ٖٕٗٔ،  ٔء الًتاث ، بَتوت ، ط، دار إحيا

، إعداد طلبة من علماء التفسَت وعلوم القرآن ، إشراف  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم( ينظر : ٖ)
 . ٜٕٓ/  ٛ ه ، ٖٔٗٔ: أ. د : مصطفى مسلم ، جامعة الشارقة ، 

، دار هنضة مصر للطباعة ه(ٖٔٗٔ)  زلمد سيد  طنطاوي، ،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم(  ينظر :  ٗ)
 . ٖ٘/  ٘ٔ ،م ٜٜٛٔ والنشر ، القاىرة ،
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عن ميادنة المشركين أو مالينتيم أو  - صمى اهلل عميو وسمم -نيي النبي  -ٖ
 . موافقتيم عمى مقترحاتيم الماكرة

 . ميم يتعظون ويعتبرون ويتركون الجحود والبطر ضرب األمثال ألىل مكة لع -ٗ
المقارنة بين عاقبة األخيار واألشرار لييمك من ىمك عن بينة ويحيا من حي عن  -٘

 .بينة 
 .تسفيو أفكار المشركين وعقوليم وتيدييم بأقصى ألوان التيديد  -ٙ
 .وبأمره بالصبرعمى أذى أعدائو   صمى اهلل عميو وسمم -  -تكرار التسمية لمنبي -ٚ

 القصة  ييديبين  -ب    
ربت لكل من أعطي نعما ضُ  فقد قصة مميئة بالعبر ،ذات الثمار قصة أصحاب الجنة   

ابتالىم ربيم  بأن شأنو شأن أصحاب الجنة الذين ،ولم يصرفيا في طاعة اهلل وشكر نعمو
، وحرموا المساكين ،فمما جحدوا النعمة ليشكروا ويعطوا الفقراء حقوقيم؛؛ نعماأعطاىم بأن 

 . حرميم اهلل الثمار كميا
بالقرب منيم  ،)) وذلك أنيا كانت بأرض اليمن وتذكر كتب التفسير خبر أىل الجنة   

؛ فمما مات صارت إلى نت لرجل يؤدي حق اهلل تعالى منياعمى فراسخ من صنعاء ، وكا
وبخموا بحق اهلل فييا ؛ فأىمكيا اهلل من حيث لم يمكنيم دفع ما  ،ولده ، فمنعوا الناس خيرىا

 . (٘)حل بيا (( 
 
 
 
 

                                                 

ه( ، تحقيق : عبدالرزاق ٔٚٙ، القرطبي ، محمد بن أحمد )  الجامع ألحكام القرآن( ٘)
 .  ٜٕٓ/ ٛٔم، ٕٕٔٓ -ىـ ٖٖٗٔالميدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ط ، 
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 ارتباط القصة بمقصد السورة :  -ج
ر من خالل ىذه بِ خْ حيث أُ  - صمى اهلل عميو وسمم -في القصة تأكيد عمى صدق النبي   

 -اآليات الكريمة عن طرف من غيب الماضي ) قصة أصحاب الجنة ( لم يكن عند النبي
 .  (ٙ)منو خبر   - صمى اهلل عميو وسمم

 التعريف بالقصة القرآنية :  -د
    –وىي في نظر سيد قطب  -القصة القرآنية أحد وسائل التعبير في القرآن الكريم ،    

دارة حوادثو  كما ىو الشأن  –)) ليست عمال فنيا مستقال في موضوعو وطريقة عرضو وا 
 وسيمة من وسائل القرآنإنما ىي  –في القصة الفنية الحرة ، التي ترمي إلى غرض طميق 

؛ وليذا كانت السمة الغالبة عمى القصص القرآني ىي  (ٚ)الكثيرة إلى أغراضو الدينية ((
 معينا عمى تجمية اليدف الديني . الطابع الديني ، أما الجانب الفني فكان يأتي تبعا 

 :  (ٛ)وييدف القصص القرآني إلى تحقيق أىداف ، منيا    
 .شحذ العقول واألفكار  -ٔ
 تقديم العبر والعظات .  -ٕ
 تثبيت القموب عمى الدعوة .  -ٖ

 العناصر الفنية لقصة أصحاب الجنة  في سورة القمم :  -ه

                                                 

، إعداد نخبة من عمماء التفسير  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم(ينظر : ٙ)
 . ٖٗٓ/  ٛوعموم القرآن ،   

م(، دار الشروق ، بيروت ٜٙٙٔ، قطب ، سيد قطب )  التصوير الفني في القرآن( ٚ)
 . ٚٔٔم ،  ٜٓٛٔ-هٓٓٗٔ،  ٙوالقاىرة ، ط

، الخالدي ، صالح الخالدي ، دار القمم عرض وقائع وتحميل أحداث القصص القرآني( ٛ)
  . ٖٚ/ٔم ،  ٜٜٛٔ -هٜٔٗٔ،  ٔ، دمشق ، ط
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، تسمى " مبيمات القرآن " في القصص القرآني مبيمات مقصودة أن من المؤكد ))  
 يجب عمينا أن نبقييا عمى. و أو تحديد زمان أو مكان ،أو بمدان ،وتتعمق بأسماء أشخاص

 .   ( ٜ)، وال نحاول تحديد ىذه المبيمات... (( ونتوقف عند ما عرضو القرآن منيا ،إبياميا
أىم العناصر التي نادى النقاد بضرورة توفرىا  وبالنظر في قصة أصحاب الجنة سنجد  

 الشخصيات واألحداث والزمان والمكان ، والحوار .   : في الفن القصصي ، وىي 
نشأت عن  القرآن الكريم الضوء عمى األحداث التيأما عن الشخصيات فقد سمط    

في أحداث  وجاء التعبير القرآني عنيا بواو الجماعة ،وما نتج عنياشخصيات األخوة 
. وذلك من أجل توضيح شنيع  اغدوا ... ( -فتنادوا –يستثنون  –القصة مثل : ) أقسموا 

      . فعميم   
يي شخصية األخ األوسط من خالل ذكر فالتي أبرزت في ىذه القصة أما الشخصية    

 حواره ألخوتو . 
في الشح والبخل في  النفسي ليذه الشخصيات المتمثل البعد ركزت القصة عمى تصويرو   

. أما في شخصية األوسط فقد رأينا الشخصية الندم في آخرىاالتالوم و و  ،مقدمة القصة
 الناصحة التي وعت الدرس واستميمتو .  

، ويمكن القول : إن المشاىد جاءت عمى فيي األبرز في ىذه القصة أما عن األحداث  
 النحو التالي : 

      نحو تنفيذ المؤامرة مشيد االنطالق  -ٖمشيد التدمير    -ٕمشيد المؤامرة  .  -ٔ
 مشيد رؤية الجنة بعد إىالكيا وتوبتيم بعد ذلك .  -ٗ

، كل حدث يقود إلى اآلخر في تتابع حداث في القصة مرتبة حسب وقوعياوقد سارت األ  
، واحتوت عمى الدخول في القصة مباشرة بالمقدمة، وجاءت طريقة العرض عن طريق 

 مفاجآت ما يغني عن التقديم . 

                                                 

 .   ٔٗ/  ٔ( المرجع السابق ، ٜ)
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، وىي المنيج الشائع في القصص القرآني . الروايةام طريق وتميز العرض باستخد   
كيفية  ، فمم تصور القصة وتميز العرض في بناء األحداث  بما يسمى ) قص المناظر (

ركز عمى . وفي ىذا داللة واضحة عمى أن القصة القرآنية تحدوث البالء بالجنة ونوعو
، مما يحقق ىمية ليا فُتحذفات التي ال أ، أما التفاصيل والجزئيماىو موطن العظة والعبرة

 متانة البناء القصصي وتماسكو . 
تواريخ التي دارت في القصة الزمان الخارجي كذكر األعوام وال أما عن الزمان فمم يذكر    

، وىذه خاصية تختص بيا القصة القرآنية )) إذ أن قرب ىذا الحدث أو فييا ىذه القصة
الحدث من مواقع العظة واالعتبار،  فيما يحملبعده عنا في أي زمن من األزمان ال يؤثر 

، موصول بما في اإلنسان من نوازع الخير والشر التي ال إذ ىو قائم عمى طريق اإلنسانية
 .  (ٓٔ)تتغير في أجيال الناس والتي ال تختمف في زمن عن زمن (( 

؛ المدة التي استغرقيا وقوع الحدث الزمان الداخمي الدال عمى ويبرز في القصة القرآنية   
 .  (ٔٔ) وكشفو عن موطن العبرة فييا  ،وذلك الرتباطو بالغاية من القصة

، كاستخدام فاء ارات عابرة تنم عن الزمن الداخميووردت في قصة أصحاب الجنة إش    
وىو وقت  ،حل بجنتيموقت الطائف الذي و  التعقيب التي تدل عمى سرعة وقوع األحداث

فَطَبَف  ﴿ وكذلك وقت مشاىدتيم لجنتيم بعد حمول العذاب بيا وىو وقت الصباح ،الميل

 ٌَ ى ًُ ثَِّك َوهُۡى ََبٓئِ ٍ سَّ هَب طَبٓئِٞف يِّ ٍۡ ِشٌِى  ١َٔعهَ ٍَ ٕٓفَأَۡصجََحۡت َكٱنصَّ  . ﴾ ٕٔفَتََُبَدۡوْا ُيۡصجِِحٍ
       ألنو  القرآنية؛أما عن المكان القصصي ونعني بو مسرح األحداث فيو كثير في القصة    

ىذا المكان فذاك  ، أما وقوعبغير مكان )) وسيمة من وسائل تقديم الحدث الذي الُيتصور
   في الغالب .  (ٕٔ)((ال فائدة من ذكره والعبرة فيو 

                                                 

،  ٔ، جرار ، مأمون فريز ،  دار المنار ، جدة ، ط  خصائص القصة اإلسالمية( ٓٔ)
 .ٙٛم ،  ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔ

 .  ٜٓ(  المرجع السابق ، جرار ، ٔٔ)
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أما الحوار فيو أحد العناصر البارزة في ىذه القصة، وجاء مضفيا الحيوية عمى    
ومسيما في  ،بواطن الشخصيات، وممونا لألسموب وكاشفا عن الصراع في ،األحداث

 عرض األحداث . 
 وسيأتي مزيد من البيان عند دراسة الحوار في المبحث الثاني فانظره ىناك . 

 مقدمة القصة : البالغة القرآنية في األول :  مبحثال
، حيث ابتدأت القصة من غير رضت مقدمة القصة بأسموب فريدىذه اآليات عُ في  

قصة بما قبميا وىي قولو إال ما ذكر من العبارة االنتقالية التي ربطت الأو تمخيص  مقدمات
ُهمإِنَّا بَلَو﴿ : تعالى    ﴾.  نََٰ

ن في طبيعة السياق الذي عرضت ولعل العمة في عدم التقديم لقصة أصحاب الجنة تكم  
ألن الحديث السابق ليا عن المال  ؛طريقة عرضيا عمى ىذا المنوال و المقامُ ، فوجّ فيو

والبنين والتكذيب )) فسيقت القصة كمثل ضربو اهلل تعالى لكفار قريش فيما أىدى إلييم من 
إلييم فقابموه بالتكذيب - -وىي بعثة محمد  ،الرحمة العظيمة وأعطاىم من النعم الجسيمة

 .( ٖٔ)والمحاربة ((  دوالر 
أن في طريقة عرض أحداثيا الكثير من المفاجآت ولعل مجيء القصة بال مقدمات ىو :   

 . (ٗٔ) تمك المقدمات عن التي تغني
هُىإََِّب ثَهَى﴿  : أن جممة قصة أصحاب الجنة ظ عمى مقدمةح  مْ ومما يُ      استئنافية ﴾...  َََٰ

 ﴿ :وىي قولو تعالى ،جاءت فيو مفصولة لما بينيا وبين اآلية التي سبقتيا مناسبة ابتدائية ،
ٍَ أٌَ  ٌَ َرا َيبل َوثٍَُِ ٌَ َرا ﴿ . فاآلية االتصال كماليسمى عند البالغيين  وىو ما ﴾ َكب أٌَ َكب

                                                                                                                                   

  .  ٜٔ( المرجع السابق ،  ٕٔ)

ه(، تحقيق : محمد ٗٚٚ، ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ) تفسير القرآن العظيم(  ٖٔ)
 .  ٕٗٔ/  ٛىـ ، ٜٔٗٔ،  ٔحسين شمس الدين ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط

 . ٕٛٔ، قطب،   التصوير الفني في القرآن( ينظر : ٕ)
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 ٍَ إََِّب ﴿  اآلية وىو ما سارت عميو –  والتوبيخ  تحمل التقريع [ٗٔالقمم :   ] ﴾ َيبل َوثٍَُِ

هُى من المال والبنين بالكفر بآيات اهلل تعالى  منعم بو اهلل عمييعمى مقابمة ما أ - ﴾...  ثَهَىَََٰ
 واإلعراض عنيا . 

هُىإََِّب ثَهَى﴿  يف صبلة الفصلو   جاء على نسق اآليات السابقة :  ﴾...  َََٰ

- ﴿  ٍٍ ِهٍ ٍف يَّ  . [ٓٔ] القلم :     ﴾ َوََل تُِطْع ُكمَّ َحَّلَّ
ٍىٍ  ﴿ - ًِ بٍٓء ثَُِ شَّ بٍص يَّ ًَّ  . [ٔٔ] القلم :   ﴾ هَ
َُّبٍع  ﴿  - ٍِْش ُيْعتٍَذ أَثٍِىٍ يَّ  . [ٕٔ] القلم : ﴾ نِّْهَخ
نَِك َصٍَِىٍ  ﴿ -  .  [ٖٔ] القلم : ﴾ ُعتُمٍّ ثَْعَذ َرَٰ
- ﴿  ٍَ ٌَ َرا َيبٍل َوثٍَُِ  .  [ٗٔ] القلم :   ﴾أٌَ َكب
ِطٍُش  ﴿ - تَُُب قَبَل أََسَٰ ٍِْه َءاٌََٰ ٍَ ٱإَِرا تُْتهَىَٰ َعهَ نٍِ  . [٘ٔ] القلم :   ﴾ ْۡلَوَّ
هُ  ﴿ - ًُ  . [ٙٔ] القلم :   ﴾ ْنُخْشطُىوِ ٱَعهَى  ۥَسَُِس

، فمع كل صفة بأشكال متعددةيف اآليات السابقة عرض للموضوع  فالفصل
... وىكذا  (٘ٔ)ىل الصورة اليت تليها، مث ينتقل إيذىب العقل يف تصورىا وسبثلها

بأخذ العربة والعظة من  هاحىت تكتمل الصورة بضرب ادلثل الذي ؽلعن يف إشباع
 أصحاب اجلنة . 

باإلضافة  ؛يف اإلحاطة الشاملة للموضوع الذي أسهم لفصلاومن ىنا يتضح دور  
  إىل إعطاء ادلخاطب فرصة لالستيقاظ من الغفلة والغرور .   

                                                 

،  ٖاإلسكندرية ، طارف ، ، منشأة ادلعد. منَت سلطان  سلطان، ،بالغة الكلمة والجملة والجمل ( ينظر:ٔ)
  .  ٕٗٗ   ،مٜٜٙٔ
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أن  ذلك ،بو القصة يهدف إىل زيادة تقرير ادلعٌترت دّ صُ الذي  التوكيدظ أن لحَ ويُ   
، وحقيقة ىذا وامتحان من ا ابتالءال يرفل فيها ىؤالء ما ىي إالنعم واخلَتات اليت 

 .  اويكذبو  ال ليبطروا ،أن ا ما أعطاىم األموال والبنُت إال ليشكروا االختبار
ب ثَهَى...﴿ يف ح هبارّ صُ  التشبيو أداةو   ًَ  على النحو التايل :  وأطرافو جاءت ﴾ ... ََبٓ َك

حال كفار قريش دبا أمدىم ا بو من نعم كثَتة : نعمة األمن  :وىو،  والمشب   -ٔ
يف مكة ، ونعمة الرزق الذي يأتيهم فيها من كل جهة ، وغَتىا من النعم اليت 

إرسال رسول منهم ليكمل ذلم صالح ال تعد ، فلما أكمل ا ذلم النعمة ب
ومل يتوجهوا إىل  ،وطغوا؛ أعرضوا، يهم إىل ما فيو النعيم الدائمدويهحواذلم ، أ

وال فيما أكمل ا بو النعمة الكاملة اليت أكملت ذلم  ،النظر يف النعم السالفة
 النعم . 

نعمة ادلال اليت  بو من  دبا أمدىم احال أصحاب اجلنة  :وىو، بو والمشب   -ٕ
وحرموا ادلساكُت ، فلما جحدوا النعمة ا بشكرىا وإعطاء الفقراء  حقوقهمكلفو 

 حرمهم ا الثمار كلها . 
((  وعن شكر نعمتواإلعراض عن طلب مرضاة ا )) :ىوو  ،بوالش   وجو  -ٖ

(ٔٙ) . 

                                                 

 .ٜٚ/  ٜٕ  ، ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ٙٔ)
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هت بو حال ادلشركُت يف طغياهنم بعد بّ شُ  ،تمثيلي التشبيوأن  يل والذي يظهر      
 وإعطاء ادلساكُت حقهم. أصحاب اجلنة يف عدم شكرىم النعمة  الإنعام ا عليهم حب

ب أىل التعريض بالتهديد بأن يصيبهم ما أصا التمثيلي التشبيو من والغرض
 . (ٚٔ)خضرة  اجلنة من فاقة بعد غٌت، ويبس بعد 

شلا الشك فيو أن لتشبيو التمثيل أثرا يف النفوس، ويف ذلك يقول الشيخ و      
اعلم أّن شلا اتّفق العقالء عليو أّن التمثيل إذا جاء يف أعقاب  ))   : عبدالقاىر 

ادلعاين، أو أُبرزت ىي باختصار يف معرضو، ونُقلت عن صورىا األصلية إىل صورتو  
كساىا أهُّبة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارىا، وشّب من نارىا، وضاعف قواىا يف 

ن أقاصى األفئدة صبابة وكلفاً، وقسر ربريك النفوس ذلا، ودعا القلوب إليها، واستثار م
 . (ٛٔ)الطّباع على أن تُعطيها زلبة وشغفاً (( 

اع ف ومنّ حالّ  الذي ىوبن ادلغَتة  حال الوليدبُت  القرآني التعبير واءموانظر كيف   
من خالل تلك الصورة  وؽلنعون حال أصحاب ادلزرعة الذين يقسمونو  ،للخَت

 . التشبيهية
قد قام دبهمة كربى يف إيضاح ادلعٌت وإبرازه ، وىو السابق  التشبيوخاف أن غَت و  

 . (ٜٔ)منها : البيان  ،يقوم دبهام التشبيوما ذكره ابن األثَت من أن 

                                                 

 ( ينظر :ادلرجع السابق الصفحة نفسها .ٚٔ)
، علق عليو : زلمود شاكر، دار ادلدين، ه(ٔٚٗ) بن عبدالرضبنعبدالقاىر اجلرجاين، ، أسرار البالغة( ٛٔ)

 . ٘ٔٔ، م  ٜٜٔٔ -ىـ  ٕٔٗٔ،   ٔجدة ، ط
ربقيق: د.  ه(ٖٚٙنصر ا بن زلمد) ، ، ابن األثَت المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( ينظر : ٜٔ)

 . ٜٕٔ/  ٕ ،م ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ، ٕأضبد احلويف ود. بدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط
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يكشف عن ملكيتهم للجنة،  يف )أصحاب اجلنة ( باإلضافة التعريفلعل و  
  وكثرة ترددىم عليها . 

أنو صار ذا قسم  ؛قولنا: أقسم باألن معٌت  والتعبَت بالقسم دون احللف أبلغ؛ ))    
وادلراد: أن الذي أقسم عليو من ادلال وغَته قد أحرزه ودفع  ،با. والقسم: النصيب

فإذا قلت:  ،ماض قاطعأي:  ؛من قولك: سيٌف َحليفٌ  :واحللف ،عنو اخلصَم با
 فاألول أبلغ؛ ألنو يتضمن معٌت ؛حلَف با، فكأنك قلت: قطع ادلخاصمة با

 قْطعففيو معنيان. وقولنا: َحَلَف، يفيد معٌت واحًدا، وىو ؛ اآلخر، مع دفع اخلصم
 بينوفال خصومة  الظاىرباستحقاق يف  الشيءادلخاصمة فقط؛ وذلك أن من أحرز 

 . (ٕٓ)فقد أحرزه((  الشيءوبُت أحد فيو، وليس كل من دفع اخلصومة يف 
 لطيفةقطع الثمرة وجذاذىا  :مثل ،ها( دون غَتىا من الكلمات)يصرمنّ ويف زبَّت    

ع شبره ، يقال : شجر صرمي : أي ما صبُِ رم يدل على معٌت اجلمعحيث إن الص   ؛ بالغية
 .  ّثمرة والحرصهم على صبع كامل الغلّ . وىذا يناسب (ٕٔ)

 ؛عليو ادلعزوم؛بداللتو على القطع البائن عن اجلذاذ))) يصرمنها (أن التعبَت بـ وػلتمل  
 . (ٕٕ)ليكون قطعا من كل وجو ((  ؛ادلانع للفقراء ادلستأصل؛

                                                 

،  ربقيق : زلمد إبراىيم سليم ، دار العلم  ه(ٜٖ٘) احلسن بن عبدا  ، العسكري ، الفروق اللغوية(  ٕٓ)
  .  ٙ٘، والثقافة ، القاىرة ، د.ط ، د.ت 

 ٗٔ٘، مٕٔٔٓ -هٕٖٗٔ، ٘لشروق الدولية، طرلمع اللغة العربية دبصر، مكتبة ا ، المعجم الوسيط(  ٕٔ)
.   
، بَتوت  العلمية،دار الكتب ه(٘ٛٛ) البقاعي،إبراىيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( ٕٕ)

 .  ٗٓٔ/  ٛ ،م ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ،  ٔ، ط
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لفظ القرآين ادلفرد يف ىذه وجو من وجوه اإلعجاز البالغي ل من ىذا ادللمح يتضحو   
رب عنو حيث إن )) ادلعٌت الواحد قد ؼل ؛متميز عن غَته من ألفاظ البلغاء ، فهوالقصة

عنو  ، قد يعربجزئي اجلملةبألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من 
حضار صبيع ، مث استبأفصح ما يالئم اجلزء اآلخر، والبد من استحضار معاين اجلمل

، واستحضار ىذا متعذر على ما يالئمها من األلفاظ ، مث استعمال أنسبها وأفصحها
، وذلك عتيد حاصل يف علم ا تعاىل ، فلذلك كان القرآن يف أكثر األحوالالبشر 

 . ( ٖٕ)ديث وأفصحو (( أحسن احل
ومن ادلالحظ أن ) يصرمنها( جاء جوابا للقسم )) وجاء على خالِف َمْنطوِقهم،   

د على أكّ  التفاتوىذا .  (ٕٗ)ولو جاء عليو لقيل: لََنْصرُِمن ها بنوِن التكلم (( 
 .   (ٕ٘)حيث عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم   ،شناعة ما أقسموا عليو

 إجرائو على أسلوبخبالف  ،د لنشاط السامع، وإيقاظ لوااللتفات ذبديويف      
 .  (ٕٙ)واحد 

 عن الكالم خروجوىو صورة من صور ، تعبَت بادلضارع عن ادلاضيويف )يستثنون(    
وكأنو إظلا عدل عنو إليو استحضاراً  ،(وما استثنوا)فمقتضى الظاىر )) الظاىر مقتضى

                                                 

لعريب ، ، دار الكتاب اه(ٜٔٔ) عبدالرضبن بن كمال الدين  السيوطي،  ،اإلتقان في علوم القرآن( ٖٕ)
 .  ٕٙ٘/  ٔ ،م ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔبَتوت ، 

، أضبد اخلراط ، ربقيق: ه(ٙ٘ٚ) احلليب، أضبد بن يوسف ، الدر المصون  في علوم الكتاب المكنون( ٕٗ)
 .  ٜٓٗ/  ٓٔ  ،دار القلم ، دمشق ، د.ط ، د.ت 

 . ٕٓٔ/  ٛٔ  ، القرطيب،الجامع ألحكام القرآن( ينظر : ٕ٘)
شرح : عبد ادلتعال الصعيدي، مكتبة  ، ه(ٜٖٚ)  زلمد بن عبدالرضبن القزويٍت، ، إليضاح( ينظر: إٙ)

 .  ٛٔٔ/  ٔ ،م ٜٜٚٔ –ه ٚٔٗٔاآلداب، القاىرة، 
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ألن الالئق يف احللف على ما يلزم منو ترك طاعة  ؛دلا فيها من نوع غرابة ؛للصورة
 . (ٕٚ)(( وتنبيو على مكان خطئهم ،نوع تعبَت المضارع إلى العدولويف ...،االستثناء

 .  (ٕٛ)هم العجيبة من خبلهم على الفقراء واأليتامالستحضار حالت أو
 ،مضى، )) يقدر ادلتكلم نفسو حاضرا فيما  االلتفاتويف ىذه الصورة من صور    

فيعرب عن ذلك ادلعٌت بصيغة احلضور، وىي صيغة ادلضارع ؛ألهنا تدل يف األصل على 
أن ادلعٌت موجود حال التكلم، وإظلا يعترب ذلك إذا كان ذلك ادلعٌت فيو غرابة وإعجاب، 

 . (ٜٕ)صيغة (( ال وىو ،فيقصد إىل إحضاره ليتعجب منو دبا ؽلكن
 : ، منها  على أقوال (يستثنون)واختلف يف معٌت       

 .  (ٖٔ) إن شاء ا  :وال يقولون ، (ٖٓ)وال يسبحون  : أهنا دبعٌت -ٔ

ألن التسبيح تنزيو  عن الشرك ))  وىنا أطلق لفظ االستثناء على التسبيح  
: ألن الذي يقول  ؛وسائر النقائص ومنها العجز . واالستثناء تنزيو  عن ذلك

                                                 

،   ه(ٕٓٚٔ)  األلوسي ، زلمود شكري ،  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح ( ٕٚ)
 . ٜٙٔ/  ٕٔ، ىـ  ٘ٔٗٔ،  ٔ، دار الكتب العلمية،  بَتوت ، طربقيق: علي عبد الباري عطية 

 . ٔٛ/  ٜٕ  ، ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ٕٛ)
مكة ، ه(ٕٛٔٔأضبد بن زلمد ) ، بن يعقوب ادلغريب ا، مواىب الفتاح  في شرح تلخيص المفتاح( ٜٕ)

   .ٖ٘ٔ/  ٖالشروح . ت ،  ، د.ط ، دادلكرمة ، دار الباز 
، ربقيق : أسعد   ه(ٕٖٚ، عبدالرضبن بن زلمد)) تفسَت القرآن العظيم( تفسير ابن أبي حاتم(  ينظر : ٖٓ)

  . ٖٙٙ/  ٓٔ ، ىـ ٜٔٗٔ،  ٕاز ، مكة ادلكرمة ، طزلمد اخلطيب ، مكتبة نزار الب
، اعتٌت بو : زلمد السعيد زلمد ،  ه(ٚٙٗ، زلمود بن عمر  )لزسلشري ا،  تفسير الكشاف(  ينظر :  ٖٔ)

/   ٛٔ ، ، القرطيبالجامع ألحكام القرآنوينظر:  . ٕٗٙ/  ٗ، لتوفيقية ، القاىرة ، د.ط ، د.ت ادلكتبة ا
ٕٔٓ. 
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 ،أفعل فعل: الذي إذا قال ، أعطى لنفسو قدرة كقدرة ا  - ومل يستثن - أفعل
فلذا كان االستثناء  ؛نفسو يف صفة من صفات ا تعاىلشرك فهو ىنا أ ،وال يعجز

  . (ٕٖ)(( فعالو وأ تنزيها لو عن ادلشارك يف صفاتو و ، تسبيحا  

 عالقةىي  اليت جوزت إطالق التسبيح على االستثناء والذي يظهر يل أن العالقة  
جاءت يف اآلية يفهم منها ادلعٌت أي أن " يستثنون " اليت  ،والتقييد اإلطالق

 .    بينتو اآليات اللغوي لالستثناء وغَته، لكنو قيد بالتسبيح على ما
 من أو ال يستثنون عما علوا بو ، (ٖٖ)ال يستثنون حق ادلساكُت  أهنا دبعٌت : -ٕ

 على وىي ، (ٖ٘)أو ال يستثنون من الثمرة شيئا للمساكُت  . (ٖٗ)منع ادلساكُت 
  .  باحلذف إغلاز، وال زبلو من  اعلى حقيقته ذا  التقديرى

ترك  إنك ترى بو ، ويف ذلك يقول الشيخ عبدالقاىر: ))ولإلغلاز باحلذف قيمتو    
تكون إذا وذبدك أنطق ما ، الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة 

 . ( ٖٙ)(( مل تنطق، وأمت ما يكون بيانا إذا مل تنب 

                                                 

، مكتبة العلوم واحلكم ، ادلدينة ادلنورة  ، جابر بن موسى  اجلزائري،  أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير(  ٕٖ)
 .  ٕٔٗ/    ٘ ،م ٖٕٓٓىـ ٕٗٗٔ،  ٘،  ط 

 .                ٕٔٔ/  ٛٔ ، القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن ٖٖ))
، دار الكتب العلمية ه(ٜٙٓٔ، أضبد بن زلمد  ) خلفاجيا،  حاشية الشهاب  على تفسير البيضاوي( ٖٗ)

                      . ٕٓٗ/  ٜ ،م ٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔ،  ٔ، بَتوت ، ط
 . ٔٛ/  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(  ٖ٘)
، ربقيق: زلمود شاكر، مطبعة  ه(ٔٚٗ)  بن عبدالرضبن عبد القاىر اجلرجاين ، ، دالئل اإلعجاز(  ٖٙ)

  .ٙٗٔ ،مٕٜٜٔ –ىـ ٖٔٗٔ، ٖادلدين، جدة، ط 
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 .  (ٖٚ)وال يستثنون ألؽلاهنم بأن يقولوا : إن شاء ا  : أهنا دبعٌت  -ٖ

 ، (ٖٛ) اإلدماجوىو ، زلسن بديعيلو من ؼلال و  ىذا القول قريب من القول األول،و   
دلبلغ غرورىم بقوة أنفسهم صاروا إذا عزموا على فعل شيء ال  :)) أي ويكون تفسَته :

 .  (ٜٖ)يتوقعون لو عائقا (( 
ٍ طَبٓئِف هَبفَطَبَف َعهٍَ ﴿ يف التمثيلية االستعارةوتظهر     ثِّكَ  يِّ ادلشي : وف فالط  . ﴾ سَّ

طاف بالقوم   . و(ٓٗ)، ومنو الطائف الذي يدور حول البيوت حفاظا حول الشيء
الذي ؽلشي  :الطائف ىوو . (ٔٗ)حام حوذلم  أو ،استدار وجاء من نواحيهمتعٍت : 

 .  (ٕٗ) النازل بادلكان قبل دخولو  فهو ،حول ادلكان ينتظر اإلذن لو
 االستعارة التمثيلية على النحو التايل :  وي يفالتشبيو الذي طُ وأطراف 

 بالبستان .  صورة البالء ايط اذوف وب  المش-ٔ
 صورة من يطوف بادلكان .  بو والمشب  -ٕ
 من صبيع نواحيو .  اإلحاطة بالشيء ورليـؤه بوالش   وجو-ٖ

                                                 

 .   ٔٛ/  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(  ٖٚ)
   ٖ٘/  ٗ  ،القزويٍت، إليضاحا ( زلسن معنوي وتعريفو : ) أن يضمن كالم سيق دلعٌت معٌت آخر (. ينظر:ٖٛ)

 . 
 .  ٔٛ/  ٜٕ ، ابن عاشور ،التحرير والتنوير(  ٜٖ)
،  ٔ، بَتوت ، طدار ادلعرفة  ه(، ٕٓ٘، احلسُت بن زلمد ) األصفهاين، المفردات  في غريب القرآن(  ٓٗ)

 . ٖٖٔ، م ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ
ىـ ٗٔٗٔ،  ٖ، دار صادر ، بَتوت ، ط ه(ٔٔٚ، زلمد بن مكرم ) بن منظورا،  لسان العرب(  ينظر : ٔٗ)

 ،ٜ  /ٕٕ٘    . 
 . ٖٖٕ/  ٓٔ ، ابن عاشور ،التحرير والتنوير(  ينظر : ٕٗ)
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، فهو مل تصويرا دقيقاالبستان  لعظم البالء الذي ضرب مصورةاالستعارة  بذا تكونو    
 يدع منو شيئا.

)) ومن الفضيلة :  عبدالقاىر يقول الشيخ يف التصويرالتمثيلية  دقة االستعارةعن و    
اجلامعة فيها أهنا تربز ىذا البيان أبدًا يف صورة مستجدة تزيد قدره نبالً، وتوجب لـو 
بعد الفضل فضاًل، ... وتعطيك الكثَت من ادلعاين باليسَت من اللفظ حىت زبرج من 

 .     ( ٖٗ) ، وذبٍت من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر ((الدررالصدفة الواحدة عدة من 
ومل تذكر اآلية جنس الطائف الذي حل باجلنة؛ ألن القصد فيما أحدثو ىذا    

  .    (ٗٗ)لعظمو وقوتو ؛ رامنكّ الطائف الذي جاء 
رف بشأنو االبتالء واالمتحان ، بأن من عُ الطائف بأنو )من ربك( مزية تقييدويف    

فإن من شأنو التأديب ، بأن يؤدب قومك يا زلمد ليقبلوا منك كما أدب أصحاب 
 .  (٘ٗ)اجلنة ، وىو احلقيق بًتبية العباد  

ٌَ َوهُى  ﴿ وكشفت صبلة احلال االمسية     ى ًُ   –ذلذا العذاب الطائف  تقييدوىي  -﴾ ََبٓئِ
ت حىت ، وأن حلول العذاب قد يأيت يف أي وقل أىل اجلنة وأمنهم من عذاب احا

فََجبَٓءهَب ثَۡأُسَُب  ﴿ : ، وقد ورد مثل ذلك يف قولو تعاىلوالنوموإن كان الوقت وقت الراحة 

 ٌَ تًب أَۡو هُۡى قَبٓئِهُى   . [ٗ] األعراف :     ﴾ثٍَََٰ
ِشٌىِ كب فَأَصجََحت﴿ :يف قولو تعاىل بو المشبو ف يف لِ تُ واخْ   عدة ، على أقوال  ﴾  نصَّ

 أشهرىا : 
                                                 

 .  ٖٗ –   ٕٗ اجلرجاين ،،  أسرار البالغة(  ٖٗ)
 .ٔٛ/  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(   ينظر :ٗٗ)
 .                 ٘ٓٔ/    ، البقاعي ، نظم الدرر(  ينظر : ٘ٗ)
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 .  (ٙٗ)أصبحت كاألشجار الصرؽلة ، أي ادلصروم ضبلها  -ٔ
))ُشّبهت اجلنة وىي زلًتقة ال شبر فيها فـ،  (ٚٗ)أصبحت كقطعة منصرمة عن الرمل -ٕ

     . (ٛٗ)((  ، وىي ال تنبت شيئا ينتفع بوبالرملة ادلنقطعة عن الرمال ؛وال خَت
أي صارت سوداء كالليل  ،: الصرمي؛ ألن الليل يقال لو يلأصبحت كالل -ٖ

 . (ٓ٘)باالحًتاق : االسوداد الشبو وجوى ىذا يكون وعل .(ٜٗ)الحًتاقها

 وىو طباق بُت ) أصبحت( و ) الصرمي ( . طباقوعلى ىذا القول يكون ىناك    
اآلية ىنا الليل فقد صبعت ،  ىنا الليل فالذي يقابلو النهارن الصرميخفي، فلو افًتضنا أ

وضع ابن رشيق ىذا و  ،ىذا .الصباح ، إذ ىو جزء من النهار وىو دبقابلو ومايتعلق
 . (ٔ٘)(( الطباقنو : )) من أملح ال عنو إحيث ق .يف درجة عالية  الطباقالنوع من 

                                                 

 .    ٕٔٗ/  ٛٔ ، القرطيب ، الجامع ألحكام القرآن(  ينظر :ٙٗ)
 .ٖٕٛ، األصفهاين ، المفردات ينظر :  (ٚٗ)
دار إحياء الًتاث العريب ، بَتوت ،  ه(،ٙٓٙزلمد بن عمر )،لرازي ا،  )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  (ٛٗ)

 . ٛٓٙ|  ٖٓ ،ىـ ٕٓٗٔ،  ٖط
 .   ٖٕٛ، األصفهاين ، مفردات ال (  ينظر : ٜٗ)
 إمساعيل بن زلمد القونوي، ، حاشية القونوي على البيضاوي وبهامشو حاشية ابن التمجيد( ينظر : ٓ٘)
 بن إبراىيممصطفى  ، ابن التمجيد ،  ه(ٜ٘ٔٔ)

ه، ٕٕٗٔ،  ٔ، دار الكتب العلمية ،بَتوت، ط(هٓٛٛ) 
ٜٔ  /ٕٖٗ.        

، ربقيق : د. النبوي   ه(ٖٙٗ، احلسن بن رشيق ) القَتاوين ،   العمدة في صناعة الشعر ونقده( ٔ٘)
  . ٓٚ٘/ ٕ ،م ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔ،  ٔعبدالواحد شعالن ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، ط
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 إيثار كلمة )الصرمي ( ىنا لكثرة معانيها وصالحية صبيع تلك ادلعاين ألن تراد )) ويف   
 . (ٕ٘) ((اآلية يف
كثَت  حىت لتبدو ،وغناه بادلعٌت وإغلازه اللفظ القرآين خصائص من خاصيةوىذه     

، شلا غلعل ة بطاقة ىائلة عجيبة من الدالالتمن كلمات القرآن الكرمي وكأهنا مشحون
  .  (ٖ٘) لفظ آخر يف موضعهااستبداذلا بغَتىا أو إنابة  غَت ادلمكن من

ربول ىذه ادلزرعة عن صورهتا تعدد ىذه الدالالت ىو احتمالية احلاصل من ف       
ادلشبو بو ىو الشجر ادلقطوع شبره، فإذا قطع شبره سواء كان  ؛األصلية ربوال جذريا

إن الليل األسود ينعدم ، فن ادلشبو بو الليل الشديد الظلمةأو كا     ،تالشت فائدتو
 . ، فال فائدة من التطواف فيو فيو النور

لجنة بعد على كشف صورة ذىنية لمن القدرة دبكان التشبيو السابق  إذاً فقد كان      
 .هبا أمر ا ، كما رسم صورة ال تنسى ذلذه ادلزرعة  أن حلّ 

 : القصة اتاني : البالغة القرآنية في حوار المبحث الث
فهو يضفي احليوية واحلركة على األحداث ويكشف  احلوار عنصر مهم يف القصة؛     

وفيو تشويق وتلوين لألسلوب، وزبفيف من رتابة  ،عن الصراع يف بواطن الشخصيات
  .  (ٗ٘)، وإبعاد ادللل عن القارئ السرد

                                                 

 .   ٕٛ/  ٜٕ ،  ابن عاشور،  التحرير والتنوير( ٕ٘)
،  ٔ، قصاب ، وليد قصاب ، دار القلم ، ديب ، ط في اإلعجاز البالغي للقرآن الكريمينظر :  (ٖ٘)

 .  ٕٚم ، ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔ
  .  ٜٔ  ، جرار، خصائص القصة اإلسالمية( ينظر : ٗ٘)
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 ؽلأل ا مشخصاً ل )) ادلشهد كلو حاضرً وشلا ؽليز احلوار يف القصة القرآنية أنو غلع  
 .  (٘٘)واألبصار بكل خلجة أو خاطرة وقعت فيو ((  ،األمساع

حسب مقتضى  وجاء احلوار يف قصة أصحاب اجلنة ثريا متنوع األساليب البالغية   
يف سَت األحداث والكشف عن مسات  ساىم بشكل كبَتاحلال وداعية ادلقام ، كما

 فيها .   الشخصيات 
 ،والكلمات ،يف احلوار كافة األساليب البالغية على مستوى األدوات عملتواست 

 سنات البديعية .  وا ،والصور ،والًتاكيب
ىاْ أَق﴿للتفريع على جاءت حيث الفاء يف ) فتنادوا(ذلك  من     ًُ ِشُيَُّهَب نٍََص َس

ٍَ ُيص ) أفاد الفعل . و  (ٙ٘)توا عليو أمرىم وا إلصلاز ما بيّ تنادفلما أصبحوا : أي، ﴾جِِحٍ
وىو مشعر بالتحريض  ،(ٚ٘)دعا بعضهم بعضا إىل ادلضي إىل ميعادىم معٌت : تنادوا (

 . (ٛ٘)على الغدو إىل جنتهم مبكرين 
ٌِ  ﴿  )اغدوا( يف قولو تعاىل:واختلف يف معٌت       على أقوال : ﴾  ثُِكىُذوْا َعهَىَٰ َحشغٱأَ

 .  (ٜ٘)كان يف غدوة النهار ، أي أولو أهنا دبعٌت اخلروج ومغادرة ادل -ٔ
 .   (ٓٙ)أن يضمن معٌت اإلقبال ، كما يقال : يغدى عليو باجلفنة ويراح  -ٕ

                                                 

،  اخلطيب ، عبدالكرمي اخلطيب ، دار ادلعرفة ، بَتوت ، د.ط ، القصص القرآني  في منطوقو ومفهومو  (٘٘)
 . ٕٗٔ د. ت ، 

 .  ٕٛ/  ٜٕ  ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(   ٙ٘)
، ربقيق : صدقي زلمد صبيل ،   ه(٘ٗٚاألندلسي ، زلمد بن يوسف )  ،   تفسير البحر المحيط(  ٚ٘)

 .  ٕٕٗ/   ٓٔ ،ىـ  ٕٓٗٔدار الفكر ، بَتوت ، د.ط ، 
 .  ٖٛ/  ٜٕ   ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(  ٛ٘)
 .   دلرجع السابق الصفحة نفسهاا( ٜ٘)
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 .  (ٔٙ) غارأهنا دبعٌت  -ٖ
 ؛تبعية تصريحية استعارة وىي ،استعارة يكون يف الكالم القول األخَت وعلى

 . (ٕٙ)و غدوىم لقطع الثمار بغدو اجليش على شيء (( )) شبّ     حيث 

، كما ىو شأن من وذبهزىم جلمع الغلة والثمردادىم استع الستعارةاوصورت لنا   
 يستعد صبيحة الغارة بكل ما أويت من عدة وعتاد . 

راد بو شق حيث يطلق احلرث لغة ويُ  ؛مرسل مجازإطالق احلرث على اجلنة  ويف  
 .  (ٖٙ)؛ للمجاورة ، ويسمى الزرع حرثاراعةاألرض للزّ 

ٍَ إٌِ ُكُتُى  ﴿ويف اجلملة الشرطية     ِشِيٍ ف جواب ذِ حيث حُ  ؛باحلذف إغلاز  ﴾ َصَٰ
 . (ٗٙ)) إن كنتم مريدين صرامو فاغدوا(    الشرط 

ويف . باشرة )فانطلقوا( الذي جاء بفاء الًتتيب والتعقيبوأعقب التنادي م    
متخلفا ((  بـ )انطلقوا( مزية ، فاللغويون يقولون : )) انطلق فالن إذا مرّ   التعبَت

 .  بأهنم قد تأخروا يف صرم الثمر ا. وىذا يعٍت أن لديهم شعور  (٘ٙ)

                                                                                                                                   

 السابق  الصفحة نفسها .  ادلرجع (  ٓٙ)
 .  ٖ٘/  ٘ٔ ، األلوسي، روح المعاني(  ٔٙ)
 السابق الصفحة نفسها .  ادلرجع  (ٕٙ)
 .   ٕٓٛ/  ٔ ، األلوسي ،روح المعاني (  ينظر :ٖٙ)
بَتوت ،  ، ادلكتبة العصرية ،ه(ٖٚٓٔ)صديق خان زلمد الِقّنوجي، ، البيان في مقاصد القرآنفتح ( ٗٙ)

 . ٕ٘ٙ/  ٗٔ ،م ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔد.ط ، 
 . ٜٖٓ ، األصفهاين، المفردات( ٘ٙ)
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م إضافة دّ )ىم( يفيد تقوية احلكم وتوكيده، فإنو قُ  إليو المسند تقديم وإذا كان  
، وأن ذي يتلهف دلعرفة خرب أصحاب اجلنةحلال ادلخاطب ال ؛ مراعاةً إىل ما سلف

 القصة تدور عليهم وىم زلل االىتمام .
 ،خوة على شيء ال يعلمو إال ىم) يتخافتون( عن تآمر اإل التعبَت بـ ويكشف      

يسمعون و  ،بصوت يف شدة الضعف البعضوؼلفى على غَتىم، حبيث يتكلمون مع 
 وذلذا السبب انفرد الفعل ) يتخافتون( عن يتناجون .  .بشكل صعب البعض

من أصحاب اجلنة  الساخر أن زبَت الفعل ) يتخافتون( متناسب مع السياقكما       
 .  (ٙٙ)وػلرموا منو ادلساكُت  ،الذين أحكموا التدبَت ليحتجنوا الثمر كلو ذلم

زيادة ربقيق ما تقامسوا عليو  ﴾أٌَ َلَّ ٌَۡذُخهََُّهَب  ﴿ بالنون يف النهي لفع توكيدوأفاد       
(ٙٚ)  . 

 ال وىي أن ادلسكُت )) ىو الذي ،) مسكُت( دون ) فقَت( مزيةـويف إيثار التعبَت ب     
 .  (ٜٙ)الفقَت خبالف (ٛٙ)لو ((   شيء

، العموم   –سند إليو  فعل النهي عن الدخول الذي أُ  -) مسكُت(  تنكير أفادو      
 ادلراد ف

                                                 

/ ٙ ،ىـ ٕٔٗٔ،  ٚٔالشروق ، بَتوت ، ط سيد قطب ، دار قطب، ،في ظالل القرآن (  ينظر : ٙٙ)
ٖٙٙ٘ . 

 .ٖٛ|  ٜٕ  ، ابن عاشور، والتنويرالتحرير (  ٚٙ)
 . ٖٕٗ،  ، األصفهاينالمفردات( ٛٙ)
، تفسير الجامع ألحكام القرآن( ىناك خالف كبَت حول الفقَت وادلسكُت أيهما أشد حاجة ، ينظر:  ٜٙ)

ٍِ ﴿عند تفسَت قولو تعاىل :  القرطيب، وذلك ِكٍ َسَٰ ًَ ُت نِۡهفُقََشآِء َوٱۡن َذقََٰ ب ٱنصَّ ًَ مج  ، [ ٓٙسورة التوبة : ] ﴾۞إََِّ
   .ٔ٘ٔ|   ٚ جٗ
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يدخلها ال يًتك أحد مسكينا  :أي ؛بعضا عن دخول ادلسكُت إىل جنتو هني بعضهم
(ٚٓ)  . 

، الدخول هني ذلم عن سبكينو منوألن النهي للمسكُت عن ؛ الكناية وىذا من قبيل    
ألنو وأوقع النهي على دخول ادلساكُت و)) . (ٔٚ)ادلساكُت من الدخول سبكنوا أي ال

 . (ٕٚ)؛ ألن دخوذلم أعم من أن يكون بإدخاذلم أو بدونو (( أبلغ
من بُت سائر ألوان التصوير بأن لإلثبات هبا مزية ال تكون مع  الكنايةوتتميز     

ن كل عاقل يعلم إذا رجع إىل نفسو، أن التصريح، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل )) أ
، آكد وأبلغ يف الدعوى وإغلاهبا دبا ىو شاىد يف وجودىا ،إثبات الصفة بإثبات دليلها

 . (ٖٚ) (( فتثبتها ىكذا ساذجاً غفالً ؛ من أن ذبيء إليها
ٍَ  َحشد َعهَىَٰ  اْ َوَغَذو ﴿ :ون يف معٌت ) حرد( يف قولو تعاىلواختلف ادلفسر    ِذِسٌ على   ﴾قََٰ

 أقوال ، منها : 
قادرين  -ويف ظنهم -وغدوا وكانوا عند أنفسهم ))  :ادلنع . أي  راد بوأن يُ   -ٔ

 .  (ٗٚ) ((على منع ادلساكُت

                                                 

 . ٖٛ|  ٜٕ، ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ٓٚ)
  . ٛٓٙ|  ٖٓ ،لرازي ا، التفسير الكبير(( ينظر :  ٔٚ)
 .ٕٙٙ|  ٗٔ ، القنوجي،فتح البيان في مقاصد القرآن( ٕٚ)
 .      ٕٚ ، اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز(  ٖٚ)
 . ٜٓٙ|  ٖٓ ، الرازي، التفسير الكبير( ٗٚ)
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م إىل جنته  وغدوا قاصدين)) :  أي. السرعة  :أي ،القصد القوي راد بوأن يُ  -ٕ
، ومنع نقدر على صرامها يقولون : ضلن، بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم

 .  (٘ٚ) (( عن ادلساكُت منفعتها
 وبنوا عليو . ،ومضوا على غضب قد قدروا أمرىم :أيالغضب .  راد بوأن يُ   -ٖ

ادلتعلق بشرف اللفظ د ( يف اآلية نكتة من نكت اإلعجاز رْ ) حَ  التعبَتبـويف إيثار   
 جانبُت :  ورشاقتو من

 . راد كل ادلعاين اليت ذكرىا ادلفسرون وذلك بأن تُ  ،( ٙٚ)حيث ادلعٌت األول: من
 يتعلى النحو اآلمن جهة تعلق اجملرور بو دبا يناسب كل معٌت من معانيو والثاين : 

 : 
. ويكون معٌت احلرد زلمول على  ) قادرين ( بــبأن يتعلق ) على حرد (  - أ

قادرين على ادلنع ،  : ، أيالتخصيص المتعلق تقديمحبيث يفيد ادلنع . 
 .  منع اخلَت أو منع شبر جنتهم غَت قادرين على النفع: أي 

، التأخَت يفيد يف الغالب التخصيص تقدمي ماىو على نيةوشلا الشك فيو أن   
 . (ٚٚ)للتقدمي ((  غالب األمر الزمٌ )) والتخصيص يف   يقول القزويٍت :

 . (ٛٚ)))أي وغدوا قادرين على منع ال غَت (( حقيقيا   القصروعلى ىذا يكون   

                                                 

 رجع السابق الصفحة نفسها . (  ادل٘ٚ)
 .  ٗٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور، التحرير والتنوير(  ٙٚ)
 .   ٚٚٔ|  ٔ  ،القزويٍت، اإليضاح( ٚٚ)
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)) بالنسبة إىل انتفاعهم من جنتهم واحلرمان  إضافيا   القصروغلوز أن يكون    
جنتهم وذىاب خَتىا بدل كوهنم  ))غدوا على زلاردة: ، أي (ٜٚ)عليو خاص هبم((

غدوا حاصلُت على حرمان أنفسهم  : أي ؛قادرين على إصابة خَتىا ومنافعها
 . (ٓٛ)((  مكان كوهنم قادرين على االنتفاع

بأن يتعلق ) على حرد( بقولو : ) قادرين( . وػلمل معٌت ) احلرد( على  -ب
غدوا ال قدرة ذلم إال على  : ، أي التقديم بطريق قصروىو  ،معٌت الغضب

 ، ألهنم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم؛احلنق والغضب على ادلساكُت 
مل يقدروا إال على الغضب واحلنق،  : فتحيلوا عليهم بالتبكَت إىل جذاذىا ، أي

 . (ٔٛ) ومل يقدروا على ما أرادوه من اجتناء شبر اجلنة
معٌت احلرد على معٌت . وػلمل :) غدوا ( بــبأن يتعلق ) على حرد(   - ج

غدوا غدو :، أيلنوع الغدو يكون )على حرد( مبيناً و . السرعة والقصد
   . صفة عن كناية. وعلى ىذا يكون   (ٕٛ)سرعة واعتناء

بقولو ) غدوا( ، وعلى ىذا االعتبار يكون يف اآلية على حرد( يتعلق )بأن   - د
، فادلراد باحلرد حرد اجلنة جيء بو مشاكلة للحرث ، على مشاكلةالكرؽلة 

ُؤاْ  ﴿:غرار 
ٓ ۡثهُهَبُۖ  َوَجَضَٰ  يفوكأن ادلعٌت  ، [ ٗ] سورة الشورى :  ﴾َسٍِّئَٖخ َسٍِّئَٞخ يِّ

                                                                                                                                   

 .  ٖٙ| ٘ٔ  ، األلوسي، روح المعاني(  ٛٚ)
 .   ادلرجع السابق الصفحة نفسها (ٜٚ)
 . ادلرجع السابق الصفحة نفسها( ٓٛ)
  .  ٗٛ|  ٜٕ، ابن عاشور ،  والتنويرالتحرير (  ٔٛ)
 السابق الصفحة نفسها   .  ادلرجع (ٕٛ)
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 –دوا على حرثكم وقد خبثت نيتهم عاقبهم ا اغ :قالاآلية )) كأنو دلا 
يغدوا على حرث ، وإظلا حرموا خَتىا ، فلم بأن حاردت جنتهم و  –تعاىل 

 . (ٖٛ)قادرين ((   غدوا على حرد
؛ ألن شأن تهكم "يندر حاوغدوا " التعبَت بقادرين على حرد دون)) يف إيثارو    

َل  ﴿:  قال تعاىل ،فعل القدرة أن يذكر يف األفعال اليت يشق على الناس إتياهنا

 ٌَ ٓ ﴿ :وقال  ، [ٕٗٙ]سورة البقرة :  ﴾ جىاسَ كَ  بًّ يّ  عهى شًءٍ  ٌقذسو ٍَ َعهَىَٰ ِذِسٌ ثَهَىَٰ قََٰ

َي ثََُبََهُۥ ٍَ  دَعهَىَٰ َحش﴿ : فقولو  [ٗ] سورة القيامة :  ﴾أٌَ ََُّسىِّ ِذِسٌ على ىذا  ﴾ قََٰ
  اخليبة االحتمال من باب قوذلم : فالن ال ؽللك إال احلرمان أو ال يقدر إال على

 ))(ٛٗ) . 
ب َسأَو ﴿ : أسلوب الشرط الوارد يف اآليةحوى و        ًَّ ٌَ  إََِّب قَبنُٓىاْ  هَبفَهَ  إغلازاً  ﴾نََضبٓنُّى

 إيجاز  وىو .ن إخالل يف تركيب اجلملة ومعناىاأوصل ادلعٌت بأقرب الطرق وأيسرىا دو 
على ، وىي وأشرفوا عليها ،أهنم )) دلا وصلوا إليها تضمن معاين كثَتة، منها رص  ق  

الثمار إىل ، والزىرة وكثرة ضارةتلك النّ استحالت عن ، قد احلالة اليت قال ا عز وجل
، فاعتقدوا أهنم قد أخطأوا الطريق ... أن صارت سوداء مدذلمة، ال ينتفع بشيء منها

 ))(ٛ٘) . 

                                                 

 .     ٖٙ| ٘ٔ، األلوسي ،  روح المعاني( ٖٛ)
 . ٖٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(  ٗٛ)
 .  ٕٗٔ|  ٛ ،بن كثَت ا،  تفسير القرآن العظيم(  ٘ٛ)
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 : أي ،وإسناد ىذه ادلقالة إىل ضمَت ) أصحاب اجلنة ( يقتضي أهنم قالوه صبيعا
 .  (ٙٛ)اتفقوا على إدراك سبب ما أصاهبم 

ٌَ إََِّب ﴿ يفو     . (ٚٛ) على إعلال الشكر عن كون ما أصاهبم عقاباً  كناية  ﴾نََضبٓنُّى
ٌَ ﴿ :يف قوذلم  لتأكيداوجاء   ضالون  لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك يف أهنم ))  ﴾إََِّب نََضبٓنُّى

 (( ففيو إيذان بالتحسر والتندم ، َت لقرب عهدىم بالغفلة عن ضالذلمطريق اخل
(١١)

. 

ٌَ  ﴿ واإلضراب يف    ٍُ َيۡحُشوُيى ، فإذا كانوا قد احلديث إىل ادلوضوع األىم نقل ﴾ثَۡم ََۡح
الثمار   إن احلرمان قد وقع عليهم من صبيعبيتوا حرمان ادلساكُت من فضل الثمار ف

(ٜٛ) .   

ٌَ  ﴿ ويف        ٍُ َيۡحُشوُيى م ادلسند إليو ) ضلن( وجاء دّ ، حيث قُ  إضافي قصر ﴾ثَۡم ََۡح
أن يكون ضمَتا مستًتا يف اسم ادلفعول مقدرا  الظاىر مقتضىضمَتا بارزا مع أن 

إذ احلرمان قد اختص هبم دون غَتىم ، فحرمان ادلساكُت ليس بشيء يف  ؛مؤخرا عنو 
 . (ٜٓ)جانب حرماهنم 

ٌَ أَنَۡى أَقُم نَُّكۡى  ﴿ أعقلهمإنكاري يف قول  واالستفهام     )) حيث ،﴾ نَۡىََل تَُسجُِّحى
أي ذكره وتنزيهو عن ؛ ركهم ما حضهم عليو من تسبيح اهم على تبهم ووخبّ أنّ 

    ذكروا السوء، ولو

                                                 

 . ٖٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير( ينظر : ٙٛ)
 السابق الصفحة نفسها .ادلرجع  ( ٚٛ)
 السابق الصفحة نفسها .ادلرجع  (ٛٛ)
 ادلرجع السابق الصفحة نفسها  .( ينظر : ٜٛ)
 السابق الصفحة نفسها . ادلرجع( ينظر :ٜٓ)
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           واقتفوا سنة أبيهم ، وإحسانو إليهم المتثلوا ما أمر بو من مواساة ادلساكُتا  
 .  (ٜٔ)ذلك ((  يف
ٌَ  أَنَىۡ ﴿ : قول أوسطهم ويف  ، حيث أمرىم قصر إغلاز ﴾ أَقُم نَُّكۡى نَۡىََل تَُسجُِّحى

 .  (ٕٜ)باالستثناء  يف بادئ األمر فلم يطيعوه 
ٍَ ﴿ :قوذلم ال ؼللو و   ٍ ًِ هِ

) ؛ حيث حذف مفعول بالحذف إيجاز من ﴾إََِّب ُكَُّب ظََٰ
، ا جروه على أنفسهم من سلب النعمةليعم ظلمهم أنفسهم بم))     ؛ظالمين(

 .  (ٖٜ) (( المساكين بمنعهم حقهم في المالوظلم 
فكل فرد منهم  ؛يف التصوير زيادة مزية) يتالومون( )أقبل( و ويف إيثار التعبَتبـ   

كُت ما  يلوم اآلخر دبا كان قد تلبس بو يف ىذا الشأن من ابتكار فكرة منع ادلسا 
بتصميم ومن االقتناع  ة على ذلك،ادلماألومن  ،كان حقا ذلم من حياة األب

الواقع بينهم  والتقاذففهذه احلالة ، ن تنفيذ صبيعهم ذلك العزم الذميم، ومالبقية
، حالة تشبو ادلهاصبة والتقريع رت )أقبل(حيث صوّ ، ا اإِلصبال البالغ غاية اإِلغلازهبذ

صيغة التالوم مع حذف متعلق التالوم تصّور يف ذىن السامع صورًا من  وكذلك
ذا : أنت ))  يقول ىذا ذل فحقيقة التالوم  أن  . (ٜٗ)لوم بعضهم على بعض

                                                 

 .              ٖٕ٘|  ٛ   ، األندلسي، البحر المحيط( ٜٔ)
 -ىـ ٖٕٗٔ، بَتوت ، د.ط ، ، دار ادلعرفة ه(ٕٓ٘ٔزلمد بن علي )  لشوكاين ،ا،  فتح القدير( ينظر : ٕٜ)

   . ٜٔ٘ٔ، م ٕٗٓٓ
 .ٖٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور، التحرير والتنوير(  ٖٜ)
  رجع السابق الصفحة نفسها .ادل( ينظر : ٜٗ)
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، ويقول ذاك ذلذا : أنت خوفتنا بالفقر ، ويقول الثالث أشرت علينا هبذا الرأي
 .   (ٜ٘)لغَته : أنت الذي رغبتٍت يف صبع ادلال (( 

ٍَ  ﴿ :الذي جاء يف قوذلم النداءويظهر أن     ِغٍ هََُبٓ إََِّب ُكَُّب طََٰ ٌۡ َى م والندللحسرة  ﴾ٌََٰ
 تعاىل يف عدم إعطاء الفقراء حقوقهم اليت أوجبها ا ذلم  سلالفة أمر امن جراء 

 . 

ٌَ  ﴿ يف والتأكيد    ِغجُى َب َسَٰ من االلتجاء إىل  لالىتمام هبذا التوجو ﴾ إََِّبٓ إِنَىَٰ َسثُِّ
  .  بعد اعًتافهم خبطيئتهم؛ حديقتهمأفضل من  يعطيهمأن ب وعال  الرب جل

ن ال إىل ربنا راغبو  :، أيم اجلار واجملرود  حيث قُ  ؛بالتقدمي قصرويف اآلية نفسها    
، تقديره : إنا إىل ما عينو ربنا لنا ال حذف مضافنفسها ويف اآلية  .إىل غَته

 .    (ٜٙ)نطلب إعطاء ما ليس من حقنا 
ٍَ ﴿ ويف تقدمي اعًتافهم باخلطيئة يف قوذلم :     ِغٍ  ﴿ على قوذلم رجاء :﴾إََِّب ُكَُّب طََٰ

 ٌَ ِغجُى َب َسَٰ هَبٓ إََِّبٓ إِنَىَٰ َسثُِّ ُۡ ٗشا يِّ ٍۡ حيث  ؛استهالل براعة ﴾ َٕٖعَسىَٰ َسثَُُّبٓ أٌَ ٌُۡجِذنََُب َخ
 موا االعًتاف قبل دعائهم طمعا يف إجابة مطلبهم .  قدّ 
رب ذلم حلول العذاب هبم تلقُت الذين ضُ يف قوذلم بعد إلطناباوادلقصود من     

  ادلثل ىذا
       إذ أشركوا بو من ال إنعام ذلم؛ بة إىل ا بنبذ الكفران لنعمتوبأن يف مكنتهم اإلنا 

 . (ٜٚ)عليو 

                                                 

 . ٓٔٙ|  ٖٓ ، الرازي ،  التفسير الكبير( ٜ٘)
 .  ٖٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير( ينظر:  (ٜٙ

 دلرجع السابق الصفحة نفسها .ا ( ٜٚ)



  ILAعضى انجًعٍخ انذونٍخ نهًعشفخ        انجًعٍخ انًصشٌخ نهقشاءح وانًعشفخ   

 

 

4ٙ 

 

 

 

نَِك ٱۡنَعَزاُةُۖ َونََعَزاُة ٱۡۡلِٓخَشِح أَۡكجَُشُۚ  ﴿ ويف التشبيو الوارد يف قولو تعاىل :     هنج ))   ﴾َكَزَٰ
ذلك أن الناظر يف تشبيهات القرآن يرى أداة التشبيو تأيت  ،هد يف سواهعْ مل يُـ  فريدٌ 

. فتدخل أداة التشبيو على اسم إشارة صبل من الكالم ذلا معٌت قد أدتو عقب
فيكون اسم اإلشارة  ،هتاعاين اليت أدّ مشار بو إىل رلموع تلك اجلمل باعتبار ادل

أو  امساً  مؤخراً  وشبّ ويأيت بعد ذلك ادل ،فيو معاين تلك اجلمل ملحوظاً  ،بو هاً مشبّ 
 و بو وعلى األداة . و رتبتو التقدمي على ادلشبّ . وادلعهود أن ادلشبّ  فعالً 

ل القرآن احلديث ة وقد فصّ صحاب اجلنّ أبعد ذكر قصة ومن ذلك قولو تعاىل    
نَِك ٱۡنَعَزاُةُۖ َونََعَزاُة ٱۡۡلِٓخَشِح أَۡكجَُشُۚ ﴿       :فيها  . [ ٖٖ] القلم :    ﴾ َكَزَٰ

و بو واألداة لفظا ؛ ألن وقد أخر على ادلشبّ  ،اسم –وىو ىنا  –و العذاب فادلشبّ  
  العذاب دخلت عليو خربه . وادلعٌت " رتبتو التقدمي إذ ىو مبتدأ . والكاف وما

ألنو مشار بو  ؛و بو مل يستقل بادلعٌتأن ادلشبّ  ىنا التقدمي" ، ولعل السر يف كذلك
أي أن العذاب الذي حصل  . (ٜٛ)م لتقدمها (( . فقدّ إىل معاين اجلمل اليت سبقتو 

 ومن خالف أمر لكفار مكة 

إتالف األرزاق بو : ، ووجو الشّ ا يشاهبو العذاب الذي حصل ألصحاب اجلنة
 . (ٜٜ)واإلصابة بقطع الثمرات يف كٍل 

إتالف األرزاق بو : ، ووجو الشّ ا يشاهبو العذاب الذي حصل ألصحاب اجلنة
 . (ٓٓٔ)واإلصابة بقطع الثمرات يف كٍل 

                                                 

القاىرة ، ، مكتبة وىبة ،بن إبراىيم   عبدالعظيم ، ، ادلطعٍت خصائص التعبير القرآني وسماتو البالغية( ٜٛ)
 . ٜٕٔ|ٕ، م ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ،  ٔط
 . ٜٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنويرينظر:   ( ٜٜ)
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 الخاتمة                                  
احلمد  رب العادلُت ، والصالة والسالم على رسولو األمُت ، أما بعد فهذه أىم   

 النتائج والتوصيات اليت توصل إليها الباحث : 
    :أوال : أىم النتائج 

، حيث اشتملت  ظاىر وبارز اإلعجاز البالغي يف قصة أصحاب اجلنةأن  -ٔ
  . ناسبة مع السياقالقصة على أساليب بالغية متنوعة ذات أغراض سلتلفة مت

شيئا من  -عند دراسة قصة أصحاب اجلنة يف سورة القلم  –أبرز البحث  -ٕ
وىو ثراء ادلفردة القرآنية وغناىا بالكثَت من  خصائص األسلوب القرآين ادلعجز،

 . الدالالت
الذي صبال األسلوب ورصانتو وبُت اإلقناع أن قصة أصحاب اجلنة صبعت بُت  -ٖ

 يأيت من مطابقة األسلوب دلقتضيات األحوال يف عرض القصة . 
ة شأهنا ، إذ إن قصة أصحاب اجلنى اإلعجاز البالغي للقرآن الكرميالتأكيد عل -ٗ

، ال يصلح غَتىا يف على أساليب بالغية سلتلفة شأن قصص القرآن تشتمل
 . موضعها 

 ثانيا : التوصيات : 
دراسة القصص القصَتة يف القرآن الكرمي والوقوف على أساليبها البالغية سواء  -ٔ

 أكانت ىذه الدراسة جامعة ذلا أو على جهة إفراد كل قصة على حدة . 
                                                                                                                                   

 . ٜٛ|  ٜٕ ، ابن عاشور ، التحرير والتنويرينظر:   ( ٓٓٔ)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي .  -ٔ
الرضبن بن كمال عبدجالل الدين  لسيوطي ،، ا اإلتقان في علوم القرآن -2

 . مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔدار الكتاب العريب ، بَتوت ،  ، ه(ٜٔٔ)الدين
ربقيق : زلمود ،  ه(ٔٚٗ) عبدالقاىر بن عبدالرضبن اجلرجاين، ، أسرار البالغة -ٖ

 م . ٜٜٔٔ -ىـ  ٕٔٗٔ،  ٔشاكر ، دار ادلدين ، جدة ، ط
مكتبة العلوم  جابر بن موسى ، اجلزائري ،، اسير لكالم العلي الكبيرأيسر التف -ٗ

 م .ٖٕٓٓىـ ٕٗٗٔ،  ٘واحلكم ، ادلدينة ادلنورة ،  ط 
بدالرضبن ع بن زلمد، القزويٍت، المفتاح في علوم البالغة اإليضاح لتلخيص -٘

ه ٚٔٗٔعبد ادلتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاىرة، شرح وهبامشو ، ه(ٜٖٚ)
 م.ٜٜٚٔ –

سلطان ، منشأة ادلعارف ، ، د. منَت ، سلطانبالغة الكلمة والجملة والجمل -ٙ
 م .ٜٜٙٔ،  ٖاإلسكندرية ، ط

، الدار التونسية للنشر ،  زلمد الطاىر بن زلمد ابن عاشور،  ، التحرير والتنوير -ٚ
 م .ٜٗٛٔتونس ، 

م(، دار الشروق ، ٜٙٙٔ، قطب ، سيد قطب )  التصوير الفني في القرآن -ٛ
 م .ٜٓٛٔ-هٓٓٗٔ،  ٙوت والقاىرة ، طبَت 

عبدالرضبن بن   ابن أيب حامت، ) تفسَت القرآن العظيم(، حاتمتفسير ابن أبي   -ٜ
ىـ( ، ربقيق : أسعد زلمد اخلطيب ، مكتبة نزار الباز ، مكة ٕٖٚ) ت  إدريس

 ىـ .ٜٔٗٔ،  ٕادلكرمة ، ط
، ربقيق :  ه(ٗ٘ٚ)زلمد بن يوسف األندلسي، ،تفسير البحر المحيط -ٓٔ

 ىـ .  ٕٓٗٔصدقي زلمد صبيل ، دار الفكر ، بَتوت ، د.ط ، 
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، ربقيق :   ه(ٗٚٚ)ابن كثَت، إمساعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم  -ٔٔ
 ىـ . ٜٔٗٔ،  ٔزلمد حسُت مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، ط

  ،(ىـٓ٘ٔ ت) سليمان بن مقاتل سليمان، ابن ، سليمان بن  مقاتل تفسير -ٕٔ
 . ىـٖٕٗٔ ، ٔط ، بَتوت ، الًتاث إحياء دار ، شحاتو زلمود عبدا:  ربقيق

إعداد طلبة من علماء التفسَت التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،  -ٖٔ
 -هٖٔٗٔوعلوم القرآن ، إشراف : أ.د. مصطفى مسلم ، جامعة الشارقة ، 

 م . ٕٓٔٓ
 دار ،(هٖٔٗٔ)  سيد زلمد طنطاوي، ،  الكريم للقرآن الوسيط التفسير -ٗٔ

 .  مٜٜٛٔ ، القاىرة ، والنشر للطباعة مصر هنضة
 ٔدار ادلنار ، جدة ، ط ، جرار ، مأمون فريز ،   خصائص القصة اإلسالمية -٘ٔ

  .م ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔ، 
، ربقيق :  ه(ٔٚٙ)لقرطيب، زلمد بن أضبد ا ،الجامع ألحكام القرآن -ٙٔ

 م .ٕٕٔٓ -ىـ ٖٖٗٔعبدالرزاق ادلهدي ، دار الكتاب العريب ، بَتوت ، د. ط، 
 ) عناية القاضي وكفاية الراضي(، البيضاويحاشية الشهاب على تفسير  -ٚٔ

،  ٔىـ( ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، طٜٙٓٔ) ت اخلفاجي ، أضبد  بن عمر 
 م .ٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔ

 القونوي، ع ، ضاوي وبهامشو حاشية ابن التمجيدحاشية القونوي على البي -ٛٔ
 بن إبراىيممصطفى التمجيد ،  ، ابن ه(ٜ٘ٔٔ)إمساعيل بن زلمد

 ،  (هٓٛٛ) 
 م .ٕٔٓٓ -ىــ ٕٕٗٔ،  ٔدار الكتب العلمية ، بَتوت ، ط

 ادلطعٍت ، عبدالعظيم بن إبراىيم  ، خصائص التعبير القرآني وسماتو البالغية -ٜٔ
 م .ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ،  ٔ، مكتبة وىبة ،القاىرة ، ط
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    السمُت احلليب ، أضبد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -ٕٓ
 ىـ( ، ربقيق : أضبد اخلراط ، دار القلم ، دمشق .د.ت ، د.ط . ٙ٘ٚ) ت 

، ربقيق: زلمود  ه(ٔٚٗ)عبدالقاىر بن عبدالرضبن  اجلرجاين، ،دالئل اإلعجاز -ٕٔ
 م. ٕٜٜٔ – ـىٖٔٗٔ، ٖشاكر، مطبعة ادلدين، جدة، ط 

     مود زل األلوسي، ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -ٕٕ
ربقيق : علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية،   ،ىـ(ٕٓٚٔبن عبد ا  )ا

   ىـ . ٘ٔٗٔ،  ٔبَتوت ، ط
،  ه(ٖٙٗ)، احلسن بن رشيق القَتاواين ، العمدة في صناعة الشعر ونقده -ٖٕ

ىـ ٕٓٗٔ،  ٔربقيق : د. النبوي عبدالواحد شعالن ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، ط
 م . ٕٓٓٓ -

، زلمد صديق خان ، ادلكتبة العصرية ،   خان ،البيان في مقاصد القرآنفتح  -ٕٗ
  م .  ٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔبَتوت ، د.ط ، 

بن  الشوكاين،زلمد ،فتح القديرالجامع بين فن الرواية والدراية -ٕ٘
 م . ٕٗٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ، دار ادلعرفة ، بَتوت ، د.ط ،   ه(ٕٓ٘ٔ)علي

ربقيق : زلمد  ، ه(ٜٖ٘) احلسن بن عبدا  العسكري ،،  الفروق اللغوية -ٕٙ
 إبراىيم سليم ، دار العلم والثقافة ، القاىرة ، د.ط ، د.ت .

،  ٚٔسيد قطب ، دار الشروق ، بَتوت ، ط قطب ، ، ظالل القرآنيف  -ٕٚ
 ىـ .ٕٔٗٔ

، اخلالدي ، صالح اخلالدي ، عرض وقائع وتحليل أحداث القصص القرآني -ٕٛ
  م .ٜٜٛٔ -هٜٔٗٔ،  ٔلم ، دمشق ، طدار الق



  ILAعضى انجًعٍخ انذونٍخ نهًعشفخ        انجًعٍخ انًصشٌخ نهقشاءح وانًعشفخ   

 

 

١ٔ 

 

 

 

زلمود بن  ،، الزسلشريعن حقائق التنزيل وعيون األقاويلالكشاف  -ٜٕ
د.ط    ، اعتٌت بو : زلمد السعيد زلمد ، ادلكتبة التوفيقية ، القاىرة ، ه(ٖٛ٘)عمر

 ، د.ت .
، دار صادر ، بَتوت ،  ه(ٔٔٚزلمد بن مكرم)ابن منظور،  ، لسان العرب  -ٖٓ

 ىـ .ٗٔٗٔ،  ٖط
نصر ا بن  ، ابن األثَت،أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر في  -ٖٔ

ربقيق: د. أضبد احلويف ود. بدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض،  ، ه(ٖٚٙ)زلمد
 مٜٗٛٔ -هٗٓٗٔ، ٕط

، ٘، رلمع اللغة العربية دبصر، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيط -ٕٖ
 م.  ٕٔٔٓ -هٕٖٗٔ

دار  ، ه(ٙٓٙ)زلمد بن عمر الرازي ، ،الغيب )التفسير الكبير( مفاتيح -ٖٖ
 ىـ .ٕٓٗٔ،  ٖإحياء الًتاث العريب ، بَتوت ، ط

 دار ،(هٕٓ٘)زلمد بن احلسُت األصفهاين، ،القرآن غريب في المفردات -ٖٗ
 . مٜٜٛٔ - ىـٛٔٗٔ ، ٔط ، بَتوت ، ادلعرفة

  زلمد بن أضبد ادلغريب، يعقوب ابن ،المفتاح تلخيص شرح في الفتاح مواىب -ٖ٘
 . الشروح ، ت. د ، ط.د ، ادلكرمة مكة ، الباز دار زلمد، بن أضبد ،(هٕٛٔٔ) 

 دار ، عمر بن إبراىيم ، البقاعي ،والسور اآليات تناسب في الدرر نظم -ٖٙ
 .                      مٜٜ٘ٔ - ىـ٘ٔٗٔ ، ٔط ، بَتوت ، العلمية الكتب

 
 

 


