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 قصة أصحاب اجلنة يف سورة القلم يف من البالغة القرآنية
 دادـإع 

 عبداهلل بن سعد بن محمد الرويس/ د

 األستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية 
 جامعة شقراء - كلية الرتبية مبحافظة الدوادمي

 8152/  6/  88:  قبول النشر      51/4/8152:  استالم البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملخص
يتناول  البحث البالغة القرآنية في قصة أصحاب الجنة قي سورة القلم،    

وقف فيه الباحث على األساليب البالغية التي كان لها دورها في إبراز 
العبرة والعظة التي هدفت إليها  المعاني واإلقناع بها ، ومن آكد هذه المعاني

ى تذوق القصة الدعوة  إل: يهدف البحث إلى  عدة أمور منها و . القصة
لى إبراز إعجاز القرآن  القرآنية، واإلفادة مما فيها من عبر ومواعظ ، وا 

البياني، وذلك من خالل دراسة مكون من مكوناته وهي القصة القرآنية، 
 .وبدراسة األسلوب البالغي الذي جاءت به القصة على وجه الخصوص 

وصف اآليات  وصفي تحليلي، قائم على: وسار منهج البحث على نوعين   
واآلخر استنباطي؛ باستنباط الفنون .  موضع الدراسة، وتحليلها تحليال بالغيا

البالغية،  ووضع خط تحت كل فن بالغي يرد في اآليات ؛ مع بيان أثره 
 .  في األسلوب عند البالغيين 

وانتهى البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات منها ،  بروز اإلعجاز     
قصة أصحاب الجنة، حيث اشتملت القصة على أساليب بالغية البالغي في 
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وأظهر البحث خاصية . متنوعة ذات أغراض مختلفة متناسبة مع السياق 
من خصائص األسلوب القرآني المعجز، وهو ثراء المفردة القرآنية وغناها 

أن قصة أصحاب الجنة  -أيضا–وبان من البحث . بالكثير من الدالالت 
األسلوب ورصانته وبين اإلقناع الذي يأتي من مطابقة جمعت بين جمال 

 . األسلوب لمقتضيات األحوال في عرض القصة 
وأوصى البحث بدراسة القصص القصيرة في القرآن الكريم، والوقوف على   

أساليبها البالغية سواء أكانت هذه الدراسة جامعة لها أو على جهة إفراد كل 
 . قصة على حدة 
 البالغة القرآنية ،أصحاب الجنة، سورة القلم  :  يةالكلمات المفتاح

 
 :مقدمة  

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصالة والسالم على رسول اهلل    
 :األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن الناظر في كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت جوانب من البالغة  
القرآنية في قصص القرآن الكريم؛ يرى أنها ال تعدو إال أن تكون قطرة من 

ومع هذا؛ فإن الحاجة ماسة للكشف عن أسرار . قطرات بحر القرآن العظيم
 . القصص القرآني البالغية وأساليبه الثّرة 

ن القص في القرآن الكريم جاء في بعض صوره ألخذ العبرة ومن المؤكد أ   
ذا كان األمر كذلك فإن القصص القرآني يستوجب الوقوف بتأن . والعظة  وا 
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وتمعن لمعرفة األساليب البالغية التي كان لها دورها في إبراز المعاني 
 .  والعبر في تلك القصص  

راسة بروز ظواهر ومن األسباب التي جعلتني أختار هذه القصة للد   
أسلوبية تكاد تنفرد بها عن غيرها من القصص القرآني، من ذلك أن نظمها 
ُنِسج  على أسلوب اإليجاز؛ ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها 

 .  ( ) بالقصص
وانفراد القصة بمفردات قرآنية لم تذكر إال في سورة القلم أمر يغري   

و ( يصرمونها: ) ردات ، مثل بالدراسة، ففيها على وجه الخصوص مف
 ( .حرد) و ( صارمين)
 : مشكلة البحث  -

تكمن مشكلة البحث في وجود طاقات تعبيرية ثرّية في قصة     
أصحاب الجنة في سورة القلم ؛ وهذه الطاقات تتمثل في أساليب بالغية 
متنوعة متناسبة مع السياق وحاجة المقام، وهي أساليب جاءت على 
جميع المستويات، على مستوى الكلمة، والجملة، والجمل، والتصوير، 

لذا؛ جاءت هذه الدراسة كاشفة عن تلك األساليب . يةوالمحسنات البديع
 .   وأثرها في المعنى 

 : موضوع البحث   -

                                           
(
 

، الدار التونسية للنشر ( ه5285) ، ابن عاشور ، محمد بن محمد الطاهر   التحرير والتنوير( 

 .   21/ 5م، 5824، تونس ، 
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؛ وقفت فيه "من البالغة القرآنية في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم "    
على بعض ما تزخر به آيات القصة من دقة في النظم، وجمال في 

 .التصوير، وغير ذلك من األساليب البالغية 
مصنفات البالغيين،  –بعد توفيق اهلل  –وعمادي في هذا البحث    

واالستضاءة بكتب التفسير، وما يجّلي المعنى ويحقق الهدف؛ مع إضافات 
 . تتناسب مع سياقات نظم القصة

  :حدود البحث   -  
يقتصر البحث على دراسة قصة أصحاب الجنة الواردة في سورة القلم     

ُهمۡ ا َبَلو﴿ِإن   :وهي قوله تعالى  َب ٱلۡ َنٓا َأصۡ َكَما َبَلو ۡ نََٰ َسُموْا ۡ َأق ۡ َجن ِة ِإذۡ حََٰ
بَِّك  ۡ َها َطٓاِئفۡ َفَطاَف َعَلي ٧١ُنوَن ۡ َتثۡ َواَل َيس ٧١ِبِحيَن ۡ ِرُمن َها ُمصۡ َلَيص مِّن ر 
ِريِم  ۡ َبَحتۡ َفَأص ٧١َنٓاِئُموَن  ۡ َوُهم ُدوْا ۡ َأِن ٱغ ٠٧ِبِحيَن ۡ ْا ُمصۡ َفَتَناَدو٠٢َكٱلص 

ِرِميَن  ۡ ِإن ُكنُتم ۡ ِثُكمۡ َعَلىَٰ َحر َفُتوَن  ۡ َفٱنَطَلُقوْا َوُهم ٠٠صََٰ ُخَلن َها ۡ َأن ال  َيد ٠٢َيَتخََٰ
َها َقاُلٓوْا ِإن ا ۡ َفَلم ا َرَأو ٠٢قََِٰدِريَن  ۡ دۡ ْا َعَلىَٰ َحرۡ َوَغَدو٠٢ ۡ ِكينۡ ُكم مِّسۡ َم َعَليۡ َيوۡ ٱل

اَل ُتَسبُِّحوَن ۡ َلو ۡ َأُقل ل ُكم ۡ َأَلم ۡ َسُطُهمۡ َقاَل َأو ٠١وَن ُرومُ ۡ ُن َمحۡ َنح ۡ َبل٠٢َلَضٓالُّوَن 
َن َربَِّنٓا ِإن ا ُكن ا ظََِٰلِميَن ۡ َقاُلوْا ُسب ٠١  ۡ ضۡ َعَلىَٰ َبع ۡ ُضُهمۡ َبَل َبعۡ َفَأق ٠١حََٰ

ا ۡ رۡ ِدَلَنا َخيۡ َعَسىَٰ َربَُّنٓا َأن ُيب ٢٧َلَنٓا ِإن ا ُكن ا طََِٰغيَن ۡ َقاُلوْا يَََٰوي ٢٢َيَتلَََٰوُموَن 
ِلَك ٱل ٢٠َهٓا ِإن ٓا ِإَلىَٰ َربَِّنا رََِٰغُبوَن ۡ مِّن َكاُنوْا  ۡ َلو ۡ َبرُ ۡ ٓأِخَرِة َأكۡ َوَلَعَذاُب ٱل ۡ َعَذابُ ۡ َكذََٰ
 [ . ٢٢ -٧١:  القلم ] ﴾ ٢٢َلُموَن ۡ َيع
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 : أهداف البحث  -
 . واإلفادة مما فيها من عبر ومواعظالدعوة إلى تذوق القصة القرآنية،  -1
إبراز إعجاز القرآن البياني، وذلك من خالل دراسة مكون من  -2

 . مكوناته وهي القصة القرآنية 
الوقوف على األساليب البالغية التي كان لها دورها في إبراز  -3

 . المعاني واإلقناع بها 
 :منهج البحث  -
 : قام البحث على منهجين  
المنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف اآليات موضع الدراسة،  -٧

وتحليلها تحليال يشمل  المفردات والجمل والتراكيب كل في سياقها؛ لما 
 . للسياق من أثر في كشف المعنى والداللة عليه

المنهج االستنباطي؛ باستنباط الفنون البالغية، ووضع خط تحت كل فن  -٠
 .  ع بيان أثره في األسلوب عند البالغيين بالغي يرد في اآليات م

 : الدراسات السابقة -
نشرت مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية في عددها الثاني       

بحثا للدكتور عبداهلل بن رجاء ( هـ٧٢٢٠) عشر في شهر ذي الحجة عام 
، " م جماليات النظم في قصة أصحاب الجنة في سورة القل" السلمي بعنوان 

وهي دراسة قيمة ، قّسم الباحث فيها . وهذا البحث دراسة بالغية أدبية 
تناول فيه المالمح البالغية في أحداث القصة : الدراسة إلى مبحثين، األول
وبعد االطالع  . َدَرس فيه القصة دراسة أدبية : ومشاهدها، والمبحث الثاني
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بالغة القرآن يجري وال عليها رأيت أن أتّم البحث إيمانا مني بأن معين 
 .ينضب، ومتجدد وال يقف 

 : اإلضافة العلمية   -
 . دراسة آيات القصة دراسة بالغية تحليلية  -٧
 .   إضفاء مزيد من االهتمام  بالتفسيرات المتعددة التي يحتملها السياق -٠
 . استدراك بعض الفنون البالغية التي غفلت عنها الدراسة  -٢
 :  خطة البحث -
: ة البحث أن يأتي في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، األول اقتضت طبيع   

والمبحث .  ٠٢إلى آية  ٧٢من البالغة القرآنية في مقدمة القصة من آية 
ثم  .٢٢إلى  ٠٧من البالغة القرآنية في حوارات القصة من آية : الثاني 

 . خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث وتوصياته، وتلتها المصادر والمراجع 
 تمهيد

 : تعريف بسورة القلم، وبيان سبب نزولها، ومقصدها ال - أ
نزلت  . سورة القلم من السور المكية، وعدد آياتها ثنتان وخمسون آية     

المال   --في الوليد بن المغيرة المخزومي، وذلك أنه عرض على النبي 
 . ( )على أن يرجع عن دينه 

 .  ( )وتثبيت قلبه  - -إثبات نبوة محمد : ومقصد السورة األساس هو     
                                           

(
 

عبدهللا : ،  تحقيق (هـ511)، ابن سليمان، مقاتل بن سليمان   تفسير مقاتل  بن سليمان( 

 414/   4هـ ،  5482،  5محمود شحاته ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ط

(
 

، إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم  تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمال: ينظر ( 

 . 881/  2ه ،  5425مصطفى مسلم ، جامعة الشارقة ، : د . أ: القرآن ، إشراف 
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 :  (  )واشملت السورة على عدة مقاصد هي    
بأفضل  - -تحدي المشركين بهذا القرآن الكريم ، والثناء على النبي -٧

 . أنواع الثناء 
 . عما أصابه من أعدائه  - -التسلية الجميلة للنبي  -٠
عن مهادنة المشركين أو مالينتهم أو موافقتهم على  - -نهي النبي  -٢

 . ترحاتهم الماكرةمق
ضرب األمثال ألهل مكة لعلهم يتعظون ويعتبرون ويتركون الجحود  -٢

 .والبطر  
المقارنة بين عاقبة األخيار واألشرار ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من  -٢

 .حي عن بينة 
 .تسفيه أفكار المشركين وعقولهم وتهديهم بأقصى ألوان التهديد  -٢
 . وبأمره بالصبرعلى أذى أعدائه   -  -تكرار التسلية للنبي -١

 بين ييدي القصة  -ب    
قصة أصحاب الجنة ذات الثمار قصة مليئة بالعبر ، فقد ُضربت لكل       

من أعطي نعما ولم يصرفها في طاعة اهلل وشكر نعمه، بأن شأنه شأن 
أصحاب الجنة الذين ابتالهم ربهم بأن أعطاهم نعما؛ ليشكروا ويعطوا الفقراء 

 . مار كلها حقوقهم؛ فلما جحدوا النعمة، وحرموا المساكين، حرمهم اهلل الث

                                           
(

 
، دار نهضة (ه5425) ، طنطاوي، محمد سيد    التفسير الوسيط للقرآن الكريم:  ينظر (  

 . 21/  51م ، 5882مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
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وذلك أنها كانت بأرض اليمن، )) وتذكر كتب التفسير خبر أهل الجنة    
بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ، وكانت لرجل يؤدي حق اهلل تعالى 
منها؛ فلما مات صارت إلى ولده ، فمنعوا الناس خيرها، وبخلوا بحق اهلل فيها 

 . (  )(( بها    ؛ فأهلكها اهلل من حيث لم يمكنهم دفع ما حل   
 : ارتباط القصة بمقصد السورة  -ج
حيث ُأْخِبر من خالل هذه  - -في القصة تأكيد على صدق النبي   

لم ( قصة أصحاب الجنة ) اآليات الكريمة عن طرف من غيب الماضي 
 .  (  )منه خبر   - -يكن عند النبي

 : التعريف بالقصة القرآنية  -د
وهي في نظر  -ئل التعبير في القرآن الكريم ، القصة القرآنية أحد وسا   

دارة ))  –سيد قطب  ليست عمال فنيا مستقال في موضوعه وطريقة عرضه وا 
كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة ، التي ترمي إلى غرض  –حوادثه 
 (  )((إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية  –طليق 

سمة الغالبة على القصص القرآني هي الطابع الديني ، أما ؛ ولهذا كانت ال
 . الجانب الفني فكان يأتي تبعا معينا على تجلية الهدف الديني 

                                           
(

  
عبدالرزاق المهدي : ، تحقيق ( ه675) ، القرطبي ، محمد بن أحمد  الجامع ألحكام القرآن( 

 .  818/ 52م، 8158 -هـ 5422ط ، .، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د

(
  
، إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم: ينظر (

 . 214/  2  القرآن ، 

(
  

، دار الشروق ، بيروت والقاهرة (م5866) ، قطب ، سيد قطب  التصوير الفني في القرآن( 

 . 557م ،  5821-ه5411،  6، ط
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 :  (  )ويهدف القصص القرآني إلى تحقيق أهداف ، منها    
 .شحذ العقول واألفكار  -٧
 . تقديم العبر والعظات  -٠
 . تثبيت القلوب على الدعوة  -٢
 : العناصر الفنية لقصة أصحاب الجنة  في سورة القلم  -ه
مبهمات " أن في القصص القرآني مبهمات مقصودة، تسمى )) من المؤكد   

ويجب . وتتعلق بأسماء أشخاص، أو بلدان، أو تحديد زمان أو مكان" القرآن 
علينا أن نبقيها على إبهامها، ونتوقف عند ما عرضه القرآن منها، وال نحاول 

 .   (    )... (( تحديد هذه المبهمات
وبالنظر في قصة أصحاب الجنة سنجد أهم العناصر التي نادى النقاد   

الشخصيات واألحداث والزمان : بضرورة توفرها في الفن القصصي ، وهي 
 .   والمكان ، والحوار 

أما عن الشخصيات فقد سلط القرآن الكريم الضوء على األحداث التي    
خصيات األخوة وما نتج عنها، وجاء التعبير القرآني عنها بواو نشأت عن ش

اغدوا  -فتنادوا –يستثنون  – أقسموا: ) الجماعة في أحداث القصة مثل 
 .      وذلك من أجل توضيح شنيع فعلهم   ( . ...

                                           
(

  
، الخالدي ، صالح الخالدي ، دار القلم ، عرض وقائع وتحليل أحداث القصص القرآني( 

 .  5/27م ،  5882 -ه5458،  5دمشق ، ط

(
   

 .   45/  5 المرجع السابق ،( 
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أما الشخصية التي أبرزت في هذه القصة فهي شخصية األخ األوسط من    
  .خالل ذكر حواره ألخوته 

وركزت القصة على تصوير البعد النفسي لهذه الشخصيات المتمثل في   
أما في شخصية . الشح والبخل في مقدمة القصة، والتالوم والندم في آخرها

 .  األوسط فقد رأينا الشخصية الناصحة التي وعت الدرس واستلهمته 
اهد إن المش: أما عن األحداث فهي األبرز في هذه القصة، ويمكن القول   

 : جاءت على النحو التالي 
مشهد االنطالق نحو  -٢مشهد التدمير    -٠. مشهد المؤامرة   -٧

مشهد رؤية الجنة بعد إهالكها وتوبتهم بعد   -٢تنفيذ المؤامرة      
 .ذلك 

وقد سارت األحداث في القصة مرتبة حسب وقوعها، كل حدث يقود إلى   
اآلخر في تتابع ، وجاءت طريقة العرض عن طريق الدخول في القصة 

 . مباشرة بالمقدمة، واحتوت على مفاجآت ما يغني عن التقديم 
وتميز العرض باستخدام طريق الرواية، وهي المنهج الشائع في القصص    

، فلم (قص المناظر ) يز العرض في بناء األحداث  بما يسمى وتم. القرآني 
وفي هذا داللة واضحة . تصور القصة  كيفية حدوث البالء بالجنة ونوعه

على أن القصة القرآنية تركز على ماهو موطن العظة والعبرة، أما التفاصيل 
والجزئيات التي ال أهمية لها فُتحذف، مما يحقق متانة البناء القصصي 

 . اسكه وتم
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أما عن الزمان فلم يذكر في القصة الزمان الخارجي كذكر األعوام     
والتواريخ التي دارت فيها هذه القصة، وهذه خاصية تختص بها القصة 

إذ أن قرب هذا الحدث أو بعده عنا في أي زمن من األزمان ال )) القرآنية 
ائم على طريق يؤثر فيما يحمل الحدث من مواقع العظة واالعتبار، إذ هو ق

اإلنسانية، موصول بما في اإلنسان من نوازع الخير والشر التي ال تتغير في 
 . (    )(( أجيال الناس والتي ال تختلف في زمن عن زمن 

ويبرز في القصة القرآنية الزمان الداخلي الدال على المدة التي استغرقها    
وقوع الحدث؛ وذلك الرتباطه بالغاية من القصة، وكشفه عن موطن العبرة 

 .  (   ) فيها 
ووردت في قصة أصحاب الجنة إشارات عابرة تنم عن الزمن الداخلي،     

ع األحداث ووقت الطائف كاستخدام فاء التعقيب التي تدل على سرعة وقو 
الذي حل بجنتهم، وهو وقت الليل، وكذلك وقت مشاهدتهم لجنتهم بعد حلول 

َنٓاِئُموَن  ۡ مِّن ر بَِّك َوُهم ۡ َها َطٓاِئفۡ َفَطاَف َعَلي ﴿ العذاب بها وهو وقت الصباح
ِريِم  ۡ َبَحتۡ َفَأص ٧١  . ﴾ ٠٧ِبِحيَن ۡ ْا ُمصۡ َفَتَناَدو٠٢َكٱلص 
القصصي ونعني به مسرح األحداث فهو كثير في القصة  أما عن المكان   

وسيلة من وسائل تقديم الحدث الذي الُيتصور بغير مكان، )) القرآنية؛ ألنه 
 .   في الغالب  (   )((أما وقوع هذا المكان فذاك ال فائدة من ذكره والعبرة فيه 

                                           
(

   
 – 5412،  5، جرار ، مأمون فريز ،  دار المنار ، جدة ، ط  خصائص القصة اإلسالمية( 

 .26م ،  5822

(
   

 .  81المرجع السابق ، جرار ، (  

(
   

 .   85المرجع السابق ،  ( 
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أما الحوار فهو أحد العناصر البارزة في هذه القصة، وجاء مضفيا    
الحيوية على األحداث، وكاشفا عن الصراع في بواطن الشخصيات، وملونا 

 . لألسلوب، ومسهما في عرض األحداث 
 . وسيأتي مزيد من البيان عند دراسة الحوار في المبحث الثاني فانظره هناك 

 :البالغة القرآنية في مقدمة القصة :  المبحث األول 
في هذه اآليات ُعرضت مقدمة القصة بأسلوب فريد، حيث ابتدأت القصة    

من غير مقدمات أو تلخيص إال ما ذكر من العبارة االنتقالية التي ربطت 
ُهم﴿ : القصة بما قبلها وهي قوله تعالى  .   ﴾...  ِإن ا َبَلونََٰ

اق ولعل العلة في عدم التقديم لقصة أصحاب الجنة تكمن في طبيعة السي  
الذي عرضت فيه، فوّجه المقاُم طريقة عرضها على هذا المنوال؛ ألن 

فسيقت القصة كمثل )) الحديث السابق لها عن المال والبنين والتكذيب 
ضربه اهلل تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم 

والرد        إليهم فقابلوه بالتكذيب- -من النعم الجسيمة، وهي بعثة محمد 
 .(     )(( والمحاربة 

أن في طريقة عرض أحداثها الكثير : ولعل مجيء القصة بال مقدمات هو   
 . (    )من المفاجآت التي تغني عن تلك المقدمات 

                                           
(

    
محمد حسين : ، تحقيق (ه774)، ابن كثير ، إسماعيل بن عمر  تفسير القرآن العظيم(  

 .  854/  2هـ ، 5458،  5، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط شمس الدين

 . 528، قطب،   التصوير الفني في القرآن: ينظر ( 8)
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ُهم﴿ : ومما ُيْلَحظ على مقدمة قصة أصحاب الجنة أن جملة      ِإن ا َبَلونََٰ
لما بينها وبين اآلية التي استئنافية ابتدائية ، جاءت فيه مفصولة  ﴾...

وهو ما يسمى  ﴾ َأن َكاَن َذا َمال َوَبِنينَ ﴿  :سبقتها مناسبة، وهي قوله تعالى
:  القلم  ] ﴾ َأن َكاَن َذا َمال َوَبِنينَ ﴿ فاآلية.  كمال االتصالعند البالغيين 

ُهموهو ما سارت عليه اآلية  –تحمل التقريع والتوبيخ    [٧٢  ﴾... ﴿ ِإن ا َبَلونََٰ
على مقابلة ما أنعم به اهلل عليهم من المال والبنين بالكفر بآيات اهلل تعالى  -

 . واإلعراض عنها 
ُهمفي جملة  الفصلو  : جاء على نسق اآليات السابقة   ﴾...  ﴿ ِإن ا َبَلونََٰ

ٍف م ِهينٍ  ﴿ -  [ .٧٢:  القلم ]    ﴾ َواَل ُتِطْع ُكل  َحال 
 [ .٧٧:  القلم ] ﴾  َهم اٍز م ش ٓاٍء ِبَنِميمٍ  ﴿ -
 [ .٧٠:القلم ]  ﴾ م ن اٍع لِّْلَخْيِر ُمْعَتٍد َأِثيمٍ  ﴿  -
ِلَك َزِنيمٍ  ﴿ -  [  .٧٢:القلم ]  ﴾ ُعُتلٍّ َبْعَد ذََٰ
 [  .٧٢:  القلم ]  ﴾َأن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنينَ  ﴿ -
تَُنا َقاَل أَ  ﴿ - ِليَن ِإَذا تُْتَلىَٰ َعَلْيِه َءايََٰ ِطيُر ٱأْلَو   [ .٧٢:  القلم ]  ﴾سََٰ
 [ .٧٢:  القلم ]  ﴾َعَلى ٱْلُخْرُطوِم  ۥَسَنِسُمهُ  ﴿ -

في اآليات السابقة عرض للموضوع بأشكال متعددة، فمع كل  فالفصل
صفة يذهب العقل في تصورها وتمثلها، ثم ينتقل إلى الصورة التي 
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وهكذا حتى تكتمل الصورة بضرب المثل الذي يمعن في ...  (    )تليها
 . إشباعها بأخذ العبرة والعظة من أصحاب الجنة 

الذي أسهم في اإلحاطة الشاملة للموضوع؛  الفصلومن هنا يتضح دور  
 .    باإلضافة إلى إعطاء المخاطب فرصة لالستيقاظ من الغفلة والغرور 

الذي ُصّدرت به القصة يهدف إلى زيادة تقرير المعنى،  التوكيدوُيلَحظ أن   
ذلك أن النعم والخيرات التي يرفل فيها هؤالء ما هي إال ابتالء وامتحان من 
اهلل، وحقيقة هذا االختبار أن اهلل ما أعطاهم األموال والبنين إال ليشكروا، ال 

 . ليبطروا ويكذبوا 
وأطرافه جاءت على  ﴾ ...َبَلوَنٓا َكَما ...﴿ُصّرح بها في  أداة التشبيهو  

 : النحو التالي 
نعمة : حال كفار قريش بما أمدهم اهلل به من نعم كثيرة : ، وهو المشبَّه -٧

األمن في مكة ، ونعمة الرزق الذي يأتيهم فيها من كل جهة ، وغيرها 
من النعم التي ال تعد ، فلما أكمل اهلل لهم النعمة بإرسال رسول منهم 
ليكمل لهم صالح أحوالهم ، ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم؛ أعرضوا، 
وطغوا، ولم يتوجهوا إلى النظر في النعم السالفة، وال فيما أكمل اهلل به 

 . النعمة الكاملة التي أكملت لهم النعم 

                                           
(

5
منير سلطان ، منشأة المعارف ، . ، سلطان، دبالغة الكلمة والجملة والجمل :ينظر( 

 .   844م،   5886،  2اإلسكندرية ، ط
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حال أصحاب الجنة بما أمدهم اهلل به من نعمة المال : وهو، المشبَّه به -٠
عطاء الفقراء  حقوقهم، فلما جحدوا النعمة وحرموا  التي كلفوا بشكرها وا 

 . اهلل الثمار كلها المساكين حرمهم 
اإلعراض عن طلب مرضاة اهلل وعن شكر : )) وهووجه الشَّبه،   -٢

 . (    )(( نعمته
ُشّبهت به حال المشركين في ، التشبيه تمثيليوالذي يظهر لي أن       

طغيانهم بعد إنعام اهلل عليهم بحال أصحاب الجنة في عدم شكرهم النعمة 
عطاء المساكين حقهم  . وا 

التعريض بالتهديد بأن يصيبهم ما أصاب  التشبيه التمثيليوالغرض من 
 . (     )أهل الجنة من فاقة بعد غنى، ويبس بعد خضرة  

ومما الشك فيه أن لتشبيه التمثيل أثرا في النفوس، وفي ذلك يقول      
اعلم أّن مما اّتفق العقالء عليه أّن التمثيل إذا جاء :    )) الشيخ عبدالقاهر 
اني، أو ُأبرزت هي باختصار في معرضه، وُنقلت عن في أعقاب المع

صورها األصلية إلى صورته كساها ُأّبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، 
وشّب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، 
واستثار من أقاصى األفئدة صبابة وكلفًا، وقسر الّطباع على أن ُتعطيها 

 . (     )(( غفًا محبة وش
                                           

(
    

 .78/  88  التحرير والتنوير، ابن عاشور ،( 

(
     

 .المرجع السابق الصفحة نفسها :ينظر ( 

(
     

محمود : ، علق عليه (ه475)،الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن  أسرار البالغة( 

 . 551م ،  5885 -هـ  5458،   5شاكر، دار المدني، جدة ، ط
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بين حال الوليد بن المغيرة الذي هو  واءم التعبير القرآنيوانظر كيف   
حاّلف ومّناع للخير، وحال أصحاب المزرعة الذين يقسمون ويمنعون من 

 .خالل تلك الصورة التشبيهية 
السابق قد قام بمهمة كبرى في إيضاح المعنى  التشبيهوغيرخاف أن  

برازه ، وهو ما ذكره ا : يقوم بمهام، منها  التشبيهبن األثير من أن وا 
 . (     )البيان 

يكشف عن ملكيتهم ( أصحاب الجنة )في  التعريف باإلضافةولعل  
 .  للجنة، وكثرة ترددهم عليها 

أقسم باهلل؛ أنه : ألن معنى قولنا)) والتعبير بالقسم دون الحلف أبلغ؛     
أن الذي أقسم عليه من المال  :النصيب، والمراد: والقسم. صار ذا قسم باهلل

سيٌف َحليٌف؛ : من قولك: وغيره قد أحرزه ودفع عنه الخصَم باهلل، والحلف
قطع المخاصمة باهلل؛ : حلَف باهلل، فكأنك قلت: قاطع ماض، فإذا قلت: أي

. فاألول أبلغ؛ ألنه يتضمن معنى اآلخر، مع دفع الخصم؛ ففيه معنيان
ا، وهو قْطع المخاصمة فقط؛ وذلك أن من َحَلَف، يفيد معنى واحدً : وقولنا

أحرز الشيء باستحقاق في الظاهر فال خصومة بينه وبين أحد فيه، وليس 
 . (     )(( كل من دفع الخصومة في الشيء فقد أحرزه

                                           
(

     
( ه627)حمد، ابن األثير ، نصر هللا بن م المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ينظر ( 

م ، 5824 -هـ 5414، 8بدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط. أحمد الحوفي ود. د: تحقيق

8  /588 . 

(
     

محمد إبراهيم : ،  تحقيق ( ه281)، العسكري ، الحسن بن عبدهللا   الفروق اللغوية(  

 .   16ت ، .ط ، د.سليم ، دار العلم والثقافة ، القاهرة ، د
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قطع الثمرة وجذاذها : دون غيرها من الكلمات، مثل( يصرمّنها)وفي تخّير    
شجر صريم : عنى الجمع، يقال ؛ حيث إن الص رم يدل على م لطيفة بالغية

وهذا يناسب حرصهم على جمع كامل الغّلة . (      )أي ما ُجِمع ثمره : 
 . والّثمر 

بداللته على القطع )) عن الجذاذ(يصرمنها ) ويحتمل أن التعبير بـ  
(( البائن؛المعزوم عليه؛ المستأصل؛ المانع للفقراء؛ ليكون قطعا من كل وجه 

(      ) . 
ويتضح من هذا الملمح وجه من وجوه اإلعجاز البالغي للفظ القرآني   

المفرد في هذه القصة، فهو متميز عن غيره من ألفاظ البلغاء؛ حيث إن 
المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل ))

 واحد من جزئي الجملة، قد يعبر عنه بأفصح ما يالئم الجزء اآلخر، والبد
من استحضار معاني الجمل، ثم استحضار جميع ما يالئمها من األلفاظ ، 
ثم استعمال أنسبها وأفصحها، واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر 
األحوال، وذلك عتيد حاصل في علم اهلل تعالى ، فلذلك كان القرآن أحسن 

 . (       )(( الحديث وأفصحه 

                                           
(

      
 -ه5428، 1، مجمع اللغة العربية بمصر، مكتبة الشروق الدولية، ط المعجم الوسيط(  

 .   154م، 8155

(
      

،دار الكتب (ه221)،البقاعي،إبراهيم بن عمر  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( 

 .  514/  2م ، 5881 -هـ 5451،  5العلمية ، بيروت ، ط

(
      

، دار (ه855)كمال الدين  ، السيوطي،  عبدالرحمن بن اإلتقان في علوم القرآن( 

 .  816/  5م ، 5888 -هـ 5458الكتاب العربي ، بيروت ، 
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وجاء على خالِف )) للقسم  جاء جوابا( يصرمنها) ومن المالحظ أن   
وهذا .  (      )(( َلَنْصِرُمن ها بنوِن التكلم : َمْنطوِقهم، ولو جاء عليه لقيل

أّكد على شناعة ما أقسموا عليه،  حيث عزموا على أن يفعلوا  التفات
 .   (       )فعوقبوا قبل فعلهم 

يقاظ له، بخالف إجرائه على       وفي االلتفات تجديد لنشاط السامع، وا 
 .  (       )لوب واحد أس
تعبير بالمضارع عن الماضي، وهو صورة من صور ( يستثنون)وفي    

، وكأنه (وما استثنوا)فمقتضى الظاهر )) خروج الكالم عن مقتضى الظاهر
إنما عدل عنه إليه استحضارًا للصورة؛ لما فيها من نوع غرابة؛ ألن الالئق 

العدول إلى وفي ...في الحلف على ما يلزم منه ترك طاعة االستثناء،
أو الستحضار . (        )((نوع تعبير، وتنبيه على مكان خطئهم  المضارع

 .  (       )حالتهم العجيبة من بخلهم على الفقراء واأليتام
يقدر المتكلم نفسه حاضرا فيما )) ،  االلتفاتوفي هذه الصورة من صور    

 مضى، فيعبر عن ذلك المعنى بصيغة الحضور، وهي صيغة المضارع؛

                                           
(

      
: ، تحقيق(ه716)، الحلبي، أحمد بن يوسف  الدر المصون  في علوم الكتاب المكنون( 

 .  418/  51ت ،  .ط ، د.أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، د

(
       

 . 851/  52، القرطبي،  الجامع ألحكام القرآن: ينظر ( 

(
       

عبد المتعال : ، شرح ( ه728)، القزويني، محمد بن عبدالرحمن   إليضاحا: ينظر( 

 .  552/  5م ، 5887 –ه 5457الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

(
       

، األلوسي ، محمود شكري   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( 

هـ ،  5451،  5علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية،  بيروت ، ط: ، تحقيق(  ه5871) 

85  /568 . 

(
       

 . 25/  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير( 
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نما يعتبر ذلك  ألنها تدل في األصل على أن المعنى موجود حال التكلم، وا 
عجاب، فيقصد إلى إحضاره ليتعجب منه  إذا كان ذلك المعنى فيه غرابة وا 

 . (        )(( بما يمكن، وهو الصيغة 
 : على أقوال ، منها ( يستثنون)واختلف في معنى       

إن شاء اهلل  : ، وال يقولون (        )وال يسبحون : أنها بمعنى  -٧
(        )  . 

ألن التسبيح تنزيه هلل عن )) وهنا أطلق لفظ االستثناء على التسبيح 
واالستثناء تنزيه هلل عن ذلك؛ ألن . الشرك وسائر النقائص ومنها العجز 

أعطى لنفسه قدرة كقدرة اهلل ، الذي إذا  -ولم يستثن  -أفعل : الذي يقول 
ات اهلل أفعل فعل، وال يعجز، فهو هنا أشرك نفسه في صفة من صف: قال 

تعالى؛ فلذا كان االستثناء تسبيحا هلل ، وتنزيها له عن المشارك في صفاته  
 .  (        )(( وأفعاله 

                                           
(

        
) ، ابن يعقوب المغربي  ،أحمد بن محمد مواهب الفتاح  في شرح تلخيص المفتاح( 

 .  521/  2ت ، الشروح . ط ، د .رمة ، دار الباز ، د،مكة المك( ه5582

(
        

(  ه287)، عبدالرحمن بن محمد(تفسير القرآن العظيم)  تفسير ابن أبي حاتم: ينظر (  

/  51هـ ،  5458،  8أسعد محمد الخطيب ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، ط: ، تحقيق 

266  . 

(
        
: ، اعتنى به ( ه467)، محمود بن عمر  ، الزمخشري  تفسير الكشاف: ينظر (   

الجامع : وينظر.  648/  4ت ، .ط ، د.محمد السعيد محمد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، د

 .851/   52، القرطبي ، ألحكام القرآن

(
        

، الجزائري ، جابر بن موسى  ، مكتبة العلوم  أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير(  

 .  458/    1م ، 8112هـ 5484،  1منورة ،  ط والحكم ، المدينة ال
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والذي يظهر لي أن العالقة التي جوزت إطالق التسبيح على االستثناء   
التي جاءت في اآلية يفهم " يستثنون " ، أي أن عالقة اإلطالق والتقييدهي 

 .   ناء وغيره، لكنه قيد بالتسبيح على ما بينته اآلياتمنها المعنى اللغوي لالستث
، أو ال يستثنون  (         )ال يستثنون حق المساكين : أنها بمعنى  -٠

أو ال يستثنون من الثمرة .  (         )عما هموا به من منع المساكين 
، وهي على هذا  التقدير على حقيقتها ، وال  (         )شيئا للمساكين 

 .   إيجاز بالحذفتخلو من 
إنك ترى  : ))ولإليجاز بالحذف قيمته، وفي ذلك يقول الشيخ عبدالقاهر    

به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ، وتجدك 
 . (          )(( أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما يكون بيانا إذا لم تبن 

إن شاء اهلل  : وال يستثنون أليمانهم بأن يقولوا : أنها بمعنى  -٢
(          )  . 
وهذا القول قريب من القول األول، وال يخلو من محسن بديعي، وهو   

لمبلغ غرورهم بقوة أنفسهم : أي: )) ، ويكون تفسيره  (          )اإلدماج 
 .  (          )(( صاروا إذا عزموا على فعل شيء ال يتوقعون له عائقا 

                                           
((

         
 .                855/  52، القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن 

(
         

، (ه5168) ، الخفاجي، أحمد بن محمد   حاشية الشهاب  على تفسير البيضاوي( 

  .                     841/  8م ، 5887 -هـ 5457،  5دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

(
         

 . 25/  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير(  

(
         

: ، تحقيق( ه475)، الجرجاني ، عبد القاهر بن عبدالرحمن   دالئل اإلعجاز(  

 . 546م، 5888 –هـ 5452، 2جدة، ط ، محمود شاكر، مطبعة المدني

(
          
 .   25/  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير(  
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بَِّك ﴾في  االستعارة التمثيلية وتظهر    . ﴿ َفَطاَف َعَليَها َطٓاِئف مِّن ر 
المشي حول الشيء، ومنه الطائف الذي يدور حول البيوت : فالط وف 
استدار وجاء من نواحيهم، أو : و طاف بالقوم  تعني . (          )حفاظا 

الذي يمشي حول المكان ينتظر : والطائف هو. (           )حام حولهم 
 .  (           )اإلذن له، فهو النازل بالمكان قبل دخوله  

 : وأطراف التشبيه الذي ُطوي في االستعارة التمثيلية على النحو التالي 
 . المحذوف صورة البالء المحيط بالبستان  المشبّه-٧
 . صورة من يطوف بالمكان  المشبّه به-٠
 . إلحاطة بالشيء ومجيـؤه من جميع نواحيه ا وجه الّشبه-٢
وبذا تكون االستعارة مصورة لعظم البالء الذي ضرب البستان تصويرا    

 .دقيقا، فهو لم يدع منه شيئا
ومن : ))وعن دقة االستعارة التمثيلية في التصوير يقول الشيخ عبدالقاهر    

ورة مستجدة تزيد قدره الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدًا في ص
وتعطيك الكثير من المعاني باليسير ... نباًل، وتوجب لـه بعد الفضل فضاًل، 

                                                                                                       
(

          
: ينظر(. يضمن كالم سيق لمعنى معنى آخر  أن: ) محسن معنوي وتعريفه ( 

 .    12/  4  ،القزوينيإليضاح، ا

(
          

 .  25/  88، ابن عاشور ، التحرير والتنوير(  

(
          

،  دار (ه118) ،األصفهاني، الحسين بن محمد  المفردات  في غريب القرآن(  

 . 252م ، 5882 -هـ 5452،  5المعرفة ، بيروت ، ط

(
           

، دار صادر ، ( ه755) ، ابن منظور، محمد بن مكرم  لسان العرب: ينظر (  

 .    881/  8هـ ، 5454،  2بيروت ، ط

(
           

 . 822/  51، ابن عاشور ، التحرير والتنوير: ينظر (  
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من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن 
 .     (            ) ((الواحد أنواعًا من الثمر 

حدثه ولم تذكر اآلية جنس الطائف الذي حل بالجنة؛ ألن القصد فيما أ   
 .     (           )؛ لعظمه وقوته منّكراهذا الطائف الذي جاء 

مزية، بأن من ُعرف بشأنه االبتالء ( من ربك)الطائف بأنه  تقييدوفي    
واالمتحان فإن من شأنه التأديب ، بأن يؤدب قومك يا محمد ليقبلوا منك كما 

 .  (            )أدب أصحاب الجنة ، وهو الحقيق بتربية العباد  
لهذا العذاب  تقييدوهي  -﴾ ﴿ َوُهم َنٓاِئُمونَ وكشفت جملة الحال االسمية     

حال أهل الجنة وأمنهم من عذاب اهلل، وأن حلول العذاب قد   –الطائف 
ن كان الوقت وقت الراحة والنوم، وقد ورد مثل ذلك  يأتي في أي وقت حتى وا 

ًتا أَ ۡ ﴿ َفَجٓاَءَها َبأ :في قوله تعالى  :  األعراف ]         َقٓاِئُلوَن ﴾ ۡ ُهم ۡ وُسَنا َبيََٰ
٢ . ] 
ِريِم : في قوله تعالى المشبه بهواْخُتِلف في    على  ﴾ ﴿َفَأصَبَحت كالص 

 : أقوال عدة ، أشهرها 
 .  (            )أصبحت كاألشجار الصريمة ، أي المصروم حملها  -٧

                                           
(

           
 .  42 –   48، الجرجاني ،  أسرار البالغة(  

(
           

 .25/  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير:ينظر (   

(
            

 .                 511/ البقاعي ،    ، نظم الدرر: ينظر (  

(
            

 .    845/  52، القرطبي ،  الجامع ألحكام القرآن:ينظر (  
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ُشّبهت الجنة ))، فـ (            )أصبحت كقطعة منصرمة عن الرمل -٠
وهي محترقة ال ثمر فيها وال خير؛ بالرملة المنقطعة عن الرمال، وهي 

 .     (            )(( ال تنبت شيئا ينتفع به 
الصريم، أي صارت سوداء : أصبحت كالليل؛ ألن الليل يقال له  -٢

:  وجه الشبهوعلى هذا يكون . (             )كالليل الحتراقها
 . (             )االسوداد باالحتراق

وهو ( . الصريم ) و ( أصبحت) بين  طباقوعلى هذا القول يكون هناك    
طباق خفي، فلو افترضنا أن الصريم هنا الليل فالذي يقابله النهار، فقد 
جمعت اآلية هنا الليل ومايتعلق بمقابله وهو الصباح ، إذ هو جزء من 

حيث .  في درجة عالية الطباقهذا، ووضع ابن رشيق هذا النوع من . النهار
 .(              )(( الطباقمن أملح : )) قال عنه إنه 

هنا لكثرة معانيها وصالحية جميع تلك ( الصريم )إيثار كلمة )) وفي   
 . (             )(( المعاني ألن تراد  في اآلية

                                           
(

            
 .822، األصفهاني ، المفردات : ينظر ( 

(
            
، دار إحياء (ه616)، الرازي ،محمد بن عمر  (التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  (

 . 612|  21هـ ، 5481،  2التراث العربي ، بيروت ، ط

(
             

 .   822، األصفهاني ، المفردات  : ينظر (  

(
             

 حاشية القونوي على البيضاوي وبهامشه حاشية ابن التمجيد: ينظر ( 

، ابن التمجيد ،  مصطفى بن إبراهيم( ه5581)،القونوي،  إسماعيل بن محمد 
 
، دار (ه221) 

 .       842/  58ه، 5488،  5الكتب العلمية ،بيروت، ط

(
             

، (  ه462)،  القيراوني ، الحسن بن رشيق   صناعة الشعر ونقدهالعمدة في ( 

م ، 8111 -هـ 5481،  5النبوي عبدالواحد شعالن ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط. د: تحقيق 

8 /171  . 
(

             
 .   28/  88 ،  ابن عاشورالتحرير والتنوير ، ( 
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يجازه وغناه بالمعنى، حتى      وهذه خاصية من خصائص اللفظ القرآني وا 
لتبدو كثير من كلمات القرآن الكريم وكأنها مشحونة بطاقة هائلة عجيبة من 
الدالالت، مما يجعل من غير الممكن استبدالها بغيرها أو إنابة لفظ آخر في 

 .   (              )موضعها 
لدالالت هو تحول هذه المزرعة فالحاصل من احتمالية تعدد هذه ا       

عن صورتها األصلية تحوال جذريا؛ سواء كان المشبه به هو الشجر المقطوع 
ثمره، فإذا قطع ثمره تالشت فائدته،     أو كان المشبه به الليل الشديد 

 . الظلمة، فإن الليل األسود ينعدم فيه النور، فال فائدة من التطواف فيه 
بيه السابق من القدرة بمكان على كشف صورة ذهنية إذًا فقد كان التش      

 .للجنة بعد أن حّل بها أمر اهلل ، كما رسم صورة ال تنسى لهذه المزرعة 
 :البالغة القرآنية في حوارات القصة : المبحث الثاني 

الحوار عنصر مهم في القصة؛ فهو يضفي الحيوية والحركة على      
ن الشخصيات، وفيه تشويق وتلوين األحداث ويكشف عن الصراع في بواط

بعاد الملل عن القارئ  لألسلوب، وتخفيف من رتابة السرد، وا 
 .  

                                           
(

              
د قصاب ، دار القلم ، قصاب ، ولي في اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم: ينظر ( 

 .  78م ، 8111 -ه5485،  5، دبي ، ط

(
              

 .   85، جرار،   خصائص القصة اإلسالمية: ينظر ( 
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المشهد كله حاضًرا )) ومما يميز الحوار في القصة القرآنية أنه يجعل   
(( مشخصًا يمأل األسماع، واألبصار بكل خلجة أو خاطرة وقعت فيه 

(              )  . 
وجاء الحوار في قصة أصحاب الجنة ثريا متنوع األساليب البالغية    

حسب مقتضى الحال وداعية المقام ، كماساهم بشكل كبير في سير 
 .  األحداث والكشف عن سمات الشخصيات  فيها 

واستعملت في الحوار كافة األساليب البالغية على مستوى األدوات،  
 .  محسنات البديعية والكلمات، والتراكيب، والصور، وال

﴿َأقَسُموْا َلَيصِرُمن َها حيث جاءت للتفريع على( فتنادوا) من ذلك الفاء في      
فلما أصبحوا تنادوا إلنجاز ما بّيتوا عليه أمرهم : ، أيُمصِبِحيَن﴾

دعا بعضهم بعضا إلى : معنى ( تنادوا ) وأفاد الفعل .  (              )
يض على الغدو ، وهو مشعر بالتحر (               )المضي إلى ميعادهم
 . (               )إلى جنتهم مبكرين 

 ﴾ ﴿ َأِن ٱغُدوْا َعَلىَٰ َحرِثُكم  :في قوله تعالى( اغدوا)واختلف في معنى      
 : على أقوال 

                                           
(

              
،  الخطيب ، عبدالكريم الخطيب ، القصص القرآني  في منطوقه ومفهومه  (

 . 584ت ،  . ط ، د.دار المعرفة ، بيروت ، د

(
              

 .  28/  88، ابن عاشور ،   التحرير والتنوير(   

(
               

: ، تحقيق (  ه741) ،  األندلسي ، محمد بن يوسف   تفسير البحر المحيط(  

 .  848/   51هـ ،  5481ط ، .صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، د

(
               

 .  22/  88، ابن عاشور ،    التحرير والتنوير(  
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أنها بمعنى الخروج ومغادرة المكان في غدوة النهار ، أي أوله  -٧
(               )  . 

يغدى عليه بالجفنة ويراح : أن يضمن معنى اإلقبال ، كما يقال  -٠
(               )   . 

 .  (                ) غارأنها بمعنى  -٢
استعارة تصريحية وعلى القول األخير يكون في الكالم استعارة، وهي    

(( شّبه غدوهم لقطع الثمار بغدو الجيش على شيء )) حيث     ؛ تبعية
(                ) . 
استعدادهم وتجهزهم لجمع الغلة والثمر، كما هو  الستعارةاوصورت لنا  

وفي إطالق . شأن من يستعد صبيحة الغارة بكل ما أوتي من عدة وعتاد 
؛ حيث يطلق الحرث لغة وُيراد به شق مجاز مرسلالحرث على الجنة 

 .  (                )األرض للّزراعة، ويسمى الزرع حرثا؛ للمجاورة 
ِرمِ  ﴿وفي الجملة الشرطية  ؛ حيث إيجاز بالحذف  يَن ﴾ِإن ُكنُتم صََٰ

 (                )( إن كنتم مريدين صرامه فاغدوا) ُحِذف جواب الشرط    
. 

                                           
(

               
 .   المرجع السابق الصفحة نفسها( 

(
               

 .  المرجع السابق  الصفحة نفسها (  

(
                

 .  21/  51، األلوسي،  روح المعاني(  

(
                

 . المرجع  السابق الصفحة نفسها ( 

(
                

 .   821/  5، األلوسي ، روح المعاني :ينظر (  

(
                

، (ه5217)، القِنّوجي، محمد صديق خان فتح البيان في مقاصد القرآن( 

 . 861/  54م ، 5888 -هـ 5458ط ، .المكتبة العصرية ، بيروت ، د
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وفي  .الذي جاء بفاء الترتيب والتعقيب ( فانطلقوا)وأعقب التنادي مباشرة 
 انطلق فالن إذا مرّ : )) مزية ، فاللغويون يقولون ( انطلقوا)التعبير بـ 

وهذا يعني أن لديهم شعورا بأنهم قد تأخروا .  (                 )(( متخلفا
 . في صرم الثمر 
ذا كان  يفيد تقوية الحكم وتوكيده، فإنه ُقّدم ( هم) تقديم المسند إليهوا 

إضافة إلى ما سلف؛ مراعاًة لحال المخاطب الذي يتلهف لمعرفة خبر 
 .أصحاب الجنة، وأن القصة تدور عليهم وهم محل االهتمام 

عن تآمر اإلخوة على شيء ال يعلمه ( يتخافتون) لتعبير بـ ويكشف ا      
إال هم، ويخفى على غيرهم، بحيث يتكلمون مع البعض بصوت في شدة 

ولهذا السبب انفرد الفعل . الضعف، ويسمعون البعض بشكل صعب
 . عن يتناجون ( يتخافتون)

متناسب مع السياق الساخر من ( يتخافتون) كما أن تخير الفعل       
أصحاب الجنة الذين أحكموا التدبير ليحتجنوا الثمر كله لهم، ويحرموا منه 

 .  (                 )المساكين 
زيادة تحقيق ما  ُخَلن َها ﴾ۡ َأن ال  َيد ﴿بالنون في  توكيد فعل النهيوأفاد       

 .  (                 )تقاسموا عليه 

                                           
(

                 
 . 218، األصفهاني،  المفردات( 

(
                 

، قطب، سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، في ظالل القرآن : ينظر (  

 . 2661/ 6هـ ، 5458،  57ط

(
                 

 .22|  88، ابن عاشور،   التحرير والتنوير(  
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مزية، وهي أن المسكين ( فقير) دون ( مسكين) وفي إيثار التعبير بـ     
بخالف  (                 )(( هو الذي ال شيء  له ))

 .  (                  )الفقير
  –الذي ُأسند إليه  فعل النهي عن الدخول  -( مسكين)  تنكيروأفاد      

 العموم ، فالمراد 
ال يترك أحد مسكينا : نهي بعضهم بعضا عن دخول المسكين إلى جنته؛ أي

 .  (                  )يدخلها 
؛ ألن النهي للمسكين عن الدخول نهي لهم عن الكناية وهذا من قبيل    

)) و. (                  )تمكينه منه، أي التمكنوا المساكين من الدخول 
وأوقع النهي على دخول المساكين ألنه أبلغ؛ ألن دخولهم أعم من أن يكون 

 . (                  )(( بإدخالهم أو بدونه 
من بين سائر ألوان التصوير بأن لإلثبات بها مزية ال  الكنايةوتتميز     

أن كل عاقل يعلم إذا )) تكون مع التصريح، ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
يجابها بما هو شاهد في رجع إلى نفسه، أن إثب ات الصفة بإثبات دليلها، وا 

                                           
(

                 
 . 842، األصفهاني ، المفردات( 

(
                  

تفسير :  المسكين أيهما أشد حاجة ، ينظرهناك خالف كبير حول الفقير و( 

ُت لِۡلفُقََرآِء : ، القرطبي، وذلك عند تفسير قوله تعالى الجامع ألحكام القرآن َدقََٰ ﴿۞إِنََّما ٱلصَّ

ِكيِن﴾  .  515|   7ج 4، مج  [ 61: سورة التوبة ] َوٱۡلَمَسَٰ

(
                  

 . 22|  88، ابن عاشور ،التحرير والتنوير( 

(
                  
 .  612|  21، الرازي ، (الكبيرالتفسير : ينظر (  

(
                  

 .866|  54، القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن( 
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ليها؛ فتثبتها هكذا ساذجًا وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إ
 . (                   ) ((غفالً 
﴿ َوَغَدوْا َعَلىَٰ َحرد : في قوله تعالى( حرد) واختلف المفسرون في معنى   

 : على أقوال ، منها  قََِٰدِريَن﴾ 
 -وفي ظنهم -وغدوا وكانوا عند أنفسهم : ))  أي. أن ُيراد به المنع   -٧

 .  (                   )(( قادرين على منع المساكين
وغدوا قاصدين  إلى : )) أي . السرعة : أن ُيراد به القصد القوي، أي -٠

نحن نقدر على : جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم، يقولون 
 .  (                   )(( صرامها، ومنع منفعتها عن المساكين 

ومضوا على غضب قد قدروا أمرهم، وبنوا : أي. أن ُيراد به الغضب   -٢
 .عليه 

في اآلية نكتة من نكت اإلعجاز المتعلق بشرف ( َحْرد ) وفي إيثارالتعبيربـ   
 : اللفظ ورشاقته من جانبين 

، وذلك بأن ُتراد كل المعاني (                    )من حيث المعنى: األول
 . التي ذكرها المفسرون 

جهة تعلق المجرور به بما يناسب كل معنى من معانيه على من : والثاني 
 : النحو اآلتي 

                                           
(

                   
 .      78، الجرجاني ، دالئل اإلعجاز(  

(
                   

 . 618|  21، الرازي،  التفسير الكبير( 

(
                   

 . المرجع السابق الصفحة نفسها (  

(
                   

 .  24|  88، ابن عاشور،  التحرير والتنوير(  
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ويكون معنى الحرد محمول ( . قادرين ) بــ ( على حرد ) بأن يتعلق  - أ
قادرين على : ، أي تقديم المتعلق التخصيصبحيث يفيد . على المنع 
 . منع الخير أو منع ثمر جنتهم غير قادرين على النفع : المنع ، أي 

ومما الشك فيه أن تقديم ماهو على نية التأخير يفيد في الغالب   
والتخصيص في غالب األمر الزٌم :  )) التخصيص، يقول القزويني 

 . (                    )(( للتقديم 
أي وغدوا قادرين على منع ال )) القصر حقيقيا  وعلى هذا يكون   

 . (                    )((غير
من جنتهم بالنسبة إلى انتفاعهم ))  القصر إضافيا  ويجوز أن يكون 

غدوا على : ))، أي (                    )((والحرمان عليه خاص بهم
محاردة جنتهم وذهاب خيرها بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها؛ 

(( مكان كونهم قادرين على االنتفاع غدوا حاصلين على حرمان أنفسهم: أي 
(                    ) . 

( الحرد) ويحمل معنى ( . قادرين: ) بقوله ( على حرد) بأن يتعلق  -ب
غدوا ال قدرة لهم إال : ، أي  قصر بطريق التقديمعلى معنى الغضب، وهو 

على الحنق والغضب على المساكين ؛ألنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم ، 
لم يقدروا إال على الغضب : فتحيلوا عليهم بالتبكير إلى جذاذها ، أي 

                                           
(

                    
 .   577|  5  ،القزوينياإليضاح، ( 

(
                    

 .  26| 51  ، األلوسيروح المعاني، (  

(
                    
 .   المرجع السابق الصفحة نفسها (

(
                    

 .المرجع السابق الصفحة نفسها ( 
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والحنق، ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء ثمر الجنة 
(                     )  

ويحمل معنى الحرد على معنى (. غدوا :) بــ ( على حرد) بأن يتعلق   - ج
غدوا غدو :مبينًا لنوع الغدو، أي( على حرد)ويكون . السرعة والقصد
كناية عن وعلى هذا يكون .   (                     )سرعة واعتناء

   . صفة
، وعلى هذا االعتبار يكون في ( غدوا) بقوله ( على حرد)بأن يتعلق   - د

د حرد الجنة جيء به مشاكلة ، فالمراد بالحر مشاكلةاآلية الكريمة 
ُؤْا َسيَِّئة ﴿:، على غرار للحرث ، [٢: سورة الشورى ]  ﴾ ۡ ُلَهاۡ مِّث ۡ َسيَِّئة ۡ َوَجزََٰٓ

اغدوا على حرثكم وقد خبثت : كأنه لما قال)) وكأن المعنى في اآلية 
بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها ، فلم  –تعالى  –نيتهم عاقبهم اهلل 

نما غدوا على حرد  قادرين  (( يغدوا على حرث ، وا 
(                     ) . 

؛ تهكم" وغدوا حاردين"التعبير بقادرين على حرد دون )) وفي إيثار   
ألن شأن فعل القدرة أن يذكر في األفعال التي يشق على الناس إتيانها، 

: سورة البقرة ] ﴾ال يقدروَن على شيٍء ّمّما َكَسبوا ﴿ : قال تعالى 
 [٢: سورة القيامة ] ﴾ ۥ﴿َبَلىَٰ قََِٰدِريَن َعَلىَٰٓ َأن نَُّسوَِّي َبَناَنهُ : ،  وقال[٠٢٢

                                           
(

                     
 .   24|  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير(  

(
                     

 . المرجع السابق الصفحة نفسها   ( 

(
                     

 .     26| 51، األلوسي ،  روح المعاني( 
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فالن : على هذا االحتمال من باب قولهم  ﴾﴿َعَلىَٰ َحرد قََِٰدِريَن  :فقوله 
(( ال يملك إال الحرمان أو ال يقدر إال على الخيبة  

(                     ) . 
 َفَلم ا َرَأوَها َقاُلٓوْا ِإن ا َلَضٓالُّوَن﴾ ﴿ :وحوى أسلوب الشرط الوارد في اآلية       

إيجازًا أوصل المعنى بأقرب الطرق وأيسرها دون إخالل في تركيب الجملة 
لما وصلوا )) تضمن معاني كثيرة، منها أنهم  إيجاز ِقَصر  وهو. ومعناها

إليها، وأشرفوا عليها، وهي على الحالة التي قال اهلل عز وجل، قد استحالت 
داء مدلهمة، ال عن تلك الّنضارة، والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سو 

... (( ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق 
(                      ) . 

سناد هذه المقالة إلى ضمير  يقتضي أنهم قالوه جميعا، ( أصحاب الجنة ) وا 
وفي  .  (                      )اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم : أي 

شكر عن كون ما أصابهم عقابًا على إهمال ال كناية  ﴿ِإن ا َلَضٓالُّوَن﴾
(                      )   . 

                                           
(

                     
 . 22|  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير(  

(
                      

 .  854|  2، ابن كثير ،  تفسير القرآن العظيم(  

(
                      

 . 22|  88، ابن عاشور ،  التحرير والتنوير: ينظر ( 

(
                      

 .المرجع السابق الصفحة نفسها (  
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لتنزيل أنفسهم منزلة من ))   ﴿ِإن ا َلَضٓالُّوَن﴾ :في قولهم  التأكيدوجاء 
يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب عهدهم بالغفلة عن ضاللهم، ففيه 

 .(                      )(( إيذان بالتحسر والتندم  
نقل الحديث إلى الموضوع األهم،  ُروُموَن ﴾ۡ ُن َمحۡ َنح ۡ َبل ﴿واإلضراب في    

فإذا كانوا قد بيتوا حرمان المساكين من فضل الثمار فإن الحرمان قد وقع 
 .   (                       )عليهم من جميع الثمار  

) ، حيث ُقّدم المسند إليه  قصر إضافي ُروُموَن ﴾ۡ ُن َمحۡ َنح ۡ َبل ﴿وفي        
أن يكون ضميرا مستترا في  مقتضى الظاهروجاء ضميرا بارزا مع أن ( نحن

اسم المفعول مقدرا مؤخرا عنه ؛ إذ الحرمان قد اختص بهم دون غيرهم ، 
 (                       )فحرمان المساكين ليس بشيء في جانب حرمانهم 

. 
، حيث اَل ُتَسبُِّحوَن ﴾ۡ َلو ۡ َأُقل ل ُكم ۡ ﴿ َأَلمإنكاري في قول أعقلهم واالستفهام 

ليه من تسبيح اهلل؛ أي ذكره أّنبهم ووّبخهم على تركهم ما حضهم ع)) 
حسانه إليهم المتثلوا ما أمر به من  وتنزيهه عن السوء، ولو ذكروا اهلل وا 

 . (                       )(( في ذلك  مواساة المساكين، واقتفوا سنة أبيهم

                                           
(

                      
 .المرجع السابق الصفحة نفسها ( 

(
                       

 .المرجع السابق الصفحة نفسها  : ينظر ( 

(
                       

 .المرجع السابق الصفحة نفسها :ينظر ( 

(
                       

 .              821|  2، األندلسي،    البحر المحيط( 
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، حيث إيجاز قصر اَل ُتَسبُِّحوَن ﴾ۡ َلو ۡ َأُقل ل ُكم ۡ ﴿َأَلم :وفي قول أوسطهم 
 .  (                       )أمرهم باالستثناء  في بادئ األمر فلم يطيعوه 

ِلِميَن ﴾: وال يخلو قولهم  ؛ حيث حذف إيجاز بالحذفمن  ﴿ِإن ا ُكن ا ظََٰ
ليعم ظلمهم أنفسهم بما جروه على أنفسهم من )) ؛    (ظالمين) مفعول 

(( سلب النعمة، وظلم المساكين بمنعهم حقهم في المال 
(                        )  . 

زيادة مزية في التصوير؛ فكل ( يتالومون) و( أقبل)التعبيربـ  وفي إيثار
فرد منهم يلوم اآلخر بما كان قد تلبس به في هذا الشأن من ابتكار فكرة منع 
المساكين ما كان حقا لهم من حياة األب، ومن المماألة على ذلك، ومن 

الحالة  االقتناع بتصميم البقية، ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذميم، فهذه
والتقاذف الواقع بينهم بهذا اإِلجمال البالغ غاية اإِليجاز، حيث صّورت 

حالة تشبه المهاجمة والتقريع، وكذلك صيغة التالوم مع حذف متعلق ( أقبل)
التالوم تصّور في ذهن السامع صورًا من لوم بعضهم على 

: يقول هذا لهذا ))  فحقيقة التالوم  أن  .  (                        )بعض
أنت خوفتنا بالفقر ، ويقول : نا بهذا الرأي، ويقول ذاك لهذا أنت أشرت علي

                                           
(

                       
، دار (ه5811) ، الشوكاني ، محمد بن علي  فتح القدير: ينظر ( 

 .   5158م ، 8114 -هـ 5482ط ، .المعرفة ، بيروت ، د

(
                        

 .22|  88، ابن عاشور،  التحرير والتنوير(  

(
                        

  .المرجع السابق الصفحة نفسها  :ينظر ( 
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(( أنت الذي رغبتني في جمع المال : الثالث لغيره 
(                        )   . 

للحسرة  َلَنٓا ِإن ا ُكن ا طََِٰغيَن ﴾ۡ يَََٰوي ﴿ :الذي جاء في قولهم النداءويظهر أن 
قوقهم التي والندم من جراء مخالفة أمر اهلل  تعالى في عدم إعطاء الفقراء ح

 . أوجبها اهلل لهم 
لالهتمام بهذا التوجه من االلتجاء  ﴾ ﴿ ِإن ٓا ِإَلىَٰ َربَِّنا رََِٰغُبونَ في  والتأكيد

إلى الرب جل  وعال بأن يعطيهم أفضل من حديقتهم؛ بعد اعترافهم 
: ؛ حيث ُقدِّم الجار والمجرو، أيقصر بالتقديموفي اآلية نفسها . بخطيئتهم  

إنا : وفي اآلية نفسها حذف مضاف، تقديره . إلى ربنا راغبون ال إلى غيره
إلى ما عينه ربنا لنا ال نطلب إعطاء ما ليس من حقنا 

(                        )    . 
على قولهم ﴿ِإن ا ُكن ا طََِٰغيَن ﴾: وفي تقديم اعترافهم بالخطيئة في قولهم 

﴾  ٢٠َهٓا ِإن ٓا ِإَلىَٰ َربَِّنا رََِٰغُبوَن ۡ ا مِّنۡ رۡ ِدَلَنا َخيۡ ٓا َأن ُيبَعَسىَٰ َربُّنَ  ﴿: رجاء 
 .  ؛ حيث قّدموا االعتراف قبل دعائهم طمعا في إجابة مطلبهم براعة استهالل

في قولهم بعدحلول العذاب بهم تلقين الذين  اإلطنابوالمقصود من 
؛ إذ اهلل بنبذ الكفران لنعمتهُضرب لهم هذا المثل بأن في مكنتهم اإلنابة إلى 

 . (                         )عليه أشركوا به من ال إنعام لهم 

                                           
(

                        
 . 651|  21، الرازي ،   التفسير الكبير( 
                        

 .  22|  88 التحرير والتنوير، ابن عاشور ، :  ينظر( (

(
                         

 .المرجع السابق الصفحة نفسها (  
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ِلَك ٱل :وفي التشبيه الوارد في قوله تعالى  ٓأِخَرِة ۡ َوَلَعَذاُب ٱل ۡ َعَذابُ ۡ ﴿ َكذََٰ
نهج فريٌد لم ُيْعهد في سواه، ذلك أن الناظر في تشبيهات القرآن ))   ﴾ ۡ َبرُ ۡ َأك

فتدخل أداة . من الكالم لها معنى قد أدتهيرى أداة التشبيه تأتي عقب جمل 
التشبيه على اسم إشارة مشار به إلى مجموع تلك الجمل باعتبار المعاني 
التي أّدتها، فيكون اسم اإلشارة مشّبهًا به، ملحوظًا فيه معاني تلك الجمل، 

والمعهود أن المشّبه رتبته . ويأتي بعد ذلك المشّبه مؤخرًا اسمًا أو فعاًل 
 . على المشّبه به وعلى األداة  التقديم

ومن ذلك قوله تعالى بعد ذكر قصة أصحاب الجّنة وقد فّصل القرآن 
ِلَك ٱل: الحديث فيها  [.  ٢٢:  القلم ]   ﴾  ۡ  َبرُ ۡ ٓأِخَرِة َأكۡ َوَلَعَذاُب ٱل ۡ َعَذابُ ۡ ﴿َكذََٰ

أخر على المشّبه به واألداة اسم، وقد  –وهو هنا  –فالمشّبه العذاب 
. والكاف وما دخلت عليه خبره . رتبته التقديم إذ هو مبتدأ  ؛ ألنلفظا

 التقديم، ولعل السر في " ب كذلك                         العذا" والمعنى 
هنا أن المشّبه به لم يستقل بالمعنى؛ ألنه مشار به إلى معاني الجمل التي 

 . (                          )(( فقّدم لتقدمها . سبقته 

                                           
 
(

                         
، المطعني ،  خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية( 

 . 885|8م ، 5888 -هـ 5452،  5عبدالعظيم  بن إبراهيم ، مكتبة وهبة ،القاهرة ، ط
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يشابهه أي أن العذاب الذي حصل لكفار مكة ومن خالف أمر اهلل 
إتالف األرزاق : العذاب الذي حصل ألصحاب الجنة، ووجه الّشبه 

 . (                         )واإلصابة بقطع الثمرات في كٍل 
 الخاتمة

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على رسوله األمين ، أما بعد     
 : فهذه أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث 

 :   أهم النتائج : أوال 
أن اإلعجاز البالغي في قصة أصحاب الجنة ظاهر وبارز، حيث  -٧

اشتملت  القصة على أساليب بالغية متنوعة ذات أغراض مختلفة 
 . متناسبة مع السياق 

شيئا  -عند دراسة قصة أصحاب الجنة في سورة القلم  –أبرز البحث  -٠
 من خصائص األسلوب القرآني المعجز، وهو ثراء المفردة القرآنية وغناها

 .بالكثير من الدالالت 
أن قصة أصحاب الجنة جمعت بين جمال األسلوب ورصانته وبين  -٢

اإلقناع الذي يأتي من مطابقة األسلوب لمقتضيات األحوال في عرض 
 . القصة 

                                           
(

                         
 . 28|  88 التحرير والتنوير، ابن عاشور ، :  ينظر(  
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التأكيد على اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم، إذ إن قصة أصحاب الجنة  -٢
مختلفة، ال يصلح شأنها شأن قصص القرآن تشتمل على أساليب بالغية 

 . غيرها في موضعها 
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 المصادر والمراجع 
 . القرآن الكريم  -٧
، السيوطي ، جالل الدين عبدالرحمن بن كمال  اإلتقان في علوم القرآن -2

 . م٧١١١ -هـ ٧٢٧١، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( ه١٧٧)الدين
حقيق ، ت( ه٢١٧)، الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن  أسرار البالغة -٢

 .م  ٧١١٧ -هـ  ٧٢٧٠،  ٧محمود شاكر ، دار المدني ، جدة ، ط: 
، الجزائري ، جابر بن موسى ، مكتبة أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير -٢

 .م ٠٢٢٢هـ ٧٢٠٢،  ٢العلوم والحكم ، المدينة المنورة ،  ط 
القزويني، محمد بن ، اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة -٢

،وبهامشه شرح عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ( ه١٢١)عبدالرحمن 
 .م٧١١١ –ه ٧٢٧١اآلداب، القاهرة، 

منير سلطان ، منشأة . ، سلطان، دبالغة الكلمة والجملة والجمل -٢
 .م ٧١١٢،  ٢المعارف ، اإلسكندرية ، ط

، ابن عاشور،  محمد الطاهر بن محمد ، الدار  التحرير والتنوير -١
 .م ٧١١٢التونسية للنشر ، تونس ، 

، دار (م٧١٢٢) ، قطب ، سيد قطب  التصوير الفني في القرآن -١
 .م ٧١١٢-ه٧٢٢٢،  ٢الشروق ، بيروت والقاهرة ، ط

، ابن أبي حاتم،  (تفسير القرآن العظيم)  تفسير ابن أبي حاتم  -١
أسعد محمد الخطيب ، : ، تحقيق ( هـ٢٠١ت ) عبدالرحمن بن إدريس 

 .هـ ٧٢٧١،  ٠، طمكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة 
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، تحقيق ( ه١٢٢)، األندلسي، محمد بن يوسفتفسير البحر المحيط -٧٢
 . هـ  ٧٢٠٢ط ، .صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، د: 
، (  ه١١٢)، ابن كثير، إسماعيل بن عمر تفسير القرآن العظيم  -٧٧

 ٧محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: تحقيق 
 . هـ ٧٢٧١، 
ت )، ابن سليمان، مقاتل بن سليمان  تفسير مقاتل  بن سليمان -٧٠

عبداهلل محمود شحاته ، دار إحياء التراث ، بيروت : ،  تحقيق (هـ٧٢٢
 .هـ ٧٢٠٢،  ٧، ط

إعداد نخبة من علماء موضوعي لسور القرآن الكريم ، التفسير ال -٧٢
مصطفى مسلم ، جامعة الشارقة ، . د.أ: التفسير وعلوم القرآن ، إشراف 

 . م ٠٢٧٢ -ه٧٢٢٧
، (ه٧٢٢٧) ، طنطاوي، محمد سيد   التفسير الوسيط للقرآن الكريم -٧٢

 .م  ٧١١١دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
، جرار ، مأمون فريز ،  دار المنار ،   يةخصائص القصة اإلسالم -٧٢

 . م ٧١١١ – ٧٢٢١،  ٧جدة ، ط
، تحقيق ( ه٢١٧)، القرطبي، محمد بن أحمد الجامع ألحكام القرآن -٧٢

 -هـ ٧٢٢٢ط، . عبدالرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د: 
 .م ٠٢٧٠
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عناية القاضي وكفاية )  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي -٧١
، دار الكتب ( هـ٧٢٢١ت ) ، الخفاجي ، أحمد  بن عمر (ضيالرا

 .م ٧١١١ -هـ ٧٢٧١،  ٧العلمية ، بيروت ، ط
،  حاشية القونوي على البيضاوي وبهامشه حاشية ابن التمجيد -٧١

، ابن التمجيد ، مصطفى بن ( ه٧٧١٢)القونوي، ع إسماعيل بن محمد
 -هــ ٧٢٠٠،  ٧،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط( ه١١٢)  إبراهيم
 .م ٠٢٢٧

، المطعني ، عبدالعظيم  خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية -٧١
 .م ٧١١٠ -هـ ٧٢٧٢،  ٧بن إبراهيم  ، مكتبة وهبة ،القاهرة ، ط

، السمين الحلبي ، أحمد بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -٠٢
ت .د.أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق : ، تحقيق ( هـ١٢٢ت ) يوسف 

 . ط .، د
، ( ه٢١٧)، الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن دالئل اإلعجاز -٠٧

 –هـ ٧٢٧٢، ٢جدة، ط ، محمود شاكر، مطبعة المدني: تحقيق
 . م٧١١٠

، األلوسي،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -٠٠
علي عبد الباري عطية ، دار : ، تحقيق (هـ٧٠١٢)ابن عبد اهلل   محمود

 .  هـ  ٧٢٧٢،  ٧الكتب العلمية،  بيروت ، ط
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، القيراواني، الحسن بن رشيق  العمدة في صناعة الشعر ونقده -٠٢
النبوي عبدالواحد شعالن ، مكتبة الخانجي ، . د: ، تحقيق ( ه٢٢٢)

 . م ٠٢٢٢ -هـ ٧٢٠٢،  ٧القاهرة ، ط
خان  ، محمد صديق خان ، المكتبة  يان في مقاصد القرآن،فتح الب -٠٢

 .   م ٧١١٠ -هـ ٧٢٧٠ط ، .العصرية ، بيروت ، د
، الشوكاني،محمد بن فتح القديرالجامع بين فن الرواية والدراية -٠٢

م ٠٢٢٢ -هـ ٧٢٠٢ط ، .، دار المعرفة ، بيروت ، د(  ه٧٠٢٢)علي
 . 
،  تحقيق (ه٢١٢)هلل ، العسكري ،  الحسن بن عبدا الفروق اللغوية -٠٢

 .ت .ط ، د.محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة ، القاهرة ، د: 
، قطب ، سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ،  ظالل القرآنفي  -٠١

 .هـ ٧٢٧٠،  ٧١ط
، الخالدي ، صالح عرض وقائع وتحليل أحداث القصص القرآني -٠١

 . م ٧١١١ -ه٧٢٧١،  ٧الخالدي ، دار القلم ، دمشق ، ط
، الزمخشري، محمود الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل -٠١

محمد السعيد محمد ، المكتبة التوفيقية ، : ، اعتنى به (ه٢٢١)بن عمر
 .ت .ط ، د.القاهرة ،    د

، دار صادر ( ه١٧٧)، ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب  -٢٢
 .هـ ٧٢٧٢،  ٢، بيروت ، ط



 م8102   يوليو(    3) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

33 

، ابن األثير، نصر اهلل بن عرالمثل السائر في أدب الكاتب والشا -٢٧
بدوي طبانة، دار . أحمد الحوفي ود. د: ، تحقيق( ه٢٢١)محمد

 م٧١١٢ -ه٧٢٢٢، ٠الرفاعي، الرياض، ط
، مجمع اللغة العربية بمصر، مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوسيط -٢٠

 .  م٠٢٧٧ -ه٧٢٢٠، ٢ط
،  (ه٢٢٢)، الرازي ، محمد بن عمر(التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  -٢٢

 .هـ ٧٢٠٢،  ٢دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
، األصفهاني، الحسين بن المفردات في غريب القرآن -٢٢

 .م ٧١١١ -هـ ٧٢٧١،  ٧، دار المعرفة ، بيروت ، ط(ه٢٢٠)محمد
، ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح -٢٢

مكة المكرمة  ، أحمد بن محمد، دار الباز ،(ه٧٧٠١) أحمد بن محمد  
 . ت ، الشروح. ط ، د.، د

، البقاعي ، إبراهيم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور -٢٢
 .                     م ٧١١٢ -هـ ٧٢٧٢،  ٧دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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