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 وصيات:الت  

األردنية وكرم الضيافة الهاشمية، رفع برقية شكر وتقدير إلى الديوان الملكي العامر على الحفاوة  -1

 وتشجيع العلم والعلماء.

ونائبيه الكريمين، ورئيس المؤتمر، ، تقديم الشكر والتقدير لعطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة -2

واللجنة التحضيرية، وكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر متمنين لألردن قيادة وشعبًا ولجميع 

 ة التوفيق واألمن واالستقرار الدائم بإذن هللا.الشعوب العربية واإلسالمي

ة الكريمة على غرار هذا بوي  ة الن  ن  ة الحديثة في إعجاز الس  راسات األدبي  تنظيم مؤتمرات تعنى بالد   -3

 ذي عني بدراسة إعجاز القرآن الكريم.ال   مؤتمرال

تنا، وإصالح حالها لالرتقاء بأم  الالت والعبر روس والد  ضرورة اعتماد ما استنبطه الباحثون من الد   -4

 مستقبلها. فواستشرا

 مع االنفتاح اإليجابي   ،ة األصيلة في دراسة القصص القرآني  الحرص على استثمار المناهج العربي   -5

 ته.قداسته وخصوصي   القرآني   ص  بما يحفظ للن   ،والواعي على المناهج األخرى 

ة ربوي  ساتنا ومناهجنا الت  في مؤس   القرآني  توظيف أدب الحوار وأساليبه المستفادة من القصص  -6

 ة.عليمي  والت  

 مة ونشرها.ترجمة خالصة البحوث المقد   -7

ركيز على إثراء موضوع مع الت   ،املة عن بحوثهم شكاًل ومضموناً منح المشاركين وقتًا أوفر لإلبانة الش   -8

 والمتفاعل. قاش الجاد  المؤتمر بالن  

 مكانتها في اإلسالم. يجل  الوحيين للوصول إلى نظرة شاملة دقيقة ت  تعميق دراسة صورة المرأة في  -9
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امية في إلى ترسيخ القيم العليا والمبادئ الس   ة في العالم اإلسالمي  سات العلمي  دعوة الهيئات والمؤس   -10

 ة.المجتمعات اإلسالمي  

الحنيف وقرآننا  نادينباب للعودة إلى ة في توعية الش  ركيز على وسائل اإلعالم والقنوات الفضائي  الت   -11

 الكريم.

 قنيات الحديثة وتنميتها في خدمة القرآن الكريم.اإلفادة من الت   -12

 ة في بحوثهم ودراساتهم.راسات القرآني  الد  ب االهتمام لبة علىحث الط   -13

 تأكيد أهمية إسهام المرأة المسلمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه. -14

 ة.ول العربي  ًا في الد  عوة إلى عقد مثل هذا المؤتمر سنوي  الد   -15

ّ
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 المحتويات
 3   لــــــجــــــان الــــمـــــؤتــــمـــــرّ

 6   الـــــــت ــــــــــــوصــــــــــــــيـــــــاتّ

ــــــــي  خصــــــــي  الش  ّ -1 ــــــــي القصــــــــص القرآن ــــــــال ف  ة المث
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ارد. أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد بق 
 

12 

ـــــــــــــــن  ّ -2 ـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــي   ص  آداب الحـــــــــــــــوار ف  القرآن
 

ـــــــد.   ـــــــإســـــــماعيل محم   عيدات د الس 
 

36 

ـــمـــالّ -3 ـــرأة ودورهـــــــــــ ـــيـــــيـــــــــــغـــــا فــي الت  ــــــــــــــــــــــــ ر ــــــــ
ــــــــــــــــــي     مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل القصــــــــــــــــــص القرآن

 

  أمــــــــــــل إســــــــــــماعيل صــــــــــــالحد.  
 

68 

ي ـــــــــب فــــــــــلــــــــاب والس  ــــــــــــــــجـــــــــــوك اإليـــــــــــــــــلـــسّ -4
ـــــــــــــــــــــيـــــخصــــــش   ات القصــــــــــــــــــص القرآنــــــــــــــــــي  ـــ 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــبـــــــــــن نعمي   ار ة عبـــــــــــد الغف 
 

123 

ــــــــــــــي  ّ -5 ــــــــــــــي القصــــــــــــــص القرآن   أدب الحــــــــــــــوار ف
 

ــــــد.    د صــــــالح حســــــن جمــــــال محم 
 

153 

ة ــــــــــــفي قص   بي  ـــــــــــركياح الت  ــــــوب االنزيــــــــلـــــــــــأسّ -6
  القصـــــــــــص ســـــــــــورة فـــــــــــي موســـــــــــى دناــ ــــــــــــسي
 

ــــــــر ب طــــــــاهر حســــــــند.   ــــــــو ال   أب
 

189 

ـّ -7  رآني  ــــــص القــــــــوار القصـــــــــــة فــي أدب حقـيم تربوي 
  "ورة طــــــــــــــــــــــــــــــه نموذجــــــــــــــــــــــــــــــاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ"س
 

ور ـــــــــــكـــــح بـــــــــالــــن فــــــــــــســـــحد.  
 الكــريم الكفــاوين  دعبــود. منصــور 

 

232 

 ،اءـــــــــــــــاألنبيربية بالقــدوة مــن خــالل قصــص ــــــت  لاّ -8
ــــــــــ ــــــــــقص  ــــــــــه الس  ــــــــــراهيم علي   الم أنموذجــــــــــاً ة إب

 

ـــــــــــــد أحمـــــــــــــد الن      عانعـــــــــــــةد. خال
 

204 
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ــمالمــح شخصــي  ّ -9 ة الفاضــلة فــي مــنهج ة المــرأة القوي 
ــــالقصــــص القرآنــــي    رات العصــــر، وفــــي ضــــوء متغي 

 

 دالل محمــــــــــــــــود شــــــــــــــــطناوي د.  
 

284 

ة المؤمنة المبادرة من خالل القصـص خصي  بناء الش  ّ -10
  الـــــــــــــــــــــواردة فـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــــرة

 

 د الجهـوري راشد بن حميد بـن محم ـ 
 

317 

ــــــيـــــأهمّ -11 ـ ــــــة الحــــ  ــــــرآنـــــوار القـــــــ ــــــثأو  ي  ــــ ــــــره فـــــ ي ـ
ــــــــــــــــــــــــــترسي ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ليمخ االعتقـــــــــــــــــــــــــاد الس 
 

ــــر د.    بيــــدي ة شــــاكر منصــــور الز  قي 
 

347 

ـــــتّح -12 ـــــالت أسو  ـــــــــ ـــــلوب النـــــــ ـــــــ ـــــداء بمــــا يوافــ  ق ـــــــــ
ــــــالس ـــــــــ ــــــقـــــياق فـــــي الــ  ــــــرآنـــــــــــــــــــــالق ص  ـــــــــ  ي  ــــــ

  (نموذجـــــــــــــــــــــــــــــاً أ)ســـــــــــــــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــــــــــــــريم 
 

ــــبلوي د.   ـــن ســـعود الــــــــــــ  ســـلمان ب
 

364 

ـــــّ -13   كون فـــــي ســـــورة الكهـــــفتســـــاوق الحركـــــة والس 
 

ـــــــــد.    ميراتســـــــــماح يوســـــــــف الس 
 

389 

ة ــــــــــــــــــة فــي قص  ـــــــــــي  ـــــــــــــــــــخصــــــاء الش  ـــــــــــــــــــــــبّن -14
ــــــــــــــــــســــــــــــــــــي     المدنا ســــــــــــــــــليمان عليــــــــــــــــــه الس 

 

، قــــــــــــــالــــــــــــــة فــــــــــــــــي  ـــــمـــــــسد.  
ــــــــــــــــــــــــ   ةوي  ـوحــــــــــــــــــــــــــة بود. غني 

 

409 

ــــأدب الحّ -15 ــــوار فـــي القصــــــــ ــــص القرآنـــــ ــــقص   ي  ــ ة ــــــ
ـــــــــيـــــــــعل دنا موســـــــــى)ســـــــــي    اً أنموذجـــــــــ الم(ه الس 

 

ــــالــــــــــــــصد.   ــــختـــح المــــــ ار ــــــــــــــــــــ
ــــــــأب ــــــــبكـــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــت   وــ  ومي ـــ
 

434 

ـــورة المــرأة فــي القصــص القرآنــي  ّ -16 نمــاذ   صــــــــــــــــــــــ
  مـــــــن صـــــــور المـــــــرأة فـــــــي القصـــــــص القرآنـــــــي  

 

  أحمـــــــــــــد صـــــــــــــباح خضـــــــــــــرد.  
 

452 

ـــــــــــةّ -17 ـــــــــــة فـــــــــــي القصـــــــــــص القرآني    اآلداب الحواري 
 

ـــــــــــدة د.   ـــــــــــف العياي  عـــــــــــاطف خل
 

503 
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10 

ـّ -18  ،ة غـزوة بـدرالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان وداللته فـي قص 
ـــــــــــ   ة علـــــــــــى ســـــــــــورة األنفـــــــــــالدراســـــــــــة تطبيقي 

 

العزيـــــــــــــــز منـــــــــــــــور عبـــــــــــــــد د.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    شيدي الــــــــــــــــــ

 

526 

 تقنيــــــــة االســــــــترجاع فــــــــي القصــــــــص القرآنــــــــي  ّ -19
 

ـــــــــد.    د القرارعــــــــــة عبـــــــــد هللا محم 
 

545 

20- ّ": حـــوارات  أدب الحـــــــــــــــــــوار فـــي الققصـــص القرآنـــي 
ـــــــــســـــــــي   ـــــــــه الس    الم أنموذجـــــــــًا "دنا موســـــــــى علي

 

 ين زكـــــــي موســـــــى عـــــــالء الـــــــد  د.  
 

562 

ــــات ّ  -21 ــــي الت  جاهــــات المفس  عامــــل مــــع القصــــص رين ف
ــي   ــ القرآن ــ -ة عيســى" قص  ــه الس    "أنموذجــاً  -المعلي

 

ـــد الحريـــرات د.   ـــد هللا أحم ـــي عب  عل
 

595 

  أســـلوب االســـتفهام وداللتـــه فـــي القصـــص القرآنـــي  ّ -22
 

ــــــــعـــــــو  د.    ري م  اد بـــــــن بـــــــايق الش 
 

630 

ـة ودوره في وي  ح  ع األساليب الن  تنـــــــــــــــــو  ّ -23 ة بناء القص 
ـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــل أنموذجـــــــــــــــــاً ة ســـــــــــــــــورة الن  القرآني 

 

ــــــــــد.     د الــــــــــــــــــــــعنزي الفــــــــــي محم 
 

662 

ة فـــي ــــــــ: دراسصــورة المـــرأة فـــي القصــص القرآنـــي  ّ -24
  الت فــــــــــــــــــي المعنــــــــــــــــــىالمبنــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــأم  

 

ـــــــــــــــــــــــــد.     د اصـــــــــــــــــــــــــبيحيمحم 
 

687 

ودوره فـي تحقيـق  أدب الحوار في القصـص القرآنـي  ّ -25
ـــــــــــالل ســـــــــــورة الكهـــــــــــف   اإلصـــــــــــالح مـــــــــــن خ

 

  د األمـين بلـه األمـين الحـا   محم  د.  
 

720 

ـــــــــخصــالش  ّ -26 صــــــــــــــاني ات الث  ــــــ ــــــــي القق ص ــــــــــــــوي ة ف
ــــــــــــــــــــــهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق ، بناؤهــــــــــــــــــــــا وعقرض    رآني 
 
 

 مــــــــــروان مصــــــــــطفى ربايعــــــــــة د.  
 

770 
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11 

ــــالــــــــــقصّ -27 ــــص القرآنـ ــــدراســـة فـــي تفس ي  ـ ير إرشـــاد ـ
ـــــــــــــــــى توجيهـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــرآن   الحيـــــــــــــــــران إل

 

ار ـــــــــتــــخــــمـــفى الــــــــــــــطـــــصــــمد.  
ـــــــــــــــــــــــــ  د فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنانه محم 

 

809 

  ةة تحليلي ـ، دراسـة وصـفي  المرأة في القصص القرآني  ّ -28
 

 ايــــــــــــة نضـــــــــــال محمـــــــــــود الفر  د.  
 

828 

 ةــــــــــــــــــفــــــــــي القص   صــــــــــويري  وى الت  ــــــــــــالــــــــــــمستّ -29
ـــــــــــــرآنيـــــالق ـــــــ   ة ضــــــــــــمن ســــــــــــورة القصــــــــــــصــــ 
 

دي ــــــــــــــــــيـــــــمـــــــاف الحو  ـــــــــــــــــــند.  
  شيديود الــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــحم
 

850 

ـــــــةالقص  ّ -30 ــــــة القرآني   ــــ ـــــــات األدبي  راســـــ ـــــــة فــــــي الد  ــــــ
ــــــــة ـــــــة أصـــــــحاب الفيـــــــل ،الحديثـــــــ   أنموذجـــــــاً  قص 

 

ـــــــــــمور زارنـــــــــــد.    عبـــــــــــد هللا الض 
 

870 

ـــــــــراّ -31 ـــــــــا  الق ـــــــــريمر دالالت ألف ـــــــــرآن الك ـــــــــي الق   ف
 

ــــد.   ــــوجــــدان صــــالح عب   د اس محم 
 

906 

ــــّص -32 ــــورة المــــــــ ـــي القــــــــــ ــــصــــرأة ف ــــص القــــ  ،رآني  ـــــ
ــــــــــــكـمل ـــــــــــز ـ ـــــــــــرأة العزي   أنموذجـــــــــــاً ة ســـــــــــبأ وام
 

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيدان نســــــــــــــــرين   ب
 

933 

الالت الن فســي ة والوجداني ــة فــي الحــوار القرآنــي  ّ -33 ّ:الــد 
  أنموذجـــــــــــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــــــــورة " هـــــــــــــــــــــــــــــود" 

 

ـــــد أحمـــــد رحســـــد.    محمـــــود محم 
 

953 

ّ    

ّ
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ي  ة المثال في القصص القرآنخصي  الش  
ّ

ّ

 راأحمد بق   .د

 جامعة قاصدي مرباح والية ورقلة

 

 :صالملخ   

)ّالشخصيةّالمثالّفيّالقصصّالقرآنيّ(ّوالتيّأنويّالمشاركةّبـترومّهذهّالورقةّالبحثيةّوالمعنونةّّ

ّ ّفي ّوهيّّملتقاكمبها ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالقصصي ّالبناء ّعناصر ّأهم ّأحد ّعلى ّيدها ّتضع ّأن الحافل،

ّالمثالَّالشخصية ّالشخصيَة ّونخصّبالحديث ّا، ّالشخصية ّالقدوة، ّالشخصية ّبها ّونعني ّتّ ؛ ّمنهاّلتي ستقى

الدروسّوالعبر،ّإنهاّالشخصيةّالتيّنستخلصّمنّأفعالهاّوأقوالهاّالقيمّالتربوية،ّكماّسنتحدثّعنّالقصةّفيّ

ّالقرآنّالكريمّوصورةّبنائها،ّومحلّالشخصيةّمنّهذاّالبناء.

Abstract 

 This intervention entitled ( the ideal personality in the quran stories ) by 

which intend to participate in your important forum. 

 It looks forward to put its hand on one of the most important elements of 

the construction of stories in holy quran. which is ( personality ) specially 
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speaking ( the ideal personality ) or the model , from which we can learn lessons 

and wisdom. 

 The personality from its actions , we can extract educational values. 

 We are going also to talk about the quran story , its construction , and the 

role of personality in this later.  

ّّّّّ

ّربعّّّّّّ ّمقداره ّإذّيحويّما ّفيّالنصّالقرآني، ّمهمة ّأنّالقصصّيحتلّمكانة المصحفّالّيخفىّعلينا

وَنّ(الشريف،ّيقولّهللاّتعالى: ِصّاْلَقَصَصَّلَعلََّهْمَّيَتَفكَّر  ّ.1ّ)َّفاْقص 

ّهذهّالشخصيةّقدوة.ّبعدّهذاّنأخذّبالحديثّالقيمّالسلوكيةّالتربويةّالتيّجعلتّمنّّ

لقدّوظفّهللاّعزّوجلّالقصةّالقرآنيةّوالتيّهيّجزءّالّيتجزأّمنّالقرآنّالكريمّلغاياتّكثيرةّالّتكادّّ

)ّوكالًّّتتميزّعنّالنصّالقرآنيّبعمومه،ّومنهاّمؤانسةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالتسليةّعنه،ّيقولّتعالى:ّ

ّعليَكّمنّأنباِءّالرُّسِلّماّن ثب ِّ ّبِهّفَؤاَدَكّ(نقصُّ ونقلّأخبارّاألولين،ّكماّأنهاّمنهجّمهمّفيّترسيخّالقيمّ،2ّت 

َّعَلْيَكَّأْحَسَنّاْلَقَصِصِّبَماَّأْوَحْيَناِّإَلْيَكَّهَذا َّنق صُّ ّواألخالقّلماّلهاّمنّسرعةّفيّالقبول،ّيقولّتعالى:ّ)َّنْحن 

،ّيعلنّالمولىّعزّوجلّمنذّبدايةّنصّالسورةّأنّالقصصّالواردّفيّالنصّالقرآنيّهوّمنّأروع3ّّاْلَقْرَآَنّ(

ّالقصصّوأحسنه،ّومنّأعظمّأهدافهاّدعوةّالعبادّلعبادةّربّالعبادّوعدمّمعصيته.ّ

                                                 

176ّّّآيةّاألعراف:ّ-1
ّ.120ّّآيةّهود:ّ-2
ّ.30ّّآيةّسورةّيوسف:ّ-3
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ومماّيشدّفيّالقصصّالقرآنيّالتكرارّللقصةّالواحدةّفيّسورّمختلفة،ّغيرّأنّالتكرارّيختلفّفيّبعدهّّّّّّ

ّورسالتهّمنّتوظيفّآلخر،ّوهذاّيبعدّشبهةّالطعنّفيّالتكرارّالذيّنعتّبهّالخصومّالنصّالقرآني.ّّ

المتابعة،ّوذلكّأنّالقاصّيتبعّالخبرّبعضهّبعضا،ّقالّويعودّأصلّمعنىّكلمةّقصةّفيّاللغةّإلى:ّّّّّ

يِهّ( ّ.ّ(1)تعالىّ)َّوَقاَلْتّأِل ْخِتِهّق صِ 

ّ(تتبعيّأثره،ّوقالّتعالىّ)ّّّّّ َّقَصصا  َّعَلىّآَثاِرِهَما ا 2ّ)َفاْرَتدَّ ّيقصانّ( ّمنّالطريقّالذيّسلكاه ؛ّأيّرجعا

ّاألثر.

َّعَلْيَكَّأْحَسَنّاْلَقَصِصّ(ّّّّّ َّنق صُّ ؛ّأيّنبينّلكّأحسنّالبيان.ّومنهّ(3ّ)ّوالقص:ّالبيان.ّقالّتعالى:ّ)َّنْحن 

ْمّ ِصّاْلَقَصَصَّلَعلَّه  وَنّ(قولهّتعالى:ّ)َّفاْقص  ال ّمِ نَّقْبِلَكِّمْنه مّمَّنّ،ّ(4)َّيَتَفكَّر  وقولهّتعالى:ّ)َّوَلَقْدَّأْرَسْلَناّر س 

ْصَّعَلْيَك( واالسمّمنهّالقص.ّوالقاصّمنّيأتيّبالقصةّعليّوجهها؛ّ،ّ(5)َّقَصْصَناَّعَلْيَكَّوِمْنه مّمَّنّلَّْمَّنْقص 

ّيقصّالقصصّتباعا ّخبراّبعدّخبر.ألنهّيتتبعّمعانيهاّوألفاظها.ّأوّهوّقاص؛ّألنهّ

علىّهذاّفإنّالقصصّفيّاللغةّماّعبرّعنّحقيقةّوأمرّواقع،ّوعلىّهذاّجرتّالقصصّالقرآنية،ّقالّّّّّّ

)ّ ّاْلَحقُّ ّاْلَقَصص  َو َّله  َّهـَذا ِّإنَّ (ّ تعالى
ّ(6ّ َّنَبَأه مّ( َّعَلْيَك َّنق صُّ َّنْحن  (ّ ّتعالى: ّوقال ّالصادق، ّأيّالخبر ؛

) ّ(،ّ(7)ِباْلَحقِ  ّم وَسىَّوِفْرَعْوَنِّباْلَحقِ  َّعَلْيَكِّمنّنََّبِإ )َّنْتل وا
ّ(8) ّ القرآنيةّفقدّبنيتّبناءّمحكما ّمنّإذنّالقصةّ،

                                                 

ّ.11ّسورةّالقصص:ّآيةّّ-1
64ّسورةّالكهف:ّآيةّّ-2
ّ.3يوسف:ّآيةّسورةّّ-3
ّ.176ّسورةّاألعراف:ّآيةّّ-4
ّ.78سورةّغافر:ّآيةّّ-5
ّ.62ّسورةّآلّعمران:ّآيةّّ-6
ّ.13ّسورةّالكهف:ّآيةّّ-7
ّ.3ّسورةّالقصص:ّآيةّّ-8
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،ّوكلماّكانتّالقصةّ(1)لبناتّالحقيقةّالمطلقةّالتيّالّيطوفّبحماهاّطائفّمنّخيالّوالّيطرقهاّطارقّمنهّ

 كونّنموذجاّومثاالّي حتذى.واقعيةّوحقيقيةّكانتّشخصياتهاّأدعىّإلىّأنّت

والذيّشدناّفيّالقصصّالقرآني،ّالشخصيةّالتيّكانتّمحركاّفاعالّلجلّهذهّاألعمالّالقصصية،ّسواءّ     

تعلقّاألمرّبالشخصيةّالخيرةّذاتّالطبعّالسليم،ّأوّالشخصيةّالشريرةّالمالزمةّلهذهّالشخصيةّالخيرة،ّوالذيّ

الواردةّفيّقصصه؛ّأنهاّشخصيةّمثال،ّشخصيةّقدوة،ّوظفتّفيّحينهاّلمعالجةّيشدّفيّالشخصيةّالقرآنيةّ

ّ ّأنها ّغير ّسلوكّمحدد، ّموقفّأو ّّ–حدثّأو ّالمهم ّلتكتسبّّ–وهذا ّوالزمان، ّالمكان ّتتعدىّحدود أنها

ّالنصّالمقدس،ّوالذيّهوّنصّ ّمنّهذا ّفيّالنهايةّجزءّالّيتجزأ ّمنّقدسيةّالقرآنّالكريمّ؛ّألنها قدسيتها

ّمل.متكا

ّوالقصةّالقرآنيةّلهاّمنّالخصائصّماّيجعلهاّمتميزةّعنّغيرهاّمنّالقصص،ّومنّذلكّنجد:ّّّّّ

:ّوهذاّألنهاّمستمدةّمنّمصدرّربانيّهوّالوحيّالقرآني،ّومحفوظةّبحفظه،ّالّيعتورهّنقصّأوّالربانية ✓

 تحريف.

هّ؛ّفشموليتهاّمنّشموليته،ّ:ّوتستمدّالقصةّالقرآنيةّهذهّالخصيصةّمنّالقرآنّالكريمّفيّحدّذاتالشمول ✓

فهيّتحويّالعقائدّوكذاّالعباداتّّوشاملةّللفردّوالجماعة،ّ"ّفالفردّمتمثلّفيّشخصيةّالداعيةّوهوّالنبيّ،ّ

ومنهجّإعدادهّوتربيتهّليكونّنموذجاّصادقاّلتطبيقّمنهجّهللاّفيّنفسه،ّفيكونّأهالّلالقتداءّواالتباع،ّوأماّ

 2النبيّ"الجماعةّّفممثلةّفيمنّآمنّبهذاّ

                                                 

ّ.40صّّ،دارّالفكرّالعربيّ،القصصّالقرآنيّفيّمفهومةّومنطوقةّ،ينظر:ّعبدّالكريمّالخطيبّ-1
ّ،جامعةّاإلمامّمحمدّبنّسعودّ،دكتوراّهّ،منهجّالدعوةّعلىّالعقيدةّفيّضوءّالقصصّالقرآنيمنىّعبدّالكريمّحسنّداود:ّّ-2

ّ.203صّ،1417،الرياض



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني           جامعة الّطفيلة التّقنيّة    

16 

:ّيرتكزّالقصصّالقرآنيّعلىّواقعيةّالقصّ"ّفهوّالّيقررّحقائقّللنظرّالمجرد،ّوالّالواقعيةّوالصدق ✓

يقصّقصصهّلمجردّاإلمتاعّالفني...ّإنهّتفصيلّلدعوةّاألنبياء،ّولواقعّالشعوبّواألقوامّالذينّأرسلتّلهمّ

 .1ّوبّتطبيقهّوعبادتهّتعالىّوتوحيدهّ"ّاألنبياء،ّولكلّشيءّيهمّاإلنسانيةّمعرفته،ّبمنهجّهللاّّّّوأسل

:ّالّتهتمّالقصةّالقرآنيةّبالتفاصيلّالمتعلقةّبالقصة،ّوتعتمدّعلىّالتركيزّعلىّمواطنّالعبرّوالعظات ✓

االختصارّباإليجازّلتركزّعلىّالعبرّوالعضاتّالتيّيريدّالنصّالقرآنيّتبليغها،ّ"ّيختارّهللاّسبحانهّوتعالىّ

تناسبّأهدافّالموضوعّأوّالسورةّومقاصدهاّللعظةّواالعتبارّيستويّفيّذلكّّمنّالقصةّأوّالحدثّأجزاء

 2ّقصرّالمقطعّوطوله،ّوالّشكّأنّماّاختارهّمنهاّفيهّالوفاءّكلّالوفاءّبالغرضّالمرادّ"ّ

✓ ّ ّاألهداف: ّلرسم ّالقرآنية ّللقارئّأنّسعيّالقصة ّيتركّ" ّثم يصرحّالقصصّالقرآنيّعنّبعضّأهدافه

ّفيّمواضيعّيستخرجهّفيّالبعضّا ّمكررة ّالواحدة ّالقصة ّأنّترد ّالخاصية: ّوقدّكانّمنّآثارّهذه آلخر،

شتىّمنّالقرآنّالكريم،ّوهيّفيّكلّموضعّمنّهذاّالتكرارّتحققّغرضاّأوّهدفاّغيرّاألهدافّالتيّحققتهاّ

فيّالمواضيعّاألخرى،ّوذلكّحسبّارتباطّحوادثّالقصةّبمغزاها...ّفتارةّتعرضّعرضاّسريعاّعلىّنحوّ

لقصةّالقصيرةّكقصصّهودّوصالحّولوطّوشعيبّألنهاّالّتقتصرّعلىّالجزءّالذيّيحققّهدفّالرسالة...ّا

 .3وتارةّتذكرّبجميعّحوادثهاّّوتفصيالتها،ّكقصةّيوسفّوموسىّلكثرةّماّفيهاّمنّعبرّوأهداف"ّ

ّعنّغيرها ✓ ّبخصائصها ّالقرآنية ّالقصة ّالقصصّببتميز ّمن ّعنّسواها ّالقرآنية ّانفردتّالقصة عضّ:

 الخصائصّالتيّتجعلهاّتتسمّبسمةّاإلعجاز،ّمنها:ّ

                                                 

ّ.16،ّص2008ّّ،1429ّ،1طّ،دارّالفكر،ّدمشقّ،عبدّالرحمنّالنحالوي:ّالتربيةّبالقصةّ-1
ّ.611،ّصّدراساتّفيّعلومّالقرآنّالكريمّ،فهدّبنّعبدّالرحمنّبنّسليمانّالرومانيّ-2
ّ.18صّ،عبدّالرحمنّالنحالوي:ّالتربيةّبالقصةّ-3
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ّوثابتة،ّّ:تنوع وتعدد طرق العرض • فالقصصّالقرآنيّوأسلوبهّبشكلّعامّالّيجريّعلىّطريقةّواحدة

ومنّهذهّالطرقّ"ّمرةّيذكرّملخصاّللقصةّيسبقها،ّثمّيعرضّالتفصيالتّبعدّذلكّمنّبدئهاّإلىّنهايتها،ّ

(...ّومرةّتذكرّعاقبةّالقصةّومغزاها،ّثمّتبدأّالقصةّبعدّذلكّمنّأولهاّوذلكّكطريقةّقصةّ)ّأهلّالكهفّ

وتسيرّبتفصيلّخطواتها،ّوذلكّقصةّموسىّفيّسورةّالقصص...ّومرةّتذكرّالقصةّمباشرةّبالّمقدمةّوالّ

تلخيص،ّويكونّمنّمفاجأتهاّالخاصةّماّيغني،ّمثلّذلكّقصةّمريمّعندّمولدّعيسىّوكذلكّقصةّسليمانّ

الهدهدّوبلقيس...ّومرةّيحيلّالقصةّلتمثيله،ّفيذكرّفقطّمنّاأللفاظّماّينبهّإلىّابتداءّالعرضّثمّمعّالنملّّو

 ،ّونستحضرّأمثلةّلذلكّقصةّإبراهيمّوإسماعيل.1ّيدعّالقصةّتتحدثّعنّنفسهاّبواسطةّأبطالهاّ"ّ

ّفيّّ:تنوع طريقة المفاجأة • ّللمتلقي ّالمفاجأة ّطرق ّأيضا ّتتنوع ّالعرض، ّطرق ّوتتعدد ّتتنوع كما

القصصّالقرآنيّ"ّفمرةّيكتمّسرّالمفاجأةّعنّالبطلّوعنّالنظارةّحتىّيكشفّلهمّمعاّفيّآنّواحد...ّومرةّ

يكشفّالسرّللنظارةّويتركّأبطالّالقصةّعنهّفيّعماية،ّوهؤالءّيتصرفونّوهمّجاهلونّللسر...ّوأغلبّماّ

ّخافّعلىّّيكوّن ّوهو ّللنظارة ّيكشفّبعضّالسر ّومرة ّمثلّأصحابّالجنة... ذلكّفيّمعرضّالسخرية

البطلّفيّموضع،ّوخافّعنّالنظارةّفيّموضعّآخر،ّمثلّذلكّقصةّعرشّبلقيسّومرةّالّيكونّهناكّسرّ

2ّمريمّ"ّبلّتواجهّالمفاجأةّالبطلّوالنظارةّفيّآنّواحد،ّويعلمانّسرهاّفيّالوقتّذاته،ّوذلكّكمفاجأةّقصةّ

ّالدخولّلعالمّّ ّبوابة ّألنها ّوفيّاالصطالحّاألدبيّ؛ ّلغة ّالحديثّعنّالشخصية والجديرّفيّالبدء

التيّتعنيّسوادّ«ّشّخّص»يشيرّالمعجمّإلىّداللةّلفظةّ"الشخصي ة"ّمنّخاللّمادةّالشخصيةّالقرآنية،ّ

صّهوّكلّجسمّلهّارتفاعّاإلنسانّوغيرهّتراهّمنّبعيد،ّوكلّشيءّرأيتّجسمانهّفقدّرأيتّشخصه.ّوالشخ

ّيعنيّ ّكما ّالهبوط، ّوالشخوصّضد ّارتفع، ّتعني ّوَشَخَص ّأشخاصّوشخوصّوِشخاص. ّوجمعه وظهور،

                                                 

ّ.183ّّ-181،ّص2002ّّ،16طّ،القاهرةّ،دارّالشروّقّ،سيدّقطب:ّالتصويرّالفنيّفيّالقرآنّ-1
ّ.187ّ-183صّّ،سيدّقطب:ّالتصويرّالفنيّفيّالقرآنّ-2
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ّأيّرفعهّفلمّيطرفّعندّالموت .ّوفيّالقرآنّالكريمّقولّتعالى:ّ(1)السيرّمنّبلدّإلىّبلد.ّوَشَخَصّببصره

ّالذي) ٌةّأبَصار  ّفإَذاّهَيَّشاِخص  ّالحقُّ .ّوالرجلّالشخيص؛ّأيّالسيدّعظيمّالخلق.ّ(2)(نّكَفرواّواقترَبّالَوْعد 

ّ.ّ(3)وتشخيصّالشيءّتعيينه،ّوشخصّتعنيّنظرّإلى

ّوقدّّّّّّ ّمرتبطّبه. ّغير ّأو ّنفسه ّوإلىّفعلّمرتبطّباإلنسان ّهيّاإلنسان، ّإلىّذاٍت ّالمعانيّت شير وهذه

ّلهّجسمّولهّارتفاعّوظهور.ّومنّهناّفإنّ ربطتّتلكّالمعانيّالشخَصّبالرؤية،ّمماّيعنيّأنهّشيءّحسي 

إذاّبقيّمختفي اّفإنهّليسّّالّتتأكدّحتىّيظهرّللعيانّبجسمه،ّأماّ–حسبّالمعانيّالسابقة–داللةّالشخصّ

ّ. ا،ّواألمرّنفسهّإذاّلمّيتأكدّحضورهّالحسي  ّشخص 

ّأوّسوادّّّّّّ ّالعظيم ّللذاتّكالسيد ّفيّإشارتها ّبالحس  ّالمعانيّمرتبطة ّمختلفة ّ"شخص" ّجاءتّكلمة وقد

ّاألفعال:ّ ّتلك ّومن ، ّحسي  ّوجود ّلها ّذات ّمن ّيصدر ّأن ّيمكن ّالذي ّللفعل ّإشارتها ّفي ّوكذلك اإلنسان.

خوصّالبصرّالذيّيعنيّارتفاعّالنظرّإلىّأعلى،ّأوّتشخيصّالشيءّبمعنىّتعيينه.ّفارتفاعّالنظرّمرتبطّش

بالناظرّوهوّالشخصّالذيّقدّيكونّإنسان اّأوّحيوان ا،ّفيّحينّأنّتعيينّالشيءّبحاجةّإلىّعقلّقادرّعلىّ

ّالشخ ّربط ّأن ّيالحظ ّفإنه ّولهذا ّتشخيصها. ّمن ّليتمك ن ّاألشياء ّبين ّداللةّالتمييز صّبالتشخيصّيجعل

ّالشخصّمقصورةّعلىّاإلنسان.ّ

اّمادي اّوهوّالذيّت دركهّالحواس.ّّّّّّ كماّي الحظّمنّهذهّالمعانيّأنّالشخصّي رادّبهّالشيءّالموجودّوجود 

أيّ–اإلنسانّوغيرهّمنّالموجودات،ّلكنّالمعجمّاشترطّأنّيكونّالمشخِ صّّ–بهذاّالمعنى–ويشملّالشخصّ

                                                 

ّت(،ّمادة:ّشخص.ّ.لسانّالعرب،ّ)ّبيروت:ّدارّصادر،ّدّّ،بنّمنظورمحمدّبنّمكرمّأبوّالفضلّجمالّالدينّّ-1
ّ.96سورةّاألنبياء،ّآيةّرقمّّ-2
ّهـ(،ّمادة:ّشخص.1306محمدّبنّمحمدّالزبيدي:ّتاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموس،ّ)ّالقاهرة:ّالمطبعةّالخيرية،ّّ-3
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ا،ّمم اّجعلّكلمةّشخصّتستعملّفيّالداللةّعلىّاإلنسانّأكثرّمنّاستخدامهاّفيّالداللةّعلىّإنسانّ ّ–الرائي

ّغيره،ّوذلكّمنّخاللّاألفعالّالمسندةّإلىّالشخصّفيماّيمكنّأنّيرتبطّباإلنسانّوبغيره.ّ

ّإالّأنهّيالحظّأنّالمعجمّقدّاستشهدّباآليةّالكريمةّالتيّربطتّشخوصّالعينّبالكافرين؛ّمماّّّّّّ يعنيَّأن 

مقصورّكذلكّعلىّاإلنسان،ّأماّكلمةّ"شخصية"ّفإنهاّلمّّ–وهوّمعنىّمشتركّبينّاإلنسانّوغيره–الشخوصّ

ّكلمةّ ّفيّاألصلّالتيّاستخدمتّفيها ّالفرنسية ّجاءتّمترجمةّعنّاللغة ّوقد ّفيّالعصرّالحديث، ّإال  ترد

ّ.ّ(1)(ّفيّالقرنّالثانيّعشرّالميالديPersonneشخصّ)

يدلّفيّالبدايةّعلىّالقناعّالذيّيضعهّ»(،ّوهذاّاألصلPersonaّةّمنّاألصلّالال تينيّ)وهيّمشتقّّّّّ

.ّوظهرتّ(2)«الممثلّعلىّوجههّفيّأثناءّأداءّالدورّالمسندّإليه،ّثمّصارّبعدّذلكّيدلّعلىّالدورّنفسهّ

فيّ(ّبعدّكلمةّشخصّفيّمنتصفّالقرنّالثالثّعشرّالميالدي،ّواشتهرتPersonnageّكلمةّشخصيةّ)

القرنّالخامسّعشرّالميالدي.ّوقدّاستخدمتّفيّحقلّعلمّالنفسّكماّتشيرّلذلكّالموسوعةّالفلسفيةّبأنهاّ

«(ّ ّالفرنسية ّمنّالترجمة ّوالنفسيةPersonnalitéّمأخوذة ّوتعنيّالخصائصّالجسميةّوالوجدانيةّوالعقلية ،)

ّ.ّ(3)«التيّتعي نّالفردّوتميزهّعنّغيره؛ّفلكلّشخصّشخصي ةّتخصهّدونّسواّه

ّفيّالوسطّالنقديّالمعاصرّوالغربيّمنهّعلىّالخصوص؛ّّّّّّ ّكبيرا ولقدّلقيتّالشخصيةّالروائيةّاهتماما

ّالعمليةّالسرديةّفيّفضاءّالنصّ ّيكتسيهّمنّدورّمهمّفيّتسييرّودينامية ألنهّدالّغيرّلغويّمهم،ّولما

صيةّالّتنموّإالّمنّوحداتّالمعنىّ...ّالروائي،ّولمّتعدّكماّكانّالحالّمعّالحكايةّالقديمةّ؛ّأيّ"ّأنّالشخ
                                                 

دةّشخص،ّ(،ّما2ّ،1980الموسوعةّالفلسفية،ّترجمة:ّسميرّكرم،ّ)بيروت:ّدارّالطليعة،ّطّ،روزنفالّويودينّ)إشراف(ّ-1
 :C. S. Carver, & M. F. Scheier. Perspectives on Personality, (Boston وانظرّتاريخّالمصطلحّفي:

Allyn and Bacon, 4th ed, 2000), pp. 17-26. 
ّ،وانظر:ّمحمدّالتويخيّ،(،ّمادةّشخص2ّ،1973لقاهرة:ّدارّإحياءّالتراث،طالمعجمّالوسيط،ّ)ّاّ،مجمعّاللغةّالعربيةّ-2

ّ.647–546ص2ّ(ّج،1993المعجمّالمفصلّفيّاألدب،ّ)ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّ
ّويودين،ّالموسوعةّالفلسفية،ّمادةّشخص.ّ-3
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ومنّثمّتبدوّمرتبطةّبالمؤلفّومنفصلةّّعنهّفيّآن،ّمرتبطةّبهّباعتبارّاألبوةّالفكريةّوالفنيةّومنفصلةّعنهّ

؛ّارتباطهاّبالمؤلفّانطالقاّمنّالتعريفّبها1ّّباعتبارّاستقاللهاّوتموضعهاّالخاصّداخلّالفضاءّالروائيّ"ّ

ّمنّ ّأما ّعلىّأنّالشخصيةّووصفّمالمحها، ّالنفسية، ّوحاالتها ّفمنّجهةّتصرفاتها ّبنفسها جهةّعالقتها

ّخارجّ ّموضعه ّيكونّ ّراو ّبواسطة ّأخرى، ّشخصية ّبواسطة ّنفسها، ّبواسطة ّطرقّ" ّبأربعة ّتقدم ّأن يمكن

القصة،ّوبواسطةّالشخصيةّنفسهاّوشخصيةّأخرىّالراوي،ّومنّالطرقّالشائعةّفيّتقديمّالشخصياتّالروائيةّ

،2ّاّبواسطةّراوّخارجيّوعنّطريقّشخصيةّأخرى،ّونادراّماّيتمّتقديمّالشخصيةّعنّطريقّنفسهاّ"ّتقديمه

ّغيرّالمباشرة،ّ ّوالطريقة ّالمباشرة ّالطريقة ّفيّالعملّالروائيّ؛ ّالشخصية ّهناكّطريقتانّلتقديم وبالمحصلة

ّبهاّالروائيّشخصياته.ونجدّأيضاّالمتلقيّعنصراّفعاالّفيّتلقيّالنص،ّوفيّإدراكّالطريقةّالتيّيقدمّ

)فيليبّّتصنيفاتالحديثّعنّتقديمّالشخصيةّالروائيةّيقودناّللحديثّعنّأصنافهاّودالالتها،ّوسنقفّعلىّ

ّإذّيقسمهاّإلىّثالثّشخصيات:ّ(philipe hamonّهامونّ

ّالمرجعية .1 ّإنّالشخصية ّبثقافاتّمتعددة، ّإلىّالمتلقيّالنوعيّالذيّيلم ّالنوعّيحتاجّفيّمعرفته ّوهذا :

الشخصيةّالمرجعيةّ"ّنوعّمنّالشخصياتّالتاريخية،ّوالميثولوجية،ّواالجتماعيةّوالمجازية،ّتحيلّعنّمعنىّ

 3تلكّالثقافةّ"ّناجزّوثابتّتفرضهّثقافةّما،ّبحيثّأنّمقروئيتهاّتظلّدائماّرهينةّبدرجةّمشاركةّالقارئّفيّ

                                                 

1-ّّ ّالذهبي ّالحمار ّرواية ّعلى ّتطبيق ّالسوسيولوجي) ّاألدبي ّالنقد ّقرين: ّبن ّهللا ّأبوليوس(لوكيوسّعبد ّدكتوراّه، جامعةّ،
ّّ.141صّ،2006ّّ/2007،ّالجزائر

ّاّ-2 ّوسوسن ّعبيد ّصابر ّالروائيّلبياتي:محمد ّالتشكيل ّجماليات ّوالنشر، ّللطباعة ّالحوار ّدار ،ّت.دّ،سورياّ،الالذقية،
ّ.178ص

3-ّّ ّمقاربة ّفاسي ّلمصطفى ّوالجماجم ّعبد ّفيّرواية ّالشخصية ّبناء ّحماش: ،ّالجزائرّ،منشوراتّاألوراسّ،سيميائيةجويدة
ّ.364صّّ،2007
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2. ّ ّالواصلة: ّتكونّالشخصية "ّ ّفهي ّالكشفّعنها ّبمكان ّالسهولة ّالشخصياتّليسّمن ّمن ّالنوع وهذا

،ّّويشير)ّهامونّ(ّإلىّأنّالصعوبة1ّعالمةّعلىّحضورّالمؤلفّوالقارئّأوّماّينوبّعنهماّفيّالنصّ"ّ

 لمباشرّللشخصية.ّفيّالكشفّعنّهذهّالشخصيةّيعودّإلىّتداخلّبعضّالعناصرّالمربكةّللفهمّا

3. ّ ّالمتكررة: ّفالشخصياتّالشخصية ّاألدبي، ّالخاصّبالعمل ّللنظام ّفقط ّضرورية ّاإلحالة ّتكون" وفيها

ّوذاتّطولّمتفاوتّ ّمنّاالستدعاءاتّوالتذكيراتّلمقاطعّمنّالملفوظّمنفصلة ّالملفوظّشبكة تنسجّداخل

،ّوبالمحصلة2ّيةّلذاكرةّالقارئّ"ّوهذهّالشخصياتّذاتّوظيفةّتنظيميةّالحمةّأساسا،ّأيّأنهاّعالماتّقّو

ّالعملّ ّوتكونّمحور ّ ّإلىّشخصياتّرئيسية ّأنّتصنفّبحسبّدورها ّيمكن ّالشخصياتّبشكلّعام فإن

الروائي،ّوأخرىّثانوية،ّوأماّمنّحيثّنموهاّداخلّالفضاءّالروائيّفهيّإماّأنّتكونّناميةّ)ّمدورةّ(،ّأوّ

 مسطحةّ)ّجاهزةّ(.ّ

والتيّهيّأقربّإلىّموضوعّبحثناّ)ّالشخصيةّالمثالّ(،ّفأيّشخصيةّبرأهاّهللاّّّأبعادّالشخصيةأماّعنّّّّّّ

تعالىّتتسمّبسماتّجسديةّونفسيةّلهاّانعكاسّعلىّالسلوكّفيّحياتها،ّونظريةّالروايةّتفيدّمنّعلمّالنفسّ

علمّّفيّمعرفةّالفروقّالفرديةّبينّالشخصيات،ّفقدّظهرّفيّعلمّالنفسّجانبّمتعلقّبالشخصيةّ"ّيسمىّ)

ّكانتّهناكّجوانبّمتعددةّ الشخصيةّ(ّيدرسّاإلنسان،ّيركزّفيّالوقتّنفسهّعلىّالفروقّالفردية...ّولما

ّمنّ ّمختلفة ّأنواع ّوكذلك ّوالثقافة ّالبيئة ّمن ّيكتسب ّما ّومنها ّغريزي، ّأو ّفطري ّهو ّما ّمنها للشخصية،

ّ ّجانبّ" ّجانبّعلى ّتغليبهم ّفي ّالشخصية ّفي ّاختلفّالباحثون ّفقد ّثالثّّ،3السلوك، ّتحمل والشخصية

مظاهر:ّالجانبّالفزيولوجيّ)ّالجسميّ(ّويتجسدّكلّماّيحويّالجانبّالَخْلقيّبماّفيهّمنّمحاسنّوعيوب،ّ

                                                 

ّ،1طّ،المغربّ،الدارّالبيضاءّ،المركزّالثقافيّالعربيّ،الشخصيةّ(ّ،الزمنّ،حسنّبحراوي:ّبنيةّالشكلّالروائي)ّالفضاءّ-1
ّّ.217صّّ،2009

ّنفسهّوالصفحة.المرجعّّ-2
ّ.21صّّ،1999ّ،الجزائرّ،دارّالكتابّالعربيّ،عبدّهللاّخمار:ّتقنياتّالدراسةّفيّالروايةّ)ّالشخصية(ّ-3
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والجانبّاالجتماعيّويعكسّواقعّالشخصية،ّّوأخيراّالجانبّالنفسي،ّوهوّأيضاّعالمّالّيقلّأهميةّعنّالعالمّ

ّنفسيّللشخصيةّعالمّعجيبّفهوّيمثلّالجانبّالباطنيّلها.ّالمرئيّالذيّتحياّفيهّالشخصيةّ؛ّألنّالعالمّال

:ّالجسميّوفيهّتتمثلّ"ّالمالمحّوالصفاتّالخارجيةّللشخصية،ّحيثّالجانبّالفزيولوجي)ّالجسمانيّ( (1

1ّنجدّالجنسّبنوعيه:ّالذكرّواألنثى،ّوشكلّاإلنسانّمنّطولهّأوّقصرهّوحسنه،ّووسامتهّأوّدمامته...ّ"ّ

هذاّالجانبّينصبّعلىّالجانبّالحسيّ؛ّحيثّيعطيّالساردّلنفسهّفرصةّالوصفّّالحديثّفيّالروايةّفي

 للجانبّالمورفولوجيّلشخصياته،ّوهوّأبسطّتصويرّللشخصيةّفيّالرواية.ّ

:ّويحتلّالمرتبةّالمواليةّمنّحيثّأهميةّالوصفّ؛ّإذّيرتبطّالجانبّاالجتماعيّ)ّالسوسيولوجيّ(ّ (2

بوصفّالجانبّالمحيطّبالشخصيةّوتفاعلهاّمعه،ّيصورهاّمنّحيثّ"ّمركزهاّاالجتماعيّوثقافتهاّوميولهاّ

؛ّأيّكلّماّيؤثرّفيّالشخصيةّويسهمّفيّحركيةّسلوكهاّوأفعالها،ّكماّيبرز2ّّوالوسطّالذيّتتحركّفيهّ"ّ

 ئيّمهنةّالشخصيةّوكذاّالطبقةّاالجتماعيةّالتيّتكونتّفيها.ّمنّخاللهاّالروا

وهوّالمصبّالذيّتنهيّإليهّكلّالجوانبّ؛ّألنهاّتنعكسّكلهاّفيه.ّالجانبّالنفسيّ)ّالسيكولوجيّ(:ّ (3

فالجانبّاالجتماعيّوالجسميّمؤثٌرّكبيٌرّفيّهذاّالجانب.ّوالشخصيةّمنّ"ّأصعبّمعانيّعلمّالنفسّتعقيداّ

نهاّتشملّالصفاتّالجسميةّوالوجدانية،ّوالخلقيةّفيّحالةّتفاعلهاّمعّبعضهاّالبعضّلشخصّوتركيباّوذلكّأل

،ّويتمحورّالحديثّفيّهذاّالجانبّعنّالسلوكاتّالتيّتميزّهذه3ّمعين،ّيعيشّفيّبيئةّاجتماعيةّمعينةّ"ّ

هاّمنّ)ّحزن،ّالشخصيةّعنّغيرهاّمنّحيثّكونهاّشريرةّأوّطيبة،ّوفيمّتتلفظّبهّأوّتعلمه،ّويصورّمشاعّر

فرح،ّحب،ّكره،ّغضب،ّهدوء...ّ(،ّوفيّالحقيقةّكلّهذهّالمشاعرّانعكاسّللجانبينّالسابقين،ّإذّ"ّيؤثرّ

                                                 

ّ.23،ّص2008ّّ،4طّ،دارّالفكرّالعربيّ،عبدّالقادرّأبوّشريفة:ّمدخلّإلىّتحليلّالنصّاألدبيّ-1
ّ.49،ّص2009،المعاصرة،ّدارّالقصبةّللنشر،ّالجزائرشريبطّأحمدّشريبط:ّتطورّالبنيةّالفنيةّفيّالقصةّالجزائريةّّ-2
ّ.25،ّص2006ّّعة،ّاإلسكندرية)ّد.ط(،مؤسسةّشبابّالجامّ،عبدّالمنعمّالميالدي:ّالشخصيةّوسماتهاّ-3
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كلّمنهماّعلىّاآلخرّويتأثرّبه،ّفالطباعّرغمّأنهاّفطريةّتتأثرّبالتربيةّوالبيئة،ّوالجانبّالعقليّتنميهّالتربيةّ

،ّفالشخصيةّهيّهذا1ّومستواهّاالجتماعيّفيّالوقتّنفسهّ"ّوالثقافة،ّوالثيابّتعبرّعنّذوقّصاحبهاّوبيئتهّ

 الكلّالمتكامل،ّوالمتفاعلّمعّبعضهّالبعض.ّ

والشخصيةّالقصصيةّفيّالقرآنّالكريمّواقعيةّوتلتمسّقدسيتهاّمنه،ّويمكنّأنّتسمىّالشخصيةّمنّهذاّّّّّّ

إلىّكونّالشخصيةّفاعالّفيّّ'ّ.Ronald barthesالمنظورّ)ّالشخصيةّالفاعلّ(،ّفقدّأشارّ'ّروالنّبارتّ

النصّالقصصي،ّولهذاّالفاعلّوظائفّيظهرّمنّخاللهاّدورهّفيّالقصةّكماّتظهرّسماته،ّيضافّإلىّذلكّ

،ّوهذه2ّأنّلهّأعماالّتظهرّبواسطتهاّعالقاتّالفاعلّفيّثالثةّمحاورّهي:ّ)ّالحب،ّالتواصل،ّالمساعدةّ(ّ

ّوا ّ)التواصلّوالرغبة ّ ّ ّبداللة ّالعالقاتّمرتبطة ّأن3ّالختيارّ( ّالمثالّلكيّتكونّكذلكّالّبد ّوالشخصية ،

تتوفرّفيهاّقيمّخلقيةّوتربويةّتجعلهاّمثاال،ّهذهّالقيمّتتجسدّأهميتهاّمنّأنهاّتحياّويحياّبهاّالمجتمع،ّوتوجهّ

سمّاألفرادّوالجماعاتّلماّفيهّصالحّالمعاشّوالمعاد،ّفّ"ّالقيمّهيّالموجهّاألساسيّلعمليةّالتربيةّلكونهاّتّر

الطريقّوتنبثقّعنهاّاألهداف،ّولذاّاهتمّعلماءّالتربيةّبدراسةّالقيم،ّليكونّمسارّالعمليةّالتعليميةّعلىّوجهّ

ّوينطلقّفيّعمليةّمنّقيمّ ّتسعىّلبناءّاإلنسانّالصالحّالذيّينفعّنفسهّومجتمعه، ّفالتربية صحيحّسليم،

ّ "ّ ّللطريقّإلىّالسليم ّتوجهه ّبالقد4راسخة ّالقيمية ّوالتربية ّغرسّغاياتّوتهذيبّعواطفّ، ّإلىّ" ّرامية وة

ّورغباتهّالجامحةّوتربيةّتحسينّكيانهّ ّالدنيا ّوأهوائه ّتربيةّتحريرّاإلنسانّمنّأسرّغرائزه وتنميةّإرادات...

                                                 

ّ.25،ّصّ)ّالشخصيةّ(،عبدّهللاّخمار:ّتقنياتّالدراسةّفيّالروايةّ-1
ّ.124(،ّص1988انطوانّأبوّزيد،ّ)ّبيروت:ّمنشوراتّعويدات،ّروالنّبارت:ّالنقدّالبنيويّللحكاية،ّترجمة:ّّ-2
ّ.125المرجعّنفسه:ّصّّ-3
ّالمدرسي،ّّ-4 ّالتعليم ّفي ّتوظيفها ّوسبل ّللمؤمنين ّالقرآني ّالنداء ّآيات ّفي ّالمتضمنة ّالتربوية ّالقيم ّاألسطل: ّعمر سماهر

ّ.19ّص
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،ّويشيرّالدكتورّفؤادّالبهيّالسيدّإلىّمفهومّمهمّللقيمّالتربويةّّعلى1ّاإلنسانيّفيّنفسهّولدىّاآلخرينّ"ّ

ّتت ّمعايير "ّ ّبيئتهّأنها: ّمن ّالفرد ّويمتصها ّالجماعة، ّتقدمها ّالتي ّالخلقية ّبالمستويات ّقريب ّمن صل

االجتماعيةّالخارجية،ّويقيمّمنهاّموازينّيبرزّبهاّأفعاله،ّويتخذهاّهادياّومرشدا،ّّوتنتشرّهذهّالقيمّفيّحياةّ

ّمهماّفيّهذهّالتغذية.ّ،ّلذاّتعدّالقصةّالقرآنيةّعنصرا2األفرادّوتحددّلكلّفردّحلفاءهّوأصحابهّوأعداءهّ"ّ

ّّّّّّ (ّ ّالمثالّفيّالعناوينّالتالية: ّالشخصية ّالتيّتعكسها ّالقيم ّحصرّهذه ّالضروريةويمكننا ّالقيم القيمّ،

ّ(.ّالقيمّالتحسينية،ّّوالحاجية

✓ ّ ّالضرورية: ّّالقيم ّالمسلم ّالفرد ّفيّحياة ّالضرورية ّالقضايا ّأهم ّالعقديةفمن ّباهللّّاألمور ؛اإليمان

ومالئكتهّورسلهّواليومّاآلخرّوالقدرّخيرهّوشره،ّوكلّشخصياتّاألنبياءّشخصيةّبطلٌةّمثاٌلّفيّهذهّالقيم،ّ

لذينّأعجزهمّأمامّسحرةّفرعونّاّ–عليهّالسالمّّ–ومنّأشدّالقصصّوقعاّعلىّالمعاندينّقصةّالنبيّموسىّ

،3ّاإلعجازّالرباني،ّفأدخلهمّفيّزمرةّالمؤمنين،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)ءامناّبربّالعلمين،ّربّموسىّوهرون(

يعلقّسيدّقطب:ّ"ّإنّالسحرةّهمّأعلمّالناسّبحقيقةّفنهمّومدىّماّيمكنّأنّيبلغّإليه،ّوهمّأعرفّبالذيّجاءّ

وراءّمقدورّالبشرّوالسحر،ّوالعالمّفيّفنهّهوّأكثرّّبهّموسى،ّإنّكانّمنّالسحرّوالبشرّأوّمنّالقدرةّالتي

؛ّألنّالمعجزةّكانتّمنّجنسّاإلبداعّفكانّاإلفحام.ّ 4الناسّاستمداداّللتسليمّبالحقيقةّفيهّحينّتنكشفّلهّ"ّ

الذيّأفحمّخصومهّعنّطريقّ–عليهّالسالمّّ–ويطالعناّالقصصّالقرآنيّبموقفّمهمّمنّقصةّالنبيّإبراهيمّ

ىّصوره،ّفيّمحاورتهمّعنّعبادةّالكواكب،ّليتوصلّبهمّإلىّحقيقةّالتوحيدّقالّتعالى:ّ)ّالحجاجّفيّأقّو

                                                 

ّاإلسالميّ-1 ّالعربي ّالتربوي ّالفكر ّوآخرون: ّالشامي ّالتومي ّوالعلومّ،عمر ّوالثقافة ّللتربية ّالعربية ّالبحوثّّ،المنظمة إدارة
ّ.286،ّص1987ّّ،تونسّ،التربوية

ّّ.294صّّ،1980ّ،القاهرةّ،دارّالفكرّالعربيّ،علمّالنفسّاالجتماعيّفؤادّالبهيّالسيد:ّ-2
ّ.122ّ-121األعرافّّ-3
ّ.1350صّّ،3جّ،1990ّ،1410،القاهرةّ،دارّالشروّقّ،سيدّقطب:ّفيّظاللّالقرآنّ-4
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عليهّّ–وبذلكّ"ّيكونّإبراهيم1ّّإنيّوجهتّوجهيّللذيّفطرّالسمواتّواألرضّحنيفاّوماّأناّمنّالمشركينّ(

،ّأوّمحاججتهّللملك2ّ"ّقدّأقامّاألدلةّالحكيمةّعلىّأنّالمستحقّللعبادةّإنماّهوّهللاّالواحدّالقهارّ–السالمّ

ِّإَلىّالَِّذيّالطاغيةّفيّزمانهّإذّأفحمهّبأنّيأتيّبالشمسّمنّالمغرب،ّفبهتّالذيّكفرّقالّتعالى:) َّتَر َأَلْم

َّقالَّ َّربِ َيّالَِّذيّي ْحِييَّوي ِميت  ِّإْبَراِهيَمِّفيَّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللاَّ ّاْلم ْلَكِّإْذَّقاَلِّإْبَراِهيم  َّقاَلِّإْبَراِهيم َّأنََّّحاجَّ اّأ ْحِييَّوأ ِميت 

َّيهّْ ّاَل َّوَّللاَّ  ّ ّالَِّذيَّكَفَر َّفب ِهَت ّاْلَمْغِرِب ِّمَن ِّبَها َّفْأِت ّاْلَمْشِرِق ِّمَن ْمِس َّيْأِتيِّبالشَّ َّّللاََّ ّالظَّاِلِميَنَّفِإنَّ ِديّاْلَقْوَم

 إليهّالشخصيةّالمثالّفيّالقصصّالقرآني.،ّالحفاظّعلىّكليةّالدينّبالتوحيدّ؛ّهيّأهمّماّتسعى3ّّ((258)

ّّّّّّ ّالمثال ّالشخصية ّفي ّالضرورية ّالقيم ّالنفسّوالبدنومن ّفي ّقرآنيينّالصحة ّمثالين ّفي ّذلك ّونجد ،

َهِّتْلَقاَءَّمْدَيَنّ)موسىّعليهّالسالم،ّوطالوتّ(،ّيقولّهللاّتعالىّفيّشأنّموسىّمعّبنتيّشعيب:ّّ) َوَلمَّاَّتَوجَّ

ِبيلِّ َوَلمَّاَّوَرَدَّماَءَّمْدَيَنَّوَجَدَّعَلْيِهّأ مَّة ّمِ َنّالنَّاِسَّيْسق وَنَّوَوَجَدِّمنّ )22 (َقاَلَّعَسٰىَّربِ يَّأنَّيْهِدَيِنيَّسَواَءّالسَّ

َّوَأب وَناَّشْيٌخّكَّ ّاْمَرَأَتْيِنَّتذ وَداِنَّقاَلَّماَّخْطب ك َماَّقاَلَتاّاَلَّنْسِقيَّحتَّٰىّي ْصِدَرّالرِ َعاء  وِنِهم  َماّث مَّّ )23 (ِبيرٌّد  َفَسَقٰىَّله 

ِّمْنَّخْيٍرَّفِقيرٌّ ِّإنِ يِّلَماَّأنَزْلَتِّإَليَّ َّفَقاَلَّربِ  َفَجاَءْته ِّإْحَداه َماَّتْمِشيَّعَلىّاْسِتْحَياٍءَّقاَلْتّ )24 (َتَولَّٰىِّإَلىّالظِ لِ 

َّنجَّ َّتَخْف ّاَل ّاْلَقَصَصَّقاَل َّعَلْيِه َّوَقصَّ َّجاَءه  َّفَلمَّا َّلَنا َّسَقْيَت َّما َّأْجَر ِّلَيْجِزَيَك َّأِبيَّيْدع وَك ّمِِّإنَّ ّاْلَقْوِمّْوَت َن

(ّ ّاأْلَِمينّ ( 25الظَّاِلِميَن ّاْلَقِويُّ ّاْسَتْأَجْرَت َّمِن َّخْيَر ِّإنَّ ّاْسَتْأِجْره  َّأَبِت َّيا ِّإْحَداه َما َّأْنّ )26 (َقاَلْت ِّإنِ يّأ ِريد  َقاَل

َرِنيَّثَماِنَيِّحَجٍجَّفإِّ َّهاَتْيِنَّعَلٰىَّأنَّتْأج  َّعَلْيَكّأ نِكَحَكِّإْحَدىّاْبَنَتيَّ قَّ َّأْنَّأش  ْنَّأْتَمْمَتَّعْشر اَّفِمْنِّعنِدَكَّوَماّأ ِريد 

اِلِحينَّ ّالصَّ ِّمَن ِنيِّإنَّشاَءَّّللاَّ  ّ  )27 (َسَتِجد  َّوَّللاَّ َّعَليَّ َّفاَلّع ْدَواَن َّقَضْيت  ّاأْلََجَلْيِن َّأيََّما َّبْيِنيَّوَبْيَنَك ِلَك ّذَٰ َقاَل

                                                 

ّ.79األنعام،ّآيةّّ-1
ّ.161ص1ّّ،ّج1996ّ،1طّ،مصرّ،القاهرةّ،دارّالنهضةّ،محمدّسيدّطنطاوي:ّالقصةّفيّالقرآنّالكريمّ-2
ّ.258ّّآيةالبقرة:ّّ-3
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َّوِكيلٌّ ،ّفبنتاّشعيب،ّشدتهماّقوتهّالبدنيةّغيرّأنّهذهّلمّتكفّ؛ّألنّموسىّجمعّإلى1ّ(ّ )28(َعَلٰىَّماَّنق ول 

ّالقوةّّ "ّ ّموسىّجمع ّالتوحش، ّفيّزمرة ّأدخلتّالفرد ّنزعتّمنها ّوإذا ّتجملها، ّوهذه ّاألمانة، ّالبدنّقوة قوة

ّفي ّاعتبارهما ّينبغي ّالوصفان، ّوهذان ّالخيانة، ّبعدم ّفيه ّواألمانة ّعليه، ّاستؤجر ّما ّعلى ّمنّّوالقدرة كل

لإلنسانّعمالّ...ّوإنماّقالتّذلكّألنهاّشاهدتّمنّقوةّموسىّعندّالسقيّلهاّونشاطه،ّماّعرفتّبهّقوتهّ

ّ.2وشاهدتّمنّأمانتهّوديانته،ّوأنهّرحمهماّفيّحالةّالّيرجىّنفعهاّ"ّ

ْمَّنبِّوالقوةّنفسهاّمعّالعلمّواألمانةّوردتّفيّقصةّ)ّطالوتّ(،ّقالّتعالى:ّ)ّّّّّ َّّللاَََّّقْدَّبَعَثَّوَقاَلَّله  ْمِّإنَّ يُّه 

ِّباْلم ْلِكِّمْنه َّوَلْمّي ْؤَتّسَّ َّأَحقُّ َّعَلْيَناَّوَنْحن  َّله ّاْلم ْلك  َّّللاَََّّلك ْمَّطال وَتَّمِلك اَّقال واَّأنَّٰىَّيك ون  َنّاْلَماِلَّقاَلِّإنَّ ّمِ  َعة 

َّوَّللاَّ َّواِسٌعَّعِليٌم)اْصَطَفاه َّعَلْيك ْمَّوَزاَده َّبْسَطة ِّفيّاْلِعْلِمّوَّ ،ّإنّسبب3ّ((247ّاْلِجْسِمَّوَّللاَّ ّي ْؤِتيّم ْلَكه َّمنَّيَشاء 

اعتراضّالقومّعنّطالوتّكونهّفقيراّوالّظهيرّله،ّلكنهّكانّأميناّولهّصحةّوقوةّفيّالبدنّودرايةّبأمورّ

ّالوت.ّالحربّلذاّاختارهّهللاّتعالىّلهم،ّفكانّالنصرّمنّخاللهّعلىّأعدائهمّمنّج

ّالقصصّالقرآنيّّّّّ ّالتيّأثنىّعليها ّالقيم ّالعدلّ(ومن ّيزنّ) ّنظام ّفهو ّكلها، ّأساسّالحياة ّالذيّهو ،

الكون،ّوهوّصفةّمنّصفاتّهللاّتعالى،ّوإذاّغابّالعدلّ"ّبينّالناسّصارّالناسّأصنافّوطبقات،ّونبتّ

ّجم ّفأدىّذلكّإلىّهالكهم ّفيّنفوسهم، ّونمتّالكراهية ّفيّصدورهم، ّالحقد ّفغيابّالعدلّمثالّفي4ّيعا" ،

ّ ّيقولّهللاّتعالى: ّجرا، ّوهلم ّالجنوحّاإلجرامي، ّنفوسهم ّفي ّيولد ّاألبناء ّبين ِّباْلَعْدِلّاألسرة َّيْأم ر  َّّللاََّ ِّإنَّ ﴿

                                                 

ّ.28ّّإلى22ّّّآيةالقصص:ّّ-1
ابنّالجوزي،ّدارّّ،تح:ّبنّمعالّاللويحقّ،عبدّالرحمنّبنّناصرّالسعدي:ّتيسيرّالكريمّالرحمنّفيّتفسيرّكالمّالمنانّ-2

ّ.612،ّص2010ّالقاهرة،
ّ.247ّآيةالبقرة:ّّ-3
18ّّصّّ،3،1976طّ،بيروتّ،دارّالكتابّالجديدّ،ينّالمنجد:ّالمجتمعّاإلسالميّفيّظلّالعدالةصالحّالدّ-4
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َّلَعلَّّ ْم َّيِعظ ك  َّواْلَبْغِي ْنَكِر َّواْلم  ّاْلَفْحَشاِء ِّذيّاْلق ْرَبىَّوَيْنَهىَّعِن ْحَساِنَّوِإيَتاِء وَنّ﴾َّواإْلِ َّتَذكَّر  ،ّومنّالقصص1ّك ْم

َلْيَماَنّالتيّضربهاّهللاّتعالىّفيّمثالّالعدل،ّقصةّداودّوسليمانّعليهاّالسالم،ّيقولّهللاّتعالى:ّ) وَدَّوس  َوَداو 

ْكِمِهْمَّشاِهِديَنّ)ِّإْذَّيْحك َماِنِّفيّاْلَحْرثِّ نَّاِّلح  ّاْلَقْوِمَّوك  ْكم اّ (78ِإْذَّنَفَشْتِّفيِهَّغَنم  ّآَتْيَناّح  َلْيَماَنَّوك الًّ ْمَناَهاّس  َفَفهَّ

َّفاِعِلينَّ نَّا َّوك  َّوالطَّْيَر ّي َسبِ ْحَن ّاْلِجَباَل وَد َّداو  َّمَع ْرَنا َّوَسخَّ ،ّوالّنريدّأنّنفصلّفيّأحداثّهذه2ّ(ّ )79(َوِعْلم ا

القصة،ّولكنّنريدّأنّنقفّعندّقولّالطاهرّبنّعاشور:ّ"ّوقدّكانّقضاءّداودّعليهّالسالمّحقاّألنهّمستندّ

لكّللقضاءّإلىّغْرمّاألضرارّمنّالمتسببينّفيّإهمالّالغنمّ،ّوأضلّالغرمّأنّيكونّتعويضاّناجزاّفكانّذ

ّإلىّ ّألنهّمستند ّالمواشي،ّوكانّحكمّسليمانّحقا ّالسنةّفيّإفساد ّجاءتّبه ّموافقّلما حقا،ّوحسبكّأنهّ

ّ ّكانّعادالّفي3ّإعطاءّالحقّلذويهّمعّإرفاقّالمحقوقينّباستيفاءّإلىّحينّفهوّيشبهّالصلحّ" ّفكالهما ،

ّالعدلين.ّ ّحكمه،ّإالّأنّهناكّترجيحاّألدقِ 

صّالقرآنيّفيّنموذجّالعدلّنجدّقصةّالنبيّيوسفّعليهّالسالمّالذيّأثنىّعليهّهللاّومنّبينّالقصّّّّّ

تعالى،ّإذّطلبّالعدلّفيّقضيتهّمعّالنسوةّوزوجةّالعزيز،ّليسّانتصاراّلنفسهّّوإنماّإحقاقاّللحق،ّولكيّ

ّاْئت وِنيِّبهِّيمثلّالشخصيةّالمثالّأمامّأهلّمصر،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)ّ َّقاَلّاْرِجْعَّوَقاَلّاْلَمِلك  ول  َّفَلمَّاَّجاَءه ّالرَّس 

(ّ َّعِليٌم َّربِ يِّبَكْيِدِهنَّ ِّإنَّ َّأْيِدَيه نَّ ِتيَّقطَّْعَن ّالالَّ ّالنِ ْسَوِة َّبال  َّما َّفاْسَأْله  َّخْطبّ  (50ِإَلٰىَّربِ َك َّما َّقاَل َّراَودتُّنَّ ِّإْذ ك نَّ

ّاْلَعِزيِزّاآْلَنَّحْصَحَصّالّْ وٍءَّّقاَلِتّاْمَرَأت  َِّماَّعِلْمَناَّعَلْيِهِّمنّس  َفَّعنّنَّْفِسِهّّق ْلَنَّحاَشّّلِلَّ َّأَناَّراَودتُّه ّي وس  َحقُّ

اِدِقينَّ َّّللاََّّاَلَّيْهِديَّكْيَدّاْلَخاِئِنينَّ )51 (َعنّنَّْفِسِهَّوِإنَّه َّلِمَنّالصَّ ْنه ِّباْلَغْيِبَّوَأنَّ ِلَكِّلَيْعَلَمَّأنِ يَّلْمَّأخ  ،4ّ()52(ّ ذَٰ

                                                 

90ّّآيةّّالنحل:ّ-1
ّ.79ّ-78:ّآيةّاألنبياءّ-2
ّ.117،ّص7ّجّ،تفسيرّالتحريرّوالتنويرّ،محمدّالطاهرّبنّعاشور:ّالتحريرّوالتنويرّ-3
ّ.51ّ،52ّ،50ّّآيةّيوسف:ّ-4
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لقدّقابلّالعزيزّهذاّالطلبّبعدلّليصلّإلىّاليقين،ّلماّعرفّمنّاألخالقّالتيّجعلتهّيرضخّألمرّالسجينّّو

ّوهوّالملك.ّّّّّّ

ّالمحيطّبالشخصيةّالمثال،ّوالنسّوّّّّّ ّوي ْبهر  ةّأمامّالعدلّالذيّظهرّأمامهنّيعترفن:ّوالخلقّالمثالّي عجز 

ّأنّأخرستّ ّتكتمّطويلّإالّبعد ّاالعترافّوبعد ّبهذا ّالنسوة ّتقدم ّولم )ّ وٍء ِّمنّس  َّعَلْيِه َّعِلْمَنا َّما ِ )َحاَشّّلِلَّ

ّألسنتهمّسلوكاتّهذهّالشخصيةّالمثال.ّ

يّقيمّحاجيةّيحتاجهاّالفردّالتيّتجسدهاّالشخصيةّالمثال،ّفيّالقصصّالقرآني،ّوهّالقيمّالحاجيةومنّّّّّّ

ّالتيّ ّالقيم ّوسنستعرضّبعضّهذه ،)ّ ّأخالقية ّاجتماعية، ّسياسية، (ّ ّتكون ّقد ّحياته ّصالح ّفي المسلم

ّتجسدتّفيّبعضّالشخصياتّالقرآنيةّ:

:ّلمّيبعثّالرسلّالكرامّعليهمّالسالمّإالّليخرجّالبشريةّمنّحمأةّالفسادّوالمنكرّالذيّيرينّالنهيّعنّالفساد

جتمعات،ّومنّالشخصياتّالتيّبرزتّفيّقصصهاّقضيةّالنهيّالفسادّقصةّالنبيّشعيبّ)ّخطيبّعلىّالم

َعْيب اَّقاَلَّياّّاألنبياءّ(،ّالذيّحاربّفيّقومهّهذهّالخصيصةّالسلبية،ّيقولّهللاّتعالى:ّ) َوِإَلٰىَّمْدَيَنَّأَخاه ْمّش 

ٍهَّغْير ه ّ ْنِّإلَٰ واَّّللاَََّّماَّلك مّمِ  َّعَلْيك ْمَّعَذاَبَّيْوٍمَّقْوِمّاْعب د  واّاْلِمْكَياَلَّواْلِميَزاَنِّإنِ يَّأَراك مِّبَخْيٍرَّوِإنِ يَّأَخاف  َواَلَّتنق ص 

واّالنَّاَسَّأْشَياَءه ْمَّواَلَّتْعَثْواِّفيّاأْلَّ (84مُِّحيٍطّ) ْفِسِدينََّوَياَّقْوِمَّأْوف واّاْلِمْكَياَلَّواْلِميَزاَنِّباْلِقْسِطَّواَلَّتْبَخس   ْرِضّم 

نت مّمُّْؤِمِنيَنَّوَماَّأَناَّعَلْيك مِّبَحِفيظٍّ)85 ( َِّخْيٌرّلَّك ْمِّإنّك  َّّللاَّ َّأَصاَلت َكَّتْأم ر َكَّأنّنَّْتر َكّ )86 (َبِقيَّت  َعْيب  َقال واَّياّش 

ّالرَّشِّ ِّإنََّكّأَلَنَتّاْلَحِليم  َناَّأْوَّأنّنَّْفَعَلِّفيَّأْمَواِلَناَّماَّنَشاء  ّآَباؤ  َّعَلٰىّ )87 (يدّ َماَّيْعب د  نت  َقاَلَّياَّقْوِمَّأَرَأْيت ْمِّإنّك 

َّحسَّ ِّرْزق ا ِّمْنه  َّوَرَزَقِني بِ ي ّرَّ ّمِ ن َّماَّبيِ َنٍة ْصاَلَح ّاإْلِ ِّإالَّ ّأ ِريد  ِّإْن َّعْنه  َّأْنَهاك ْم َّما ِّإَلٰى ّأ َخاِلَفك ْم َّأْن ّأ ِريد  َّوَما ن ا

َّوِإَلْيِهّأ ِنيبّ  ْلت  َِّّعَلْيِهَّتَوكَّ ِّباّلِلَّ َّوَماَّتْوِفيِقيِّإالَّ ،ّخاطبّشعيبّقومهّفيّالمحافلّكلهاّمحذرا1ّ(ّ )88(اْسَتَطْعت 

إياهمّمنّالتطفيفّفيّالميزانّوالغش،ّومنّمغبةّمضيهمّفيّغيهمّوبقيّعلىّذلكّضارباّالمثلّفيّالثبات،ّ
                                                 

ّ.84ّ،85ّ،86ّ،87ّ،88ّآيةّاألعراف:ّ-1
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َّأْنّأ َخاِلَفك ْمِّإَلٰىَّماَّأْنَهاك ْمَّعْنه ّ(،ّإلىّأنّصبّهللاّعليهمّالعذاب،ّيقولّتعالى:ّ)ّ َوَلمَّاّولسانّحالهّ)َّوَماّأ ِريد 

ْيَحةّ  ّالصَّ َّظَلم وْا ّالَِّذيَن َّوَأَخَذِت ّمَّنَّا ِّبَرْحَمٍة َّمَعه  ّآَمن وْا َّوالَِّذيَن َعْيب ا ّش  ْيَنا َّنجَّ َنا َّأْمر  ِّدَياِرِهْمَّّجاء ِّفي وْا َفَأْصَبح 

َّيْوِمّالظُّلَِّةِّإنَّه َّكاَنَّعَذاَبَّيْوٍمَّعِظيٍمّ،ّوقولهّتعالى:ّ)1ّ(َجاِثِمينَّ ّ.ّ 2(َّفَكذَّب وه َّفَأَخَذه ْمَّعَذاب 

ّ–،ّونجدّذلكّماثالّفيّشخصيةّالنبيينّعيسىّويحيّطاعةّالوالدينّوبرهماومنّالقيمّالحاجيةّاألخرىّّّّّّ

ْكَمَّصِبيًّاّ)،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)ّ-عليهماّالسالمّ ِذّاْلِكَتاَبِّبق وٍَّةَّوآَتْيَناه ّاْلح  نَّا (12َياَّيْحَيٰىّخ  َوَزَكاة َّّوَحَنان اّمِ نّلَّد 

َّحيًّا )14 (َوَبرًّاِّبَواِلَدْيِهَّوَلْمَّيك نَّجبَّار اَّعِصيًّا )13 (َوَكاَنَّتِقيًّا َّوَيْوَمّي ْبَعث  ِلَدَّوَيْوَمَّيم وت   َّوَساَلٌمَّعَلْيِهَّيْوَمّو 

َّحيًّاّ،ّّويقولّعلىّلسانّعيسى:ّ)3ّ(ّ)15( ْمت  َكاِةَّماّد  اَلِةَّوالزَّ َّوَأْوَصاِنيِّبالصَّ نت  َوَجَعَلِنيّم َباَرك اَّأْيَنَّماّك 

َّحيًّا )32 (َوَبرًّاِّبَواِلَدِتيَّوَلْمَّيْجَعْلِنيَّجبَّار اَّشِقيًّا(31ّ) َّوَيْوَمّأ ْبَعث  َّوَيْوَمَّأم وت  ِلدتُّ َّيْوَمّو  َّعَليَّ اَلم   )33 (َوالسَّ

ونَّ ّالَِّذيِّفيِهَّيْمَتر  َّمْرَيَمَّّقْوَلّاْلَحقِ  ِلَكِّعيَسىّاْبن  ،ّتضربّالشخصيتانّالمثلّفيّبرّالوالدينّ؛4ّ(ّ )34(ّذَٰ

لسلف:ّالّتجدّأحداّعاقاّلوالديهّإالّوجدتهّجباراّألنّسرّالسعادةّفيّالدارينّهوّهذهّالقيمةّالنبيلة،ّ"ّقالّا

ّ.5ّشقياّ"ّ

ونختمّالحديثّعنّصفاتّالشخصيةّالمثالّفيّالقصةّالقرآنيةّبقيمّمهمةّذكرهاّهللاّتعالى،ّّّوكانتّّّّّّ

ّ ّوهي ّعباده، ّمن ّالصالحين ّفي ّمتعلقةمتجسدة ّتحسينية ّأفرادّّقيم ّبها ّيتجمل ّقيم ّوهي ّواألخالق، بالقيم

ّالمجتمعّلتعمّبينهمّالسكينةّواالطمئنان.

                                                 

94ّّآيةّّهود:ّ-1
189ّّّآيةالشعراء:ّّ-2
ّّ.15ّ،14ّ،13ّ،12ّآيةمريم:ّّ-3
ّ.34ّّ–31ّّآيةمريم:ّّ-4
ّّ.110صّ،3ّّجّّ،الحافظّبنّكثير:ّتفسيرّالقرآنّالكريمّ-5
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التيّهيّمدارّحياةّالمسلمّكلها،ّوقدّكانّاألنبياءّورجالّالصدقّّّرغيبةّالدعاءنجدّعلىّرأسّذلكّّّّّّ

ّويضربّيونسّالنبيّ ّمثاالّفيّذلك، ّالقرآنّالكريم ّّ-الذينّذكرهم ّالسالم ّفيّالتمسكّمثالّلقّ-عليه ومه

َّأنّلَّنّنَّْقِدَرَّعَلْيِهَّفَناَدٰىِّفيّبالدعاءّ؛ّألنهّسرّالنجاة،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)ّ َوَذاّالنُّوِنِّإذّذََّهَبّم َغاِضب اَّفَظنَّ

ِّمَنّالظَّاِلِميَنّ) نت  ْبَحاَنَكِّإنِ يّك  َّأنَتّس  َهِّإالَّ ِّإلَٰ َّفاْسَتَجْبَناَّلهّ (87ّّالظُّل َماِتَّأنّالَّ ْيَناه ِّمَنّاْلَغمِ  ِلَكّن نِجيّّوَنجَّ وَكذَٰ

ْؤِمِنينَّ ّهللاّتعالىّمنّخالل1ّ( )88(ّّاْلم  شخصيةّيونسّأنّالغضبّمهواةّوأنّالدعاءّوالتمسكّباهللّ،ّي َعلِ م 

ّمنجاة.

ونجدّالتوكلّبالدعاءّعلىّهللاّماثالّفيّشخصيةّنوح،ّعندماّبدأّالطوفانّيفعلّفعلتهّفيّقومه،ّفأمرّّّّّّ

ّ (ّ ّيقولّهللاّتعالىّعلىّلسانه: ّالسفينة، ّإلى ّبالصعود ّالحق ّدين َّّللاَِّّأتباعه ِّبْسِم ِّفيَها ّاْرَكب وا َّمْجَراَهاَّوَقاَل

َّربِ يَّلَغف وٌرَّرِحيٌمّ علمّاليقينّأنّسرّالنجاةّفيّالدعاء،ّوبهّأنجىّّ–عليهّالسالمّّ–،ّيعلمّنوح2ّ(َّوم ْرَساَهاِّإنَّ

أيضاّحكمةّالدعاءّبعدماّعلمّمنّّ–عليهّالسالمّّ-جزءاّمنّالبشريةّبقيّمستمراّإلىّاآلن،ّويدركّزكرياّ

اَّوَأنَتّةّفيّهذاّالسر،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)ّّوالحكمّ–عليهاّالسالمّّ–مريمّ ّاَلَّتَذْرِنيَّفْرد  َزَكِريَّاِّإْذَّناَدٰىَّربَّه َّربِ 

ّاْلَواِرِثيَنّ) ْمَّكان واّي َساِرع وَنِّفيّاْلَخْيَراِتَّوَيْدع وَنَناَّفاْسَتَجْبَناَّله َّوَوَهْبَناَّله َّيْحَيٰىَّوَأْصلَّ (89َخْير  ْحَناَّله َّزْوَجه ِّإنَّه 

ّ(،ّفبفضلّالدعاءّوهبّهللاّلهّيحيّالذيّتجددتّبهّحياته.ّ )90(َّرَغب اَّوَرَهب اَّوَكان واَّلَناَّخاِشِعينَّ

ّكذلكّّّّ ّالقيم ّهذه ّمن ّالصبرّونجد ّمنّّقيمة ّشخصية ّمن ّوما ّالشخصيات، ّهذه ّبها ّتميزت التي

لسمةّالمثال،ّفالصبرّصبرانّ؛ّصبرّعلىّالشيءّالمحبوبّالشخصياتّالقرآنيةّالربانيةّإالّواتسمتّبهذهّا

وصبرّعلىّالشيءّالممقوت،ّّفهوّ"ّحبسّالنفسّعنّالجزعّوالتسخطّوحبسّاللسانّعنّالشكوى،ّوحبسّ

                                                 

87ّّ,88ّّّآيةاألنبياء:ّّ-1
41ّّآيةّهود:ّّ-2
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ّ ّالبابّشخصيةّالنبيّأيوب1ّّالجوارحّعنّالتشويشّ" يقولّهللاّتعالى:ّّ–عليهّالسالمّّ–وتطالعناّفيّهذا

ّالرَّاِحِميَنّ)َوَأيُّوَبِّإْذَّناَدٰىّ) َّوَأنَتَّأْرَحم  رُّ ِنَيّالضُّ َّوآَتْيَناه ّ (83َربَّه َّأنِ يَّمسَّ رٍ  َفاْسَتَجْبَناَّله َّفَكَشْفَناَّماِّبِهِّمنّض 

ّ ْمَّرْحَمة  ِإنَّاَّوَجْدَناه َّصاِبر اّ،ّويمدحهّهللاّتعالىّبقوله:ّ)2ّ(ّ )84(ّمِ ْنِّعنِدَناَّوِذْكَرٰىِّلْلَعاِبِدينَّأَْهَله َّوِمْثَله مّمََّعه 

َّأوَّاٌبّ) ِّإنَّه  ّاْلَعْبد  لقدّضربتّشخصيةّأيوبّالمثالّفيّالصبرّالجميل،ّفكانتّنتيجةّالصبرّ،3ّ(ّ(44ّنِ ْعَم

نَّاَّوِذْكَرىّٰنتيجةّمبهرةّبالنصّالقرآني،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)ّ ْمَّرْحَمة ّمِ   ّّأِل وِليّاأْلَْلَبابَِّوَّوَهْبَناَّله ّأَْهَله َّوِمْثَله مّمََّعه 

،ّويصفّسيدّقطبّهذاّالصبرّبقوله:ّ"ّإنّفيّصبرّأيوبّلعبرةّللبشريةّكلها،ّوإنهّألفقّللصبر4ّ(ّ)43(

ّ.5ّواألدبّوحسنّالعاقبةّتتطلعّإليهاّاألبصارّ"ّ

لذيّيعدّقدوةّللشبابّفيّالصبرّعلىّطاعةّالوالدينّصورةّالنبيّإسماعيلّمعّأبيهّومنّصورّالصبرّاّّّّّ

ّ (ّ ّتعالى: ّهللا ّيقول ّالذبح، ّحادثة ّفي َّسَيْهِدينِّإبراهيم َّربِ ي ِّإَلٰى َّذاِهٌب ِّإنِ ي ِّمَنّ )99 (َوَقاَل ِّلي َّهْب َربِ 

اِلِحينَّ ْرَناه ِّبغ اَلٍمَّحِليمٍّ )100 (الصَّ ِّإنِ ي )101 (َفَبشَّ ْعَيَّقاَلَّياّب َنيَّ َأَرٰىِّفيّاْلَمَناِمَّأنِ يَّأْذَبح َكَّّفَلمَّاَّبَلَغَّمَعه ّالسَّ

اِبِريَنّ) ِنيِّإنَّشاَءَّّللاَّ ِّمَنّالصَّ َّسَتِجد  ،ّلقدّأكرمّهللاّتعالى6ّّ((102َّفانظ ْرَّماَذاَّتَرٰىَّقاَلَّياَّأَبِتّاْفَعْلَّماّت ْؤَمر 

شعيرةّيستذكرهاّالمسلمونّهذينّالنبيينّجزاءّصبرهماّكرماّجرىّبذكرهّالمكانّوالزمان،ّفكانتّهذهّالحادثةّ

ّفيّكلّعامّبعيدّاألضحى.ّ

وتطالعناّقصةّيوسفّبشخصيتهاّالمحوريةّ)ّيوسفّعليهّالسالمّ(،ّالذيّيصبرّعلىّأمرّمرغوبّتحبهّّّّّّ

النفسّولكنهاّتتمنعّحباّفيّطاعةّهللاّومرضاته،ّإنهاّحادثةّاإلغراءّمنّزوجةّالعزيز،ّالتيّوصفهاّالقرآنّ
                                                 

ّ.160،ّصّعبدّالرحمانّالنحالوي:ّالتربيةّبالقصةّ-1
ّ.84-83ّآيةاألنبياء:ّّ-2
ّ.44آيةّص:ّّ-3
43ّّ:ّآيةّصّ-4
2392ّّص4ّّجّ،سيدّقطب:ّفيّظاللّالقرآنّ-5
102ّّّ–99ّّآيةالصافات:ّّ-6
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ِّالكريمّأدقّوأروعّتصوير:ّ)ّ َوَراَوَدْته ّالَِّتيّه َوِّفيَّبْيِتَهاَّعنّنَّْفِسِهَّوَغلََّقِتّاأْلَْبَواَبَّوَقاَلْتَّهْيَتَّلَكَّقاَلَّمَعاَذَّّللاَّ

ّالظَّاِلم وَنّ) ِلَكِّلَنْصِرَفّ (23ِإنَّه َّربِ يَّأْحَسَنَّمْثَواَيِّإنَّه ّاَلّي ْفِلح  َوَلَقْدَّهمَّْتِّبِهَّوَهمَِّّبَهاَّلْواَلَّأنّرََّأٰىّب ْرَهاَنَّربِ ِهَّكذَٰ

وَءَّواْلَفْحَشاَءِّإنَّه ِّمْنِّعَباِدَناّاْلم ْخَلِصينَّ ب ٍرَّوَأْلَفَياَّسيِ َدَهاَّلَدىّ )24 (َعْنه ّالسُّ ْتَّقِميَصه ِّمنّد  َواْسَتَبَقاّاْلَباَبَّوَقدَّ

َّأنّيّ  اِّإالَّ وء  َّمْنَّأَراَدِّبَأْهِلَكّس  َقاَلِّهَيَّراَوَدْتِنيَّعنّنَّْفِسيَّوَشِهَدّ )25 (ْسَجَنَّأْوَّعَذاٌبَّأِليمٌّاْلَباِبَّقاَلْتَّماَّجَزاء 

ِّإنَّكا ّأَْهِلَها ْن ّمِ  ّاْلَكاِذِبينََّشاِهٌد ِّمَن َّفَصَدَقْتَّوه َو ِّمنّق ب ٍل ّق دَّ ه  َّقِميص  ب رٍّ )26 (َن ِّمنّد  ّق دَّ ه  َّقِميص  َّوِإنَّكاَن

اِدِقينَّ َّعِظيمٌّ )27 (َفَكَذَبْتَّوه َوِّمَنّالصَّ َّكْيَدك نَّ ِّّإنَّ ب ٍرَّقاَلِّإنَّه ِّمنَّكْيِدك نَّ ِّمنّد  ،1ّ( )28(َفَلمَّاَّرَأٰىَّقِميَصه ّق دَّ

سننّهللاّفيّالكونّأنّمعّالصبرّيكونّالفرج،ّوأنّمنّالمحنّتخرجّالمنح،ّوهذاّماّوجدناهّأيضاّماثالّومنّ

َقاَلّاْجَعْلِنيّفيّقصةّالصديقّيوسفّالذيّتحولّمنّسجينّمغدورّبهّإلىّعزيزّمصر،ّيقولّهللاّتعالى:ّ)

(ّ َّعِليٌم ّاأْلَْرِضِّإنِ يَّحِفيٌظ ّ وَّ(55َّعَلٰىَّخَزاِئِن ّن ِصيب  َّيَشاء  َّحْيث  َفِّفيّاأْلَْرِضَّيَتَبوَّأ ِّمْنَها ِّلي وس  ِلَكَّمكَّنَّا َكذَٰ

ّاآْلِخَرِةَّخْيٌرّلِ لَِّذيَنّآَمن واَّوَكان واَّيتَّق ونَّ )56 (ِبَرْحَمِتَناَّمنّنََّشاء َّواَلّن ِضيع َّأْجَرّاْلم ْحِسِنينَّ ّ.2ّ(ّ )57َوأَلَْجر 

ّالعبرّّّّّّّّّّّّّّّّ ّحياتها ّمن ّت ستقى ّقدوة ّشخصية ّكله، ّالقرآني ّالقصص ّفي ّالمثال ّالشخصية إن

والعظات،ّولقدّركزناّعلىّالشخصياتّالربانيةّالتيّنجدّفيهاّعبراّتمتدّماّامتدّالمكانّوجرىّّالزمان،ّحتىّ

تّالمثال(،ّهيّشخصياتّالشخصياتّالمناوئةّوالتيّوقفتّعلىّالضدّلهذهّالشخصياتّالبطلةّ)ّالشخصيا

 يمكنّأنّتكونّعبرةّللنهايةّالمؤلمة،ّالنهايةّالحتميةّلكلّمنّيقفّإلىّالضدّمنّالسننّالكونية.ّ

ّمتكاملّمنّأبعادّمتداخلةّ)ّجسمي،ّنفسي،ّاجتماعيّ(،ّونجدهاّماثلةّكلهاّفيّالقصصّ      الشخصيةّكلٌّ

ّالقرآنيّولمّيستثنّأيّواحدةّمنها.ّ

ّفيّكلّالحاالتّلعالجّأوّبعثّأوّبثّفكرةّمعينةّ؛ّأيّالقصديةّفيّالتوظيف.ّتوظفّالشخصيةّّّّّ

                                                 

28ّّّ–23ّآيةّّيوسف:ّ-1
57ّّّ–55ّّآيةيوسف:ّّ-2
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ّالمتلقيّّّّّّ ّعلى ّويسهل ّالفاعل، ّالمتفاعل ّارتباط ّبمحيطها ّوترتبط ّبالواقعية ّالقرآنية ّالشخصية تتميز

وتمضيةّّاإليجابيّأنّيعرفّالعبرةّالمستفادةّمنّتوظيفهاّفيّالسياقّالقصصيّوأنهاّبالنهايةّليستّلالستمتاع

َلَقْدَّكاَنِّفيَّقَصِصِهْمِّعْبَرٌةّألِ  وِليّاأْلَْلَباِبَّماَّكاَنَّحِديث اّي ْفَتَرٰىَّولَِٰكنّالوقت،ّويصدقّفيّذلكّقولهّتعالى:ّ)ّ

ىَّوَرْحَمة ّلِ َقْوٍمّي ْؤِمن وَنّ) َّشْيٍءَّوه د  لِ  ّ.1ّ((111َّتْصِديَقّالَِّذيَّبْيَنَّيَدْيِهَّوَتْفِصيَلّك 

ّ

 : المراجع ثبت

أبوّالفضلّجمالّالدينّمحمدّبنّمكرمّبنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّ)ّبيروت:ّّدارّصادر،ّدّت(،ّمادة:ّّ-1

ّشخص.

ّمنشوراتّّ-2 ّسيميائية. ّمقاربة ّفاسي ّلمصطفى ّوالجماجم ّعبد ّرواية ّفي ّالشخصية ّبناء ّحماش: جويدة

2007ّّاألوراس.ّالجزائر.

حسنّبحراوي:ّبنيةّالشكلّالروائي)ّالفضاء.ّالزمن.ّالشخصيةّ(.ّالمركزّالثقافيّالعربي.ّالدارّالبيضاء.ّّ-3

1ّ.2009ّالمغرب.ّط

ّالمّ-4 ّ)إشراف(. ّويودين ّطروزنفال ّالطليعة، ّدار ّ ّبيروت: (ّ ّكرم، ّسمير ّترجمة: ّالفلسفية، ،2ّوسوعة

ّ(،ّمادةّشخص.1980

ّ(1988روالنّبارت:ّالنقدّالبنيويّللحكاية،ّترجمة:ّانطوانّأبوّزيد،ّ)ّبيروت:ّمنشوراتّعويدات،ّّ-5

ّعبدّالكريمّالخطيب.ّالقصصّالقرآنيّفيّمفهومةّومنطوقة.ّدارّالفكرّالعربي.ّ-6

1ّ.1429ّ.2008ّّالنحالوي:ّالتربيةّبالقصة.ّدارّالفكر.ّدمشق.ّطعبدّالرحمنّّ-7
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 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني           جامعة الّطفيلة التّقنيّة    

34 

ّلوكيوسّأبوليوس(.ّّ-8 ّالذهبي ّالحمار ّتطبيقّعلىّرواية ّالسوسيولوجي) ّاألدبي ّالنقد ّقرين: ّهللاّبن عبد

ّ.2007ّّ-2006دكتوراه.ّجامعةّالجزائر.ّ

1999ّّعبدّهللاّخمار:ّتقنياتّالدراسةّفيّالروايةّ)ّالشخصية(.ّدارّالكتابّالعربي.ّالجزائر.ّّ-9

4ّ.2008ّّعبدّالقادرّأبوّشريفة:ّمدخلّإلىّتحليلّالنصّاألدبي.ّدارّالفكرّالعربي.ّطّ-10
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 :صالملخ  

مماّالّشكّفيهّأنّالحوارّفيّاإلسالمّلهّأبعادّمتعددةّوأغراضّمتجددة,ّوغاياتّمقاصديةّنبيلة,ّوأهدافّّّّّ

ّوإقامةّ ّالمختلفة, ّوتقريبّوجهاتّالنظر ّووحدتها, ّوالحفاظّعلىّكلمتها, ّالبشرية, ّتهدفّإلىّإسعاد سامية,

مهاّوقواعدهاّالقرآنّالكريم,ّبماّفيهّمنّالحجة,ّودفعّالشبهاتّمنّالقولّوالفعل,ّّفهوّسنةّكونيةّأرسىّدعائ

قصصّقرآني,ّوطبقهاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم,ّوالسلفّالصالحّرضوانّهللاّعليهمّأجمعين,ّوتهدفّ

هذهّالدراسةّإلىّبيانّآدابّّالحوارّفيّالقصصّالقرآني,ّوالتدبرّاألمثلّلكتابّهللاّالنبعّالصافيّالذيّفيهّ

دنا,ّفيهّالحكمّالكثيرة,ّواألسلوبّاألمثلّلبناءّالمجتمعّالصحيحّمنّخاللّالبحثّفيّخبرّماّقبلنا,ّونبأّماّبع

النصوصّالقرآنيةّالتيّاشتملتّعلىّالقصص,ّوتحليلّمضامينهاّوغاياتها,ّوبيانّالثمراتّالمرجوةّمنّهذهّ

ّالنصوصّفيّالتأكيدّعلىّوحدةّالموضوعّوترابطّالمعاني,ّوبالغةّاألسلوب.ّ
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ّطابعّّوتكمنّأهميةّّّّّ ّيغلبّعليها ّيلحظهّالقارئّلكتابّهللاّمنّآياتّعديدة ّالدراسةّّمنّخاللّما هذه

الحوار,ّومجادلةّأهلّالكتابّوالمشركينّبالتيّهيّأحسن,ّومناقشةّعقائدهم,ّوي عدّالحوارّمنّالموضوعاتّ

حلةّحساسةّالمهمةّالتيّأصبحّالكلّيناديّبه,ّويدعوّإلىّمنهجه,ّخصوصا ّأنّاألمةّاإلسالميةّتعيشّمّر

وخطيرةّالّسيماّبعدّثوراتّّالربيعّالعربيّالتيّالّنزالّنعيشّتداعياتها,ّوقدّحفلّالقرآنّالكريمّوالسنةّالنبويةّ

بشواهدّعمليةّأصلتّلمبادئّالحوارّوآدابه,ّوأكدتّأنناّأمةّالحوار,ّوقدّاهتمّاإلسالمّبالحوارّاهتماما ّكبيرا ؛ّ

ّد ّأرسى ّفلقد ّالحوار, ّدين ّاإلسالم ّالنصوصّألن ّخالل ّمن ّآدابه ّوبين ّضوابطه, ّوقيد ّوقواعده, عائمه

التشريعيةّالواردةّفيّكتابّهللا,ّوسنةّنبيهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ؛ّوألنّطبيعةّالنفسّالبشريةّتميلّإلىّالحوارّ

ّالهادئّالبناءّالمقنع.

ّ

The etiquette of dialogue in the Qur'anic text 

Abstract 

      There is no doubt that the dialogue in Islam has multiple dimensions and 

renewed purposes, noble goals and noble goals, aiming at the happiness of 

humanity, maintaining its word, unity, bringing together various points of view, 

establishing the argument and pushing suspicions of words and deeds. The Holy 

Quran, and its rules and the Holy Quran, including the Koranic stories, and 

applied by the Messenger of Allah peace be upon him, and the good advances 

God bless them all, and the purpose of this study to explain the ethics of dialogue 

in the Quranic stories, and the optimal management of the book of God net 
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spring, Beyond us, in which the many judgment, and the best method of pulp 

DONC correct society through research in Quranic texts, which included stories, 

analyzing the contents and objectives, and the desired statement of these texts 

emphasize the unity of the subject Thamarat and thread meanings, eloquence and 

style. 

     The importance of this study is through the reader's attention to the book of 

God from many verses dominated by the nature of dialogue, and arguing with the 

people of the book and the polytheists, which is better, and discuss their beliefs, 

and the dialogue is one of the important topics that everyone calls and calls for its 

approach, Especially since the eruptions of the Arab Spring, which we still live in. 

The ceremony of the Holy Quran and the Sunnah has witnessed the process of 

establishing the principles of dialogue and ethics, and confirmed that we are a 

nation of dialogue. Islam has been interested in dialogue, because Islam is the 

religion of dialogue, And restricted controls E, and the ethics through the 

legislative texts contained in the Book of God, and the year of the Prophet peace 

be upon him; and because the nature of the human soul tend to dialogue calm 

and constructive convincing.   
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ّالمقدمة:

الحمدّهللّالذيّجعلّالحوارّأسلوبا ّومنهجا ّمرضيا ّ؛ّللوصولّإلىّالحقّالذيّيرضاهّ,ّوالصالةّوالسالمّّّّّ

ّبذلكّمنهجَاّللدعاةّمنّبعده,ّّوعلىّآلهّ علىّالحبيبّالمصطفىّّالذيّسلكّطريقّالحوارّفيّدعوتهّ,ّوسن 

ّحابتهّأجمعين,ّوبعد:وص

ي عدّالحوارّمنّأهمّوسائلّالدعوةّإلىّهللاّ؛ّمنّهناّكانتّالضرورةّملحةّللدعاةّوالعلماءّأنّيتقنواّفنّّّّّ

ّواالستقامةّعلىّمنهاجّهللاّ ّالفضيلة ّنحو ّمنّأجلّالوصولّإلىّقلوبّالبشرّوالتأثيرّعليها الحوارّوآدابه؛

لعقلّوالعدلّوالحوارّواستخدامهّللوصولّالىّالحقيقةّ,ّوالّيعرفّتعالىّ؛ألنّاإلسالمّدينّالحقّيقومّعلىّا

ّسياسةّاإلكراهّوالعنف.ّ

ومماّالّشكّفيهّأنّالحوارّعنصرّمهمّمنّعناصرّالنص,ّفإنّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّأكثرّإمتاعاّّّّ

اإلنسانّنفسه,ّوبينهّوروعةّ,ّفهوّيتناولّحوارّالخالقّمعّالمالئكة,ّوحوارّالمالئكةّمعّبنيّاإلنسانّ,ّوبينّ

وبينّقومه,ّوالغرضّالعامّمنّهذاّالحوارّالقرآنيّّهوّالتقريرّوالتذكيرّوالترغيبّوالترهيبّ,ّوعرضّالقصصّ

القرآنيّيتناولّعدةّأوجهّكأنّيأتيّبالملخصّثمّالتفصيالتّاألخرى,ّأوّبالعاقبةّّالتيّحلتّبهؤالءّاألقوامّ

تمثيليةّكحوارّإبراهيمّعليهّالسالمّمعّربه,ّوقدّجاءتّالقصةّّالظالمة,ّومصيرهمّثمّاألحداث,ّأوّعلىّشكل

ّكماّجاءتّلتثبتّصدقّرسالةّمحمدّصلىّهللاّ ّوتحركّكوامنّالخيرّفيها, القرآنيةّلتهذبّالنفسّالبشريةّ,

ّفالقصصّ ّواالنحراف, ّالتحريفّوالزيغ ّعن ّبذلكّتتصفّبالصدقّوالبعد ّفهي ,ّ ّالعربيّاألمي ّوسلم عليه

سنّالقصص,ّوالمكتبةّالعربيةّاإلسالميةّبحاجةّماسةّإلىّالمزيدّمنّالدراساتّواألبحاثّفيّالقرآنيّي عدّأح

شتىّحقولّالمعرفةّ؛لتكشفّالغثّمنّالسمين,ّفالقصصّالقرآنيّيمدناّبكلّجديدّمنذّنزولّالقرآنّالكريمّإلىّ

ّلغةّوالتاريخ.وقتناّالحاضر,ّفهيّوعاءّلعشراتّمنّالدراساتّفيّالبالغةّوالنحوّوكتبّالتفسيرّوال
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ّاستجالّمنّهناّجاءتّهذهّالدراسةّلبيانّآدابّالحوارّفيّالقصصّالقرآني؛ للموقفّالشرعيّمنه,ّودفعا ّء 

للشبهاتّالتيّتثارّحولّاإلسالمّوالمسلمين,ّولمعرفةّآدابّالحوارّمعّالمخالفّأهميةّكبيرةّ؛ّألنّهذهّمعرفةّ

وتوجههّنحوّالوصولّإلىّالهدفّالمنشودّ؛ّولذلكّكانّالواجبّهذهّاآلدابّهيّالتيّتضبطّمسارّالحوار،ّ

ّيدخلّفيّالحوارّمعّاآلخرّ ّحينما ّنصبّعينيه ّويجعلها ّأنّيكونّعلىّمعرفةّبها علىّكلّمحاورّمسلم

ّبينّ ّأصيال  ّمكانا  ّتحتل ّالمخالفّاآلخر ّمع ّوآدابه ّأهميته ّوبيان ,ّ ّاإلسالم ّفي ّالحوار ّودراسة المخالف,

ّمنّّالموضوعاتّالعلمية ّومباحثّالحوارّالمختلفةّمنّحيثّمفهومهّوقواعدهّوضوابطهّوأسسهّوأهميتهّ, ,

المباحثّالتيّاحتلتّمكانةّمرموقةّّفيّأبحاثّالعلماءّقديما ّوحديثا ّ,ّوقدّتناولهاّبشمولّوسعةّالّيتركانّ

اءّعليهاّ,ّواالستفادةّمجاال ّلإلضافةّ,إالّمحاولةّحسنّالعرض,ّوالترتيبّ,ّّوبيانّوجهّاالستفادةّمنها,ّوالبن

منّالنماذجّالتطبيقيةّالعمليةّمنها,ّوفيّهذهّالدراسةّسأتناولّآدابّالحوارّمعّاآلخرّّفيّضوءّماّوردّفيّ

ّمنّ ّ ّالقصصّالقرآني ّفي ّآدابّالحوار ّموضوع ّأن ّشك ّوال ,ّ ّهادفة ّآدابّحوارية ّمن القصصّالقرآني

الّسيماّفيّهذاّالوقتّالعصيبّالذيّتزايدّفيهّأنواعّالموضوعاتّالهامةّالتيّيجبّأنّنوليهاّعنايةّكبيرةّ,ّ

العنفّوالتطرفّ,ّوالميلّإلىّالشدةّوالغلظةّفيّالتوجيهّوالتعبيرّفاضحيّالحوارّضرورةّشرعيةّالّبدّمنهاّ

ّلمواجهةّالمشكالتّوالمستجداتّالتيّالّيخلوّمنهاّعصرّمنّالعصورّاإلسالمية.

 المبحث  األول :

 وإطارها النظري أدبيات الدراسة 

ّ:ويتضمنّماّيلي

 المطلب األول: مشكلة الدراسة ومسوغاتها 
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تكمنّمشكلةّالدراسةّفيّبيانّحاجةّالناسّإلىّااللتزامّبآدابّّالحوارّمنّخاللّالتمعنّوالتدبرّّفيّّّّّّ

ّنحو ّوجذبهم ,ّ ّتأليفّقلوبّالمخالفين ّفي ّتسهم ّفاعلة ّآدابّحوارية ّمن ّفيه ّما ّوبيان ّالقصصّالقرآنيّ

ّممتلئّ ّواقع ّفي ّخاصة ّبالغة ّأهمية ّله ّاإلسالم ّفي ّالحوار ّأن ّفي ّالدراسة ّمشكلة ّتكمن ّكما ,ّ اإلسالم

باالفتراءاتّالكثيرةّعلىّدينناّاإلسالميّالحنيفّ,ّونبيناّالمعصومّصلىّهللاّعليهّوسلم,ّوالّيخفىّعليناّماّ

ّّو ّالرحمة, ّنبي ّوعلى ,ّ ّشرسّعلىّاإلسالم ّمنّهجوم ّاليوم ّالعالم ّفيّيشهده ّالدراسة ّمشكلة ّ ّبلورة يمكن

ّالحوارّمعّاآلخرّفيّضوءّاآلدابّ ّأثناء ّهيّاآلدابّالتيّيجبّالتزامها ّما ّالتساؤلّالتالي: اإلجابةّعنّ

ّالعامةّالواردةّفيّّالقصصّالقرآنيّّ؟

 المطلب الثاني: أهمية الدراسة ومبرراتها  

ّتعالجّقضيةّمنّأهمّالقضاّّّ ّالتربويةّوالدينيةّ,ّوهيّآدابّالحوارّمعّتتخلصّأهميةّالدراسةّفيّكونها يا

اآلخرّفيّضوءّماّوردّفيّالقصصّالقرآنيّمنّآدابّ,ّوالتيّتعتبرّمنّوسائلّالتواصلّبينّالناسّ,ّوبهاّ

ّتتغيرّالرؤىّوالمفاهيمّوالمعتقداتّلدىّالناسّ,ّوتكمنّأهميةّهذهّ تنتقلّاألفكارّإلىّاآلخرين,ّوعنّطريقها

جّّالتيّستتوصلّإليها,ّومنّخاللّاألهدافّالتيّستسعىّلتحقيقها,ّوتكتسبّالدراسةّالدراسةّمنّخاللّالنتائ

أهميتين:ّنظريةّوعمليةّ,ّفمنّحيثّاألهميةّالنظريةّتشعرّباالستمتاعّواللذةّالعقليةّعندّتدبرّاآلياتّالقرآنيةّ

هذهّالحواراتّهيّخيرّّالكريمةّالتيّتنطويّعلىّحواراتّماتعةّرائعةّ,ّوأماّمنّحيثّاألهميةّالعلميةّ,ّفإن

ّ,ّفتصبحّحواراتهّ مرشدّفعالّللحواراتّالمنطقيةّواألخالقيةّواإلنسانية,ّوبإمكانّالمؤمنّأنّيحاكيهاّويقلدها

ّناجعةّوبالغةّألهدافها.

 المطلب الثالث : أهداف  الدراسة 

ّجا ّلهذا ّ؛ ّفيّالقصصّالقرآني  ّأدبّالحوار ّأالّوهو ّالمؤتمر ّمحاور ّبأحد ّإلىّّتتعلقّالدراسة ءتّالدراسة

ّتحقيقّاألهدافّّاآلتيةّ:
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ّالتيّّ-1 ّواالتصال ّالتواصل ّمنّوسائل ّوسيلة ّوأنه ّالداللة, ّفي ّأوسع ّوأنه ّالحقيقيّللحوار, ّالمفهوم بيان

ّتساهمّفيّتحقيقّمصالحّالناسّمتىّماّتمّمراعاةّأصولهّوآدابه.

ّتناّفيّظلّالتحدياتّالمعاصرةّ.بيانّمدىّإمكانيةّتطبيقّأدبّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّفيّحواراّ-2

ّالمساهمةّفيّبلورةّرؤيةّجديدةّللحوارّاإلسالميّالمبنيّعلىّالتفاهمّواحترامّالرأيّوالرأيّاآلخر.ّ-3

التوصلّإلىّنتائجّ,ّوتوصياتّ,ّوحلولّتسهمّفيّتوظيفّآدابّالحوارّاإلسالميّفيّالقصصّالقرآني,ّّ-4

ّعترافّبالخطأّ,ّواحترامّالرأيّوالرأيّاآلخر.وتعززّمبادئهّالمتمثلةّفيّتقبلّالنقدّواال

بيانّكيفيةّتوجيهّالحوارّمعّاآلخرّ؛ليكونّبناءّمنّخاللّبيانّأهمّالغاياتّالمرجوةّمنهّ؛ّحتىّالّيقعّّ-5

ّالناسّفيّفوضىّالتخبطّالحواري.

 المطلب الرابع:  أسئلة الدراسة 

ّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّ؟اآلتي:ّماّهيّآدابّ الرئيس تجيبّالدراسةّعنّالسؤال

ّماّالمقصودّبالحوارّفيّاإلسالمّلغةّواصطالحا ؟ّ:التساؤلّالتالي السؤال هذا من وتفرع

 المطلب الخامس: فرضيات الدراسة 

تنطلقّفرضياتّمنّخاللّمحاولةّاإلجابةّعنّالتساؤالتّالسابقةّ,ّمعّمحاولةّالمحافظةّعلىّاالنسجامّبينّّ

ّهذهّالتساؤالت.

 السادس: مفاهيم  الدراسة والمصطلحات المتعلقة بها المطلب 

 الباحث ألن واألساسيةّّللبحث؛ المهمةّ العناصر من يعد البحوث من أيّبحث في تحديدّالمفاهيمّ "ّإنّّّّ

 يريد التي الفكرة عن يعبر أن البدايةّّيستطيع منذ بدقة فيّبحثه يتناولها التي المفاهيم ويعرف يحدد عندما

ّ(.1قوله"ّ) يريد ماذا فهم على تساعدّاآلخرين واضحة وبرؤية محددة  بصورة عنها التحدث
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يعتبرّتحديدّالمفاهيمّّوالمصطلحاتّمنّالخطواتّالمنهجيةّالتيّيجبّعلىّالباحثّأنّيوليهاّأهميةّكبرىّّّّ

ّأمرا ّفيّغايةّاأل ّاألمرّي عدّحسبّقولّّأحدّالباحثينّ" هميةّ؛ّإذّبدونهّفيّأيّطرحّعلميّ؛ذلكّأنّهذا

ّنتفقّعليهاّ ّواضحة ّمفاهيم ّمن ّننطلق ّأن ّنستطيع ّوال ,ّ ّمفرغة ّحلقة ّفي ّوالمخالفين ّالمؤلفين ّمع سندور

ّ(ّ.2للوصولّإلىّحلّأيّمشكلةّ"ّ)

ّالتيّنودّّّّّّ ّوالمفاهيم ّأمرّالّغنىّعنهّفيّأيّبحثّعلمي,أوّأيةّدراسةّعلمية, ّالمفاهيم ويعتبرّتحديد

رّالّتعدوّأنّتكونّسوىّجملةّالمفاهيمّالمكونةّلعنوانّالدراسة,ّوالحديثّعنّضبطّالتوقفّّعندهاّباختصا

ّالمفاهيمّلمّي عدّترفا ّفكريا ّبقدرّماّصارّيعبرّعنّضرورةّمنهجيةّملحة.

ّالمطلبّالسابع:ّالدراساتّالسابقةّوموقعّالدراسةّمنها:ّ

مؤتمراتّالعلميةّالمتعلقةّبالحوارّالتيّعقدتّتوجدّالعديدّمنّالدراساتّواألبحاثّالعلميةّالمقدمةّفيّالّّّّّ

ّواأللفاظّذاتّ ّمفاهيمه, ّبالحوارّفيّاإلسالم: ّالمتعلقة ّوالتيّتبينّالقضايا ّاإلسالميّ, فيّشتىّدولّالعالم

فيّحدودّاطالعيّّّ-الصلةّبهّّ,وضوابطهّوقواعدهّوأسسهّ,ّونماذجهّفيّالكتابّوالسنةّ,ّغيرّأنهّالّتوجدّ

ّ-المتواضع ّمّ ّمنّهذهّدراسة ّمدىّاالستفادة ّوتبينّ ّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّ, ّتبينّآدابّ تخصصة

فيّالحوارّّاإلسالميّفيّّ السابقة اآلدابّفيّحواراتناّاليوميةّفيّظلّالتحدياتّالمعاصرةّ,ّولعلّالدراسات

ّبمثابة ّكانت ّ ّالمتنوعة ّالمختلفة علىّ خاللها من تعرف للباحث،حيث االستطالعية الدراسات قضاياه

هذهّ إليه خلصت بما ومقارنتها منها لالستفادة توصلتّإليها التي الدراسات،والنتائج لتلك النظرية المنطلقات

وتوصيات,ّّومنّأشهرّهذهّالدراساتّ:أصولّالحوارّّوآدابهّفيّاإلسالمّللدكتورّصالحّ نتائج من الدراسات

صولهّتناوال ّعاما ّ,ّوبسطّالكالمّفيّآدابّالحوارّدونّبنّعبدّالهّبنّحميد,ّفرغّفيهّالحوارّ,ّوتناولّبعضّأ

ّ,ّ ّوآدابه ّوشروطه ّمشروعيته ّأصحابّاألديان: ّمع ّ,والحوار ّالكتابّوالسنة ّاآلدابّفيّضوء ّلهذه تأصيل

للدكتورّأحمدّبنّيوسفّالدينّتركستانيّ,ّحيثّتعرضّلتعريفّالحوارّوالدينّوالثقافةّ,ّوتعرضّلموضوعّ
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القضاياّالتيّيجوزّفيهاّالحوارّ,ّومؤهالتّالمحاورّوآدابهّ,ّدونّتوسعّفيّجانبّصراعّالحضاراتّ,ّوبينّ

التأصيلّالشرعيّلهذهّاآلدابّ,ّوالحوارّوآدابهّوضوابطهّفيّضوءّالكتابّوالسنةّللدكتورّيحييّبنّمحمدّ

وارّحسنّزمزميّ,ّتطرقّللحديثّفيّرسالتهّالماجستيرّعنّالحوارّوالجدلّوالمناظرةّ,ّوعرضّألهميةّالح

وأصولهّوأركانهّوآدابهّبشكلّعام,ّوأدبّالحوارّفيّاإلسالمّلمحمدّسيدّطنطاويّ,ّحيثّعرضّفيهّألسبابّ

ّناصرّ ّبن ّلسعد ّالحوار ّوأدب ,ّ ّالكتاب ّأهل ّمع ّالحوار ّمن ّونماذج ّاإلسالم ّفي الخالفّوأسسّالحوار

ابطّالحوارّ,ّوالفرقّالشتري,ّحيثّعرضّفيهّلتعريفّالحوارّوبعضّمحاوراتهّرسولّهللاّ,ّوعرضّفيهّضّو

ّالرحمنّ ّعبد ّبن ّألحمد ّالسلوكية ّوآدابه ّالمنهجية ّأصوله ّالحوار ,ّ ّالممنوع ّوالمراء ّالمشروع ّالجدل بين

ّالصويان,ّحيثّتعرضّفيهّلتعريفّالحوارّوأهميتهّومنهجيتهّوآدابه.

سابقينّلبناتّالّوماّيميزّهذهّالدراسة:ّتفردهاّبالحديثّعنّجوانبّأخرىّمنّالحوارّ,ّلتضيفّلبنةّإلىّّّّ

فيّبيانّآدابّالحوارّفيّضوءّماّجاءّالقصصّالقرآنيّمنّحواراتّ,ّوماّّفيّهذاّالمجال,ّحيثّتخصصت

ّمدىّاالستفادةّمنّهذهّاآلدابّفيّحواراتناّاليوميةّفيّظلّالتحدياتّالمعاصرة؟

ّالمطلبّالثامن:ّالمنهجيةّالمتبعةّفيّالدراسةّوخطتهاّ

ّبالحوار,ّّّّّ ّ ّالكتابّالمتعلقة ّمن ّللنصوصّالشرعية ّاالستقرائيّواالستقصائي ّالمنهج سلكتّفيّدراستي

ّقبلّ ,ّ ّوالتيّتنحصرّفيّاآلدابّ ,ّ ّفيّظلّالقصصّالقرآنيّ ّللحوارّ ّواستنباطّلآلدابّالعامة وتحليليها

,ّوبيانّللثمرةّالمرجوةّمنّذلكّ,ّّوقدّقسمتّهذهّالدراسةّإلىّمقدمة,وثالثّّار,ّوبعدّالحوارر,ّوأثناءّالحّوالحوا

ّالنظري،ّويتضمنّماّّ:مباحث,ّوخاتمةّعلىّالنحوّاآلتي ّالمبحثّاألول:ّأدبياتّالدراسةّوإطارها المقدمةّ,

ضياتّالدراسةّ,ّومفاهيمّالدراسةّمشكلةّالدراسةّومبرراتهاّ,ّوأهميتهاّومسوغاتها,ّوأهدافها,ّوأسئلتها,ّوفّرّ:يلي

ّ,ّ ّالدراسة ّفي ّالمتبعة ّوالمنهجية ّمنها, ّالدراسة ّوموقع ,ّ ّالسابقة ّوالدراسات ,ّ ّبها ّالمتعلقة والمصطلحات

ّآدابّالحوارّفيّ ّوالمبحثّالثالثّ: ,ّ ّوالمبحثّالثاني:التعريفّبالحوارّاإلسالميّلغةّواصطالحا  وخطتها,
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ّوالتطب ّ ّوالنماذج ,ّ ّالقرآني ّالنتائجّالقصص ّأهم ّأودعتها ّبخاتمة ّختمت ّثم ّاآلداب, ّلهذه ّالعملية يقات

ّوالتوصياتّالتيّخلصتّإليهاّمنّخاللّهذهّالدراسة.

 المبحث الثاني:

 التعريف بالحوار اإلسالمي لغة واصطالحاً 

المجاوبةّومراجعةّبتتبعّكلمةّالحوارّفيّالمعاجمّوالقواميسّواالستعماالتّاللغويةّلها،ّنجدّأنهاّالّتخرجّعنّ

ّالكالم.

ورة:ّالجوابّكالتحويرّوالحوارّويكسرّوالجيرةّّّ :ّالرجوع......ّوالمحاورةّوالَمحَورةّوالَمح  الحوارّلغة:ّ"ّالحور 

وا:ّتراجعواّالكالمّبينهمّّ"ّ) ّ(.3والحويرةّومراجعةّالنطقّ,ّوتحاَور 

,ّوالحور:ّالنقصانّبعدّالزيادةّألنهّرجوعّّالحوارّمشتقّمنّالحورّ,ّوهو:ّالرجوعّعنّالشيءّوإلىّالشيءّّّ

ّفيّ ّوالكالم ّالمنطق ّمراجعة ّوالمحاورة: ,ّ ّالتجاوب ّوالتحاور ,ّ ّالمجاوبة ّوالمحاورة ,ّ ّحال ّإلى ّحال من

ّ(4المخاطبةّ"ّ)

ّوالّّّّّ ّوحورا  ّإليّحوارا ّرجع ّفما ّكلمته ّعبيدّعنّاألصمعي: ّوالّمحورة)ّ–روىّأبو ّوالّحويرة (,5ّحويرا 

حورّ,ّقالّابنّفارسّ:"ّالحاءّوالواوّوالراءّثالثةّأصول:ّأحدهاّلون،ّواآلخرّالرجوع،ّوالثالثّأنّّوالحوارّمن

وَرة ّوَحِوير اّ")6يدورّالشيءّدورا"ّ) َّحَوار اّوِحَوار اّوَمح  (ّ,ّومنّكالمّعليّبنّأبي7ّ(,ّتقول:ّكلمتهّفماَّرَجَعّإليَّ

ّ(.8اّبعثتماّبهّأيّبجوابّذلكّ")طالبّرضيّهللاّعنه:ّيرجعّإليكماّأبناءكماّبحورّم

ّفيّالعملّّّ ّأكثر ّأو ,ّ ّالحديثّالذيّيجريّبينّشخصين ّالحوارّهو "ّ ّالوسيطّ: ويقولّصاحبّالمعجم

(,ّوتأكيدا ّعلىّذلكّّيقولّأحمدّصدقيّّالدجاني9ّالقصصي،ّأوّبينّممثلينّ,أوّأكثرّعلىّالمسرحّونحوهّ")

الحوارّتشهدّمطارحةّأفكار،ّوهىّتتضمنّمحادثةّتجريّ:"ّالحوارّهوّحديثّيتضمنّطرحّأفكارّّوعمليةّ

ّلتصلّبهذهّ ّوالمراد ّالتجاوبّوالمراجعة ّالطرحّأكثرّمنّجوابّوتتسعّدائرة بينّأكثرّمنّاثنينّويتلقىّفيه
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(,ولذا10ّاألطرافّإلىّأجوبةّأخرىّفقدّتنتهيّبهمّإلىّاالتفاقّأوّإلىّاطمئنانّكلّمنهمّلماّتوصلّإليةّّ"ّ)

ّ(.11«)وحاورته:ّراجعتهّالكالمّوهوّحسنّالحوار»ّفيّأساسّالبالغة:ّقالّالزمخشريّ

ّفيّّّّّ ّتراجعوا ّوتحاوروا: ّفيّالمخاطبة, ّوالكالم ّالنطقّ, ّومراجعة ّ ّالمجاوبة ّالمحاورة: ويقولّالزبيديّ:"

ّ(12الكالمّفيماّبينهمّ")

ّّّّ ّفما ّكل مته ّفيقال: ,ّ ّالتحاور ّومنه ,ّ ّالكالم ّفي ة ّالمراد  ّهو:" ّ,ّوالحوار ّجوابا  ّأي ,ّ ّحوارا  ّمنه رجعت

ّ؛أيّ ّالحور ّضعيف ّويقال: ,ّ ّكالمشاورة ّمصدر ّوهو ,ّ ّالمخاطبة ّفي ّوالكالم ّالمنطق ّمراجعة والمحاورة:

ّ(13المحاورةّ"ّ)

ّوذلكّباعتبارّالمقصودّ ّتعددتّتعريفاتّالحوارّمنّحيثّاالصطالحّإلىّعدةّصيغّ, الحوارّاصطالحا :

لمعنىّ,وللحوارّعدةّتعريفاتّفيّاالصطالحّ,ّأذكرّمنّهذهّالتعريفاتّعلىّمنه,ّوإنّكانتّكلهاّمتقاربةّفيّا

ّسبيلّالمثالّالّالحصرّ:

عرفّّالدكتورّعبدّالستارّالهيتيّّالحوارّبأنهّ:"ّأسلوبّيجريّبينّطرفينّ,ّيسوقّكلّمنهماّمنّّ-1ّّّ

الحقائقّوتقريرهاّمنّوجهةّالحديثّماّيراهّويقتنعّبهّ,ّويراجعّالطرفّاآلخرّفيّمنطقهّوفكرهّقاصدا ّبيانّ

ّ(14ّنظرهّ"ّ)

ّتوضيحّّ-2ّّ ّهيّنوعّمن ّ,أو ّعرضّلوجهتيّنظر ":ّ ّبأنها ّالمحاورة ّزيادة ّالمجيد ّعبد ّخليل عرفّد.

ّ(15خصائصّمختلفةّألمرين"ّ)

ّ(16عرفهّعبدّهللاّعليّالعليانّ:"ّالمجلوبةّوالمراجعةّفيّالمسألةّموضوعّالتخاطبّ"ّ)ّ-3ّّ

عريفاتّأنهاّعرفتّالحوارّبصورتهّالعامةّ,ّوالتيّتتسعّألشكالّوأنواعّوصورّالحوارّويالحظّعلىّهذهّالتّّ

ّالمتعددة,ّكالحوارّبينّاألديانّ,ّوالحوارّبينّالمذاهبّالفقهيةّ,ّأوّالعقدية,ّأوّالحضارات.
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ّوالحقائق,ّّ-4ّ ّاألفكار, ّالديانتين, ّأهل ّمن ّالمتحاورون ّيتبادل ّبأن ّالحوار:" ّالحسن ّيوسف ّد. عرف

لمعلوماتّ,ّوالخبرات,ّالتيّتزيدّمنّمعرفةّكلّفريقّباآلخرّبطريقةّموضوعية,ّتبينّماّقدّيكونّبينهماّمنّوا

تالقّ,أوّاختالفّ,ّمعّاحتفاظّكلّطرفّبمعتقداتهّفيّجوّمنّاالحترامّالمتبادلة,ّوالمعاملةّبالتيّهيّأحسن,ّ

ّإش ّهو ّيرجىّمنه ّما ّبل ّالتجريح, ّالتشكيكّومقاصد ّنوازع ّعن ّوالتفاهمّبعيدا  ّالمسالمة, ّ,وروح ّالمودة اعة

ّ(17,والوئامّ,ّوالتعاونّفيماّيقعّالتوافقّفيهّمنّأعمالّالنفعّالعامّللبشريةّ"ّ)

ّالوصولّإلىّّ-5ّّّّّّ ّالحديثّبينّطرفينّأوّأكثرّحولّقضيةّمعينةّالهدفّمنها ":ّ ي عرفّالحوارّبأنه

قناعية،ّوالّيشترطّفيهّالحصولّعلىّنتائجّفوريةّّالحقيقةّبعيدا ّعنّالخصومةّوالتعصبّبلّبطريقةّعلميةّإ

("18ّ)ّ

ّأنّيتناولّالحديثّطرفانّأوّأكثرّعنّطريقّالسؤالّوالجوابّ,ّّ-6ّّّّّ يرىّالنحالويّأنّالحوارّهوّ:"

ّفيتبادالنّالنقاشّحولّأمرّمعين,ّوقدّيصالنّإلىّنتيجةّ,ّوقدّالّيقنعّ بشرطّوحدةّالموضوعّأوّالهدفّ,

ّ(19كنّالسامعّيأخذّالعبرةّويكونّلنفسهّموقفا "ّ)أحدهماّاآلخر,ّول

الحوارّهو:ّمحادثةّبينّشخصينّأوّفريقين،ّحولّموضوعّمحدد،ّلكلّمنهماّوجهةّنظرّخاصةّّ-7ّّّّّ

به،ّهدفهاّالوصولّإلىّالحقيقة،ّأوّإلىّأكبرّقدرّممكنّمنّتطابقّوجهاتّالنظر،ّبعيدا ّعنّالخصومةّأوّ

مّوالعقل,معّاستعدادّكال ّّالطرفينّلقبولّالحقيقةّولوّظهرتّعلىّيدّالطرفّالتعصب،ّبطريقّيعتمدّعلىّالعل

ّ(20ّاآلخر)

ّبطريقةّّ-8ّّّّ ّبينهما ّالكالم ّتداول ّفيه ّفريقينّيتم ّأو ّنوعّفيّالحديثّبينّشخصين، ّبأنه عرفّالحوار

وهوّضربّمنّمتكافئة،ّفالّيستأثرّأحدهماّدونّاآلخرّويغلبّعليهّالهدوءّوالبعدّعنّالخصومةّوالتعصب،ّ

ّ(.21األدبّالرفيعّوأسلوبّمنّأساليبه)
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والتعريفاتّاالصطالحيةّالسابقةّللحوارّالّتخرجّعنّالتعريفّاللغويّله,الذيّنجدّأنّأكثرّتعريفاتّالباحثينّّ

تفيدّبأنّالحوارّهوّ:"ّحديثّبينّطرفينّأوّأكثرّاختلفتّنظرتهماّّحولّموضوعّمحدد,ّيقصدانّبهّمعرفةّ

ّ(.22وصلّإلىّاتفاقّ"ّ)الحقيقةّ,أوّالت

ومنّخاللّالتعريفاتّالسابقةّيمكنّالقولّبأنّتعريفّد.ّالهيتيّهوّأوضحّالتعريفاتّوأبينهاّوأدقهاّفيّّّّّ

ّبالحوارّالذيّيتضمنّمحادثةّبينّشخصينّحولّموضوعّمحددّلكلّمنهماّوجهةّنظرّ الداللةّعلىّالمراد

ممكنّمنّتطابقّوجهاتّالنظرّ,ّبعيدا ّعنّالخصومة,ّخاصةّبهّهدفهاّالوصولّإلىّالحقيقةّ,ّأوّأكبرّقدرّ

ّأوّالتعصب.

وفيّضوءّهذهّالنقوالتّالسابقةّّجمعيهاّنجدّبأنّالحوارّفيّكلّاالستعماالتّالّيخرجّعنّكونهّمراجعةّّّّّ

الكالمّبينّالمتحاورينّللوصولّإلىّنوعّمنّالتقاربّوالتفاهمّفيّووجهاتّالنظرّّفيّالرأيّ,أوّالوصولّإلىّ

ارّمشتركةّتخدمّالهدفّمنّالحوارّ,ّّوإلىّذلكّالمعنىّأشارّصاحبّالمعجمّالفلسفيّفيّقولهّ)...ّحاورهّأفك

(,ّّوالتحاور:ّالتجاوب،ّلذلكّال37ّمحاورةّجادله،ّقالّتعالى:ّ"ّقالّلهّصاحبةّوهوّيحاورهّ"ّ)الكهفّ,آيةّّ

ه،ّوغايةّالحوارّتوليدّاألفكارّالجديدةّبدّفيهّمنّوجودّمتكلمّومخاطب،ّوالّبدّفيهّمنّتبادلّالكالمّومراجعت

ّوإغناء ّ ّللمعاني ّتوضيح ّالتجارب ّهذا ّوفي ّالقديمة، ّعرضّاألفكار ّعلى ّاالقتصار ّال ّالمتكلم، ّذهن في

ّ(23سميّجدال ّ"ّّ)ّ-للمفاهيمّيقضيانّإلىّتقدمّالفكرّ,ّوإذاّكانّالحوارّتجاوبا ّبينّاألضداد

ّبأنه:ّّالمراجعةّبالكالمّبينّطرفينّومنّخاللّماّسبقّفإنهّيمكنّتعريفّالحّّّّ ََ وارّتعريفا ّجامعا ّمانعا 

ّ(24حولّقضيةّمعينةّبأسلوبّعمليّهادئ,ّقائمّعلىّالحجةّواإلقناعّبغرضّالوصولّإلىّالحقّفيهاّ)

وتأسيسا ّعلىّماّسبقّفإنّالمسلمينّمطالبونّاليومّ,أكثرّمنّأيّوقتّمضىّ,ّبتمثلّحقيقيّلروحّالديانةّّّّّ

ّ,ّّاإلسالمية ّالمنكر ّبالمعروفّوالنهيّعن ّواألمر ّالحسنة ّوالموعظة ّبالحكمة ّالحوار ّفي ّالمتمثلة السمحة

ّوالترفعّعنّّالتعصبّوالتطرف.ّ
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 المبحث الثالث  :

 آداب الحوار في القصص القرآني , والنماذ   والتطبيقات العملية لهذه اآلداب 

العصرّالحديثّبماّيتصفّبهّمنّثورةّهائلةّفيّنظامّالمعلوماتّ,ّوتعددّوسائلّاالتصاالتّالحديثة؛ّّّّّ

بهدفّنشرّالمعلوماتّبسهولةّفيّثوانّمعدودة,ّوفيّكافةّأرجاءّالمعمورة,ّرغمّماّفيهاّمنّحقائقّونظريات,ّ

ّيكونّإلىّالحوارّالبناءّبالحكمةّوالموعظةّال ّالعصرّأحوجّما حسنةّ,ّوالبعدّعنّالجدالّ؛ونظرا ّولكنّهذا

ألهميةّهذاّالحوارّفيّتبليغّالدعوةّإلىّهللاّإلىّالناسّعلىّبصيرةّوعلمّ,ّولماّللكلمةّالطيبةّمنّآثارّحميدةّ

فيّالنفوسّ؛فإنّالمتدبرّوالمتمعنّفيّالقصصّالقرآنيّيجدّأنّعنايةّواضحةّوكبيرةّبالحوارّالبناءّالهادف؛ّ

ّالقصصّالقرآنيّنماذجّعمليةّتطبيقيةّواقعيةّفيّالحوارّالبناء,ّألنهّالطريقّاألمثلّلإلق ّلنا ّقدم ّوقد ناعّ,

ومنهاّماّدارّبينّهللاّتباركّوتعالىّوبينّمالئكتهّفيّموضوعّخلقّآدمّعليهّالسالمّ,ّقالّتعالىّ:"َّوِإْذَّقاَلّ

ّ ِّفيّاأْلَْرِضَّخِليَفة  ِّإنِ يَّجاِعٌل ِّلْلَماَلِئَكِة ّأَّّۖ  َربَُّك َّقال وا ّن َسبِ ح  َّوَنْحن  َماَء ّالدِ  َّوَيْسِفك  ِّفيَها َّمنّي ْفِسد  ِّفيَها َتْجَعل 

َّلَكّ ْمَّعَلىّاْلَماَلِئَكِةَّفقَّّۖ  ِبَحْمِدَكَّون َقدِ س  َّعَرَضه  لََّهاّث مَّ َّماّاَلَّتْعَلم وَنّ,َّّوَعلََّمّآَدَمّاأْلَْسَماَءّك  اَلَّقاَلِّإنِ يّأَْعَلم 

َّماَّعلَّْمَتَناَّأنِبئ وِنيِّبَأْسمَّ ْبَحاَنَكّاَلِّعْلَمَّلَناِّإالَّ نت ْمَّصاِدِقيَنّ,َّقال واّس  ؤ اَلِءِّإنّك  ّ,ّّّۖ  اِءّهَٰ ّاْلَحِكيم  ِإنََّكَّأنَتّاْلَعِليم 

َّأنِبْئه مِّبَأْسَماِئِهْمّ َماَواِتَّواأْلَْرِضَّوأَْعَلم َّماَّفَلمَّاَّأنَبَأه مِّبَأْسَماِئِهْمَّقاَلَّأَلْمَّأق لّلَّك ْمِّإن ِّّۖ  َقاَلَّياّآَدم  يّأَْعَلم َّغْيَبّالسَّ

ّآيةّ ,ّ ّ)البقرة "ّ ّ َّتْكت م وَن نت ْم ّك  َّوَما وَن ّدارّبينّّهللاّسبحانهّوتعالىّوإبراهيمّعليه33ّ-30ت ْبد  ّما ّومنها ,ّ )

َّأِرِنيَّكْيَفّت ْحِييّالسالمّعندماّطلبّمنّربهّأنّيريهّكيفّيحييّالموتىّّ,ّفقالّتعالىّ:"َّوِإْذَّقاَلِّإْبرَّ اِهيم َّربِ 

َّقْلِبيّّۖ  َقاَلَّأَوَلْمّت ْؤِمنّّۖ  اْلَمْوَتٰىّ ّاْجَعْلّّۖ  َقاَلَّبَلٰىَّولَِٰكنّلِ َيْطَمِئنَّ ِّإَلْيَكّث مَّ ْره نَّ ْذَّأْرَبَعة ّمِ َنّالطَّْيِرَّفص  َقاَلَّفخ 

َّيأّْ اّث مَّّاْدع ه نَّ ْزء  ّج  ْنه نَّ َّجَبٍلّمِ  لِ  َّّللاَََّّعِزيٌزَّحِكيٌمّ"ّ)البقرةّ,ّآيةّّۖ  ِتيَنَكَّسْعي اَّعَلٰىّك  (ّ,ّومنهاّما260َّواْعَلْمَّأنَّ

ّفقالّتعالىّ:"ّّ دارّبينّهللاّسبحانهّوتعالىّوموسىّعليهّالسالمّحينّطلبّمنّربهّأنّيسمحّلهّبرؤيتهّ,

ّأَّ َّربِ  َّقاَل َّربُّه  َّوَكلََّمه  ِّلِميَقاِتَنا ّم وَسٰى َّجاَء َّوَلمَّا ِّإَلْيَك َّفِإِنّّۖ  ِرِنيَّأْنظ ْر ِّإَلىّاْلَجَبِل ّاْنظ ْر ِكِن َّتَراِنيَّولَٰ َّلْن َقاَل
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َّفَسْوَفَّتَراِنيّ َّمَكاَنه  ّم وَسٰىَّصِعق اّّۖ  اْسَتَقرَّ َّدكًّاَّوَخرَّ ِّلْلَجَبِلَّجَعَله  َّتَجلَّٰىَّربُّه  ْبَحاَنَكّّۖ  َفَلمَّا َّأَفاَقَّقاَلّس  َفَلمَّا

ِّإَليّْ ْؤِمِنيَنّ"ّ)األعرافّ,ّآيةّت ْبت  ّاْلم  ل  (ّ,ّومنهاّماّدارّبينّهللاّسبحانهّوتعالىّوعيسىّعليه143َّكَّوَأَناَّأوَّ

السالمّعندماّسـألّربهّعماّإذاّكانّطلبّمنّالناسّأنّيتخذوهّوأمهّألهينّمنّدونّهللاّ,ّفقالّتعالىّ:"َّوِإْذّ

َِّقاَلَّّللاَّ َّياِّعيَسىّاْبَنَّمْرَيَمَّأَأْنتَّ وِنَّّللاَّ َهْيِنِّمْنّد  َيِّإلَٰ ْلَتِّللنَّاِسّاتَِّخذ وِنيَّوأ مِ  ِّليَّأْنّّۖ  ّق  ْبَحاَنَكَّماَّيك ون  َقاَلّس 

ّ َّلْيَسِّليِّبَحقٍ  َّعِلْمَته ّّۖ  َأق وَلَّما َّفَقْد ْلت ه  ّق  ْنت  َّماِّفيَّنْفِسَكّّۖ  ِإْنّك  َّماِّفيَّنْفِسيَّواَلّأَْعَلم  ْنَتِّإنََّكّأَّّۖ  َتْعَلم 

ّاْلغ ي وِبّ"ّ)المائدةّ,آيةّ م  ّبذبحّابنهّ,ّفقال116َّعالَّ (,,ّومنهاّالحوارّفيّقصةّإبراهيمّعليهّالسالمّحينّهم 

َكَّفاْنظ ْرَّماَذاّ ِّإنِ يَّأَرٰىِّفيّاْلَمَناِمَّأنِ يَّأْذَبح  ْعَيَّقاَلَّياّب َنيَّ اَّأَبِتّاْفَعْلَّقاَلّيَّّۖ  َتَرٰىّتعالىّ:"َّّفَلمَّاَّبَلَغَّمَعه ّالسَّ

ّ اِبِريَنّ"ّ)الصافاتّ,ّآيةّّۖ  َماّت ْؤَمر  ِنيِّإْنَّشاَءَّّللاَّ ِّمَنّالصَّ (ّ,ومنهاّحوارّسيدناّإبراهيمّمعّقومهّ,102َّسَتِجد 

َّعَلْيِهْمَّنَبَأِّإْبَراِهيَمّ,ِّإْذَّقاَلّأِلَِبيِهَّوَقْوِمِهَّماَّتْعب د وَنّ,َّقال واَّنعّْ َّلَهاَّعاِكِفيَنّ,ّفقالّتعالىّ:"َّواْتل  اَّفَنَظلُّ َّأْصَنام  ب د 

ِلَكّ وَنّ,َّقال واَّبْلَّوَجْدَناّآَباَءَناَّكذَٰ رُّ َيْفَعل وَنّ,َقاَلَّأَفَرَأْيت مّمَّاَّقاَلَّهْلَّيْسَمع وَنك ْمِّإْذَّتْدع وَنّ,َّأْوَّينَفع وَنك ْمَّأْوَّيض 

م ّاأْلَّ وَنّ,َّأنت ْمَّوآَباؤ ك  ّاْلَعاَلِميَنّ"ّ)الشعراء,ّاآليةّمنّك نت ْمَّتْعب د  َّربَّ ّلِ يِّإالَّ وٌّ ْمَّعد  (,ّّومنها77ّ-69ْقَدم وَنّ,َّفِإنَّه 

وَنَّكاَنِّمْنَّقْوِمّم وَسٰىَّفَبَغٰىَّعَلْيِهْمّ َّقار  ّۖ  الحوارّالذيّدارّّفيّقصةّقارونّمعّقومهّ,ّفقالّتعالىّ:"ِّإنَّ

ِّباْلع ْصَبِةّأ وِليّاْلق وَِّةِّإْذَّقاَلَّله َّقْوم ه ّاَلَّتْفَرْحَّّوآَتْيَناه ِّمَنّاْلك ن وِزَّماِّإنَّّ ّاْلَفِرِحيَنّّّۖ  َمَفاِتَحه َّلَتن وء  َّّللاََّّاَلّي ِحبُّ ِإنَّ

(ّ,ّومنهاّفيّالحوارّفيّقصةّداودّعليهّالسالمّمعّالخصمينّ,ّفقالّتعالىّ:"َّوَهْل76ّ"ّ)القصصّ,ّآيةّ

ْمَّأَتاَكَّنَبأ ّاْلَخْصِمّإِّ وَدَّفَفِزَعِّمْنه  واّاْلِمْحَراَب,ِّإْذَّدَخل واَّعَلٰىَّداو  َناّّۖ  َقال واّاَلَّتَخْفّّۖ  ْذَّتَسوَّر  َخْصَماِنَّبَغٰىَّبْعض 

َذاَّأِخيَّله ِّتسّْ ّهَٰ َراِطّ,ِّإنَّ َّواَلّت ْشِطْطَّواْهِدَناِّإَلٰىَّسَواِءّالصِ  َوِتْسع وَنَّنْعَجة َّوِلَيّّعٌَّعَلٰىَّبْعٍضَّفاْحك مَّبْيَنَناِّباْلَحقِ 

(ّ,ّومنهاّفيّالحوارّفيّقصةّشعيب23ّّ-21َنْعَجٌةَّواِحَدٌةَّفَقاَلَّأْكِفْلِنيَهاَّوَعزَِّنيِّفيّاْلِخَطاِبّ"ّ)صّ,ّآيةّ

َعْيب اّ واَّّللاََّّّۖ  عليهّالسالمّّمعّقومهّ,ّفقالّتعالىّ:"َّوِإَلٰىَّمْدَيَنَّأَخاه ْمّش  ٍهَّغْير ه َّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  َّماَّلك ْمِّمْنِّإلَٰ

واّاْلِمْكَياَلَّواْلِميَزاَنّّۖ   َّعَلْيك ْمَّعَذاَبَّيْوٍمّم ِحيٍطّ"ّ)هود,ّآيةّّۖ  َواَلَّتْنق ص  (ّّ,84ِّإنِ يَّأَراك ْمِّبَخْيٍرَّوِإنِ يَّأَخاف 
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َّعَلْيِهمّْ َّواْتل  ّ ّفقالّتعالى:" ّقصةّالحوارّفيّقصةّابنيّآدمّعليهّالسالم, َباّومنها َّقرَّ ِّإْذ ِّباْلَحقِ  ّآَدَم ّاْبَنْي َّنَبَأ

ّّۖ  ق ْرَبان اَّفت ق بِ َلِّمْنَّأَحِدِهَماَّوَلْمّي َتَقبَّْلِّمَنّاآْلَخِرَّقاَلّأَلَْقت َلنََّكّ َّّللاَّ ِّمَنّاْلم تَِّقيَنّ,َّلِئنَّبَسطَتِّإَليَّ َقاَلِّإنََّماَّيَتَقبَّل 

َّأنَّتب وَءِّبِإْثِميَّوِإْثِمَكّّۖ  َباِسٍطَّيِدَيِّإَلْيَكّأِلَْقت َلَكَّيَدَكِّلَتْقت َلِنيَّماَّأَناّبِّ ّاْلَعاَلِميَنّ,ِّّإنِ يّأ ِريد  َّّللاَََّّربَّ ِإنِ يَّأَخاف 

ّ َّأْصَحاِبّالنَّاِر ِّمْن ّآيةّّۖ  َفَتك وَن ّ)المائدة "ّ ّالظَّاِلِميَن َّجَزاء  ِلَك ّدارّمنّحوارّفي29ّّ-27َوذَٰ ّما (ّّ,ّومنها

ْنِّعَباِدَناّآَتْيَناه َّرْحَمة ّمِ ْنّقصةّم اّمِ  وسىّعليهّالسالمّمعّالعبدّالصالحّالخضرّّ,ّفقالّتعالىّ:"َّفَوَجَداَّعْبد 

لِ ْمَتّرّ  اّ,َّقاَلَّله ّم وَسٰىَّهْلَّأتَِّبع َكَّعَلٰىَّأنّت َعلِ َمِنِّممَّاّع  نَّاِّعْلم  اّ,َقاَلّإِِّعنِدَناَّوَعلَّْمَناه ِّمنّلَّد  نََّكَّلنَّتْسَتِطيَعّْشد 

ِنيِّإنَّشاَءَّّللاَّ َّصاِبر اَّواَلّأَّ ْبر ا,َّقاَلَّسَتِجد  َّعَلٰىَّماَّلْمّت ِحْطِّبِهّخ  ْعِصيَّلَكَّأْمر اّّ"َّمِعَيَّصْبر اّ,َّوَكْيَفَّتْصِبر 

بّالذيّ(,ّومنهاّالحوارّالبناءّفيّحكايةّبلقيسّّعندماّّاستشارتّّقومهاّفيّالخطا69-64)الكهفّ,آيةّ

َّيْأِتيِنيِّبَعْرِشَهاَّقْبَلَّأنَّيْأت وِنيّ م ْسِلِميَنّ,ّوردّمنّسليمانّعليهّالسالمّ,ّفقالّتعالى:"َّقاَلَّياَّأيَُّهاّاْلَمََل َّأيُّك ْم

َقاِمَكّ َّأَناّآِتيَكِّبِهَّقْبَلَّأنَّتق وَمِّمنّمَّ َنّاْلِجنِ  َّأِميٌنّ,َّقاَلّالَِّذيِّعنَده ِّعْلٌمّمِ َنَّوِإنِ يَّعَلْيِهَّلَقِويٌّّّۖ  َقاَلِّعْفِريٌتّمِ 

ِّإَلْيَكَّطْرف َكّ َّأْمّّۖ  اْلِكَتاِبَّأَناّآِتيَكِّبِهَّقْبَلَّأنَّيْرَتدَّ ر  َذاِّمنَّفْضِلَّربِ يِّلَيْبل َوِنيَّأَأْشك  َفَلمَّاَّرآه ّم ْسَتِقرًّاِّعنَده َّقاَلّهَٰ

ّ ِّلَنْفِسِهَّوَمنَّشَكَرَّفِإنََّماَّيْشكّ ّۖ  َأْكف ر  واَّلَهاَّعْرَشَهاَّننظ ْرَّأَتْهَتِديّّۖ  ر  َّكِريٌمّ,َّقاَلَّنكِ ر  َّربِ يَّغِنيٌّ َوَمنَّكَفَرَّفِإنَّ

ِّمَنّالَِّذيَنّاَلَّيْهَتد وَنّّ"ّ)النملّ,آيةّ (ّ,ّومنهاّحوارّمؤمنّآلّفرعونّمعّقومهّ,ّفقالّتعالى41ّ-38َأْمَّتك ون 

ٌلّم ْؤِمٌنّمِّ َّأْنَّيق وَلَّربِ َيَّّللاَّ َّوَقْدَّجاَءك ْمِّباْلَبيِ َناِتّمِّ:"َّوَقاَلَّرج  ّۖ  ْنَّربِ ك ْمّْنّآِلِّفْرَعْوَنَّيْكت م ِّإيَماَنه َّأَتْقت ل وَنَّرج ال 

ّ َّكِذب ه  َّفَعَلْيِه َّكاِذب ا ّّۖ  َوِإْنَّيك  ك ْم ّالَِّذيَّيِعد  َّبْعض  ّي ِصْبك ْم َّصاِدق ا َّّللاََّّّۖ  َوِإْنَّيك  ّم ْسِرٌفِّّإنَّ َّيْهِديَّمْنّه َو اَل

28َّكذَّاٌبّ"ّ)غافرّ,آيةّ (ّ,ّومنهاّحوارّإبراهيمّعليهّالسالمّمعّالنمرودّ,ّقالّتعالىّ:"َّأَلْمَّتَرِّإَلىّالَِّذيَّحاجَّ

ِّإْبَراِهيَمِّفيَّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللاَّ ّاْلم ْلَكِّإْذَّقاَلِّإْبَراِهيم َّربِ َيّالَِّذيّي ْحِييَّويّ  َّقاَلَّأَناّأ ْحِييَّوأ ِميت  ّّۖ  ِميت  َقاَلِّإْبَراِهيم َّفِإنَّ

ْمِسِّمَنّاْلَمْشِرِقَّفْأِتِّبَهاِّمَنّاْلَمْغِرِبَّفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَرّ َوَّللاَّ ّاَلَّيْهِديّاْلَقْوَمّالظَّاِلِميَنّ"ّ)البقرةّّۖ  َّللاَََّّيْأِتيِّبالشَّ

هّالسالمّمعّأبيهّلترسيخّحقيقةّالتوحيدّعندهّ,ّفقالّتعالىّ:"ِّإْذَّقاَلّأِلَِبيِهّ(ّ,ّومنهاّحوارّإبراهيمّعلي258آيةّ
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ّا َّجاَءِنيِّمَن ِّإنِ يَّقْد َّأَبِت َّيا ,ّ َّشْيئ ا ّي ْغِنيَّعنَك َّواَل ّي ْبِصر  َّواَل َّيْسَمع  ّاَل َّما َّتْعب د  ِّلَم َّأَبِت َّيْأِتَكَّيا َّلْم َّما ْلِعْلِم

ْيَطاَنَّفاتَِّبْعِنيّأَْهِدَكِّصّ ّّۖ  َراط اَّسِويًّاّ,َّياَّأَبِتّاَلَّتْعب ِدّالشَّ ِنَّعِصيًّاّ,َّياَّأَبِتِّإنِ يَّأَخاف  ْيَطاَنَّكاَنِّللرَّْحمَٰ ّالشَّ ِإنَّ

ِّإْبرَّ ّآِلَهِتيَّيا َّعْن َّأنَت َّأَراِغٌب َّقاَل ,ّ َّوِليًّا ْيَطاِن ِّللشَّ َّفَتك وَن ِن ّالرَّْحمَٰ َن ّمِ  َّعَذاٌب َك َّيَمسَّ َّأن َّتنَتِهّّۖ  اِهيم  ّلَّْم َلِئن

َمنََّكّ ْرِنيَّمِليًّا,َّقاَلَّساَلٌمَّعَلْيَكّّۖ  أَلَْرج  َّلَكَّربِ يّّۖ  َواْهج  (,47ّ-42ِإنَّه َّكاَنِّبيَّحِفيًّاّ"ّ)مريمّ,آيةّّۖ  َسَأْسَتْغِفر 

ومنهاّحوارّنوحّعليهّالسالمّمعّابنهّوهوّيعطيهّفرصةّللنجاةّمنّّالغرقّ,ّفحاورهّلبيانّالحقّوالصوابّمنّ

ّاْرَكبّمََّعَناّالضاللّ,ّفقالّتعالىّ:"َّوِهَيَّتْجِريِّبِهْمِّفيَّمْوٍجَّكاْلِجَباِلَّوَناَدٰىّن وٌحّاْبَنه َّوَكاَنِّفيَّمعّْ ِزٍلَّياّب َنيَّ

َّمنّرَِّحَمّّۖ  َواَلَّتك نّمََّعّاْلَكاِفِريَنّ,َّقاَلَّسآِويِّإَلٰىَّجَبٍلَّيْعِصم ِنيِّمَنّاْلَماِءّ ِِّإالَّ َقاَلّاَلَّعاِصَمّاْلَيْوَمِّمْنَّأْمِرَّّللاَّ

َّفَكاَنِّمَنّاْلم ْغَرِقيَنّ,َوِقيلَّّۖ   َماّاْلَمْوج  َّوق ِضَيَّوَحاَلَّبْيَنه  َّأْقِلِعيَّوِغيَضّاْلَماء  ّاْبَلِعيَّماَءِكَّوَياَّسَماء  َّياَّأْرض 

ّ وِديِ  َّواْسَتَوْتَّعَلىّاْلج  ّّۖ  اأْلَْمر  ّاْبِنيِّمْنّأَْهِليَّوِإنَّ ِّإنَّ بَّه َّفَقاَلَّربِ  اّلِ ْلَقْوِمّالظَّاِلِميَنّ,َّوَناَدٰىّن وٌحّرَّ َوِقيَلّب ْعد 

ِّإنَّه َّلْيَسِّمْنّأَْهِلَكَّّوْعَدَكّاْلَحقُّّ ّاْلَحاِكِميَنّ,َّقاَلَّياّن وح  َّصاِلٍحّّۖ  َوَأنَتَّأْحَكم  َفاَلَّتْسَأْلِنَّماّّۖ  ِإنَّه َّعَمٌلَّغْير 

ِّإنِ يّأَع وذ ِّبَكَّأْنَّأْسَأَلَكّّۖ  َلْيَسَّلَكِّبِهِّعْلٌمّ ّۖ  َماَّلْيَسِّليِّبِهِّعْلٌمِّإنِ يّأَِعظ َكَّأنَّتك وَنِّمَنّاْلَجاِهِليَن,َّقاَلَّربِ 

َنّاْلَخاِسِريَنّ"ّ)هود,آيةّ َّتْغِفْرِّليَّوَتْرَحْمِنيَّأك نّمِ  (,ّومنهاّحوارّإبراهيمّعليهّالسالمّمعّقومهّ,47ّ-32َوِإالَّ

وَن,ّقَّ َّعَلْيِهْمَّنَبَأِّإْبَراِهيَمّ,ِّإْذَّقاَلّأِلَِبيِهَّوَقْوِمِهَّماَّتْعب د  َّلَهاَّعاِكِفيَن,َّقاَلّقالّتعالىّ:"َّواْتل  اَّفَنَظلُّ َّأْصَنام  ال واَّنْعب د 

ِلَكَّيْفعَّ وَنّ,َّقال واَّبْلَّوَجْدَناّآَباَءَناَّكذَٰ رُّ َّأْوَّيض  َّيْنَفع وَنك ْم َّتْدع وَن,َّأْو ِّإْذ ْنت ْمَّهْلَّيْسَمع وَنك ْم َّماّك  ل وَن,َّقاَلَّأَفَرَأْيت ْم

وَنّ,َّأْنت ْمَّوآَباؤّ  ّاْلَعاَلِميَنّ"ّ)الشعراء,آيةَّتْعب د  َّربَّ ِّليِّإالَّ وٌّ ْمَّعد  م ّاأْلَْقَدم وَن,َّفِإنَّه  (,ّوهذهّبعضّالنماذج77ّ-69ك 

التطبيقيةّمنّالقصصّالقرآنيّ,ّوالتيّيمكنّمنّخاللهاّاستخالصّآدابّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّ,ّوهذهّ

ّيمك ّومنّخاللها ّاآلياتّالكريمة, ّهذه ّوهذهّاآلدابّتضمنتها ّتراعىّ, ّآدابّيجبّأن ّللحوار ّبأن ّالقول ن

ّاآلدابّتختلفّباختالفّمواضعّالحوارّ,ّومنّاآلدابّالتيّتراعىّقبلّبدءّالحوارّماّيليّ:
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ْجِنّّ-1 ّالسِ  َّصاِحَبِي َّيا ّتعالىّ:" ّجاءّفيّقوله ّكما ّأدبّالسؤالّفيّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّ, مراعاة

ق وَنَّخيّْ َتَفرِ  مّمََّّأَأْرَباٌبّمُّ َّسمَّْيت م وَهاَّأنت ْمَّوآَباؤ ك  َّأْسَماء  وِنِهِّإالَّ وَنِّمنّد  ّ,َّماَّتْعب د  ار  ّاْلَقهَّ اَّأنَزَلَّّللاَّّ ٌرَّأِمَّّللاَّ ّاْلَواِحد 

ْلَطاٍنّ ِّّۖ  ِبَهاِّمنّس  ّّلِلَّ ِّإالَّ ْكم  ِّإيَّاه ّّۖ  ِإِنّاْلح  واِّإالَّ َّتْعب د  ينّ ّۖ  َأَمَرَّأالَّ ِلَكّالدِ  َّأْكَثَرّالنَّاِسّاَلَّيْعَلم وَن,ّذَٰ َّولَِٰكنَّ ّاْلَقيِ م 

ك َماَّفَيْسِقيَّربَّه َّخْمر اّ ْجِنَّأمَّاَّأَحد  ِّمنّرَّْأِسِهّّۖ  َياَّصاِحَبِيّالسِ  ّالطَّْير  َّفَتْأك ل  َّفي ْصَلب  ّّۖ  َوَأمَّاّاآْلَخر  ق ِضَيّاأْلَْمر 

(,ّففيّهذهّاآلياتّاستخدمّسيدناّيوسفّعليهّالسالمّاإلقناع41ّ-39آليةّالَِّذيِّفيِهَّتْسَتْفِتَياِنّ"ّ)يوسفّ,منّا

ّبالمقابلةّبينّأمرينّبينّالحقّوالباطل.

استحضارّالنيةّّالصالحةّالخاصةّهللّتعالىّ؛فكلّعملّفيّاإلسالمّالّبدّلهّمنّنيةّخالصةّهللّتعالىّ,ّّ-2

ِكيَّوَمْحَياَيّّوالحوارّعملّمنّهذهّاألعمالّ,واألعمالّفيّاإلسالمّبالنيات َّصاَلِتيَّون س  ,ّقالّتعالىّ:"ّق ْلِّإنَّ

ّاْلَعاَلِميَنّ"ّ)األنعامّ,ّآيةّ َِّربِ  يَن162َّوَمَماِتيّّلِلَّ واَّّللاََّّم ْخِلِصيَنَّله ّالدِ  ِّلَيْعب د  واِّإالَّ (,وقولهّتعالىّ:"َّّوَماّأ ِمر 

َكا اَلَةَّوي ْؤت واّالزَّ َنَفاَءَّوي ِقيم واّالصَّ ّاْلَقيِ َمِةّّ"ّ)البينةّ,ّآيةّح  (,وكماّنعلمّفإنّإخالصّالنيةّهللّتعالى5َّةَّوَذِلَكِّدين 

يكونّالهدفّالرئيسّمنّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّّ,كماّقالّتعالىّ:"ّق ْلَّياّأَْهَلّاْلِكَتاِبَّتَعاَلْواِّإَلىَّكِلَمٍةّ

َّنْعب َدِّإالَّّ َِّفِإْنَّتَولَّْواَّفق ّوَسَواٍءَّبْيَنَناَّوَبْيَنك ْمَّأالَّ وِنَّّللاَّ اَّأْرَباب اِّمْنّد  َناَّبْعض  ل واَّّّللاَََّّواَلّن ْشِرَكِّبِهَّشْيئ اَّواَلَّيتَِّخَذَّبْعض 

ّ ّآية ّ)آلّعمران, "ّ ّم ْسِلم وَن ِّبَأنَّا وا ّإظهارّالحقّوإبطال64ّاْشَهد  ّبحواره ّفينبغيّعلىّالمحاورّأنّيقصد ,)

اآلخرّّدونّمخاصمةّلآلخرّ,ّوالّطلبّللدنيا,ّبلّيبتغيّوجهّهللاّتعالىّ,ّيقولّاإلمامّّالباطلّ,وإقناعّالطرفّ

ّتذهبّ ّأوّمشاتمة ّإلىّخصام, ّوأالّتؤديّالمجادلة ":ّ السعديّوهوّيتحدثّعنّأسسّالمجادلةّومقاصدها

ّالخلقّإلىّالحقّالّالمغال ّهداية ّمنها ّبلّيكونّالقصد ,ّ ّمنها لّالفائدة ّوالّت حص  ,ّ ّ"ّبمقصودها بةّونحوها

(,ّويؤكدّابنّتيميةّعلىّسالمةّالنيةّوحسنهاّفيّالحوارّ,ّفيقولّ:"ّالّبدّمنّحسنّالنيةّ,ّفلوّتكلمّبحق25ّ)

لقصدّالعلوّفيّاألرضّ,ّأوّالفسادّوكانّبمنزلةّالذيّيقاتلّحميةّّورياءّ,ّوإنّتكلمّألجلّهللاّتعالىّمخلصاّ 

ّ(26منّورثةّاألنبياءّ"ّ)لهّالدينّ,ّكانّمنّالمجاهدينّفيّسبيلّهللا,ّّو
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3-ّّ ّاْلَحَسَنِة َّواْلَمْوِعَظِة ِّباْلِحْكَمِة َّربِ َك َّسِبيِل ِّإَلٰى ّْدع  ":ّ ّتعالى ّقوله ّفي ّكما ,ّ ّالحوار ّمن ّالحكمة ّۖ  بيان

ّ َّأْحَسن  ِّبالَِّتيِّهَي م ّّۖ  َوَجاِدْله  َّعنَّسِبيِلِه ِّبَمنَّضلَّ ّأَْعَلم  ّه َو َّربََّك ّبِّّۖ  ِإنَّ ّأَْعَلم  ّآيةَّوه َو ّ)النحل, "ّ ْهَتِديَن اْلم 

125)ّ

مراعاةّالحوارّالمركبّ)الوصفيّوالتحليليّ(ّكماّجاءّفيّحوارّموسىّعليهّالسالمّمعّالشيخّالكبيرّفيّّ-4

ّ َّأْنّأ نِكَحَكِّإْحَدىّاْبَنَتيَّ تقديمهّلوجهةّنظرهّفيّزواجّإحدىّابنتيهّّمنّموسىّ,ّفقالّتعالىّ:"َّّقاَلِّإنِ يّأ ِريد 

َرِنيَّثَماِنَيِّحَجٍجَّهاَتيّْ َّعَلْيَكّّۖ  َفِإْنَّأْتَمْمَتَّعْشر اَّفِمْنِّعنِدَكّّۖ  ِنَّعَلٰىَّأنَّتْأج  قَّ َّأْنَّأش  ِنيّّۖ  َوَماّأ ِريد  َسَتِجد 

ِلَكَّبْيِنيَّوَبْيَنَكّ اِلِحيَنّ,َّقاَلّذَٰ َّفاَلّع ْدوَّّۖ  ِإنَّشاَءَّّللاَّ ِّمَنّالصَّ َّأيََّماّاأْلََجَلْيِنَّقَضْيت  َوَّللاَّ َّعَلٰىَّماّّۖ  اَنَّعَليَّ

ّمنّاآليةّ ّ)القصصّ, "ّ َّوِكيٌل ّالحوارّندركّتأدبّموسىّعليهّالسالمّمع28ّ-27َنق ول  (,ّومنّخاللّهذا

الشيخّوالتزامهّبماّاتفقاّعليهّوتعاقداّعليهّ,ّومنّالنماذجّالدالةّعلىّهذاّالحوارّحوارّموسىّعليهّالسالمّمعّ

اّ,َقاَلِّإنََّكَّلنّالعبدّالصالحّالخضرّ,ّف لِ ْمَتّر ْشد  قالّتعالى:"َّقاَلَّله ّم وَسٰىَّهْلَّأتَِّبع َكَّعَلٰىَّأنّت َعلِ َمِنِّممَّاّع 

ِنيِّإنَّشاَءَّّللاَّ َّصابِّ ْبر اّ,َّقاَلَّسَتِجد  َّعَلٰىَّماَّلْمّت ِحْطِّبِهّخ  يَّلَكّر اَّواَلّأَْعِصَّتْسَتِطيَعَّمِعَيَّصْبر اّ,َّوَكْيَفَّتْصِبر 

(,ّومما70ّ-66َأْمر اّ,َّقاَلَّفِإِنّاتََّبْعَتِنيَّفاَلَّتْسَأْلِنيَّعنَّشْيٍءَّحتَّٰىّأ ْحِدَثَّلَكِّمْنه ِّذْكر اّ"ّ)الكهفّ,ّمنّاآليةّ

سبقّيتبينّلناّاتسامّحوارّموسىّعليهّالسالمّمعّالعبدّالصالحّبالوصفّوالتحليلّألساليبّالدعوةّالتيّقامتّ

ّبّ؛ليصلّإلىّمحاورهّفكرهّورؤيةّنظرهّالصائبةّوحكمتهّفيّاألمر.علىّعدةّأسالي

ّمنّّ-5 ّالّبد ّلذا ّ؛ ّولبه ّفموضوعّالحوارّهوّجوهره ّواالتفاقّعلىّذلكّ, تحديدّموضوعّالحوارّوأصوله

ّويتطلبّحلولّ ّالرأيّ, ّالحوار,وتبادل ّحوله ّيدور ّعلىّموضوعّمحدد ّاألطرافّالمتحاورة ّقبل االتفاقّمن

لقّمنّالقواسمّوالجوامعّالمشتركةّبينهما؛للتوصلّإلىّتضيقّهوةّالخالفّ,ّفذلكّي عدّعامال ّمتعددةّ,ّوينط

ّالحوارّ,ّوجنيّثمراتهّالطيبة,ّوقدّأشارّالقرآنّالكريمّعلىّنماذجّمنّهذهّالحواراتّ منّعواملّإنجاحّهذا

الّيحققّهدفا ّ,ّويتحولّالتيّالّموضوعّلهاّوالّهدفّمنهاّ,ّوتتحولّإلىّجدلّعقيمّالّيؤدىّإلىّنتيجةّ,ّّو
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وَنِّفيَما َلْيَسَّلك ْمّّفيّالنهايةّإلىّحوارّطرشان,ّقالّتعالى:"َّهاَّأْنت ْمَّهؤ اَلِءَّحاَجْجت ْمِّفيَماَّلك ْمِّبِهِّعْلٌمَّفِلَمّت َحاجُّ

ّ(.66ِبِهِّعْلٌمَّوَّللاَّ َّيْعَلم َّوَأْنت ْمّاَلَّتْعَلم وَنّّ"ّ)آلّعمرانّ,ّآيةّ

لىّالقيامّبماّيتطلبهّالحوارّمنّمعرفةّوقدرةّعلىّالتحاورّ,ّوإلمامّبطبيعةّالحوارّومضامينهّ,وماّالقدرةّعّ-6

يتطلبهّمنّمحاورّ,ّوأنّيعرفّالمحاورّلنفسهّقدرهاّ,ّوهذاّماّيطلقّعليهّفيّعصرناّالحاضرّّبالتخصصّ

ّفليسّأمرّالحوارّمتوقفّعلىّالعلمّّفقط,ّبلّعلىّالتمكنّمنّإتقانّال علمّوتطويرهّوتحسينيةّّ,ّالدقيقّ,

وَنّفِّ يَماَّلْيَسّيقولّاإلمامّالقرطبيّمعلقا ّعلىّقولهّتعالى:"َّهاَّأْنت ْمَّهؤ اَلِءَّحاَجْجت ْمِّفيَماَّلك ْمِّبِهِّعْلٌمَّفِلَمّت َحاجُّ

َّوَأْنت ْمّاَلَّتْعَلم وَنّّ"ّ)آلّعمرانّ,ّآيةّ يةّدليلّعلىّالمنعّمنّالجدالّلمنّالّ(,ّفيّاآل66َلك ْمِّبِهِّعْلٌمَّوَّللاَّ َّيْعَلم 

علمّله,ّوالحظرّعلىّمنّالّتحقيقّعنده,ّوقدّوردّاألمرّبالجدالّلمنّعلمّوأيقنّ,ّفقالّتعالىّ:"َّوَجاِدْله ْمّ

ّ"ّ)النحلّمنّاآليةّ ّ(27("ّ)125ِبالَِّتيِّهَيَّأْحَسن 

والتدرجّفيهّبمنطقيةّعقالنيةّبعيدةّعنّالبدءّفيّالحوارّمعّاآلخرّالمخالفّّبالقواسمّالمشتركةّبينهماّ,ّّ-7

ّوإنصافّاآلخر,ّ ,ّ ّالحوار ّفي ّ,والموضوعية ّاالنفعالية ّاألجواء ّعن ّواالبتعاد ّبالحقّ, ّوااللتزام التعصبّ,

وإعطاءّاآلخرّالحريةّفيّالتعبيرّعنّرأيهّ,ّبالدليلّوالبرهانّوالحجةّالمقنعة,ّيقولّتعالىّ:"ّق ْلَّياّأَْهَلّاْلِكَتاِبّ

َّّللاَََّّواَلّن ْشِرَكِّبِهَّشْيئ اَّواَلَّيتَِّخَذَّتَعالَّ َّنْعب َدِّإالَّ ِّْواِّإَلىَّكِلَمٍةَّسَواٍءَّبْيَنَناَّوَبْيَنك ْمَّأالَّ وِنَّّللاَّ اَّأْرَباب اِّمْنّد  َناَّبْعض  َبْعض 

واِّبَأنَّاّم ْسِلم وَنّ"ّ)آلّعمرانّ,آيةّ ْمِّبَواِحَدٍةَّأْنَّتق وم واّ(,ويق64َفِإْنَّتَولَّْواَّفق ول واّاْشَهد  ولّتعالىّ:"ّّق ْلِّإنََّماّأَِعظ ك 

ّعَّ َّيَدْي َّبْيَن َّلك ْم َّنِذيٌر ِّإالَّ ّه َو ِّإْن ِّجنٍَّة ِّمْن ْم ِّبَصاِحِبك  َّما وا َّتَتَفكَّر  َّمْثَنىَّوف َراَدىّث مَّ ِ ّآيةّّلِلَّ ّ)سبأ, "ّ َّشِديٍد َذاٍب

َّمْنَّقْبِليَّبْلَّأْكَثر ه ْمّاَلّّ(,ويقولّتعالىّ:"َّأِمّاتََّخذ واِّمن46ّْ َّمْنَّمِعَيَّوِذْكر  وِنِهَّآِلَهة ّق ْلَّهات واّب ْرَهاَنك ْمَّهَذاِّذْكر  د 

وَنّ"ّ)األنبياءّ,ّآيةّ ْمّم ْعِرض  َّفه  ّ(.24َيْعَلم وَنّاْلَحقَّ

صّالقرآنيّالحكيمّوأماّاآلدابّالتيّيجبّمراعاتهاّأثناءّمباشرةّالحوارّمعّاآلخرّكماّجاءتّفيّالقصّّّّ

ّفتتمثلّفيماّيلي:
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ّفيّّ-1 ّخاصة ّاإلسالم ّفي ّاألخالق ّمحاسن ّمن ّواللين ّوالرفق ّالحوار: ّفي ّالصدر ّوسعة ّواللين الرفق

ّمعاوده ّ,ّفتسه لتّعليهّ التخاطبّمعّالناس,ّيقولّالماورديّ:"ّإذاّحسنتّأخالقّاإلنسانّكثرّمصافوه ّ,ّوقل 

ّالقلوبّالغ ّوالنتّله ّطليقّاألمورّالصعاب, ّلينّالجانبّ, ,ّ ّالعريكة ّوحسنّالخلقّأنّتكونّسهل ضاب,

(,ّفاإلسالمّأعطىّمكانةّعظيمةّللرفقّ,ّوحثّعليهّفيّكلّاألمورّ,28ّّالوجه,ّقليلّالنفورّ,ّطيبّالكلمة")

ّالرفقّفيّالحوارّبحسنّاستقبالّالطرفّاآلخرّوتكريمه,ّ ّويبدأ ّاآلخرين, ّللتعاملّمع ّأساسية ّقاعدة وجعله

بآدابّالقرانّالذيّأكدتّآياتهّضرورةّاعتمادّأسلوبّالرفقّواللينّفيّالحوارّبعيدا ّعنّالغلظةّوالعنفّمتأدبا ّ

َّأْوّيَّ َّليِ ن اَّلَعلَّه َّيَتَذكَّر  ْخَشىّ"ّ)طهّ,ّاآليةّمنّ,ّكماّفيّقولهّتعالىّ:"ّّاْذَهَباِّإَلىِّفْرَعْوَنِّإنَّه َّطَغى,َّفق واَلَّله َّقْوال 

ْنَتَّفظًّاّّ(,ّويقول43-44 ّك  َّوَلْو ْم ِِّلْنَتَّله  ِّمَنَّّللاَّ َّرْحَمٍة َّفِبَما تعالىّمخاطبا ّمحمدا ّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:"

ْمَّوَشاِوْره ْمِّفيّاأْلَْمِرَّفِإَذاَّعَزمّْ ْمَّواْسَتْغِفْرَّله  َّعْنه  واِّمْنَّحْوِلَكَّفاْعف  ْلَّعَلىَّّللاََِّّغِليَظّاْلَقْلِبّاَلْنَفضُّ َّتَّفَتَوكَّ ِّإنَّ

ّ ّآية ّآلّعمرانّ, (ّ "ّ ِليَن ّاْلم َتَوكِ  ّي ِحبُّ ّنعلمّهوّقرينّالحكمةّوالموعظةّالحسنةّفي159َّّللاََّ ّوالحوارّكما ,)

ّمنّغيرّ ّمنّالرفقّواللينّ, ّالتيّهيّأحسنّ؛أحسنّطرقّالمجادلة ّبالطريقة "ّ ّفالمحاورة جميعّاألحوالّ,

تعالىّلرسولهّ"ّبأنّيدعوّإلىّدينّهللاّّوشرعهّبتلطف,ّوهوّأنّّ(,ّوذلكّأمرّمنّهللا29فظاظةّوالّتعنيفّ"ّ)

(,ّوالمحاورّالناجحّهو30ّيسمعّالمدعوّحكمة,ّوهوّالكالمّالصوابّالقريبّالواقعّمنّالنفسّأجملّموقعّ"ّ)

ْسن ا"ّ)البقرةّمنّاآليةّ ِّللنَّاِسّح  خالق,ّ(ّ,ّوفيّهذاّحثّعلىّمكارمّاأل83الذيّيتمثلّقولهّتعالىّ:"َّوق ول وا

فينبغيّلإلنسانّأنّيكونّقولهّّلينا ّّ,ّووجههّمبسطا ّطلقا ّمعّالبرّوالفاجرّوالسنيّوالمبتدعّمنّغيرّمداهنة,ّ

ّ(31ّومنّغيرّأنّيتكلمّبكالمّيظنّأنهّيرضيّمذهبهّ")

التواضعّولينّالجانب:ّوهذاّاألدبّبمثلّأداةّالجذبّوالطاعةّلدىّسوادّالناسّوعامتهمّ,ّوهيّأقربّإلىّّ-2

ْؤِمِنيَنّأَِعزٍَّةَّعَلىّاْلَكاِفِريَن"ّ)المائدةّمنّاآليةّ (,54ّفطرتهمّ,ّقالّتعالىّواصفا ّعبادهّالمؤمنينّ:"َّأِذلٍَّةَّعَلىّاْلم 

واَّسَواٌءَّعَلْيِهْمَّأَأْنَذْرَتهّ  ّالَِّذيَنَّكَفر  ّمّْوقالّتعالىّمبينا ّحالّالمتكبرينّالذينّفيّآذانهمّوقرّعنّسماعّالحق:"ِّإنَّ
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ل وِبِهْمَّوَعَلىَّسْمِعِهْمَّوَعَلىَّأْبَصاِرِهْمِّغَشاَوٌةّ ْمَّعَذاٌبَّعِظيٌمّ"ّ)البقرةَّأْمَّلْمّت ْنِذْره ْمّاَلّي ْؤِمن وَنّ,َّخَتَمَّّللاَّ َّعَلىّق  َوَله 

َكِّللنَّاِسَّواَلَّتْمِشِّفيّاأْلَْرِضَّمَرحّ 6-5منّاآليةّ ْرَّخدَّ ّم ْخَتاٍلّ(,وقولهّتعالىّ:"َّواَلّت َصعِ  لَّ ّك  َّّللاََّّاَلّي ِحبُّ اِّإنَّ

ّآيةّ ّ)لقمانّ, "ّ وٍر ّفتقبلهّمن18َّفخ  (,ّوعالمةّالتواضعّاالستسالمّللحقّبقبولهّممنّتحبّوممنّتبغضّ,

ّمنّوليكّ) ّتقبله ّكما ّالخضوعّللحق,32ّعدوك, ّقال: ّالتواضع ّعن ّالفضيلّبنّعياض, ّسئل ّوعندما ,ّ )

(,ّوكماّنعلمّفإنّالتواضعّأدب33ّهّ,ّولوّكانّمنّصبي,ّأوّمنّأجهلّّالناسّ)واالنقيادّلهّ,ّوقبولهّممنّقال

ّرفيعّمنّآدابّالعلماءّ,ّومنّالصفاتّالكريمةّ,ّوهوّأحدّآدابّالحوارّالناجحّّمعّّاآلخر.

ّوالمناقشةّّ-3 ,ّ ّالحوار ّنهاية ّإلى ّواالنتظار ,ّ ّالحوار ّمباشرة ّأثناء ّالمقاطعة ّوعدم ّواالستماع اإلنصات

ّفهوّيدلّعلىّوالمجاد ّاألدبّي عدّمنّعواملّنجاحّالحوارّمعّالمخالفّاآلخر, ّفهذا لةّبالتيّهيّأحسنّ,

االحترامّالمتبادلّللمتحاورّ,ّواالهتمامّبه,ّوعدمّتهميشه,ّوالتقليلّمنّشأنه,يقولّتعالىّ:"َّفاْسَتِمْعِّلَماّي وَحىّ"ّ

(,ّوقد16ّوَنّاْلَقْوَلَّفَيتَِّبع وَنَّأْحَسَنه ّ"ّ)الزمرّ,ّمنّاآليةّ(,ّّوقولهّتعالىّ:"ّالَِّذيَنَّيْسَتِمعّ 13)طهّ,ّمنّاآليةّ

كانّقدوتناّرسولّهللاّيصغيّإلىّمنّيحاورهّوالّيقاطعهّحتىّيكملّحديثه,ّوهذاّظاهرّمنّخاللّجوابهّعليهّ

ّقالّيوماّ  ّفقدّروىّابنّهشامّأنّعتبةّبنّربيعةّوكانّسيدا  وهوّّالصالةّوالسالمّلخطابّعتبةّبنّربيعةّ,

جالسّفيّناديّقريشّ,ّورسولّهللاّجالسّوحدهّفيّالمسجد:ّياّمعشرّقريشّ!ّأالّأقومّإلىّمحمدّفأكملهّ

ّأصحابّ ّورأوا ,ّ ّشاءّويكفّعنا؟ّوذلكّحينّأسلمّحمزة ّأيها ّفنعطه ّيقبلّبعضها ّلعله وأعرضّعليهّأمورا 

فقامّإليهّعتبةّحتىّجلسّإلىّرسولّهللاّّرسولّهللاّيزيدونّويكثرونّ,ّفقالواّبلىّياّأباّالوليد,ّقمّإليهّفكلمه,

فقال:ّياّابنّأخي!ّإنكّمناّحيثّقدّعلمتّمنّالسلطةّ_يعنيّالشرفّ_ّفيّالعشيرةّ,ّوالمكانّفيّالنسب,ّ

وإنكّقدّأتيتّقومكّبأمرّعظيمّفرقتّبهّجماعتهمّ,ّوسفهتّبهّأحالمهم,ّوعبثّبهّآلهتهمّودينهم,ّوكفرتّبهّ

أعرضّعليكّأمورا ّتنظرّفيهاّلعلكّتقبلّمنهاّبعضها,ّقالّ,ّفقالّّلهّمنّمضىّمنّآبائهمّ,ّفاسمعّمنيّ

رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم:ّقلّياّأباّالوليدّأسمعّحتىّإذاّفرغّعتبةّورسولّهللاّيستمعّمنهّقال:ّأفرغتّ
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ّالوليدّ؟ّقال:ّنعم,ّقال:ّفاسمعّمنيّ,ّقال:ّأفعلّ"ّ) ّأبا وتناّفيّ(,ّوقدّكانّعليهّالصالةّوالسالمّقد34يا

ِّفيَّزْوِجَهاّ ّالَِّتيّت َجاِدل َك َّقْوَل َّّللاَّ  َّسِمَع َّقْد ّوفيّذلكّيقولّتعالىّ:" حسنّاإلنصاتّواالستماعّللمتحاورّ,

َّّللاَََّّسِميٌعَّبِصيٌرّ"ّ)المجادلةّ,آيةّ َرك َماِّإنَّ َِّوَّللاَّ َّيْسَمع َّتَحاو  ّ(.1َوَتْشَتِكيِّإَلىَّّللاَّ

لىّضرورةّاإلنصاتّواإلنصاتّوتجنبّالمقاطعةّبإعطاءّالفرصةّالكافيةّلآلخرّفيّوقدّأكدّالعليانّعّّّّ

الحديثّ؛ّ"ّليطرحّوجهةّنظرهّوالتفاعلّأيضا ّمعّماّيقوله,ّفعدمّاالستماعّالجيدّيدفعّاآلخرينّإلىّتجاهلّ

ّ حيثّتهددّالذينّيتجاهلونّحديثهمّوهكذا,ّوهذهّمشكلةّأخالقيةّسلوكيةّتنتشرّفيّالكثيرّمنّالمجتمعاتّ,

ّالصادقّ ّالحوار ّإلى ّيسعون ّالذين ّأو ّالمتحاورين, ّبين ّااليجابي ّاالنطالق ّمن ّتقوضه ّوربما الحوار

ّ(35ّالجاد")

ويقولّالخطيبّالبغداديّفيّمعرضّبيانهّآلدابّالمجادلةّ:"ّوينبغيّأنّيكونّكلّواحدّمنّالخصمينّّّّّ

(,ّوهذاّمنّشأنهّإتاحة36ّإلىّأنّينهيهّ"ّّ)مقبال ّعلىّصاحبهّبوجههّفيّحالّمناظرتهّ,ّمستمعا ّكالمهّ

الفرصةّللمتحاورينّلتحديدّنقاطّالخالفّوااللتقاءّوالتوفيقّبينهما,ّوالرغبةّفيّتحصيلّالفائدةّمنّالحوارّ,ّ

ويتيحّلهماّالفهمّوالقدرةّعلىّاستعرضّاآلراءّّوالوصولّإلىّالنتائجّالهامةّ,ّويقولّأحدّالحكماءّفيّوصيتهّ

يّتعلمّحسنّاالستماعّكماّتتعلمّحسنّالحديثّ,ّوليعلمّالناسّأنكّاحرصّعلىّأنّتسمعّمنكّالبنهّ:"ّياّبن

ّ(.37علىّأنّتقولّ")

َماَواِتّّ-4 ّالسَّ االعترافّباآلخرّواحترامهّ:ّفاالختالفّهوّمنّآياتّهللاّتعالى,ّقالّتعالىّ:"َّّوِمْنَّآَياِتِهَّخْلق 

ّوَّ َّأْلِسَنِتك ْم َّواأْلَْرِضَّواْخِتاَلف  ّ,آية ّ)الروم "ّ ِّلْلَعاِلِميَن ّآَلََياٍت ِّفيَّذِلَك ِّإنَّ ّمنّالتأدبّمع22َّأْلَواِنك ْم ّفالّبد ,)

ِّمَنّ َّكِثير ا ّاْجَتِنب وا َّآَمن وا ّالَِّذيَن َّأيَُّها َّيا ّقالّتعالى:" ّوالسخريةّمنهّ, ّوتجنبّاالستهزاءّبهّ, المخالفّاآلخرّ,

ِّإْثٌمّ َّبْعَضّالظَّنِ  ِّإنَّ ك ْمَّأْنَّيْأك َلَّلْحَمَّأِخيِهَّمْيت اَّفَكِرْهت م وهّ الظَّنِ  َّأَحد  اَّأي ِحبُّ ْمَّبْعض  ك  واَّواَلَّيْغَتْبَّبْعض  س  َّواَلَّتَجسَّ
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َّّللاَََّّتوَّاٌبَّرِحيٌمّ"ّ)الحجراتّ,آيةّ (,ّوقدّكانّرسولّهللاّيظهرّاالحترامّالكبيرّلكلّمنّخالفه11َّواتَّق واَّّللاََِّّإنَّ

ّنّإذاّلمّيكنّمنهّأذىّأوّاعتداء.ّفيّالدي

إنهاءّالحوار:ّالّبدّمنّإنهاءّالحوارّإذاّتمّالتوصلّإلىّتحقيقّنتائجّالحوارّ,ّأوّفيّحالةّتدخلّاألهواءّّ-5

النفسيةّكالسخريةّواالستخفافّواالستعالءّوالمغالطةّ,أوّفيّحالةّالوصولّإلىّماّيخلّبالمودةّبينّالمسلمينّ

وإذاّرأيتّالذينّيخوضونّفيّآياتناّفأعرضّعنهمّوارّفيّاإلسالم,ّّقالّتعالىّ:"ّالتيّمنّأجلهاّشرعّالح

"ّ)األنعامّ,آيةّّالذكرىّمعّالقومّالظالمينبعدّ حتىّيخوضواّفيّحديثّغيرهّوإماّينسينكّالشيطانّفالّتقعد

(,ّويقولّابنّتيميةّ:"ّوقدّينهونّعنّالمجادلةّوالمناظرة,ّإذاّكانّالمناظرّضعيفّالعلمّبالحجةّوجواب68ّ

الشبهة,ّفيخافّعليهّأنّيفسدهّذلكّالمضل,ّكماّينهىّالضعيفّفيّالمقاتلةّأنّيقاتلّعلجا ّقويا ّمنّعلوجّ

ّ(38ويضرّالمسلمينّبالّمنفعةّ"ّ)الكفارّ,ّفإنّذلكّيضرهّ

االلتزامّبأهدافّالحوارّوموضوعيهّ,وحدودهّ,ّواالقتصارّعلىّماّيفيدّفيّالحوارّ,ّوخيرّالكالمّماّقلّّ-6

ودلّعلىّالمقصود,ّفالخروجّعنّموضوعّالحوارّيفوتّالمقصودّمنّالحوارّوالهدفّمنهّ,ّقالّتعالى:"َّوَماّ

ّاْلم رّْ ِّمَن َّقْبَلَك َّأْرَسْلَنا ّاأْلَْسَواِق ِّفي وَن َّوَيْمش  ّالطََّعاَم َّلَيْأك ل وَن ْم ِّإنَّه  ِّإالَّ ِّفْتَنة ّّۖ  َسِليَن ِّلَبْعٍض ْم َّبْعَضك  َوَجَعْلَنا

وَنّ ّ(20َوَكاَنَّربَُّكَّبِصير اّ"ّ)الفرقانّ,آيةّّۖ  َأَتْصِبر 

ّقالّتعالىّ-7 َّوَقاَلّّالتدرجّفيّالحوارّ,ّوعدمّالتعسفّفيّالطرحّ,ّوخلوهّمنّالتناقضّ, ْكِنِه ِّبر  َّفَتَولَّٰى ":

ّ(ّ,ّكلّذلكّمنّأجلّنجاحّالحوار.39َساِحٌرَّأْوَّمْجن وٌنّ"ّ)الذارياتّ,ّآيةّ

ّّّّّ,ّ ّجاءتّفيّالقصصّالقرآنيّالحكيم ّاآلخرّكما ّمع ّالحوارّ ّبعد ّما ّاآلدابّالتيّيجبّمراعاتها وأما

ّفتتمثلّفيماّيلي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1792&idto=1792&bk_no=50&ID=1801#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1792&idto=1792&bk_no=50&ID=1801#docu
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لّأصحابّالنفوسّالضعيفةّالمريضةّفيّذكرّالطرفّاآلخرّ,ّفقدّكفّاللسانّعنّالغيبةّالتيّتقعّمنّقبّ-1

َّميّْ َّأِخيِه َّلْحَم َّيْأك َل َّأْن ك ْم َّأَحد  َّأي ِحبُّ ا َّبْعض  ْم ك  َّبْعض  َّيْغَتْب َّواَل ":ّ ّتعالى ّفقال ,ّ ّذلك ت اّنهىّهللاّتعالىّعن

َّّللاَََّّتوَّاٌبَّرِحيٌمّ"ّ)ا ّ(12لحجرات,ّمنّاآليةَّفَكِرْهت م وه َّواتَّق واَّّللاََِّّإنَّ

مراجعةّالنفسّ,وتقديمّاألدلةّالصحيحةّالسليمةّالمنطقيةّالتيّالّتخالفّالعقلّ,ّّقالّتعالى:"َّأِمّاتََّخذ واّّ-2

وِنِهّآِلَهة ّ َّمنَّقْبِليّّۖ  ق ْلَّهات واّب ْرَهاَنك ْمّّۖ  ِمنّد  َّمنّمَِّعَيَّوِذْكر  َذاِّذْكر  َّبْلَّأْكَثر ه ْمّاَلَّيْعلَّّۖ  هَٰ َفه مّّۖ  م وَنّاْلَحقَّ

وَنّ"ّ)األنبياء,ّآيةّ "ّ)األنبياءّ,ّآيةّّفرجعواّإلىّأنفسهمّفقالواّإنكمّأنتمّالظالموّن(,ّويقولّتعالىّ:"24ّمُّْعِرض 

(,ّيقولّابنّعاشورّتعليقا ّعلىّهذهّاآليةّ:"ّتركواّالتأملّفيّتهمةّإبراهيمّوتدبرواّفيّدفاعّإبراهيمّ,ّفالح64ّ

لكلّمنهمّأنّإبراهيمّبريءّ,ّفقالّبعضهمّلبعضّ:إنكمّأنتمّالظالمونّ,ثمّتغيرتّآراؤهمّبعدّأنّكادواّيعترفونّ

ّ(39ّبحجةّإبراهيمّ")

ّوتطاولّعلىّالناسّ,ّالبعدّعنّمساوئّاألخالقّمنّحّ-3 قدّوحسدّوبغضاءّوغلّ,وتكبرّوفخرّورياءّ,

ْنه ّ والنظرّإليهمّنظرةّازدراءّّ,ّّوهذهّمماّيجبّفعلهّأثناءّالحوارّوبعدّالحوارّ,ّيقولّتعالىّ:"َّقاَلَّأَناَّخْيٌرّمِ 

اِغِريَنّ"َّخَلْقَتِنيِّمنّنَّاٍرَّوَخَلْقَته ِّمنِّطيٍن,َّّقاَلَّفاْهِبْطِّمْنَهاَّفَماَّيك ّو َّلَكَّأنَّتَتَكبََّرِّفيَهاَّفاْخر ْجِّإنََّكِّمَنّالصَّ ن 

ّ(.13)األعرافّ,ّمنّاآليةّ

المحافظةّعلىّاألسرارّالتيّتجريّفيّعمليةّالحوار:ّوهذاّاألدبّمنّأخالقّالمسلمّالذيّيحفظّاألسرارّّ-4

ّّالتيّتحفظّالودّواالحترامّبينّالناسّ,ّوتعملّعلىّتقويةّأواصرّالمحبة واألخوةّبينهما,ّقالّتعالىّ:"َّوِإْذَّأَسرَّ

ِّإَلٰىَّبْعِضَّأْزَواِجِهَّحِديث اَّفَلمَّاَّنبََّأْتِّبِهَّوَأْظَهَره َّّللاَّ َّعَلْيِهَّعرََّفَّبْعَضه َّوأَْعرَّ َفَلمَّاَّنبََّأَهاِّبِهّّۖ  َضَّعنَّبْعٍضّالنَِّبيُّ

َذاّ َِّفَقْدَّصَغْتّق ل وب ك َماَّقاَلَّنبَّأَّّۖ  َقاَلْتَّمْنَّأنَبَأَكّهَٰ ّ,ِّإنَّتت وَباِّإَلىَّّللاَّ ّاْلَخِبير  ّّۖ  ِنَيّاْلَعِليم  َوِإنَّتَظاَهَراَّعَلْيِهَّفِإنَّ

ْؤِمِنيَنّ ّاْلم  َّوَصاِلح  ِلَكَّظِهيٌرّ"ّ)ّالتحريمّ,ّاآليةّّۖ  َّللاََّّه َوَّمْواَله َّوِجْبِريل  ّ(4-2َواْلَماَلِئَكة َّبْعَدّذَٰ

ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3341&idto=3341&bk_no=50&ID=3363#docu
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ّ:ّالخاتمة

ّخلصتّالدراسةّإلىّالنتائجّاآلتية:

الحوارّهوّالحديثّبينّطرفينّأوّأكثرّحولّموضوعّمعين,ّيتمّالحديثّبينهماّبطريقةّمتكافئة,ّيتصفّّ-1

بالهدوءّوالبعدّعنّالتعصب,ّيسوقّكلّمنهماّماّيراهّويقتنعّبه,ّملتزما ّبآدابّالحوارّالمستفادةّمنّالقصصّ

ّالقرآني.

ّركائزّّ-2 ّمن ّركيزة ّوهو ّاآلخرين, ّمع ّوضروراتّالتواصل ّاإلسالميّمنّضروراتّالحياة ّالحوار يعتبر

ّإلىّ ّإضافة ّالشبهاتّالتيّتثارّحوله, ّورد ,ّ ّالنقية ّاإلسالم ّللتعريفّبصورة ّوهوّوسيلة ّاإلسالمية, الدعوة

لّالتيّتحققّالدعوةّإلىّهللاّ,ّاألهدافّالمتعددةّالتيّيحققهاّالحوارّلَلفرادّوالمجتمعات,ّوهوّمنّأهمّالوسائ

وتبليغّدينه,ّوتعملّعلىّتوعيةّالفكرّاإلنسانيّوتهذيبهّ,ّوي عدّالحوارّركيزةّمهمةّفيّتجليةّاألمورّ,ّوبيانّ

الحقائق,ّوإزالةّالمفاهيمّالخاطئةّوالردّعنّالشبهاتّالمثارةّضدّاإلسالمّوالمسلمين,ّّوهيّكفيلةّبالقضاءّعلىّ

ّ.أشكالّالتطرفّالمختلفة

ثمةّآدابّللحوارّيمكنّاستخالصهاّمنّالقصصّالقرآنيّينبغيّلمنّيتصدىّللحوارّأنّيراعيهاّويلتزمّّ-3

ّثناياّ ّفي ّذكرها ّتم ّطيبة, ّوآثار ّنتائج ّويحقق ,ّ ّالغرضّمنه ّومؤديا  ّومثمرا  ّنافعا  ّالحوار ّيكون ّحتى بها؛

ّالدراسة.

 التوصيات :

ّخلصتّالدراسةّإلىّالتوصياتّالتاليةّ:

ةّإلىّتضمينّالمناهجّالدراسيةّفيّالمدارسّوالجامعاتّوالمعاهدّالعلميةّوالشرعيةّمقرراتّومفرداتّالدعّوّ-1

آدابّالحوارّمنّخاللّماّوردّفيّالقصصّالقرآنيّمنّآدابّ,ّوتخصيصّأنشطةّإثرائيةّوبرامجّتعززّثقافةّ

تّوالمدارسّالشرعيةّوالكلياتّالحوارّبينّأفرادّالمجتمعّ,ّوتقريرّمجموعةّمنّالمقرراتّالدراسيةّفيّالجامعا
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الجامعيةّتعنىّبآدابّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّوضوابطهّوأساليبهّ,ّوإقناعهمّبأنهّمنّأفضلّاألساليبّفيّ

ّالتعبيرّعنّآرائهمّوأفكارهم.

ضرورةّإنشاءّمواقعّالكترونيةّعلىّالشبكةّالعنكبوتية؛ّلنشرّثقافةّالحوار,ّوردّالشبهاتّالتيّتثارّحولّّ-2

المّوالمسلمينّ,ّيشرفّعليهاّعلماءّودعاةّمتخصصونّمنّأهلّالسنةّ,ّوالتوسعّفيّتعزيزّأدبّالحوارّاإلس

ّالوطنيةّ ّوالتربية ّاإلسالمية ّالتربية ّفيّمناهج ّوخاصة ّوالتعليم, ّالتربية ّلوزارة ّوالبرامج فيّمختلفّاألنشطة

زّقيمّالحوارّوآدابهّبينّأبنائناّالطلبةّواللغةّالعربيةّ,ّومهاراتّاالتصالّ,ّوتفعيلّكلّماّمنّشأنهّرفعّوتعزي

 عنّطريقّالمنتدياتّالطالبية.

ّعنّّ-3 ّمختلفة ّوتصاميم ّتغريدات ّوإعداد ,ّ ّوالخاصة ّالحكومية ّالجامعات ّعلى ّالمؤتمر ّجلسات تعميم

الحوار,ّوالعملّعلىّنشرهاّعبرّوسائلّالتواصلّاالجتماعيّ,ّواالهتمامّباألبحاثّوأوراقّالعملّالمقدمةّفيّ

ؤتمر,ّوترجمةّالبحوثّالمشاركةّفيّالمؤتمرّلعدةّلغات؛ّليتمكنّمنّاالستفادةّمنهاّكلّمنصفّسواءّمنّالم

المسلمينّأمّمنّغيرهمّّوالعملّعلىّنشرّهذهّاألبحاثّعبرّالمواقعّاإللكترونيةّوفيّكتابّ,ّأوّكتيب؛ّلينتفعّ

ّّو ,ّ ّالمؤتمر ّأهداف ّخاصة؛ولتحقيق ّالشرعي ّالعلم ّالناسّوطالب ّعامة ّبينّبها ّالحوارية ّالجلسات تفعيل

ّبالحوارّ ّالمتعلقة ّالمؤتمرات ّعقد ّفي ّالتبادل ّخالل: ّمن ّاإلسالمي ّالعالم ّأنحاء ّجميع ّفي المسلمين

ّالمؤتمرّكدليلّعملّلنبذّ ّتوصياتّهذا ّاإلسالميّ,وأنّتؤخذ ّالعالم ّأنحاء ّفيّجميع ّالمتنوعة وموضوعاته

 الفرقةّواالختالف.ّ

حليليّوموضوعيّللحوارّمنّخاللّتدبرّالقصصّالقرآني؛لتقييمّالذات,ّوبلورةّضرورةّإجراءّتقيمّشاملّوتّ-4

ّإلىّ ّالدعوة ّوأن ,ّ ّمستقبال  ّالحوار ّالسلبياتّالتيّرافقتّهذا ّوتجاوز ّالمخالفّ, ّاآلخر ّعن ّواضحة رؤية

ّجاءّفي ّبلّيجبّالتمسكّبأدبّالحوارّوفقّما ,ّ ّالتحليّبآدابّالحوارّالّتعنيّالتساهلّفيّأمورّالعقيدة
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القصصّالقرآنيّ,ّوتقبلّالنقدّالبناءّ,ّوالتركيزّعلىّالعواملّالمشتركةّمعّاآلخرّ,ّواالنطالقّفيّالحواراتّ

 منّالثقافةّاإلسالميةّ؛ّلتعزيزّقيمّالحوارّوثقافته.

دعوةّالشبابّلحضورّمؤتمراتّالحوارّوندواتهّواإلفادةّمنهاّ,ّوطرحّإشكاالتهمّ؛لتنالّالحلولّالمجديةّّ-5

ةّلها,ّوترسخّثقافةّالحوارّوقيمهّوآدابهّلديهمّ,ّبعيدا ّعنّالتعصبّللرأيّوالرأيّاآلخر,ّوقبولّاآلخر,ّوالمناسب

 وتعليمهمّآلدابّالحوارّالمستفادّمنّالقصصّالقرآنيّ؛حتىّتصبحّحواراتهمّّبناءّونافعةّللجميع.

يّالحياةّاإلنسانيةّ,ّواإلفادةّضرورةّاالنفتاحّفيّالحوارّوآدابهّوضوابطهّعلىّكافةّاالتجاهاتّالمؤثرةّفّ-6

منّتجاربّالحوار,ّوالسعيّإلىّتطويرهّواستثمارّبرامجهّبمزيدّمنّالتعاونّبينّحكوماتّالدولّاإلسالميةّ؛ّ

 سعيا ّللنهوضّبالمشروعّالحواريّلَلمةّاإلسالميةّ,ّواستثمارهّفيّتحقيقّأهدافها.

ّإجراءّدراسةّتطبيقيةّلمعرفةّمدىّااللتزامّبأدبّ-7 الحوارّفيّمؤسساتّالمجتمعّالمحليّالرسميةّّضرورة

ّ,ّوالتأكيدّعلىّضرورةّالتزامّ ّ,ّوالعملّعلىّمعالجتها وغيرّالرسميةّ,ّومحاولةّمعرفةّأسبابّعدمّتطبيقها

ّالحوارّالتربويّالمعاصرّبالمرجعيةّاإلسالميةّبمصادرهاّالمتعددةّكالقرآنّوالسنةّالنبوية.

ّوبضاعتّّّ ّالمتواضع ّالمقل ّجهد ّجزئياتّوهذا ّبكل ّاإللمام ّأدعي ّوال ّهللا, ّوجه ّبها ّقصدت ,ّ ّالمزجاة ه

الموضوعّ,ّأوّاإلبداعّفيّالدراسةّوماّتوصلتّإليهّمنّنتائجّ,ّوالبابّمفتوحّوالصدرّمشروحّلمنّأرادّأنّ

يصححّخطأّ,ّأوّيقدمّخيرا ّ,ّّوأرجوّبهذهّالدراسةّأنّأصلّإلىّتحقيقّماّأصبوّإليهّمنّبيانّآدابّالحوارّ

آلخرّفيّضوءّماّجاءّفيّالقصصّالقرآنيّمنّآدابّحواريةّفاعلةّ,ّوماّالدراسةّهذهّإالّإضاءةّيسيرةّمعّا

علىّهدىّاإلسالمّفيّآدابّالحوارّفيّالقصصّالقرآني,ّوالدعوةّإلىّاتخاذّالحوارّالبناءّّأسلوبا ّللوصولّ

ّمهمّوجاهلهم.إلىّالطريقّالصحيحّمعّالناسّكافة,ّمسلمهمّوكافرهم,ّكبيرهمّوصغيرهم,ّعال

ّ

ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني           جامعة الّطفيلة التّقنيّة    

64 

 الهوامش والمراجع :

,ّترجمةّحسنّّأساليبّالبحثّالعلمي:ّدراسةّمفاهيمّالبحثّألخصائيّالعلومّاالجتماعيةّ،أركانّأونجلّ-1

ّمّ,ّص)هـّ(.1983ياسينّومحمدّنجيب,ّمعهدّاإلدارةّالعامة,ّالرياض,ّّ

م,1ّ,1984ّ,ّمطابعّالدوحةّالحديثة,ّقطر,ّطالمذهبيةّاإلسالميةّوالتغييرّالحضارّيمحسنّعبدّالحميد,ّّ-2

ّ.17ص

مّ,ّمادةّحور,6ّ,1998ّ,ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت,ّطالقاموسّالمحيطالفيروزآبادي،ّمجدّالدينّمحمد,ّّ-3

 .380ّ,481ص

4-ّّ ّالدينّمحمد, ّالفضلّجمال ّأبو ّطلسانّالعربابنّمنظور، ّبيروت, ّدارّصادر، ،1ّ ّج1990, ّ/1م,

ّ,ّمادةّحور.751ص

،4ّ،ّتحقيقّأحمدّعبدّالغفورّعطار،ّطصحاحّتاجّاللغةّوصحاحّالعربيةالجوهري،ّإسماعيلّبنّحماد,ّّ-5

ّ.640صّ/2م,ّج4ّ,1990دارّالعلمّللماليين،ّبيروتّ,ّط

الدارّاإلسالمية،ّّّ،ّتحقيقّعبدّالسالمّهارون،معجمّمقاييسّاللغةابنّفارس،ّأبوّالحسينّأحمدّبنّزكريا,ّّ-6

ّ.115صّ/2م,ّج1ّ,1990بيروت,ّط

ّ.751ّصّ/1,ّابنّمنظورّ,ّلسانّالعرب,ّج117صّ/2المرجعّالسابق,ّجّ-7

,ّمادةّحور,ّابنّاألثير،ّعزّالدينّأبوّالحسنّعليّبنّمحمد,751ّ,ّص1ابنّمنظور,ّلسانّالعرب,ّجّ-8

م,1ّ,1963ّ،ّتحقيقّمحمودّالطناحي،ّوطاهرّالزاوي،ّالمكتبةّاإلسالمية,ّطالنهايةّفيّغريبّالحديثّواألثر

ّ.458صّ/1ج

ّ.205صّ/1م,ّج1ّ,1960القاهرة,ّط،ّمجمعّاللغةّالعربية,ّالمعجمّالوسيطإبراهيمّمصطفىّوآخرون،ّّ-9
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م،1984ّ،ّكانونّاألولّسنة313ّ،ّمجلةّالعربي،ّالعددّالحوارّماّأحوجناّإليةأحمدّصدقيّالدجاني،ّّ-10ّ

ّ.94ّ-93صّ

,ّتحقيقّمحمدّباسلّالسود,ّّأساسّالبالغةّمحمودّبنّعمرّبنّاحمد,ّالزمخشري,ّأبوّالقاسمّجارّهللاّ-11

ّ,ّمادة:ّحور221صّ/1م,ّج1ّ,1998دارّالكتبّالعلمية,ّبيروت,ّط

,1ّ,ّدارّمكتبةّالحياة,ّبيروت,ّطتاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموسالزبيدي,ّمحمدّمرتضىّالحسيني,ّّ-12

ّ.162ص/3هـ,ّج1306

تحقيقّمحمدّسيدّكيالني،ّمطبعةّمصطفىّالبابيّالحلبي،ّّمفرداتّألفاظّالقرآن,الراغبّاألصفهاني,ّّ-13

ّ.262ّم،ّّص1961,ّّ(القاهرة،ّ)د.ط

ّعبدّالستارّإبراهيم,ّّ-14 ّاألوقافّوالشؤونّالحوارّالذاتّواآلخرالهيتي, ّوزارة ,ّضمنّسلسلةّكتابّاألمة,

ّ.40م,ّص99ّّ,2004,ّالسنةّالرابعةّوالعشرون,ّالعدد1ّوالمقدساتّاإلسالمية,ّقطر,ّط

15-ّّ ّالمجيد, ّعبد ّخليل ّالكريمزيادة, ّالقرآن ّفي ّوالمناظرة ّاالحوار ّالمنار, ّدار ّط, ,ّ 1ّلقاهرة م,1986ّّ,

ّ.18ص

ّالمؤسسةّالعربيةّحوارّالحضاراتّفيّالقرنّالعشرين,ّرؤيةّإسالميةّللحوارالعليان,ّعبدّهللاّعلي,ّّ-16ّ ,

ّ.9ّم,ّص1ّّ,2004للدراساتّوالنشر,ّبيروت,ّط

17-ّّ ّيوسف, ّالفرصّوالتحدياتالحسن, ّالمسيحي ّاإلسالمي ّظبي,الحوار ّأبو ّالثقافي, ّالمجتمع ,1ّّطّ,

ّ.133م,ّص1997

مركزّالملكّعبدّالعزيزّللحوارّ:ّ,ّالناشرالحوارّآدابهّوتطبيقاتهّفيّالتربيةّاإلسالميةالمغامسي,ّخالد,ّّ-18

ّ.22هـ,ّص4ّ,1428,ّط الرياضّ-الوطني

ّ.206ّهـ,ّص1429,ّدارّالفكرّالمعاصر,ّدمشق,ّأصولّالتربيةّاإلسالميةالنحالوي,ّعبدّالرحمن,ّّ-19
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ّ.20هـ،ّص1418،ّدارّقتيبة,ّدمشق،ّوارّاإلسالميّالمسيحيالحبسامّعجك،ّّ-20

ّدارّالتراثّوالتربية،ّطالحوارّآدابهّوضوابطهّفيّضوءّالكتابّوالسنةيحيىّزمزمي,ّّ-21 هـ,1ّ،1414ّ,

ّ.22ص
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ّ.470هـ,ّص1425دتهّرابطةّالعالمّاإلسالمي,ّفيّسنةّالخامسّالذيّعق

ّعمادّزكيّالبارون،ّالمكتبةّالتوفيقية،ّالقاهرة،ّالفروقّاللغويةّأبوّهاللّالعسكري،ّ-23 ،ّتحقيقّأبيّغمر 

ّ.16ّص

ّ.16ّالمرجعّنفسه،ّصّ-24

المغنيّللنشر,ّدارّ,ّدارّتيسيرّالكريمّالرحمنّفيّتفسيرّكالمّالمنانالسعدي,ّعبدّالرحمنّبنّناصر,ّّ-25

ّ.481هـ,ّص1ّ,1419ابنّحزمّللطباعة,ّط

,ّجمعّوترتيبّعبدّالرحمنّبنّمجموعّالفتاوّىابنّتيميةّ,ّتقيّالدينّأبوّاسحاقّأحمدّّبنّعبدّالحليم,ّّ-26

ّ.235صّ/28د.ن(,ّّجّد.ط(,ّ)ّقاسم,ّطبعةّالرئاسةّالعامةّلشؤونّالحرمين,ّمكةّالمكرمةّ,)

,ّتحقيقّأحمدّالبردوني,ّوإبراهيمّالجامعّألحكامّالقرآنحمدّاألنصاري,ّأالقرطبي,ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّّ-27

ّ.108ص/4م,ّج2ّ,1964أطفيش,ّدارّالكتبّالمصرية,ّالقاهرة,ّط

,ّشرحّوتعليقّمحمدّكريمّراجح,ّدارّأدبّالدنياّوالدينالماوردي,ّعليّبنّمحمدّبنّحبيبّالبصري,ّّ-28

ّ.252ّ,253م,ّص4ّ,1985يروت,ّّطاقرأّ,ّب

الزمخشري,ّمحمدّبنّعمر,ّالكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوهّالتأويل,ّتحقيقّعبدّّ-29

ّ.60صّ/2د.ت(,ّجّ,)1الرازقّالمهدي,ّدارّإحياءّالتراثّالعربي,ّبيروت,ّط
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م,1ّ,2001ّالعلمية,ّبيروت,ّط,ّدارّالكتبّتفسيرّالبحرّالمحيطاألندلسي,ّأبوّحيانّمحمدّبنّيوسف,ّّ-30

ّ.530صّ/5ج

ّ.2/86القرطبي,ّالجامعّألحكامّالقرآن,ّجّ-31

32-ّّ ّبكر, ّأبي ّبن ّمحمد ّهللا ّعبد ّأبو ّالجوزية, ّالقيم ّالسالكينابن ّباهللّمدارج ّالمعتصم ّمحمد ّتحقيق ,

ّ.348صّ/2م,ّّج3ّ,1996البغدادي,ّدارّالكتابّالعربي,ّبيروت,ّط

ّ.342ص/2مرجعّنفسه,ّجابنّالقيمّالجوزية,ّالّ-33

,ّأعدّمادتهّاللغويةّوفهارسهّالعلمية,ّقسمّالتحقيقّبدارّالسيرةّالنبويةابنّهشام,ّأبوّمحمدّعبدّالملك,ّّ-34

,ّقولّعتبة370ّ-369صّ/1م,ّّج1ّ,1995الصحابةّبطنطا,ّمصر,ّبإشرافّد.ّفتحيّأنورّالدابولي,ّّط

ّبنّربيعةّفيّأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم.

ّ.105العليان,ّحوارّالحضارات,ّصّ-35

ّ.26ص/2هـ,ّج1ّ,1389,ّمطابعّالقصيم,ّالرياض,ّطالفقيهّوالمتفقهالبغدادي,ّالخطيب,ّّ-36

,1ّحمدّصقر,ّدارّالتراث,ّالقاهرة,ّطأتحقيقّالسيدّّمناقبّاإلمامّالشافعي,البيهقي,ّأحمدّبنّالحسين,ّّّ-37

ّ.151ص/2هـ,ّج1390

,ّّتحقيقّد.ّمحمدّرشادّسالم,ّالناشرّجامعةّدرءّتعارضّالعقلّوالنقلالحليم,ّابنّتيمية,ّأحمدّبنّعبدّّ-38

ّ.174-173صّ/7م,ّج2ّ,1991اإلمامّمحمدّبنّسعود,ّالرياض,ّط

ّ.103صّ/17,ّدارّسحنون,ّتونس,ّ)ّد.ط(,ّ)ّد.ت(,ّجالتحريرّوالتنويرابنّعاشور,ّّّ-39

ّ
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 القرآني  ير من خالل القصص غي  المرأة ودورها في الت  

 ةة داللي  دراسة بالغي    

 

 د. أمل إسماعيل صالح

 رةة/ جامعة طيبة/ المدينة المنو  ة اآلداب والعلوم اإلنساني  ة/ كلي  راسات القرآني  أستاذ مشارك/ قسم الد  

 

 ص: الملخ  

ّالحمدّهللّوحده،ّوالصالةّوالسالمّعلىّمنّالّنبيّبعده،ّأماّبعد؛

ّعرضّّّّّّّ ّبحثّحولّما ّالبليغ؛ّّالقرآنّفهذا ّمنّخاللّقصصه ّللمرأةّوأثرها، ّمضيئة ّمنّصورة الكريم

ّمنوعة،ّوأثمرّنتائجّملمّو ّفيّمواقَفّحياتيٍة ّوهاٍم ّتاٍم ّفيّكأنموذجّقامّبدوٍر ّفاعالّومؤثرا سة،ّغي رتّتغييرا

ّحياةّمجتمعاتهن،ّوكانّدورهاّأساسياّفيّذلكّالتغيير؛ّكأم ،ّوزوجة،ّوابنة،ّوأخت،ّوصاحبةّمنصب....

ّالقرآنّالكريمّقصَصّاألنبياءّالكرام،ّوالرجالّالصالحين؛ّلي قتدىّبهم؛ّفقدَّذَكرّمنّأخبارّّّّّّّّ وكماّقصَّ

قفهنّالحياتيةّالهامةّعلىّمختلفّالمستويات،ّماّيعدّنبراساّي هتدىّبه.ّوإنّفيّف ضَلياتّمؤمناتّالنساء،ّوموا

ّصالحيّّقصصّالقرآن ّحال ّهو ّكما ّواإليمان؛ ّواإلصالح ّالصالح ّمراتب ّأعلى ّالمرأة ّبلوغ ّعن ّينبئ ما

َّفَلن حِيَينَّهّ  ّم ؤِمن َّوه َو ّأ نَثٰى َّأو َّذَكٍر ّمِ ن ِلحا ّصَٰ َّعِمَل ّ}َمن ّتعالى: ّقال َّأجَره مّّۥالرجال؛ َّوَلَنجِزَينَّه م َّطيِ َبة َحَيٰوة

ّ{ّ]النحل[.٩٧ِّبَأحَسِنَّماَّكان وْاَّيعَمل ونَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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وتلكّالقصصّالتيّعرضتّلبيانّحالّالمرأةّوفاعليتهاّفيّالحياة،ّت ظهرّماّفيّهذاّالكتابّالعزيزّمنّغناءّ

برّالسائرّعلىّهديّالكتاب؛ّويصلّوثراء،ّمنّخاللّتلكّالنماذجّالمؤمنةّمدارّالحديث؛ّمماّيستنيرّبهّالمتد

بهّإلىّعلوٍمّوتوجيهاٍتّواستنباطات،ّمنّخاللّآياتهّالكريمةّبتراكيبهاّوقوالبهاّاللغويةّالتيّصيغتّبها،ّفيّ

ّقصصهّالحسن.

ّوسيتضمنّالبحثّأنموذجينّمنّالصالحات:ّامرأةّعمرانّوابنتهاّمريم،ّوبلقيسّملكةّسبأ.

ّبسمّهللاّالرحمنّالرحيم

 المقدمة

ّفيه،ّوهوّأهلّالثناءّوالحمد؛ّفقدّ الحمدّهللّربّالعالمين،ّالرحمنّالرحيم،ّالحمدّهللّحمدا ّطيبا ّكثيرا ّمباركا 

ّالتامانّ ّوالسالم ّوالصالة ّوتسديده، ّوتوفيقه ّورحمته، ّفضله ّلوال ّليتم ّكان ّوما ّالبحث، ّهذا ّإنجاز ّلي يسر

المسداة،ّالنبيّالمجتبىّوالحبيبّالمرتضى،ّوعلىّّنبيّالهدى؛ّالرحمةّالمهداةّوالنعمةّاألكمالن،ّعلىّمحمد

ّآلهّوصحبهّأجمعينّوالتابعينّلهمّبإحسانّإلىّيومّالدين.ّّأم اّبعد:

ّالحياةّمعّكتابّهللاّتالوة ّوتدبرا،ّتفسيراّواستنباطا،ّعلماّوعمال،ّهوّخيرّماّبذلتّلهّاألوقات،ّوتنافسّ فإن 

ّ ّاإللهي ّالكتاب ّفهو ّاألخيار؛ ّالمتنافسون ّالمنافعّفيه ّكثير  ّمبارك؛ ّبأنه ّالحميد؛ ّالحكيم ّوصفه المعجز،

ِتهِّ َّءايَٰ ٓوْا بَّر  ّم بََٰركّلِ َيدَّ ِّإَليَك ه  َّأنَزلنَٰ ّ}ِكتٌَٰب ّالمعينّوالنبعّالصافي؛ّقالّتعالى: ّأ ْول وْاّّۦوالفوائد،ّوهوّالعين  َوِلَيَتَذكََّر

ّ{]ص[.٢٩ٱألَلبَٰبِّ

ّالبحثّومنّخاللّالنظرّّّ ّقمتّبهذا ّالمرأةّفيّالمجتمعّّفقد ّعنّدور ّالقصصّالقرآني، ّنظم فيّبالغة

ّمستنبطة؛ّت ظهرّدورّالمرأةّاإليجابيّفيّ ّوأخالقيٍة ّتربويٍة ّمنّدالالٍت ّلها ّوما ّفيّالتغييرّاإليجابي، وأثرها

ّالحياةّاإلنسانية.

ّ
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 أهمية الموضوع:

اٍءّفيّبيانه؛ّلنماذجّمنّنساٍءّصالحاٍتّتكمنّأهميتهّفيّأن هّيتعلقّبإظهارّماّفيّالكتابّالعزيزّمنّغناٍءّوثّر

 مصلحاٍتّفيّمجتمعاتهن؛ّليقتدَيّالمؤمنونّوالمؤمناتّبهذهّالنماذجّالصالحة.ّ

فبعدّدراسةّآياتّالقصصّالقرآنيّذاتّالعالقةّبالموضوع؛ّسي ظهرّالبحثّماّفيّبالغتهاّمنّدالالٍتّعلىّ

قي،ّمستنبطة ّمنّنظمها،ّوالقوالبّاللغويةّالتيّصيغتّالدورّاإليجابيّللمرأةّالصالحة،ّواألثرّالتربويّواألخال

ّبهاّتلكّاآلياتّالكريمة.

 سبب اختيار الموضوع:

السببّالرئيسّفيّاختياِرّالبحثّفيّموضوع؛ّالمرأةّودورهاّفيّالتغييرّمنّخاللّالقصصّالقرآنيّدراسةّّّّّ

اتّمنّالقرآن،ّودراسةّبالغةّتعبيرّبالغيةّداللية؛ّماّاستحوذّعلىّتفكيريّمنّضرورةّالنظرّوالتدبرّفيّآي

ّمنّقصٍصّ القصصّالقرآنيّودالالتهّعلىّدورّالمرأةّالصالحةّفيّالتغيير؛ّواستنباطّآثاٍرّتربويٍةّوأخالقٍيٍة

ّلهاّارتباٌطّوثيٌقّبدورّالمرأةّفيّالمجتمع؛ّلتكونّنبراسا ّينيرّالطريق.

ثّعنّأولئكّالنساء؛ّكامرأةّعمرانّوابنتهاّوبعدّتأمٍلّوعمِقّنظر؛ّفقدّاستحوذتّعلىّتفكيريّقصٌصّتتحد

ّوالتغييرّنحوّ ّتنيرّطريقّالمؤمناتّفيّطريقّالتربية ّإضاءات؛ ّوجدتّفيها ّفقد ّسبأ؛ ّملكة ّوبلقيَس مريم،

ّاألفضل؛ّإلنباتّأجياٍلّصالحٍةّتحملّلواَءّالتوحيد،ّوتواجهّظلماِتّالجهلّوالمعاصيّبالنورّالمبين.

 أهداف البحث:

ظمّالقصصّالقرآنيّودالالتهّعلىّدورّالمرأةّالصالحةّفيّالتغيير،ّمنّخاللّقصصهّإظهارّبالغةّنّ-1

 التيّتحدثتّعنّثلةّمنّالمؤمنات،ّوماّأثمرّمنّتغييرّإيجابيّفيّحياةّالمجتمعات.

إبرازّإعجازّنظمّاآلياتّالكريمة،ّبماّفيّذلكّاأللفاظ،ّوالجمل،ّوحروفّالمعاني،ّوالقراءاتّالمتواترةّّ-2ّ

ّتّفيّالقصصّالقرآني،ّواستنباطّدالالٍتّتظهرّدورّالمرأةّالصالحةّفيّالتغيير.التيّورد



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني           جامعة الّطفيلة التّقنيّة    

71 

ّ،ّوأثرهاّفيّالتغييرّاإليجابي.نظمّاآلياتّالتيّذكرتّقصتهااستنتاجّسماتّشخصيةّملكةّسبأ،ّمنّّ-3

 حدود الدراسة:

ّمنّدالالٍتّمستنبّّّّ ّلها ّالدراسة؛ّببالغةّنظمّآياتّالقصصّالقرآني،ّوما ّالمرأةّتتعلقّهذه ّتبرزّدوَر طٍة

الصالحةّوقدرَتهاّعلىّالتغيير،ّوبيانّالجوانبّالتربويةّواألخالقيةّمنّالقصصّالقرآنيّالذيّتحدثّعنّالمرأةّ

ّسبأ.ّ ّوبلقيسّملكة ّمريم، ّكامرأةّعمرانّوابنتها ّاإليجابي؛ ّفيّالتغيير ّوأثرها ّفيّالمجتمع، الصالحة،ودورها

ّقّالمقام،ّوآملّالحديثّعنّنماذجّأخرىّمنّالصالحاتّبإذنّهللا.وسأقتصرّعلىّهذينّالنموذجينّهنا؛ّلضي

 منهج البحث: 

اعتمدتّفيّهذهّالدراسةّمنهجّاالستقراءّواالستنباطّوالتحليلّوالنقد؛ّحيثّقمتّباستقراءّالقصصّالقرآنيّّّّّ

ّاللغوية،ّ ّوأساليبها ّآياته ّمقاطع ّفي ّوالتدبر ّالتأمل ّثم ّالقرآن، ّسور ّفي ّالصالحة، ّالمرأة ّعن ّتحدث الذي

لبيانّبالغةّتعبيرّالقصصّالقرآنيّودالالته،ّّومفرداتها،ّوحروفّالمعانيّالمنظومةّفيها،ّوالقراءاتّالمتواترة؛

ّبيانها،ّ ّالمقصود ّالصالحة ّالمرأة ّشخصية ّمعالم ّوألظهر ّالتغيير؛ ّعلى ّوقدرتها ّالصالحة ّالمرأة ّدور على

ّأقوالّ ّبين ّوالترجيح ّنظمه، ّفي ّالقرآن ّإعجاز ّإلظهار ّاالستطراد؛ ّعدم ّمع ّتحليليا  ّتفسيرا  ّاآليات وتفسير

 العلماء.

البحثّبكتبّالتفسيرّوعلومّالقرآن،ّوكتبّالحديثّواللغة.ّوقدّكتبتّاآلياتّبالرسمّالعثمانيّواستعنتّخاللّ

وعزوتها،ّووث قتّالقراءاتّالقرآنية،ّوخر جتّاألحاديثّالنبوية،ّووث قتّالنصوصّبالتنصيصّعليهاّبينّقوسينّ

ّعندّاالقتباسّالحرفي،ّوعندّالتصرفّأشيرّبكلمةّي نظرّفيّالحاشية.

 الدراسات السابقة: 

قمتّبالبحثّحولّماّكتبّعنّالقصصّالقرآنيّالذيّتحدثّعنّالمرأةّالصالحة،ّفيّسورّالقرآن؛ّفلمّّّّّ

ّ-فهوّعلىّفضله،ّوعظيمّنفعهّ-أجدّكتابا ّأوّبحثا ّمستقال ّبمثلّالمحاورّالتيّكتبتّفيها،ّوماّكتبّحولها
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للمحاورّالتيّكتبتهاّهنا.ّوكتابّهللاّمغدٌقّكثيرّالنفعّّفيّكتبّالتفسير،ّوفيّمؤلفاٍتّكثيرة؛ّلكنهاّلمّتعرض

والبركة؛ّوقدّرغبتّفيّكتابةّبحٍثّمستقل،ّأضيفّفيهّتوضيحاٍتّواستنباطاٍتّلمّأجدهاّفيّحدودّماّاط لعتّ

ّعليه؛ّراجيةّالفائدةّوالنفع.

ّالبحثّأنّيكونّفيّّّّ ّاقتضتّطبيعة ّالقرآنية،ّوفصلّفيهّثالثة: وقد مباحث.فصل:ّّتمهيدّحولّالقصة

ّبالغةّالتعبيرّفيّالقصصّالقرآني؛ّدليلّي ظهرّشخصيةّالمرأةّالصالحةّودورهاّفيّالتغيير.ّ

ّالمبحثّاألول:ّالجملةّالقرآنيةّوحروفّالمعاني؛ّترسمّشخصيةّالمرأةّالصالحةّودورهاّفيّالتغيير.

ّلصالحةّالمؤثرةّإيجابيا.المبحثّالثاني:ّدورّالكلمةّالقرآنيةّوحروفّالمعانيّفيّرسمّشخصيةّالمرأةّا

ّالمبحثّالثالث:ّنظمّبالغيّمعجز؛ّرسمّشخصيةّامرأةّسبأّودورهاّفيّالتغيير.

ّثمّالخاتمة،ّواشتملتّعلىّالنتائجّوالتوصيات.

ّوقعتّفيّّّّّّّ ّوربما ّوالنفع؛ ّكانّقصديّاإلفادة ّوإن ّومفيد، ّبكلّجديد ّالمجيء ّأد عي ّفإننيّال وأخيرا ؛

أدري؛ّفأقول:ّإنّأصبت؛ّفمنّتوفيقّهللاّوهدايته،ّوإنّأخطأت؛ّفمنّضعفيّّالخطأّوالقصورّمنّحيثّال

ّوقلةّحيلتي،ّوأسألهّجلّشأنهّالعفوّوالمغفرة.

ّوهللاّأسألّأنّيجعلّعمليّكلهّصالحا ّولوجههّخالصا ،ّومنيّمتقبال ،ّإنهّسميعّمجيب.ّ

ّوآخرّدعواناّأنّالحمدّهللّربّالعالمين.ّ

 تمهيد: 

ّقرآني:بيانّمفهومّالقصصّال

(َّأْصٌلّ ّالقصصّلغة:ّ)َّقصَّ :ّتتب عّاألثر؛ّوِمْنَّذِلَكَّقْول ه م :ّاْقَتَصْصت  ْيِء؛ّفاْلَقصُّ َّعَلىَّتَتبُِّعّالشَّ لُّ َصِحيٌحَّيد 

َّقَصصا َّءاَثاِرِهَما َّعَلىٰٓ ا :ّاألثر.ّقالّتعالى:}َّفٱرَتدَّ َّتَتبَّْعت ه .ّواْلَقَصص  ِّإَذا ّۦ{ّ]الكهف[،ّ}َوَقاَلتّأِل خِته٦٤ِّاأْلََثَر،

يِه{ّ]القصص َّأَثَره .َّوِمنّ-[ّومنه؛ّاْلِقَصاِصِّفيّاْلِجَراِح؛11:ق صِ  ِل؛َّفَكَأنَّه ّاْقَتصَّ ِّفْعِلِهِّباأْلَوَّ ِّبِهِّمْثل  أَلنَّه ّي ْفَعل 
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ّ :ّاألخبارّالمتتب عة،ّقالّتعالى:ّ}ِّإنَّ .ّواْلَقَصص  َّذِلَكّي َتَتبَّع ؛َّفي ْذَكر  ،ّك لُّ ة َّواْلَقَصص  َوّاْلَباِبّاْلِقصَّ َذاَّله  هَٰ

ّٱلَحقُّّ َّعَليَكَّأحَسَنّٱلَقَصِص{]ّ[ّوَقْول ه َّتَعاَلى:}62آلّعمران:ّّ{]ۖ  ٱلَقَصص  َّنق صُّ [؛َّأي3ّيوسف:َّّنحن 

ّالَِّذيّيْأتيّ : َّواْلَقاصُّ ّوالَِّذىّي كتب، ة،ّوهيّاأَلمرّوالشْأن، ّجمعِّقصَّ ّوالِقَصص: َّأحسنّاْلَبَياِن. ن َبي نَّلَك

ة.َّوي قَّ ْيَءِّإذاّتتب ْعتَّأثرهَّشْيئ اَّبْعَدَّشْيٍء؛َّوِمْنه َّقْول ه َّتَعاَلى:}َّوَقاَلتّأِل خِتهِّبالِقص  :َّقَصْصتّالشَّ يِه{؛ّّۦال  ق صِ 

 .1َأيّات ِبعيَّأَثَره

 القصص اصطالحا:

ّوقدّّقصصّالقرآنّّّّ ّالواقعة، ّوالحوادث ّالسابقة، ّوالنبوات ّالماضية، ّاألمم ّأحوال ّعن ّأخباره هي:)

ّوالديار ّالبالد ّوذكر ّوتاريخّاألمم، ّالماضي، ّمنّوقائع ّالقرآنّعلىّكثيٍر ّقوم،ّّ،اشتمل ّآثارّكل وتتبع

ّ.2وحكىّعنهمّصورة ّناطقة ّلماّكانواّعليه(

المحدثينّمنّالعلماء،ّتعريٌفّفيهّعمومّالقصصّالذيّوردّفيّكتابّهذاّالتعريفّحسبّورودهّعندّّّّّ

ّاألممّ ّأحوال ّعن ّأخباره ّعلى؛ ّيقتصر ّالقصصّالقرآني ّأن  ّأرى؛ ّإنني ّحيث ّعليه؛ ّالتعليق ّوأود هللا،

َّعَليَكَّأحَسَنّٱلَقَصِصِّبَمٓاَّأوَحيَنٓاّّالماضية،ّوالنبواتّالسابقة؛ّألنّهللاّتعالىّقال:ّ} َّنق صُّ َذاَّنحن  ِإَليَكّهَٰ

نَتِّمنَّقبِلهِّ ِفِلينَّّۦٱلق رَءاَنَّوِإنّك  َّعَليَكِّمنَّأنَبٓاِءَّماَّقد٣َّلِمَنّٱلغَٰ ِلَكَّنق صُّ {ّ]يوسف[ّوقولهّجلّشأنه:}َّكذَٰ

نَّاِّذكراّۖ  َسَبقَّ َكِّمنّلَّد  ّعليهمّطه[ّوهوّخطابّللرسولّّ{ّ]٩٩َوَقدَّءاَتينَٰ ،ّوبعدّذلكّللمؤمنين؛ّحيثّقص 

ّفيّ ّالحوادثّالواقعة ّأما ّبالقصصّالقرآني؛ ّالمقصود ّفهو ّوالنبواتّالسابقة؛ ّالماضية، منّأخبارّاألمم

                                                 

ّأّ-1 ّفارس، ّابن ّينظر، ّاللغة، ّالمقاييسّفي ّمعجم ّفارس، ّبن ّحمد ّّ،9/11،َقصَّ ّالفكر ّدار ،ّم1979-هـ1399طبعة
ّأساسّالبالغة ّأحمد، ّبن ّعمرو ّبن ّهللاّمحمود ّجار ّقصص،ّ،الزمخشري، ّعيونّّتحقيق:2/82ّمادة، ّباسل محمد

مادة،ّّانّالعربابنّمنظور،ّمحمدّبنّمكرمّلسم،1998ّّ-هـ1ّ،1419،ّطدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّالسود
ّط7/74،قصص ،3ّ ّبيروت1994هـ/1414، ّدارّصادر، ّالراغبّاألصفهانيّ،م، ّالمفضل، ّبن ّبنّمحمد ّ،الحسين

ّالقرآن ّغريب ّفي ّالشاميةّ،المفردات ّالدار ّالعلم 1412ّ،دمشقّ،دار ّداوديّتحقيق:هـ ّعدنان مادة،ّّ،صفوان
ّالكتابّّ،1/671قصص، ّلطائف ّفي ّالتمييز ّذوي ّبصائر ّيعقوب، ّبن ّمحمد ّطاهر ّأبو ّالدين ّمجد الفيروزآبادي
ّلجنةّإحياءّالتراثّاإلسالمي،ّالقاهرة.ّ-المجلسّاألعلىّللشئونّاإلسالمية،محمدّعليّالنجارّالمحقق:ّ،4/271العزيز،

ّبةّالمعارف،ّالرياض.مّمكت2000هـ3ّ،1421طّ،316،القطان،ّمناعّخليل،ّمباحثّفيّعلومّالقرآنّ-2
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وأصحابه،ّفالّت عدّقصصاّعنّالسابقينّبالنسبةّلهم؛ّبلّهمّمنّعايشهاّوشاهدها؛ّفهيّّزمنّالنبيّ

ّةّالنبوية،ّوهي؛ّكالقصصّبالنسبةّلنا.ّجزٌءّمماّأطلقّعليهّسلفّاألمةّاسم؛ّالسيّر

سردّالقصةّمنّأولهاّإلىّآخرهاّّ:وكانّللقرآنّطريقتهّالفريدةّفيّعرضّقصصهّالحسن،ّومنّذلكّّّّّ

فيّسورة؛ّلمقاصدّعظيمة؛ّكقصةّيوسفّعليهّالسالم.ّوقدّيعرضّجانباّمنّالقصةّفيّسورة،ّوالجانبّ

يّسياقّما،ّووحدةّموضوعيةّلسورةّكريمةّتختلفّاآلخرّفيّسورةّأخرى،ّبحسبّالمقصودّمنّعرضهاّف

عنّأختها،ّوهكذا.ّوقدّيعرضّالقصةّبإطنابّفيّسورةّما،ّوبإيجازّفيّأخرى،ّوذلكّبحسبّالمقصودّ

 .منّعرضهاّفيّتلكّالسورة،ّبماّيتناسبّمعّمحورها،ّووحدتهاّالموضوعية،ّوسياقها

ّوإ ّالمؤمنين ّلهداية ّالكريم؛ ّالقرآن ّتعالى ّهللا ّأنزل ّمتنوعة؛ّلقد ّووسائل ّأساليب ّوللقرآن ّحالهم. صالح

ةّالقرآنيةّالتيّوردتّفيّالكتابّالعزيزِّلِحَكمّكثيرة،ّمنها:ّّ  لتحقيقّتلكّالهداية،ّومنّتلكّاألساليب؛ّالقص 

ّللرسولّ .1 ّوحيا ّوأنّهللاّتعالىّأنزله ّالقرآنّالكريم، َّعَليَكّإثباتّمصدر َّنق صُّ ّ}َنحن  ّقالّتعالى: ،

نَتِّمنَّقبِلهَِّأحَسَنّٱلَقَصّ َذاّٱلق رَءاَنَّوِإنّك  ِفِليَنّّۦِصِّبَمٓاَّأوَحيَنٓاِّإَليَكّهَٰ {ّ]يوسف[ّومنّالمعلومّأن٣َّلِمَنّٱلغَٰ

ّ َّيتَِّبع وَنّالنبي ّٱلَِّذيَن ّتعالى:} ّقال ّفقد ّالقرآن؛ ّذلك ّبين ّكما ّيكتب؛ ّوال ّيقرأ ّال ّأمي ا ّكان ،ّ

ّاألعرا [ّ } ّٱأل مِ يَّ ّٱلنَِّبيَّ وَل ِّمنَّقبِله157ِّف:ٱلرَّس  َّتتل وْا نَت ّك  َّوَما {ّ ّوقالّجلّوعال: َّتخ طُّهّ ّۦ[ ّۥِمنِّكتَٰبّواَل

رَتاَبّٱلم بِطل ونَّّۖ  ِبَيِميِنكَّ ،ّلمّيجالسّأيّإنسانّمنّأهلّ{]ّالعنكبوت[.ّوقدّثبتّفيّالتاريخّأنه٤٨ِإذاَّّلَّ

ّأكانّعالماّأمّغيرّعالم؛ّليأخذّعنهمّالعلمّ أوّخبراّعنّالسابقين.ّوتلكّحقيقٌةّلمّالكتابّوالّغيرهم،ّسواء 

هّالقرآنّبداهة؛ّحيثّقالّجلّ ينكرهاّأحدّممنّعاصرهّأوّجاءّبعده،ّإالّماّكانّمنّذاكّالزعمّالذيّرد 

ّي َعلِ م هّ  ِّإنََّما َّيق ول وَن م َّأنَّه  َّنعَلم  ّلِّّۖ  َبَشرّۥشأنه:}َوَلَقد َذا َّوهَٰ ّأَعَجِمي  ِّإَليِه وَن ّي لِحد  ّٱلَِّذي ّلِ َسان  َّعَرِبي  َساٌن

 {]ّالنحل[.١٠٣مُِّبينٌّ

ّعلىّماّسبق؛ّيتبينّبالبرهانّالقاطعّأنّماّجاءّفيّالقرآنّمنّقصصّاألنبياء،ّوأخبارّاألممّّّّّ بناء 

ّ ّعلىّلسانّنبينا ّهوّإالّوحٌيّنزلّبهّجبريلّعليهّالسالمّمنّالسابقةّبتفاصيَلّومعلوماٍتّدقيقٍة ،ّما
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ّالمحفوظ. َّأن اللوح ِّمن ِّإَليكَّ}ِتلَك ّن وِحيَهٓا ّٱلَغيِب ّٰهَذاّۖ  َبٓاِء َّقبِل ِّمن َّقوم َك َّواَل َّأنَت َّتعَلم َهٓا نَت ّك  ّۖ  َما

ِقَبَةِّللم تَِّقينَّّۖ  َفٱصِبر ّٱلعَٰ  {]ّهود[.٤٩ِإنَّ

ّأصوَلّالدينّمشتركٌةّبينّجميعّاألنبياءّمنّاإليمانّباهللّوتوحيده،ّواإليمانّبالبعثّوالجزاءّ .2 بيانّأن 

 يمان،ّومحاسنّاألخالق،ّوأصولّالعباداتّوالمعامالت.ّوبقيةّأركانّاإل

3. ّ ،ّوبثّالحياةّفيّقلوبّالمؤمنينّوالطمأنينةّفيّنفوسهم،ّوقدّبينّالقرآنّالكريمّتثبيتّقلبّالنبي 

ِّبهِّ ِلَّماّن َثبِ ت  َّعَليَكِّمنَّأنَبٓاِءّٱلرُّس  ّنَّق صُّ [،120ّ]هود:ّ{ۖ  ف َؤاَدكَّّۦهذهّالحكمةّبوضوٍحّفيّقولهّتعالى:}َوك ال 

ِبَّلَعلَّك مَّتتَّق ونَّ {١٧٩ّوقدّعرضّأبوّحيانّفيّتفسيرهّقولّهللاّتعالى:}َّوَلك مِّفيّٱلِقَصاِصَّحَيٰوةّيَٰٓأ ْوِليّٱألَلبَٰ

:َّوَلك ْمِّفيّاْلقَّ َبِعيُّ ِّالرَّ َّعْبِدَّّللاَّ ّْبن  َصِص،َّأْي:ِّفيَماّ]البقرة[ّقراءة ّشاذة ّذكرهاّبقوله:)َّقَرَأَّأب وّاْلَجْوَزاِء،َّأْوس 

ّاْلقّ  َّحَياة  ّاْلق ْرآِن ِّفي َّلك ْم َّأْي: ، ّاْلق ْرآن  : ّاْلَقَصص  َّوِقيَل: َّواْلِقَصاِص، ّاْلَقْتِل ْكِم ّح  ِّمْن َّعَلْيك ْم ل وِب؛َّقصَّ

ّمِ نَّأمِرَنا وحا ّ]الشورى:ّۖ  َكَقْوِلِه:}ر  ّ]األ52{ ه { َّفَأحَيينَٰ َّميتا َّمنَّكاَن َّأَو {ّ ّ[.َّوَكَقْوِلِه: وهذه1ّّ[.122نعام:

القراءةّيصحّاالستداللّبها؛ّعلىّكونّقصصّالقرآنّيحييّقلوبّالمؤمنين،ّويبعثّفيهاّالطمأنينة،ّكلماّ

تالهاّالمؤمنّوتدبرها؛ّلماّفيهاّمنّالعبرّوالعظاتّالمتصلةّبحياةّالمؤمنين؛ّحيثّبينتّقصصّالقرآنّ

وضوحه،ّوصدودّالمترفينّوبعدهمّوعدائهمّّمواقفّاألقوامّمنّدعواتّاألنبياء،ّوصدودهمّعنّالحقّرغم

ّفيّ ّهللاّتعالى ّسنن ّوبيان ّللحق، ّواتباعهم ّالضعفاء ّواهتداء ّأقاربهم، ّمع ّاألنبياء ّومعاناة ّوأهله، للحق

األمم.ّواإلنسانّبطبعهّيسليّنفسهّبماّيسمعّمنّقصص؛ّفكيفّبالمؤمنّيسمعّتلكّالقصصّوحياّمنّ

 ربهّالقويّالعزيز.

ّب .4 ّواالتعاظ ّباألنبياءّاالعتبار ّمتمثال ّوأهله ّالحق ّانتصار ّحيث ّمن ّسواء ّالسابقين؛ ّعلى ّجرى ما

وأتباعهم،ّأمّبزهوقّالباطلّوانقطاعه،ّمتمثالّبطاغوتّاإلنسّوملئهم،ّوفيّذلكّتذكيرّواضح؛ّيسعدّبهّ

                                                 

دارّ،صدقيّمحمدّجميلّالمحقق:ّ،2/154أبوّحيانّاألندلسي،ّمحمدّبنّيوسفّبنّعلي،ّالبحرّالمحيطّفيّالتفسير،ّ-1
ّهـ1420ّّطّبيروت،ّ–الفكر
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ِّفيَّقَصِصِهمِّعبَرةّألِ  ْوِليّٱألَلبَٰبِّ ّي فَتَرٰىَّولَِٰكنّّۖ  المؤمنونّفيّكلّزمانّومكان،ّ}َلَقدَّكاَن َّحِديثا َّكاَن َما

َّشيءَّوه دىَّوَرحَمةّلِ َقومّي ؤِمن ونَّ لِ  ّ{]ّيوسف[.١١١َتصِديَقّٱلَِّذيَّبيَنَّيَديِهَّوَتفِصيَلّك 

ّ-بوجهّعامّ-فالقصةّفيّالقرآنّأدٌبّرفيع،ّوردتّفيّالقرآنّالكريم؛ّلتسهمّفيماّيقصدّإليهّالقرآنّّّّّّ

؛ّفيصبر؛ّكماّصبرّأولوّاد؛ّفهيّمعيٌنّالّينضبّمنّالتأسيّللرسولّالكريممنّالوعظّوالنصحّواإلرش

العزمّمنّالرسل،ّويثبتّهوّوأتباعهّعلىّالحق،ّوقدّأوضحّالقرآنّهذينّالهدفينّمنّإيرادّالقصةّفيه؛ّ

ّٱلَقوِمّٱلَِّذيَنَّكذَّب وْاّبِّ ِتَناّ َّحيثّقالّتعالى:}ّذَِّٰلَكَّمَثل  ِصّٱلَقَصَصّلَّّۖ  ايَٰ ونََّفٱقص  {]ّاألعراف[،١٧٦َّعلَّه مَّيَتَفكَّر 

ِّفيَّقَصِصِهمِّعبَرةّألِ  ْوِليّٱألَلبَٰبِّ َّعَليَكِّمنَّأنَبٓاِء111ّ{]ّيوسف:ۖ  وقال:ّ}َلَقدَّكاَن ّنَّق صُّ [،ّوقال:}َّوك ال 

ِّبهِّ ِلَّماّن َثبِ ت  ّ[.120{ّ]ّهود:ّۖ  ف َؤاَدكَّّۦٱلرُّس 

ّماّوردّفّّّّّ يّالقرآنّمنّالقصصّجاءّلتحقيقّأهدافهّالعامة؛ّفالّيصحّوعلىّضوءّماّسبق،ّيظهرّأن 

حينئذّأنّيؤخذّعليهّأنهّالّيتناولّالقصةّمنّجميعّأطرافها،ّأوّأنهّالّيتسلسلّفيّإيرادّحوادثهاّمرتبةّ

منتظمة؛ّذلكّأنّالقرآنّيأخذّمنّالقصةّماّيحققّأهدافهّمنّالتهذيبّوالوعظ؛ّفحيناّيقصّالقصةّكلها،ّ

ّا ّموصولة ّفيّتسلسلّواتساق،ّحتىّتصلّإلىّخاتمتها،ّوندرّمحبوكة  ّببعض، ّبعضها ألجزاء،ّمرتبطا

ذلكّفيّالقرآن؛ّكماّهوّالحالّفيّسورةّيوسف،ّوفيّكثيرّمنّالسورّيبينّجزءاّمنّالقصة؛ّألنّفيّذلكّ

ّاعتماداّ ّيستغنيّبهّعنّاإلطالة؛ ّتلميحا ّيشيرّالقرآنّإلىّالقصة ّوقد ّيحققّالهدفّالمقصود، الجزءّما

1ّأنّالقصةّمعروفةّمشهورة.ّعلى

 أنواع القصص في القرآن الكريم:

  وردّذكرّالقصصّفيّالقرآنّالكريمّعلىّثالثةّأنواع:

األول:ّقصصّاألنبياءّوالمرسلينّومعجزاتهم،ّودعوتهمّألقوامهم،ّومواقفّالمتكبرينّوالمعاندينّمنّالحق،ّ

ّثمّعاقبةّكلّفريقّمنهم.ّ

                                                 

ّم.2005القاهرة،-نهضةّمصرّ،276ينظر:ّالبدوي،ّأحمدّأحمدّعبدّهللاّالبيلي،ّمنّبالغةّالقرآن،ّ-1
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ّيتعلقّبحوا وسأعرضّشيئاّمنهاّفيّّ-دَثّغابرة،ّوقصٌصّلنماذجّمنّالمؤمنين،ّالثاني:ّقصٌصّقرآنيُّ

ّ،ّوأخرىّلنماذجّمنّالمتكبرينّوالكافرين.-هذاّالبحثّ

ّقصٌصّيتعلقّبالحوادثّالتيّوقعتّزمنّرسولّهللا ّالعلماءّاسمّالثالث: ّأطلقّعليه ّوهيّجزءّمما ،

ّّالسيرةّالنبوية.ّّ

َخَلَق١ّّيّسورةّالعلق؛ّقالّسبحانه:ّ}ٱقَرأِّبٱسِمَّربِ َكّٱلَِّذيَّخَلَقّوفيّأوائلّماّنزلّمنّالقرآنّالكريمّفّّّّّ

َنِّمنَّعَلٍقّ ٢ّّٱإِلنسَٰ َنَّماَّلمَّيعَلم٤ّٱلَِّذيَّعلََّمِّبٱلَقَلم٣ِّّٱقَرأَّوَربَُّكّٱأَلكَرم  {]ّالعلق[،ّجاءّاألمر٥َّعلََّمّٱإِلنسَٰ

ّرئي ّوسيلٌة ّفالقراءة ّإلىّالعلم؛ ّوالتوجيه ّتدفعّإلىّالتفكيرّبالقراءة، ّبمعلوماٍت ّيغذيّالنفس، ّللعلمّوزاٌد سٌة

ّوالتغيير،ّثمّاختصاصهّبالعلم،ّوارتباطّذلكّبالعقل،ّواإلدراك،ّوالتمييز.

ّنفوسّّّّّ ّتزكية ّفي ّرئيٌس ّدوٌر ّالقرآني ّوللقصص ّدائما ؛ ّوالتهذيب ّللتربية ّتحتاج ّاإلنسانية والنفس

ّأهمِ ها،ّوالمرادّمنّالمؤمنّتدبرّّالمؤمنين؛ّحيثّإنهّأخذّحيزاّواسعاّفيّكتاب هللاّالحكيم؛ّلِحَكٍمّسبَقّبيان 

ونَّ مَّيَتَفكَّر  ِصّٱلَقَصَصَّلَعلَّه  {]ّاألعراف[،ّوالنظر١٧٦ّذلكّالقصصّوالتفكرّفيه؛ّقالّجلّوعال:ّ}َفٱقص 

ّبذ ّثباتّالقلبّوحياته ّثم ّوسلوكا، ّمنهجا ّعليه ّنظمهّودالالته؛ّوصوالّللحقّواالستقامة لك،ّفيّبالغة

وتعلمهّوتعليمهّوالدعوةّإليه،ّواالعتبارّواالتعاظ،ّثمّماّيترتبّعليهّمنّاالرتقاءّفيّمراتبّالتقوى؛ّفتحياّ

النفوسّحياةّالطمأنينةّوالسعادةّوصالحّالحال؛ّفالمتدبرّفيّنظمّالكتابّالعزيز؛ّيجدّأنواعاّمنّالدالالتّ

ّأم ّصرفية، ّأم ّنحوية، ّداللة  ّأكانت ّسواء ّالمعجز، ّنظمه ّتكونّّفي ّقد ّوكذلك ّمعجمية، ّأم صوتية،

ّاجتماعية ّأوّسياقية،ّأوّهامشية.

ّبليغاّفيّنفسه،ّويتفاعلّمعّماّّّّّ وي لحظّشدةّانجذابّالسامعّأوّالقارئّلكالمّهللاّتعالى؛ّفيجدّتأثيرا

ّيسمعهّبقدرّماّيستوعبّمنّدالالٍتّويتجاوبّمعها.ّ
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ورةّدونّأنّتهبطّإلىّمستوىّالدارج،ّومختارةّمنّبينّ)ّأماّكلماته،ّفمنتقاةّمنّبينّالكلماتّالمشهّّّّ

الكلماتّالساميةّالتيّالّتوصفّبالغريبّإالّنادرا .ّوتمتازّباإليجازّالعجيبّفيّالكالم،ّإذّتعبرّبأقلّعدٍدّ

ّمنّالكلماتّعنّأفكاٍرّكبيرة،ّيصعبّالتعبيرّعنهاّفيّالعادةّإالّبجملّمطولٍةّنسبيا .

حيثّالّتقابلناّكلمٌةّزائدة؛ّّ–فيّالتعبير،ّوهذاّالتركيزّالشديدّفيّالمعنىّّويضافّإلىّهذه؛ّالنقاءّّّّّ

وضوحّأخاذ؛ّكأنهّتحٍدّسافٌرّبحيثّإنّرجلّالشارعّقليلّالحظّمنّالمعرفة،ّّ–بلّاختصاٌرّمعجٌزّأحياناّ 

ّيستطيعّأنّيقولّلنفسه:ّلقدّفهمتّجيدا .ّومعّذلكّنجدّالعمقّوالمرونةّواإلشعاعّفيّكلّجانب،ّمثل

ّأوجهّقطعةّالماسّالبراقة....

إنهاّحقيقٌةّمقررٌةّعرفهاّالناسّجميعا ،ّوهيّأنّكال ّمنّالنبيلّوالحقير،ّوالسطحيّوالباحثّالدؤوب،ّّّّّ

ّمنهمّبحسبّدرجتهّفيّ ّعبارٍةّفيه،ّمفصلٌةّتفصيال ّبماّيناسبّعقليةّكلٍ  ّكلَّ يلتقونّعلىّفهمّالقرآن.ّكأن 

1ّالعلمّوالمعرفة(.

ّدالالتٍّّّّّّّ ّيجد ّالثقافي، ّأوّاالجتماعيّأو ّكانّمستواهّالعلمي، ّمهما ّفيّنفسه2ّّإنّكلّمسلم مؤثرة 

علىّقدرّفهمهّوإدراكهّلكالمّهللاّتعالى،ّوت لحظّالطمأنينةّوالسكينةّعلىّكلّمنّيسمعّكالمّهللاّتعالى،ّ

والخطاب،ّوهذاّدليٌلّواضٌحّّحتىّوإنّكانّممنّالّيتكلمّالعربية؛ّفهوّيشعرّأنّالقرآنّيخصهّبالحديث

ّحكيٌمّمعجز. ّعلىّأنّالقرآنّوحٌيّإلهيٌّ

 فصل: بالغة التعبير في القصص القرآني؛ دليل ي ظهر شخصية المرأة الصالحة ودورها في التغيير:

ّ]اإلسراء:ّّّّّ ّالقرآنّيهديّللتيّهيّأقوم{ ّإنّهذا {ّ ّالناس: ّلهداية ّالعزيز؛ ّ[؛9أنزلّهللاّتعالىّكتابه

ّاإلسالم،فالقرآ ّملة ّوهي ّالطرق؛ ّمن ّغيرها ّمن ّأقوم ّهي ّالتي ّللطريقة ّالناس ّيهدي ّبالفعل:ّن وجيء

ّاألزمنةّ ّجميع ّفي ّالتزمه ّمن ّيهدي ّفهو ّفيه؛ ّالهداية ّاستمرار ّعلى ّليدلَّ ّالمضارع؛ ّبصيغة }يهدي{،

                                                 

م،ّدار1974ّ-هـ2ّ،1394،ّط116دراز،ّمحمدّعبدّهللا،ّمدخلّإلىّالقرآنّالكريم،ّعرضّتاريخيّوتحليلّمقارن،ّّ-1
ّالقلم،ّالكويت.

2ّ،الداللةّتعني:ّاإلبانةّللشيءّبأمارةّمتعلمةّ-2
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ه،ّومعّنفسه،ّواألمكنةّإلىّتوحيدّهللاّّتعالىّوعبادته،ّبمفهومّشاملّيصلحّحالّالفردّفيّعالقتهّمعّخالق

ومعّالناس؛ّفيصبحّالمسلمّصاحبّشخصيةّسويةّقويةّفيّمجتمعه؛ّيلتزمّاإليمانّواإلحسانّفيّمواقفّ

حياتهّكلها،ّويحرصّعلىّالتقوىّالتيّهيّالعنصرّالرئيسّالذيّيمليّعلىّالمسلمّطابعهّالخاصّفيّ

ّالتقوىّيكونّتوجيهّالسلوكّوالتصرف،ّومقدارّت جاوبهّوتأثيرهّفيّمجتمعهّالسلوكّوالتفكير،ّوحسبّقوة

ّوتغييرهّنحوّاألفضل.ّ

ويمكنّاستخراجّمنهجّيبنيّالشخصيةّالسويةّمنّخاللّالنظرّفيّقصصّالقرآنّوتدبره؛ّفقدّبينّّّّّّّ

نماذجّبشريةّصالحةّومصلحة،ّكانّلهاّاألثرّااليجابيّفيّالحياةّوالتغيير،ّوحببّللنفوسّاالقتداءّبها،ّ

ّراتّهدايةّعلىّمرّالزمان.وبقيتّتلكّاآلياتّوالقصصّمنا

وقدّاعتنىّعلمّالنفسّبدراسةّالشخصية،ّفهوّيوضحّالسلوكّالذيّي ميزّالشخصّعنّغيره؛ّكماّيتميزّ

ببصمةّأصابعه،ّعلىّأنّالشخصيةّالّتتكونّمنّصفاتّجامدةّالّتتغيرّمثلّبصمةّاألصابعّفقط؛ّبلّ

تجعلناّنحبهّأوّنكرهه.ّوشخصيةّالفردّّتتشكلّمنّأهمّاألمورّالتيّيمكنّقولهاّعنّالشخص،ّاألمورّالتي

تتكونّمنّمزيجّمنّأهدافهّوتصرفاتهّوآرائهّوعاداتهّومقاييسهّالخلقية،ّومدىّفهمهّلنفسهّومقدارّتقييمهّ

1ّلها،ّوهيّبالنسبةّإلىّالناسّنفسهّاالجتماعية.

ّيّالتغيير:المبحثّاألول:ّالجملةّالقرآنيةّوحروفّالمعاني؛ّترسمّشخصيةّالمرأةّالصالحةّودورهاّف

نزلّالقرآنّالكريمّنظما ّمعجزا ّيشتملّعلىّقصصّتحتاجّطولّالتفكرّوالتأملّفيها؛ّللوقوفّعلىّماّفيهاّ

ّجاءتّ ّقرآنية ّجمل ّالمبحثّمع ّهذا ّوسأقفّفي ّاإليجابي، ّوسلوكه ّالمؤمن ّشخصية ّتظهر ّكنوز من

ّرأةّالصالحة.؛ّألبينّالدورّاإليجابيّالمؤثرّللمالمقصودّفيّهذاّالبحثضمنّقصصّالقرآنّ

وسأبدأّبدورّامرأةّعمرانّوابنتهاّمريم،ّمنّخاللّآياتّسورةّآلّعمران،ّثمّأنتقلّبعدّذلكّلمواضعّأخرى،ّ

راَّفَتَقبَّلِّمنِ يّٓقالّتعالى: َّلَكَّماِّفيَّبطِنيّم َحرَّ ِّإنِ يَّنَذرت  َنَّربِ  ِّعمرَٰ ِميع ّّۖ  }ِّإذَّقاَلِتّٱمَرَأت  ِإنََّكَّأنَتّٱلسَّ

                                                 

ّم.1ّ،1998دارّالمنهل،ّلبنان،ّطّ،23مهدي،ّالشخصيةّبينّالنجاحّوالفشلّ/،ّ،ّد.ّعباس23ينظرّصّ-1
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ّ َّكٱأل نَثى٣٥ّٰٱلَعِليم  ِّبَماَّوَضَعتَّوَليَسّٱلذََّكر  ّأ نَثٰىَّوٱّلِلَّ ّأَعَلم  ِّإنِ يَّوَضعت َهٓا َّقاَلتَّربِ  َوِإنِ يّّۖ  َفَلمَّاَّوَضَعتَها

ِنّٱلرَِّجيمِّ يطَٰ ِّمَنّٱلشَّ يََّتَها َّوِإنِ ٓيّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ  َهاِّبَقب وٍلَّحَسنَّوَأنَبَتَهاَّنَبات اَّحَسناَّفَتَقبََّلَهاَّرب٣٦َُّّّسمَّيت َهاَّمرَيَم

َلَهاَّزَكِريَّا لََّماَّدَخَلَّعَليَهاَّزَكِريَّاّٱلِمحَراَبَّوَجَدِّعنَدَهاِّرزقاّۖ  َوَكفَّ َذاّۖ  ك  َّأنَّٰىَّلِكّهَٰ َمرَيم  َقاَلتّه َوِّمنّّۖ  َقاَلّيَٰ

ِّبَغيِرّّۖ  ِعنِدّٱّلِلَِّّ َّمنَّيَشٓاء  ّٱّلِلَََّّيرز ق  يَّةّّۥ ه َناِلَكَّدَعاَّزَكِريَّاَّربَّه ٣٧ِّّحَسابٍِّإنَّ نَكّذ رِ  َّهبِّليِّمنّلَّد  َقاَلَّربِ 

َعٓاءِّّۖ  َطيِ َبةّ  ّ{]ّآلّعمران[.٣٨ِإنََّكَّسِميع ّٱلدُّ

ّالتيّّّّّّّ ّالعائلة ّتلك ّسيرة ّمن ّحلقة ّلذكرها ّوسميتّبذلك؛ ّعمران، ّآل ّاآلياتّفيّسورة جاءتّهذه

ّّاصطفاهاّهللاّتعالىّعلى بقيةّالعائالت؛ّلتميزهاّعنّغيرها،ّومنّذلكّالتميز؛ّماّكانّمنّتغييٍرّإيجابيٍ 

منّامرأةّعمران،ّحينّفكرتّفيّفعٍلّلمّتعهدهّالنساءّفيّنذرّالمولودّلخدمةّدارّالعبادة؛ّفقالّهللاّتعالىّ

َّلَكَّماِّفيَّبطنِّ ِّإنِ يَّنَذرت  َنَّربِ  ِّعمرَٰ راّ{ّيعني:ّ)ّاذكرّلهمّوقَتّقولّمبيناّذلك:ّ}ِإذَّقاَلِتّٱمَرَأت  يّم َحرَّ

ّتدلّعليه؛ّمنّلفتّاالنتباهّألهمية1ّامرأةّعمرانّكيَتّوكيَت( ّالجملةّوما ،ّوعندّإمعانّالنظرّفيّهذه

استمراريةّتذكرّذلكّالحدث؛ّوهو؛ّالوقتّالذيّنذرتّامرأةّعمرانّتحريرّوليدهاّمنّرقّالدنياّوأشغالها،ّ

ّ ّمكان ّوخدمة ّللعبادة ّوالتخطيطّوتخليصه ّاإليجابي ّالتغيير ّألهمية ّلَلمهات ّتوجيه ّهذا ّوفي العبادة؛

لمستقبلّالمولود،ّوأهميةّالتفكيرّبحالّالوليدّبعدّوالدته؛ّليكونّصاحبّأثرّفيّواقعهّومجتمعه،ّوليستمرّ

ّالصالحّوالخيرّفيّواقعّالحياة.ّوهوّقولّصدرّمنها؛ّفالتغييرّيبدأّبالقولّثمّيتبعهّالعمل.ّ

ّلمنّوفيّالجمل ّومنّثمّتصبحّقدوة ّالعطاءّوحبّاستمرارّالخير، ّدليلّعلىّحبّامرأةّعمرانّلقيمة ة

ّبعدهاّمنّالمؤمنينّوالمؤمنات؛فيكونّتغييراّلمجتمعهاّومنّيأتيّبعدها.

َن{؛ّوفيّذلكّداللةّعلىّتوافقّتلكّالمرأةّمعّّّّّ ِّعمرَٰ ولمّتذكرّاآليةّاسمها؛ّبلّنسبتهاّلزوجهاّ}ّٱمَرَأت 

ّالفكرّواالعتقادّالباعثّعلىّالعملّالصالح.ّزوجهاّفي

                                                 

م،ّدار1987ّّ-هـ1ّ1407،ّط3/131السمينّالحلبي،ّأحمدّبنّيوسف،ّالدرّالمصونّفيّعلومّالكتابّالمكنون،ّّ-1
 م،ّدارّالفكر،ّبيروت.1992هـ/1412،ّط3/715وينظر:ّأبوّحيان،ّمحمدّبنّيوسف،ّالبحرّالمحيط،ّّ،القلم
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ومجيءّالظرف)ّإذ(ّفيّالجملةّي ظهرّأهميةّاستثمارّالزمنّوملئهّبماّينفعّاإلنسانّمنّالخيرّسواءّّّّّ

ّأكانّقوال ّأمّفعال ؛ّكماّهوّشأنّالمصطفينّاألخيار.

راّ{ّامرأةّعمرانّّّّ َّلَكَّماِّفيَّبطِنيّم َحرَّ ِّإنِ يَّنَذرت  رتّهللّماّفيّبطنها،ّوالمعنى:ّنذْرت ه ّوْقفاّّ}َّربِ  َحر 

ّفيقومونّفيّالمعبدّلخدمتهّالّ ونّالذكور؛ ر  ّيحر  ّإنما علىّطاعتك،ّالّأشغلهّبشيءّمنّأموري،ّوكانوا

1ّيبَرحونه.ّوفيّاآليةّداللٌةّعلىّصحةّنذرّاألمّبولدها.

هات،ّوتعلمّأنهّالّيكونّإالّبأمرّهللاّفهيّتريدّتغييراّيحدثّفيّالواقعّالّتستطيعهّعامةّالنساءّاألمّّّّ

ّفيّاألصل:ّ تعالى؛ّفتتوجهّبالدعاءّلربهاّوتقولّرب...ّدعاءّبصفةّالربوبية؛ّلمناسبةّالمقام؛ّف)ّالرَّبُّ

ّ ّللفاعل،ّوالّيقالّالر ب  ّمصدٌرّمستعاٌر ّالتمام؛...ّفالر ب  التربية،ّوهوّإنشاءّالشيءّحاالّفحاالّإلىّحد 

َّغف ورّ{مطلقاّإالّهللّتعالىّ .ّوفي2ّ]ّسبأ[(١٥ّالمتكف لّبمصلحةّالموجودات،ّنحوّقوله:ّ}َّبلَدةَّطيِ َبةَّوَربٌّ

ّقصصّ ّمن ّوتنهل ّالنساء ّلتتعلم ّوالدعاء، ّالطلب ّبكيفية ّوعلمها ّوفهمها، ّفطنتها ّعلى ّداللة ذلك

ّالصالحات.

ِّمنِ يّّّّّٓ ّتأتيّالّۖ  }َفَتَقبَّل ّهكذا ّٱلَعِليم { ِميع  ّٱلسَّ َّأنَت ّمعّطلبّالتقبلِّإنََّك ّالتعقيب، ّبالعطفّبفاء جملة،

ّالشيءّعلىّوجهّيقتضيّ َّقب ول  : ّفالتََّقبُّل  ّفيّتاريخّاألمهات؛ّ) ّليسّمعهودا للعملّالذيّسيحدثّتغييرا

َّعنه مَّأحَسَنَّماَّعِمل وْا{ّ]ّاألحقاف: ّ[،ّوقولهّجلّشأنه:}ّإ16ِّثوابا ،ّقالّتعالى:ّ}أ ْولَِٰٓئَكّٱلَِّذيَنَّنَتَقبَّل  نَّماَّيَتَقبَّل 

ّ]المائدة: ّاْلم تَِّقيَن{ ِّمَن ّوجه27َّّللاَّ  ّعلى ّكان ّإذا ّيتقب ل ّإن ما ّبل َتَقبََّلة ؛ ّم  ّعبادة ّكل ّليس ّأن ّتنبيه ،]

3ّمخصوصّمنّاإلخالصّوالصدق[.

                                                 

-مؤسسةّالرسالة:ّطّ،تحقيقّأحمدّشاكرّ،6/332ّ،البيانّعنّتأويلّالقرآنجامعّّ،الطبري،ّمحمدّبنّجريرينظر:ّّ-1
ّ،2/357تأويالتّأهلّالسنة(ّ)محمدّبنّمحمود،ّتفسيرّالماتريديّأبوّمنصورّالماتريدي،ّمحمدّبنم،2000ّهـ/1420

ّم2005ّّ،ه1ّ،1426بيروت،ّلبنان،ّطّ-دارّالكتبّالعلميةّّ،مجديّباسلومّ.دّق:يحقت
صفوانّعدنانّداودىّدارّتحقيق:ّّ،336المفرداتّفيّغريبّالقرآن،ّمادةّرب،ّ،الراغبّاألصفهاني،ّالحسينّبنّمحمدّ-2

ّ.هـ1412ّ،بيروتّ،العلمّالدارّالشامية
 .1/653ّّ،،ّقبلمادةّينظر:ّالمرجعّالسابقّ-3
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لّعلىّوثمةّفرقّبينّالقبولّوالتقبل؛ّ]فإنّالقبولّمصدرّقولهم:ّقبلّفالنّالشيءّقبوال ّإذاّرضيه،ّوالتََّقبُّّّّّّ

دّ ل؛ّفإنهّيدلّعلىّشدةّاعتناءّذلكّالفاعل،ّبإظهارّذلكّالفعل؛ّكالتصبرّوالتجلد؛ّفإنهماّيفيدانّالجِ  وزنّتفع 

ّيفيدّالمبالغةّفيّإظهارّالقبول(. )ّوالتقبل؛ّأخذّالشيءّعلىّالرضا1ّّّفيّإظهارّالصبرّوالجالدة،ّوكذاّالتََّقبُّل 

ّتعالى(ّوأصلهّمنّالمقابلة؛ّألنهّيقابلّبالجزاء، ّالطلبّلرضاَّّللا  ّ.2ّوهذاّسؤالّمنّالّيريدّبماّفعلهّإال 

ّٱلَعِليم {؛كأنهاّتقول:ّربناّّّّّ ِميع  والّبدّمنّالتأملّفيّالتناسبّبينّهذاّالدعاءّوفاصلةّاآلية:ّ}ِّإنََّكَّأنَتّٱلسَّ

شيءّمنّالدنيا.ّّإنكّتسمعّدعائيّوتضرعي،ّوتعلمّماّفيّقلبيّمنّاإلخالصّوالمحبة،ّوتركّااللتفاتّإلى

ومثلّهذاّالتناسبّيالحظهّالمتأملّفيّكتابّهللاّفيّجميعّفواصلّاآليات،ّوفيهّداللةّعلىّإعجازّكتابّهللاّ

ّتعالى.

ولعلهاّاقتدتّفيّهذاّالدعاءّبأبيّاألنبياءّإبراهيمّعليهّالسالم؛ّوهوّيقومّبطاعةّعظيمةّتتعلقّبرفعّقواعدّّّّّ

َّربََّناَّتَقبَّلِّمنَّآّالبيت،ّويدعوّهللاّتعالىّأنّيتقب ِعيل  ِهيم ّٱلَقَواِعَدِّمَنّٱلَبيِتَّوِإسمَٰ ِإنََّكّّۖ  ل؛ّقالّتعالى:}َّوِإذَّيرَفع ِّإبرَٰ

ِميع ّٱلَعِليمّ  ّ{]ّالبقرة[.١٢٧َّأنَتّٱلسَّ

َّوَضَعتّّّّّّ ِّبَما ّأَعَلم  َّوٱّلِلَّ  ّأ نَثٰى َّوَضعت َهٓا ِّإنِ ي َّقاَلتَّربِ  َّوَضَعتَها َّفَلمَّا َّكٱأل نَثىّّٰ} ّٱلذََّكر  ّوليسّۖ  َوَليَس }

ّأ نَثٰى{ّاإلخبار؛ّبلّالتحسرّواالعتذارّعنّكونّالمولودّأنثىّوليسّ المقصودّهناّمنّجملة؛ّ}ِّإنِ يَّوَضعت َهٓا

ّماّقصدتهّمنّنذرهاّللخدمةّفيّالمعبد.ّ ت  ّذكرا،ّفكونهاّأنثىّي َفوِ 

فيّاالستمرارّعلىّنيتهاّونذرهاّمعّكونّالمولودّأنثى،ّّوهناّيظهرّأثرّالتغييرّالذيّفعلتهّامرأةّعمرانّّّّ

ّوإنّكانتّمماّ ّالمرأةّببعضّاألعمالّالتيّتستطيعها، ّقيام ّوفيهّداللةّعلىّإمكانية فأنفذتّالنذرّوتابعت،

ّاعتيدّأنّيقومّبهّالرجل.

                                                 

ّ.بيروتّ،دارّإحياءّالتراثّالعربيّ،4ّ/51ّ،مفاتيحّالغيبّ،محمدّبنّعمر،ّالرازّيّ:ينظرّ-1
ّالبغداديّ-2 ّإبراهيم ّبن ّمحمد ّبن ّعلي ّالتنزيلّ،الخازن، ّمعاني ّفي ّالتأويل ّّ،لباب ّعلىّتحقيق: ّمحمد تصحيح

ّ.هـ1415ّ،بيروت،ّدارّالكتبّالعلميةّّ،1/240،شاهين
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ريم؛ّفكماّهوّمعلومّوي سَتنتجّمنّاآليةّتوجيهّاألمهاتّالمؤمنات؛ّكيّتفعلّمعّاألوالدّماّيقاربّفعلّأمّمّّّّ

أنّمفهومّالعبادةّواسع،ّالّيقتصرّعلىّسدانةّبيتّالعبادةّفقط،ّوإنّكانّالمجالّفيّذلكّمفتوحاّفيّضرورةّ

االنشغالّوتفريغّالنفسّفيّخدمةّالمساجدّومراكزّالعلمّالشرعيّفيّتعليمّالقرآنّوالعلومّالشرعية؛ّبلّإنّتربيةّ

ه،ّمنّالعبادة،ّوأنّتعينّاألمّولدهاّعلىّذلكّفيهّأجرّعظيم؛ّولعلّماّالولدّلخدمةّالحقّوأهلهّوالجهادّبأنواع

يجريّفيّأرضّالقدسّوفلسطين،ّمنّتضحيةّالنساءّواألمهاتّبأوالدهنّذكوراّوإناثاّيتصلّبفعلّأمّمريم،ّ

وهوّمنّالتغييرّالمطلوبّمنّالنساء،ّفيّأهميةّضبطّالعواطفّومشاعرّالمحبةّللذرية،ّوتقديمهمّلخدمةّهذاّ

ّدينّابتغاءّمرضاةّهللاّتعالى.ال

ِّبَماَّوَضَعتّ{ّوأشيرّهناّإلىّالقراءاتّالقرآنيةّالمتواترةّفيّاآلية؛حيثّ)]ّقرأّابنّعامرّوأبوّّّّّّ }َّوٱّلِلَّ ّأَعَلم 

{ّبضمّالتاء؛ّجعلوهاّمنّكالمّأمّمريم،ّوحجتهمّأنهاّقالتّربّإنيّوضعتهاّ ِّبَماَّوَضعت  بكر:ّ}َّوٱّلِلَّ ّأَعَلم 

{[.أنثى ؛ّكانتّكأنهاّأخبرتّهللاّبأمرّهوّأعلمّبهّمنها؛ّفتداركتّذلكّبقولها:ّ}َّوٱّلِلَّ ّأَعَلم ِّبَماَّوَضعت 
1ّ

ّي ْظِهرّالفهمّاإليمانيّوالعقديّفيّنفسها؛ّفهيّعلىّيقينّمنّعلمّهللاّتعالىّوحكمتهّفيّّّّّّ وفيّذلكّما

ّأنثى،ّوست ّفيّجعلّمولودها ظهرّتلكّالحكمةّبعدّذلك،ّوفيّموقفّامرأةّقضائهّلها،ّوتدركّأنّهللّحكمة 

عمرانّوقولهاّحينّوضعتّابنتها؛ّتعليمّللمؤمنينّأهميةّالعلمّبصفاتّهللّتعالىّوأثرّذلكّعلىّحياتهم،ّوماّ

يجريّفيهاّمنّتغييرّيختلفّعماّيسعىّلهّاإلنسان؛ّومنّتلكّالصفاتّعلمّهللاّوحكمته؛ّفهوّالمحيطّعلماّ

ّوقدره،ّومنهّخلقّذلكّالمولودّأنثىّوليسّذكرا .ّبكلّشيء،ّوالحكيمّفيّقضائه

ّالسلوكّوي َحِسْنّالتصرفّفيّمواقفّالحياةّهوّاعتقادّاإلنسانّوفكره؛ّّّّّ وكماّهوّمعلوم؛ّفإنّأعظمّماّي َقِوم 

َّعَلٰىَّشاِكَلِتهّ َّيعَمل  ل  ِّبَمنّه َوّأَهَدٰىَّسِبيالّۦفقدّقالّهللاّتعالى:ّ}ّق لّك  {ّ]ّاإلسراء[.ّفإنّرسوخ٨٤َّفَربُّك مّأَعَلم 

                                                 

ّ–ه1402ّّ،2ط/ّ،بيروتّ–مؤسسةّالرسالة1/160ّّّ،الرحمنّبنّمحمدّبنّزنجلةأبوّزرعة،ّعبدّّ،حجةّالقراءاتّ-1
ّم.1982
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الذيّدفعهاّلذلكّالنذر،ّوماّوراءهّمنّتوجيهّوإرشادّلغيرهاّمنّالنساء؛ّلتضعّفيّذلكّالفهمّفيّنفسهاّهوّ

ّحسابهاّأهميةّاتخاذّقراراتّتعكسّآثاراّإيجابيةّفيّحياتهاّوواقعّمجتمعها.

ِّبَماَّوَضَعت{ّبسكونّالتاءّمنّخطابّهللاّتعالى[ّّّّ ]ّوقرأّالباقون:ّ}َّوٱّلِلَّ ّأَعَلم 
كونّ؛ّفاهللّتعالىّيعلمّماّسي1

ّمنّحاٍلّوشأٍنّلهذهّاألنثى؛ّألنّتلكّاألنثىّسيكونّلهاّشأنا ّكبيرا ،ّوميزةّعظيمةّعلىّكثيرّمنّالرجال.ّ

}َّوِإنِ يَّسمَّْيت هاَّمْرَيَم{ّجملةّمؤكدة،ّوكانّاختيارّذلكّاالسمّمنّاألم،ّتفاؤالّبالخيرّورغبةّفيه،ّوهوّتغييرّّّّّ

عنّالمعتادّفيّتوليّاألبّأمرّالتسمية،ّودليلّعلىّحكمةّاألمّوفطنتها؛ّلماّالسمّالولدّمنّأثرّعلىّنفسيتهّ

َِّتَعاَلىَّأْنَّيْعِصَمَهاِّمْنّوسلوكاته؛ّفمعنىّمريمّفيّلغتهم:ّالعابدة،ّ)ّ َّأْنَّتْطل َبِّمَنَّّللاَّ ّالتَّْسِمَيِة َفَأَراَدْتِّبَهِذِه

يََّتَهاّ َّهَذا؛َّقْول َهاَّبْعَدَّذِلَك؛}َّوِإنِ ٓيّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ  د  ْنَيا،َّوالَِّذيّي َؤكِ  يِنَّوالدُّ ِنّٱلرَِّجيمِّآَفاِتّالدِ  يطَٰ 2ّ{(.٣٦ِمَنّٱلشَّ

ّّّّّ ّاْبن  يقة؛ّكماّوصفهاّربهاّالكريم؛ّ}َّماّاْلَمِسيح  وقدّتوافقّفعلّمريمّفيّحياتهاّمعّاسمها؛ّفكانتّقانتة ّصدِ 

يَقٌة{ّ]المائدة:ّ َّوأ مُّه ِّصدِ  ل  وٌلَّقْدَّخَلْتِّمْنَّقْبِلِهّالرُّس  َّرس  ت ِبه75َِّمْرَيَمِّإالَّ ِتَّربِ َهاَّوك  َقتِّبَكِلمَٰ تِّمَنَّوَكانَّّۦ[ّ}َّوَصدَّ

ِنِتينَّ قتّبآياتّهللا؛ّكماّقالّعزّوجل١٢ّٱلقَٰ ميتّصديقة؛ّألنهاّصد  {]ّالتحريم[ّ)أي:ّكثيرةّالصدق.ّوقيل:ّس 

َّربِ َها"( ِت َقتِّبَكِلمَٰ ّ"َوَصدَّ ّوفيّذلكّإرشاد3ّفيّوصفها: ّامرأةّعمران؛ ّقامتّبه ّإيجابيا ّويحسبّذلكّتغييرا .

ّماّيكونّعوناّفيّحسنّالتربيةّوالتعليمّواإلصالح.وتوجيهّلكلّأمّوأب،ّأنّيختاراّلوليدهماّاس

دّالسمّيرميّبرسالةّللمولود،ّولمنّحولهّعندّتربيتهّوتعليمهّوالتعاملّمعه،ّيأتيّّّّّ ّمسد  وبعدّاختياٍر

ِنّٱلرَِّجيمِّ يطَٰ يََّتَهاِّمَنّٱلشَّ ءّانفردتّبهّأم ّ{ّوهذاّتضرعّبدعا٣٦الدعاءّللمولودّوذريته؛ّ}َّوِإنِ ٓيّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ 

مريمّدونّغيرهاّمنّاألمهات،ّوهوّمنّهدايةّهللاّوتوفيقه،ّفيّجملةّبليغةّمؤكدة؛ّ)}َّوِإنِ ٓيّأ ِعيذ َها{ّعطٌفّ

                                                 

 .1/160المرجعّالسابق،ّ-1ّ
 118ّ/3ينظر:ّأبوّحيان،ّالبحرّالمحيطّّ،4/51،الرازي؛ّمفاتيحّالغيبّ-2
عثمانّجمعةّّ-هللاّالنمرحققهّوخرجّأحاديثهّمحمدّعبدّّ،3/83،معالمّالتنزيلد،ّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعّوّ؛البغوّيّ-3

ّ ّالحرشّ-ضميرية ّمسلم ّللنشرّ،سليمان ّطيبة 1417ّّ،4ط/ّ،دار ّالقرآنّينظر:ّ،م1997ّّ-هـ ّألحكام ّ،الجامع
هـ1384ّّ،2ط/ّ،دارّالكتبّالمصرية،ّالقاهرةّ،أحمدّالبردونيّتحقيق:ّ،6/251ّ،القرطبي،ّمحمدّبنّأحمدّبنّأبيّبكر

 م.1964ّ-
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ّ«ّوأتىّهناّبخبرِّ«ّ»ّإنيَّسمَّْيت ها»ّعلىّ فعال ّمضارعا ّداللة ّعلىّطلِبهاّاستمراَرّاالستعاذةّدوَنّ»ّإنَّ

ّانقطاِعها،ّبخالِفّقوِله:ّوَضْعتّ  ّوَسمَّْيت ها ّبهّ»ّها ّالمعاَذ م حيثّأتىّبالخبرينّماِضَيْينّالنقطاِعهما،ّوَقدَّ

يتهاّمنّالشيطانّالرجيم؛1ّعلىّالمعطوفّاهتماما ّبه( ؛ّفأكرمهاّهللاّجلّشأنهّواستجابّلها؛ّفأعاذهاّوذر 

ّرضيّهللاّع ّفيّالحديثّعنّأبيّهريرة ّجاء ّفقد ّسبيال؛ ّوالّعلىّذريتها ّعليها ّيجعلّله ّقال:ّفلم نه،

وَلّهللِاّ َّرس  َّّسِمْعت  اِّمْنَّمس ِ َّصاِرخ  ؛َّفَيْسَتِهلُّ ِّحيَنّي وَلد  ْيَطان  ه ّالشَّ َّيَمسُّ :ّ"َماِّمْنَّبِنيّآَدَمَّمْول وٌدِّإالَّ َيق ول 

ّوَّ ِّبَك ّأ ِعيذ َها ّ}َوِإنِ ٓي ّه َرْيَرَة: َّأب و َّيق ول  ّث مَّ َّواْبِنَها، َّمْرَيَم َّغْيَر ْيَطاِن، ّوعندّالشَّ ّٱلرَِّجيِم{. ِن يطَٰ ّٱلشَّ ِّمَن يََّتَها ذ رِ 

اّاإلمامّمسلم؛عنّأبيّهريرةّقال:ّقالّرسولّهللاّ :ّ"ماّمنّمولودّيولدّإالّنحسهّالشيطان؛ّفيستهلّصارخ 

يَّّ َتَهاِّمَنّمنّنحَسِةّالشيطان،ّإالّابنّمريمّوأمه.ّثمّقالّأبوّهريرة:ّاقرءواّإنّشئتم:"َّوِإنِ ٓيّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ 

ّٱلرَِّجيِم". ِن يطَٰ والحديثّعلىّظاهره،ّفإبليسّم َمكٌَّنّمنّمسّكلّمولودّعندّوالدته،ّوقدّحاولّمس2ّّٱلشَّ

ِنّٱلرَِّجيِم{.ّّوابنها؛ّفلمّي َمكَّْنّمنّذلك؛ّاستجابةّلدعاءّمريم يطَٰ يََّتَهاِّمَنّٱلشَّ أمّمريم:}َّوِإنِ ٓيّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ 

ّوهيّويظهرّإعجازّا ّالوالدة، ّيصرخّعند ّأنّكلّمولود ّمنّالمعلوم ّإذ ّبذلك؛ لحديثّالنبويّفيّإخباره

ّذلك؟!.ّحادثةّعامةّمطردةّفيّكلّالمواليد؛ّفكيفّعرفّالرسولّ

ودعاءّمنّأمّمريمّموافقّللفطرةّالتيّخلقّهللاّالناسّعليها؛ّفالمؤمنّحريصّعلىّاستمرارّالصالحّفيّ

علىّلسانّاألنبياءّوالصالحينّالحكماءّالك مَّل؛ّومنّذلكّماّوردّعلىّلسانّّللذريةذريته؛ّوقدّوردّالدعاءّ

ّأ مَّةّمُّسِلَمةّلََّكّ يَِّتَنٓا َوَأِرَناّأبيّاألنبياءّإبراهيمّعليهّالسالم؛ّحيثّدعا:ّ}َّربََّناَّوٱجَعلَناّم سِلَميِنَّلَكَّوِمنّذ رِ 

ّٱلرَِّحيمّ ِإنََّكَّأنَتّٱلتَّوَّّّۖ  َمَناِسَكَناَّوت بَّعَليَنآّ يَِّتي١٢٨اب  َلٰوِةَّوِمنّذ رِ  ِقيَمّٱلصَّ ّٱجَعلِنيّم  َربََّناّّۖ  {ّ]ّالبقرة[.ّ}َّربِ 

َعٓاءِّ يَِّٰتَناّق رََّة٤٠َّوَتَقبَّلّد  ِجَناَّوذ رِ  {]ّإبراهيم[.ّوكذاّدعاءّعبادّالرحمن؛ّ}َّوٱلَِّذيَنَّيق ول وَنَّربََّناَّهبَّلَناِّمنَّأزوَٰ

يَِّتي٧٤ِّٓللم تَِّقيَنِّإَمام اأَعي نَّوٱجَعلَناّ [؛15ّ]ّاألحقاف:{ۖ  {ّ]ّالفرقان[.ّودعاءّالصالحين،ّ}َوَأصِلحِّليِّفيّذ رِ 

                                                 

ّبنّّ-1 ّأحمد ّالحلبي، ّالكتابّالمكنوّنّ،يوسفالسمين ّفيّمزايا ّالمصون ّمحمدّّالمحقق:ّ،3/139،الدر ّأحمد الدكتور
ّالخراطّدارّالقلم،ّدمشق.

ّ.1/1838ّّ،2366بابّفضائلّعيسىّعليهّالسالم،ّرقم:ّ،الجامعّالصحيحّالمسمى؛ّصحيحّمسلمّ-2
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وفيهاّداللةّأهميةّالدعاءّللذرية؛ّوضرورةّتوريثهمّعقيدةّالتوحيدّوحبّهللاّوطاعته،ّوالنفورّوغيرهاّكثير؛ّ

دعاءّلهمّوتعويدهمّعليه؛ّكماّعلمناّالقرآنّمنّالشيطانّووسوسته،ّولعلّأهمّأسبابّصالحّاألوالدّكثرةّال

الكريم،ّويكونّذلكّمتالزما ّمعّاتخاذّاألسبابّالصحيحةّفيّالتربية،ّوالمتواكبةّمعّالعصر،ّثمّالتوكلّ

ّعلىّهللاّتعالى.

ّوبالدعاءّتمّالتغييرّفيّحياةّأمّمريمّوابنتها؛ّفقدّاستجابّهللاّتعالىّدعاءّأمّمريمّالبنتهاّوذريتها،ّّّّّ

ّ}فَّ َّحَسن{، ِّبَقب وٍل َّربَُّها ّ}َتَقبََّلَها ّباالصطفاء؛ َرِكّوبشرت َّوَطهَّ ّٱصَطَفٰىِك ّٱّلِلََّ ِّإنَّ َمرَيم  ّيَٰ ّٱلَملَِٰٓئَكة  َّقاَلِت َوِإذ

َلِمينَّ ّٱلعَٰ ِّنَسٓاِء َّعَلٰى ٤٢َّوٱصَطَفٰىِك ّعمران[ ّآل ّوواقعّ{] ّمجتمعهما، ّفي ّتغيير ّإحداث ّفي ّدورهما وكان

ّهراّفيّتاريخّالبشرية.ّحياتهما،ّعظيماّوظا

.ولماّأخبرّهللاّتعالى1ّ}َفَتَقبََّلَهاَّربَُّهاِّبَقب وٍلَّحَسن{ّأي:ّ)اختصاصه ّلهاّبإقامتهاّمقاَمّالذَكِرّفيّالنَّْذر(ّّّّّ

ّالترتيبّوالتعقيب،ّ ّالذيّيفيد ّعطفّبحرفّالفاء َّفَتَقبََّلَها{؛ {ّ ّفقال: ّفيه؛ ّإجابتها ّبسرعة ّأخبر بدعائها،

بصيغةّالَتَفعلّمتطابقةّمعّقولها:ّ}َّفَتَقبَّْل{؛ّوفيهّإشعارّبتدرجّوتطورّوتكثر؛ّكأنهّيشعرّبأنهاّمزيدّوجاءّ

لهاّفيّكلّطورّتتطورّإليه؛ّفالّتزالّبركةّتحريرهاّمتجددةّلهاّفيّنفسها،ّوعائداّبركتهّعلىّأمها،ّوقدّ

 2منّقبل.أقامّهللاّتعالىّمريمّمقامّمنقطعّلعبادته،ّولمّيكنّذلكّمشروعاّ

َّفأّ ّّّّ َّحَسن ا، َّقب وال  َّفَتَقبََّلَها ّاْلَكاَلِم: َّنْظِم َّوَأْصل  ِّللتَّْأِكيِد، ِّفيِه ّاْلَباء  َّحَسن{ ّ}ِبَقب وٍل َّعَلىّ)َوَقْول ه : ّاْلَباء  ْدِخَلِت

ّ.3اِّإْظَهاٌرِّلْلِعَناَيِةِّبَهاِّفيَّهَذاّاْلَقب وِل(اْلَمْفع وِلّاْلم ْطَلِقِّلَيِصيَر؛َّكاآْلَلِةِّللتََّقبُِّل؛َّفَكَأنَّه َّشْيٌءَّثاٍن،َّوَهذَّ

ّالناسّفيّّّّّّ ّعهده ّيتبعهّمنّتغييرّعما ّفيهّداللةّعلىّالرضاّعنّفعلّاألم،ّوما وَتقَّْبْلّهللاّتعالى؛

ّاشتراطّكونّمنّيتفرغّللمعبدّأنّيكونّذكرا.ّ

                                                 

ّ.3/141،السمينّالحلبي،ّالدرّالمصوّنّ-1
2-ّّ ّاْلَحَرالِ ي ّالحسن ّأبي ّتراث ّاأَلْنَدل ِسيُّّينظر: َّحَسٍن ّبِن َّأْحَمَد ّبن  َّعِليُّ ّالَحَسِن َّأب و ّالَحَرالِ يُّ ّالتفسير، ّفي ّ،المراكشي

ّم1997ّ-هـ1418ّّّ،1ط/ّ،الرباط-محماديّبنّعبدّالسالمّالخياطي،ّمنشوراتّالمركزّالجامعيّللبحثّالعلمي
ّ.3/235الطاهرّبنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّ-3
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أنبأّعنّاإلنبات،ّوإنباتّهللاّلهاّنباتا ّحسنا ّبرهانّالقبولّ}َّوَأنَبَتَهاَّنَبات اَّحَسنا{ّبعدّأنّأنبأّعنّالقبول،ّّّّّ

ّتامة ّبالغة  ّفكملتّامرأة  ّحتىّتم ت؛ ّحسن ا، ّنبات ا ّورْزقه ّفيّغذائه َّربُّها ّوأنبتها ّيعني: والتقبل؛
فجملة؛1ّّ

وفيها2ّّلّالمذكور.}َوَأنَبَتَهاَّنَبات اَّحَسنا{ّمجازّعنّتربيتهاّبماّيصلحها،ّو}َّنَبات اَّحَسنا{ّمصدرّمؤكدّللفع

ّداللةّعلىّحسنّانتفاعهاّبالبيئةّالصالحةّالتيّأكرمهاّبهاّهللا،ّثمّنقلّماّنشأتّعليهّإلىّغيرهاّبعدّذلك.

لقدّتفضلّهللاّجلّشأنهّعلىّمريمّالبتولّبعنايةّخاصة؛ّ)وإنماّقدرّهللاّكونّزكرياّكافلهاّلسعادتها،ّّّّّّ

ّوعمال ّصال ّنافع ا ا(لتقتبسّمنهّعلما ّجما  ّعلىّتربية3ّح  ؛ّفنشأتّفيّبيئةّتربويةّصالحة،ّحصلتّفيها

ّفكانتّ ّتنموّوتثمرّفيّاألرضّالخصبةّوالبيئةّالصالحة،ّالّتفسد؛ ّالشجرة ّكما متكاملةّوعنايةّشاملة؛

قانتةّمنّأهلّالصالح،ّواصطفىّهللاّابنهاّمنّأوليّالعزمّمنّالرسلّعليهمّالسالم،ّوكانّعلىّيديهّتغييرّ

ّر.ّعظيمّوأثرّكبي

ّللعملّعلىّتوفيرّبيئةّّّّّ ّويجتهد ّأنّيسعىّللتغييرّاإليجابي، ّلكلّمؤمنّباهللّتعالى، ّتعليم وفيّهذا

ّليثمرّالمجتمعّجيالّ ّوروحيا؛ ّوعقليا ّوتعملّعلىّتغذيتهمّجسميا تربويةّتحيطّبأوالدهّصالحةّم صلحة،

ّعامالّللحقّرافعاّلرايته.

َّزَكِريَّا{ّوهيّآيةّّوّّّّّّ َلَها لها(ّ}َوَكفَّ ّوالكسائيّ)ّوكفَّ ّعاصمّوحمزة ّقرأ ّفقد ّدالالتها؛ ّقراءاتّلها ّفيها رد

َّربَُّهاّ بالتشديدّ)زكريا(ّمقصورا.ّوحجتهم؛ّأنّالكالمّتقدمّبإسنادّاألفعالّإلىّهللاّوهوّقولهّقبلها:}َفَتَقبََّلَها

َلَها{؛ّليكوّن ؛ّففيّهذه4ّمعطوفاّعلىّماّتقدمهّمنّأفعالّهللاِّّبَقب وٍلَّحَسنَّوَأنَبَتَهاَّنَبات اَّحَسنا{؛ّفكذلك؛}َّوَكفَّ

القراءةّداللةّعلىّأنّهللاّتعهدّمريمّبعدّقبولهاّبتكليفّمنّهللاّجلّشأنهّلنبيّمخلصّكريم؛ّليصبحّكافال ّ

                                                 

 .6/344ّينظر:ّالطبري،ّّ-1
ّالعماديّ-2 ّبنّمحمد ّمحمد ّالسعود، ّأبو ّالكتابّالكريمّ،ينظر: ّإلىّمزايا ّالعقلّالسليم ّدارّإحياءّّ،2/30ّ،إرشاد ط:

ّبيروت.ّّّّّّّّ،التراث
ّ.2/35ّّ،ابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيمّ-3
تحقيق:ّعبدّالعالّّ،1/108ّ،الحجةّفيّالقراءاتّالسبعّ،ابنّخالويه،ّالحسينّبنّأحمدّ،166ّحجةّالقراءات،ّينظر:ّ-4

 .8/206ّالرازيّّ،هـ4ّّ،1401طّ،بيروتّ،دارّالشروّقّ،سالمّمكرم
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نّلحملّتلكّالمسؤولية؛ّفيتمّارتقاءّمريمّفيّنشأةّصالحةّوتربيةّ لها،ّوقائماّعلىّشؤونها،ّوهوّمنَّيْحس 

يقة،ّمتميزةّبصفاتّترتقيّبهاّإلىّأنّت ْضربّمثالّفيّكتابّي تلى،ّوي تدبرّعلىّّإيمانية؛ّلتصبح قانتةِّصدِ 

ّفيّ ّالعظيم ّودليلّعلىّدورها ّفيّميزانّالحقّجلّشأنه، ّومكانتها ّوهوّدليلّعلىّمنزلتها مرّالزمان.

نوتّهللّتعالى،ّبماّتغييرّنفوسّالمؤمنينّنحوّالعلوّاإليمانيّفيّقوةّالصلةّمعّالخالق،ّباالستمرارّفيّالق

 تعنيهّالكلمةّمنّمعانيّكثيرةّسأبينهاّفيّالمبحثّالتالي.

وثمةّإرشادّلآلباءّفيّهذهّالقراءة،ّوهوّضرورةّالبحثّعنّشخصيةّصالحةّللتعليمّوالتربية،ّوأهميةّّّّّّّ

ّفالمتربيّيرقبّمربيه ّيثمرّذلكّمنّإنباتّحسنّوتنشئةّصالحة؛ ّلما ّبصفاتّالثقاتّالعدول؛ ّاتصافه

ّويقتديّبهّفيّكلّالمواقف.ّّ

وقرأّالباقونّوكفلهاّبالتخفيف،ّزكرياءّبالمدّوالرفع.ّأي:ّوكفلهاّزكرياءّأيّضمهاّإليه،ّوالحجةّلمنّّّّّّ

خففّالفاء:ّأنهّجعلّالفعلّلّ)زكريا(،ّفرفعهّبالحديثّعنه،ّوجعلّماّاتصلّبالفعلّمنّالكنايةّمفعوالّ

ّله.ّوجعلهّكافال ّلهاّوضامنا ّلمصالحه ْمَّيْكف ل  ْمَّأيُّه  ا،ّوقائما ّبتدبيرّأمورها،وحجتهمّقوله:}ِإْذّي ْلق وَنَّأْقالَمه 

ّ ِّعْمَران: ّالنساء،44َّمْرَيَم{]آل ّنشأتّوبلغتّمبالغ ّإذا ّحتى ّخالتها، ّحجر ّفي ّورباها ّزكريا ّفأخذها [؛

1ّانزوتّفيّمحرابهاّتتعبدّفيه.

هّهللاّجلّشأنه؛ّكفالةّمريم؛فهوّمنّالمؤهلّلحملّتلكّوفيّهذهّالقراءةّداللةّعلىّمنزلةّزكريا؛ّحيثّكلف

المسؤولية؛ّإليمانهّوحسنّأخالقه،ّوللبيئةّالصالحةّالتيّيحياّفيها؛ّفتنشأّمريمّتقيةّنقيةّقانتةّلربهاّتغايرّ

ّماّحولهاّفيّقنوتهاّوأخالقها؛ّكماّأرادتّأمها.ّ

ّبالتّّّّّّ لها( ّوكفَّ (ّ ّلقراءة ّتوجيه ّمن َّبَيْنت ه ّما ّللقراءاتّوي عد ّالبالغي ّالتوجيه ّمن ّوبالتخفيف، شديد

ّالكتابّ ّوذلكّمنّإعجاز ّتضيفّمعنىّإضافيا، ّذاتها، ّفيّحد ّآيٍة ّبمثابة ّحيثّإنّكلّقراءٍة القرآنية؛

ّالكريم.

                                                 

 .8/206الرازيّّ،1/108،الحجةّفيّالقراءاتّالسبعّ،166ينظر:ّحجةّالقراءات،ّ-1
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لََّماَّدَخَلَّعَليَهاَّزَكِريَّاٱلِمحَراَبَّوَجَدِّعنَدَهاِّرزقا َذاّۖ  }ّك  َّأنَّٰىَّلِكّهَٰ َمرَيم  ّّۖ  تّه َوِّمنِّعندّٱّلِلََِّّقالَّّۖ  َقاَلّيَٰ ِإنَّ

َّمنَّيَشٓاء ِّبَغيِرِّحَسابٍّ ّ{ّ]ّآلِّعْمَران[.٣٧ٱّلِلَََّّيرز ق 

لََّماَّدَخَلَّعَليَهاَّزَكِريَّاّٱلِمحَراَب{؛ّكِفلهاّزكرياّعليهّالسالمّورباهاّفيّحجرّخالتها،ّوهذاّتغييرّمنّّّّّّ }ّك 

علىّفراقّطفلتهاّمنّأيامهاّاألولى؛ّفتدعهاّعندّخالتهاّّامرأةّعمران؛ّحيثّاستطاعتّإلزامّنفسهاّبالصبر

ّعاطفة،ّوالولدّ ّتربيةّعندّغيرّاألمّتغايرّتربيةّاألم؛ّألنّعاطفةّاألمّالّتعدلها تربيها،ّومعلومّأنّأيَّ

ّفيكبرّ ّاألولى؛ ّعمره ّسني ّمن ّنفسه ّعلى ّاالعتماد ّويتعلم ّالحياة، ّفي ّالجدية ّعلى ّينشأ ّأبويه بدون

سؤولية.ومثلهّماّجرتّعليهّعادةّالعربّمنّإرسالهمّأوالدهمّللباديةّيتعلمونّويتربونّمستطيعاّحملّالم

ّفيها.ّ

ّاْلم َصلَّى،َّوه َوّّّّّّ م  ّم َقدَّ ّتتعبدّفيه،ّواْلِمْحَراَبّه َو ّبلغتّمريمّمبالغّالنساء،ّانزوتّفيّمحرابها وبعدما

ّمَّ ِّفيِه َّمْن َّوَيك ون  َّقِليَلٍة ِّذيَّدَرَجاٍت لٍَّم ِّبس  ِّإَلْيِه ّي ْصَعد  َّباٌب َّلَها ّاْلَمْعَبِد ِم ِّفيّم َقدَّ وَرٌة ّفَِّمْقص  َّعمَّْن وب ا يّْحج 

اْلَمْعَبِد،ّوالمحرابّسيدّالمجالسّومقدمهاّوأشرفها،ّويقالّهوّمأخوذّمنّالمحاربة؛ّألنّالمصليّيحاربّ

والخلوةّفيّالمحرابّللتعبد،ّمماّليسّعاماّبينّالناس،ّوالّيقومّبه1ّّالشيطانّويحاربّنفسهّبإحضارّقلبه.

ّانّمنّمريمّالبتولّبدوامّالقنوتّهللّجلّشأنه.ّّّّّّإالّفئٌةّقليلةّتغايرّالعامة؛ّلتميزهاّوحبهاّللتغيير،ّوهوّماّك

{؛ّ)ّوحصولّذلكّالرزقّعندّمريمّيدلّعلىّعلوّشأنهاّوشرفّدرجتها،ّوامتيازهاّۖ  }َّوَجَدِّعنَدَهاِّرزقاّّّّ

ّالمعنى(. وفيّاآليةّدليلّعلىّوقوع2ّّعنّسائرّالناسّبتلكّالخاصية،ّومعلومّأنّالمرادّمنّاآليةّهذا

ّهللا.ّالكرامةّألولياء

َذاّّّّ َّأنَّٰىَّلِكّهَٰ َمرَيم  {؛ّتعجبّزكرياّوجودّالرزقّعندهاّولمّيكنّأتىّبه،ّوتكررّوجودهّعندها؛ّۖ  }َّقاَلّيَٰ

ّأن ى{،ّسؤالّعنّالكيفيةّ ّالرزق؟ّو} فسألّعلىّسبيلّالتعجبّمنّوصولّالرزقّإليها،ّوكيفّأتىّهذا
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ّفك ّالجهة؛ ّعن ّسؤال ّأنه ّواألظهر ّالزمان، ّوعن ّالمكان ّالرزق؟ّوعن ّهذا ّلك ّجهة ّأي ّمن ّقال: أنه

ّتعالى.ّويظهرّ ِ،ّظاهرهّأنهّلمّيأتّبهّآدميّالبتة؛ّبلّهوّرزقّيتعهدنيّبهَّّللا  وجوابها؛ّبأنهِّمْنِّعْنِدَّّللاَّ

أنهّكانّيسألّكلماّوجدّعندهاّرزقا؛ألنهّمنّالجائزّفيّالفعلّأنّيكونّهذاّالثانيّمنّجهةّغيرّالجهةّ

،ّوتحيلهّعلىّمسببّاألسبابّجلّشأنه،ّفعندّذلكّيطمئنّزكرياّالتيّتقد مت؛ّفتجيبهّبأن هّمنّعندَّّللا 

ّتعالىّ َّّللا  ّخصه ّبمن ّلطيفا ّواعتناء  ّشريفا، ّمقاما ّيشهد ّوبكونه ّمريم، ّتعهد ّإلى ّأحد ّيسبقه ّلم بكونه

1ّبكفالتها.

ّلمّيأتّبهّلها،ّفسألّمتعجبا؛ّفأجابتهّإجابةّالمؤمنةّالواثقةّمعّّّّّّ (،ّّوجدّعندهاّرزقا ّ)إنَّ التأكيدّبـ

(؛ّألنّسؤالّ ّ)إنَّ (ّهنا،ّدونّمواضعّأخرىّمشابهة؛ّفالمقامّاقتضىّالتأكيدّبـــ ّ)إنَّ وأبينّسببّالتأكيدّبـ

{ّتعليالّلكونهّمنّعندّهللا؛ّوقدّوردّ ّٱّلِلَََّّيرز ق  زكرياّعليهّالسالمّكانّسؤالّتعجب،ّفكانّالجواب؛ّ}ِّإنَّ

{؛ّلعدمّالحاجةّلهّفيّتلكّالمواضع؛ّكقولهّتعالى:}َّوٱلَِّذيَنّٱتََّقوْاّنظيرّاآليةّفيّمواضعّدونّتأكيدّب }ّإنَّ

َمةِّ ّٱلِقيَٰ َّيوَم م ِّحَسابّۖ  َفوَقه  ِّبَغيِر َّيَشٓاء  َّمن َّيرز ق  ِّبَغيِر٢١٢َّّوٱّلِلَّ  َّيَشٓاء  َّمن َّيرز ق  ّ)}َوٱّلِلَّ  ّالبقرة[. [ّ }

طيهّعطاءّكثير اّجزيالّبالّحصرّوالّتعدادّفيّ{]ّالبقرة[ّأي:ّيرزقّمنّيشاءّمنّخلقه،ّويع٢١٢ِحَساب

ّٱّلِلَّ َّأحَسَنَّماَّعِمل وْاَّوَيِزيَده مّمِ نَّفضِله2ِّّالدنياّواآلخرة(. َّمنّّۦ وكذلكّفيّفاصلةّاآلية:ّ}ِلَيجِزَيه م  َوٱّلِلَّ َّيرز ق 

ِّحَساب ِّبَغيِر ّمعّفاصلةّاآلية؛ّ}٣٨َّيَشٓاء  ّ]النور[،ّوهناّوقفةّتأملٍ  ّوالّ{ ِّحَساٍب{يعني:ّبغيرّتقديٍر ِبَغيِر

ّوالّ ّلفضلّهللاّبالّمن ة، ّموكوٌل ّفهو ّكانّبغيرّحساب؛ ّوما ّبمقدار، ّفالمحسوبّيحصىّويحدد نهاية؛

ّاَلَّيحَتِسبّ ٢َّمخَرجاّّۥمقداٍرّله،ّ}َوَمنَّيتَِّقّٱّلِلَََّّيجَعلّلَّهّ  ّ{ّ]الطالق[.ۖ  َوَيرز قه ِّمنَّحيث 

فضال ّمنهّتعالى؛ّيقالّلفالنّعلىّفالنّحسابّإذاّكانّلهّعليهّحق،ّوهذاّيدلّوإماّبغيرّاستحقاقّتّّّّّ

ّفضالّ ّأعطاه ّفقد ّأعطىّهللا؛ ّما ّفكل ّحساب؛ ّمعه ّوليسّألحد ّشيئا ، ّأحد ّعليه ّيستحق ّال ّأنه على
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ّوإحسانا،ّالّبسببّاالستحقاق.ّوِبَغْيِرِّحساٍبّتدلّعلىّأنهّرزٌقّيزيدّعلىّقدرّالكفاية،ّيقال:ّفالنّينفق

ّوِبَغْيِرّ ّحساب. ّبغير ّينفق ّيقال: ّفإنه ّعليه؛ ّزاد ّإذا ّفأما ّالكفاية، ّقدر ّعلى ّكانّالّيزيد بالحسابّإذا

1ِّحساٍبّتدلّعلىّأنهّيعطيّكثيرا ؛ّألنّماّيدخلهّالحسابّيكونّقليال.

ّفبينتّاآليّّّّّ ّعلىّأنّاإلنسانّبفطرتهّيسعىّوينشغلّبأمرّرزقهّلدوامّالحاجةّله؛ ةّوفيّاآليةّداللٌة

يقة؛ّفرزقهاّمكفوٌلّمنّهللاّالرزاق،ّوهوّرزٌقّبغيرّتقدير؛ّلكثرته،ّ للمؤمنينّاليقينّالذيّبلغتهّمريمّالصد 

ّفكانّ ّباإلخالصّوالصدق؛ ّالمتيازها ّمنّهللاّلمريم؛ ّوذلكّإكرام ّتعالى، ّمنه ّتفضال  ّبغيرّاستحقاق؛ أو

انشغالهاّوعدمّالقلقّعلىّرزقها،ّوهيّّرزقهاّمغايراّلماّاعتادهّالناس،ّوتغايرّحالّكثيرّمنّالناسّبعدم

ّبذلكّتعلمّغيرهاّتغييرّماّعهدوهّمنّالقلقّوالخوفّعلىّالرزقّالذيّقدّكتبهّهللاّلهمّفيّاللوحّالمحفوظ.

ِّبَغيِرِّحَساٍب{،ّكانتّإجابتهاّالبليغةّتذكيراّلنبيّهللاّزكرياّّّّّّّ َّمنَّيَشٓاء  ّٱّلِلَََّّيرز ق  ّ-عليهّالسالمّ-}ِإنَّ

لقّاإلنسانّمحباّللولد؛ّفكانتّبتلكّبقدّر ةّهللاّعلىّكلّشيء،ّومنّذلكّالرزق.ّوالولدّرزقّمنّهللا،ّوقدّخ 

ّۖ  ّۥ؛ّفقدّلجأّللدعاءّفيّذلكّالمكانّوالزمان؛}ّه َناِلَكَّدَعاَّزَكِريَّاَّربَّهّ -عليهّالسالمّ-اإلجابة،ّم َذِكَرة ّلزكريا

يَّةّ ّذ رِ  نَك َّهبِّليِّمنّلَّد  َّربِ  ّّۖ  َطيِ َبةّ َقاَل َعٓاِء ّٱلدُّ َّسِميع  ّدليٌلّعلى٣٨ِّإنََّك ّوإجابةّمريم ّآلّعمران[. [ّ }

منّاللجوءّللسؤالّوهوّشيخّّ-عليهّالسالم-بالغتها،ّوكونهاّسبباّفيّالتغييرّالذيّحدثّفيّحياةّزكرياّ

ّكبيرّوهنّمنهّالعظم،ّوأنّيكرمهّهللاّباإلجابةّوتبشرهّالمالئكةّبالولد.

 ور الكلمة القرآنية وحروف المعاني في رسم شخصية المرأة الصالحة المؤثرة إيجابياالمبحث الثاني: د

امتازّالقرآنّالكريمّبإعجازهّفيّانتقاءّكلماتهّوحروفه؛ّلتؤديّمعانّمحددةّفيّموضعهاّوسياقها،ّوالّ     

هللاّتعالىّقدّّيمكنّلكلمةّمرادفةّأنّتعطيّذلكّالمعنى،ّقالّاإلمامّالمفسرّابنّعطية:)ّووجهّإعجازهّأن

ّترتبتّاللفظةّمنّالقرآن،ّعلمّبإحاطتهّأيّلفظٍةّ ّفإذا أحاطّبكلّشيءّعلما ،ّوأحاطّبالكالمّكلهّعلما ؛

تصلحّأنّتليّاألولىّوتبينّالمعنىّبعدّالمعنى،ّثمّكذلكّمنّأولّالقرآنّإلىّآخره،...ّفبهذاّجاءّنظمّ
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زعتّمنهّلفظةّثمّأديرّلسانّالعربّفيّأنّالقرآنّفيّالغايةّالقصوىّمنّالفصاحة،...ّكتابّهللاّلوّن

1ّيوجدّأحسنّمنهاّلمّيوجد(.

ّبعضّوّّّّّّ ّوقفتّمع ّالنظر، ّإمعان ّيرادفها؛ّبعد ّمما ّسواها ّدون ّانتقائها ّإعجاز ّالستنباط ّاأللفاظ؛

فالمفردةّالقرآنيةّمحكمة؛ّألداءّمعانّمقصودة،ّولكلّكلمةّأهميتهاّفيّسياقها،ّولهاّدالالتها،ّفالّترادفّ

ّالمقصودةّفي ّلتؤديّرسالتها ّاآلية؛ ّفي ّأخواتها ّمع ّأتتّمتآلفة ّكلمة ّوكل ّالكريم، ّوسأعرضّالقرآن ،

ّلبعضّالكلماتّودالالتهاّبماّيتناسبّمعّالمقام.

َّلَكّماِّفيَّبْطِنيّّ-1 :ّجعلّاإلنسانّحر ا؛ّكماّفيّاآلية:ّ}َّنَذْرت  :ّخالفّالعبد،ّوالتحرير  رُّ را{ّالح  }م َحرَّ

را {ّ] ّوجل:}َّبِنيَنَّوَحَفَدة{]35ّآلّعمران:م َحرَّ [،ّبحيثّالّي نتفعّبهّاالنتفاعّالدنيويّالمذكورّفيّقولهّعز 

2ّ[؛ّبلّجعلتهّمخلصا ّللعبادة.72النحل:

{؛ّفالمعنى:ّنذرتّلكّأنّأجعلّ ّفيهاّ}َّنَذْرت  را {ّحاٌلّمنّالموصول،ّوهو:}ّماّفيّبطني{،ّفالعامل  و}م َحرَّ

3ّماّفيّبطنيّمحررا .

را {ّوإعرابها،ّيمكننيّاالستداللّعلىّقصدّامرأةّعمرانّفيّتغييرّحالّّّّّّّ وبالتأملّفيّمعنىّكلمة}ّم َحرَّ

ّاْلمَّ َّبْيِت َّخل َصِّلِخْدَمِة َّلمَّا ّأِلَنَّه  َّتْشِريٍف؛ ّاْلَمْعَنىِّإْطاَلق  َّعَلىَّهَذا ِر ّاْلم َحرَّ ّ)َوِإْطاَلق  َّفَكَأنَّه ّوليدها؛ ْقِدِس

َرِّمْنّ رِ  َِّتَعاَلى(ح  يَِّةِّعَباَدِةَّّللاَّ رِ  ْنَياَّوق ي وِدَهاِّإَلىّح  .ّأيّإنهّالّينقادّإالّهللّتعالىّفيّكلّحال،ّومن4َّأْسِرّالدُّ

ثمّسيؤثرّبعدّذلكّعلىّقرابتهّوَمْنّحوله؛ّليعيشواّتلكّالحريةّوهوّتغييٌرّرئيسّتنعكسّآثارهّعلىّواقعّ

                                                 

،ّدار52ّابنّعطية،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّبنّعطيةّاألندلسي،ّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّط/ّ-1
ّم.2001هـ/1ّ،1422الكتبّالعلمية،ّلبنان،ّط

ّ.6/329ّ،جامعّالبيانّفيّتأويلّالقرآن؛ّوالطبرّيّ،224ينظر:ّالراغبّاألصفهاني،ّالمفرداتّفيّغريبّالقرآن،ّّ-2
ّبيروت.ّ،دارّإحياءّالتراثّالعربيّ،8/203ّ،ينظر:ّفخرّالدينّالرازي،ّمحمدّبنّعمرّمفاتيحّالغيبّ-3
تحريرّالمعنىّالسديدّوتنويرّالعقلّالجديدّ»ّابنّعاشور،ّمحمدّالطاهرّبنّمحمدّبنّمحمدّالطاهر،ّالتحريرّوالتنويرّ-4

ّهـ.1984ّّّ،تونسّ،الدارّالتونسيةّللنشرّ،234ّ/3«ّمنّتفسيرّالكتابّالمجيد
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ّ ّيتعلقّبنشأة ّحصلّفيما ّوذلكّما ّبابنهاّالحياة، ّوتبشيرها ّباصطفاءّهللاّلها، ّابنةّعمرانّوإكرامها مريم

ّعيسىّابنّمريم.

ّيدلّعلىّأهميةّالرعايةّوالعنايةّبالمولودّمنّجميعّالنواحيّالتيّيحتاجها؛ّّّّّّ وفيّلفظّ)َّوَأنَبَتَها(ّما

ها.ّبإشرافّومتابعةّمنّلينموّنمواّسديدا ّموفقا ؛ّكماّالنبتةّبقدرّمتابعتها،ّأوّالغفلةّعنهاّتعطيكّمنّثمرت

ّ ّزكريا ّالسالم-النبيّالكريم ّّ-عليه ّفيّالصحيح: ّورد ّكما ّزوجّخالتها؛ ّأتىّّ(وهو ّحتىّإذا ّصعد ثم

السماءّالثانيةّفاستفتحّقيلّمنّهذا؟ّقالّجبريلّقيلّومنّمعك؟ّقالّمحمدّقيلّوقدّأرسلّإليه؟ّقالّنعم،ّ

قيل:ّمرحبا ّبه؛ّفنعمّالمجيءّجاءّففتح؛ّفلماّخلصتّإذاّيحيىّوعيسىّوهماّابناّالخالةّقالّهذاّيحيىّ

ّفرداّثمّقاال:ّمرحبا ّ ّ.1ّباألخّالصالحّوالنبيّالصالح(وعيسى؛ّفسلمّعليهما؛ّفسلمت 

ّالنساءّّّّّ ّفي ّند ر ّوالتي ّوفقهها، ّغايرتّوغيرتّبإخالصها ّالتي ّالكاملة ّالمرأة ّاإلنباتّكانت وبذلك

)ّفضلّعائشةّعلىّالنساء؛ّكفضلّّمثلها،ّعنّأبيّموسىّاألشعريّرضيّهللاّعنهّقال:ّقالّالنبي:ّ

ّابنةّعمرانّوآسيةّامرأةّالثريدّعلىّسائرّالطعام،ّكملّمنّالرجالّكثير،ول ّيكملّمنّالنساءّإالّمريم م

2ّفرعون(.

ت بِّ َّوك  ِتَّربِ َها َقتِّبَكِلمَٰ َّوَصدَّ وِحَنا ِّمنّرُّ ِّفيِه َّفَنَفخَنا َّأحَصَنتَّفرَجَها ّٱلَِّتٓي َن ّٱبَنَتِّعمرَٰ َوَكاَنتِّمَنّّۦهِّ}َوَمرَيَم

ِنِتينَّ ّ{]ّالتحريم[.١٢ٱلقَٰ

ِنِتيَن(ّّّّّّ ماّيبينّأهميةّاتصافّالمؤمنّبصفةّالقنوت،ّوهوّماّتحققّفيّشخصيةّمريمّوفيّلفظّ)ٱلقَٰ

َمرَيم ّٱقن ِتيِّلَربِ ِك{،ّوبشهادةّالقرآن،ّووْصَفّهللاّتعالىّلهاّبذلك؛}ّ التزاماّبأمرّهللاّتعالىّلها؛ّحيثّقال:ّ}ّيَٰ

ِنِتيَن{ّواستحقتّأنّتكونّصفتهاّوقصتهاّعجيبةّالشأنّمثالّ ضربهّهللاّللمؤمنين،ّوجاءّذلكَّوَكاَنتِّمَنّٱلقَٰ

َّعَلىّ لُّ َّيد  َّصِحيٌح؛ َّقَنَتّوداللتها؛ّفهي:َأْصٌل ّمعّمعنىّكلمة؛ ّالتحريم،ّوأقفّهنا المثلّفيّنهايةّسورة

                                                 

 .3887ّ،5/52ّبابّالمعراج،ّرقم:ّّ،كتابّمناقبّاألنصارّ،صحيحّالبخارّيّ-1
َّأَحاِديِثّاأَلْنِبَياِء،ّبابّقولهّتعالى:}ّإذّقالتّالمالئكةّياّمريمّإنّهللاّيبشركّبكلمةّمنهّاسمهّّ،صحيحّالبخارّيّ-2 ِكَتاب 

ّ.4/164ّّ،3433المسيحّعيسىّابنّمريم{ّرقم:
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ّك لُّّ مِ َي ّس  ّث مَّ ّق ن وت ا. َّيْقن ت  َّقَنَت : ّي َقال  ّالخضوع، ّمع ّالط اعة ّلزوم ِّفيِه َّواأْلَْصل  ِّديٍن. ِّفي َّوَخْيٍر َّطاَعٍة

ِّفيّالصَّّ ك وت  مِ َيّالسُّ اَلِةّق ن وٌت،َّوس  يِنّق ن وت ا،َّوِقيَلِّلط وِلّاْلِقَياِمِّفيّالصَّ ّاْسِتَقاَمٍةِّفيَّطِريِقّالدِ  ْقَبال  اَلِةَّواإْلِ

ِنِتيَنّ ِّقَٰ يقة؛ّكذلك،ّوهوّمنّوقدّكانتّمريمّالصد1ّ{ّ]البقرة[.٢٣٨َعَلْيَهاّق ن وت ا.َّقاَلَّّللاَّ َّتَعاَلى:ّ}َوق وم وْاّّلِلَّ

التغييرّالذيّقامتّبهّعلىّالمستوىّالفردي،ّثمّماّكانّبعدهاّمنّاقتفاءّالمؤمنينّوالمؤمناتّلهاّعلىّمرّ

الزمان،ّبالتزامّالقنوتّبمعناهّالواسعّمنّحيث؛ّفيّلزومّالطاعةّواالستقامةّفيّالدين،ّثمّاإلقبالّعلىّهللاّ

ّالدنيا،ّمعّطولّقيامّفيّالصالة.ّالجليلّفيّالصالةّمعّالسكوت،ّوتركّكلّشؤوّن

قالّاإلمامّالزركشي:)ّفقولهّسبحانه:}ِمَنّاْلَقاِنِتيَن{ّولمّيقل:ّمنّ"القانتات"ّإيذاناّبأنّوضعهاّفيّالعبادةّ

ا ّواجتهادا ّوعلما ّوتبصرا ّورفعةّمنّهللاّلدرجاتهاّفيّأوصافّالرجالّالقانتينّوطريقهم( ّ.2جد 

ّتظهرّدورّمريمّفيّالتغييرّاإليجابي؛ّوهي:ّوأبينّداللةّلكلمةّأخرّىّّّّّّ

َءاَية{؛ّفقدّجعلّهللاّابنّمريمّلكلّالناسّعالمة ّظاهرةّعلىّعظيمّقدرتهّجلّشأنه؛ّحيثّكانّۥ}َوِلَنجَعَلهّ  َٓ

منّالخوارق؛ّكتكلمهّفيّالمهدّبماّتكلمّصغيرا،ّّ-عليهّالسالم-َخْلقهّووالدتهّمنّغيرّأب،ّولماّظهرّفيهّ

وإبرائهّاألكمهّواألبرص،ّوإخبارهّعماّيأكلّالناسّوماّيد خرونهّفيّبيوتهمّوغيرّذلك.ّوقدّوإحيائهّالموتى،ّ

كانّانتقاءّلفظّ)آية(ّوتكرارهّفيّمواضعّعدة؛ّليؤديّرسالةّهامةّفيّقصةّمريم؛ّمنّحيثّظهورّداللتهاّ

ّفقدّكانّعيسىّ ّعاقل؛ ّٱلَملَِٰٓئَكة ّكلمةّمنّهللا؛}إِّّ-عليهّالسالم-علىّقدرةّهللاّالتيّالّيشكّفيها َّقاَلِت ذ

نَياَّوٱأٓلِخَرةِّ َّمرَيَمَّوِجيهاِّفيّٱلدُّ ِّعيَسىّٱبن  نه ّٱسم ه ّٱلَمِسيح  ر ِكِّبَكِلَمةّمِ  ّٱّلِلََّّي َبشِ  ِّإنَّ َمرَيم  ِبينَّّيَٰ ٤٥َّوِمَنّٱلم َقرَّ

ِلِحينَّ ّٱلصَّٰ َّوَكهالَّوِمَن ّٱلنَّاَسِّفيّٱلَمهِد َّأن٤٦ََّّّوي َكلِ م  َّيمَسسِنيَّبَشرَقاَلتَّربِ  َّوَلم ِّليَّوَلد َّيك ون  َقاَلّّۖ  ٰى

َّيَشٓاءّ  َّما َّيخل ق  ِلِكّٱّلِلَّ  َّلهّۖ  َكذَٰ َّيق ول  َّفِإنََّما َّأمرا َّقَضىٰٓ نَّفَيك ونّ ّۥِإَذا ّوكانّالتأكيدّعلى٤٧ّك  ّآلّعمران[ [}

نَّاَءاَيةّلِ لنَّّّۥحصانةّالصديقةّالقانتةّمريم؛ّفقدّقالّجلّوعال:}َّوِلَنجَعَلهّ  {٢١َّوَكاَنَّأمراّمَّقِضي اّۖ  اِسَّوَرحَمةّمِ 

                                                 

ّ.5/31،ّابنّزكريا،ّمعجمّالمقاييس،685ينظر:ّالراغبّاألصفهاني،ّالمفرادت،ّّ-1
ّ،1ط:ّ،محمدّأبوّالفضلّإبراهيمّ:قيتحقّ،3/302ّ،،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآنالزركشي،ّمحمدّبنّعبدّهللاّبنّبهادرّ-2

 مّدارّإحياءّالكتبّالعربية.1957ّ-هـ1376
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]ّمريم[ّقالّالشيخّالسعدي:)ّتدلّعلىّكمالّقدرةّهللاّتعالىّوعلىّأنّاألسبابّجميعهاّالّتستقلّبالتأثير؛ّ

ّاألسباب،ّ ّمع ّلئالّيقفوا ّفيّبعضّاألسبابّالعادية؛ ّخرقّالعوائد ّفي ريّعباده ّبتقديرّهللا؛ ّتأثيرها وإنما

ظرّعنّمقدرهاّومسببها،ّ}َوَرْحَمة ِّمنَّا{؛ّأي:ّولنجعلهّرحمةّمناّبهّوبوالدتهّوبالناس؛ّأماّرحمةّويقطعواّالن

ّبهّعلىّأوليّالعزم؛ّوأماّرحمتهّبوالدته؛ّفلماّحصلّلهاّ ّعليهّبماّمنَّ هللاّبه؛ّفلماّخصهّهللاّبوحيهّومنَّ

إنّأكبرّنعمهّعليهمّأنّبعثّفيهمّرسوالّمنّالفخرّوالثناءّالحسنّوالمنافعّالعظيمة؛ّوأماّرحمتهّبالناس؛ّف

ّالدنياّ ّسعادة ّلهم ّوتحصل ّويطيعونه ّبه ّفيؤمنون ّوالحكمة؛ ّالكتاب ّويعلمهم ّويزكيهم ّآياته ّعليهم يتلو

ّبنذرهاّّ-عليهّالسالم-وماّحدثّلعيسى1ّواآلخرة.( ّسابقا يرجعّإلىّدورّجدتهّأمّمريمّالتيّكانتّسببا

ّفتبعّذلكّتغ ّ)أمّعيسى(محررا؛ ّعلىّنساءّالعالمين،ّمولودها ّبصفاتّتميزتّبها ييرّعظيمّباصطفائها

ّوكونهاّآية ّبحملّووالدةّدونّزواج.

نَّاّۥ}َّوِلَنجَعَلهّ ّّّّ ،ّجاء2ّ{ّفاآلية:ّهيّالعالمةّالظاهرة،ّوحقيقتهّلكلّشيءّظاهرّۖ  َءاَيةّلِ لنَّاِسَّوَرحَمةّمِ 

روحّالقدسّيخبرّمريمّبحملهاّبعيسىّعليهّالسالم؛ّفتعجبتّمنّكونّغالمّلهاّدونّزواج؛ّفكانّالتبشيرّ

منّجبريل؛ّكماّعلمهّربه؛ّ)وكيّنجعلّالغالمّالذيّنهبهّلكّعالمةّوحجةّعلىّخلقيّأهبهّلك.ّ}َّوَرحَمةّ

نَّا ِّمْنك(ۖ  مِ  ّأخل ق ه  ّولمنّآمنّبهّوصدقه، ّلك، ّيقول:ّورحمةّمنا ّفكانّعيسى3ّ{ رحمةّّ-عليهّالسالم-.

بهدايتهّللناسّبعدّضاللهم؛ّولماّجاءّبهّمنّشرعَّعلََّمّأتباعهّالرحمةّوالرأفة،ّقالّتعالى:ّ}َوَقفَّيَناِّبِعيَسىّ

ه ّٱإِلنِجيلَّ ّ[.27ّ{ّ]الحديد:ۖ  َوَجَعلَناِّفيّق ل وِبّٱلَِّذيَنّٱتََّبع وه َّرأَفةَّوَرحَمةّۖ  ٱبِنَّمرَيَمَّوَءاَتينَٰ

َلِمينَّّّّّّ ّلِ لعَٰ َّءاَية َّوٱبَنَهٓا َها َّوَجَعلنَٰ وِحَنا ِّمنّرُّ ِّفيَها َّفَنَفخَنا َّأحَصَنتَّفرَجَها َّوٱلَِّتٓي ّومعنى٩١ّ} ّ]األنبياء[ }

ّكذلك،ّوعالمة ّ ّآية  ّبلّكانتّأم ه ّآية؛ ّيكنّعيسىّابنّمريمّوحده ّفلم ّالظاهرة؛ ّالعالمة ّآيةّهنا: كلمة

                                                 

ّالمنانّالسعدي،ّ-1 ّالرحمنّفيّتفسيرّكالم ّتيسيرّالكريم ّالرحمنّبنّناصرّبنّعبدّهللا، عبدّّالمحقق:ّ،1/491ّعبد
 .م2000ّّ-هـ1ّ،1420طّ،مؤسسةّالرسالةّ،الرحمنّبنّمعالّاللويحق

 مادة،ّأي.ّ،1/101ّينظر:ّمفرداتّالراغب،ّ-2
 18ّ/165الطبري،ّ-3
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كونهاّمحررةّمنّأيّشيءّسوىّالقنوتّهللّجلّشأنه.ّوأشيرّإلىّسببّتقديمّظاهرةّفيّتاريخّالبشرية؛ّل

ّلِ ْلَعاَلِمين{؛ّفاآليةّفيّسياقّالحديثّعنّاألنبياءّومنهمّعيسىّعليهّ ذكرّمريمّهنا؛ّ}َوَجَعْلَناَهاَّواْبَنَهاّآَية 

ّبعفةّأمهّوإح ّيشهد ّفقدّولدّمنّغيرّأب؛فيلزمّتوضيحا ّلكنهّيختلفّعنّغيره، ّلنفسها؛ّالسالم؛ صانها

ّعليهاّبذلك،ّوردّعلىّافتراءّاليهودّعليها؛ّفاألنسبّأنّ فكانِّذْكرّأمرّ؟؟؟؟ّيبينّعفتهاّوطهارتها،ّوثناء 

ّالنبيّعيسىّبنّمريمّ ّللبيانّوالداللةّعلىّذلك،ّثمّيذكرّابنها الذيّينسبّّ-عليهّالسالم-يتقدمّذكرها

ّألمهّدونّغيرهّمنّاألنبياء.ّ

وقالّسبحانه:}آية{ّولمّيقلّآيتين؛ّألنّمعنىّالكالم:ّوجعلناّشأنهماّوأمرهماّوقصتهماّآيةّللعالمين،ّّّّّ

وعالمةّدالةّعلىّعظمةّهللاّوقدرته،ّبوالدةّعيسىّمنهاّمنّغيرّأب؛ّفاآليةّأمرّواحدّمشتركّبينهما؛ّفلذاّ

باآليةّماّحصلّبهماّمنّاآلية،ّمعّأفردت،ّففيّتأملّحالتهماّبيانّتحققّكمالّقدرتهّعزّوجل؛ّفالمرادّ

تكاثرّآياتّكلّواحدّمنهما.ّوقيلّأريدّباآلية؛ّالجنسّالشاملّلكلّواحدّمنهماّمنّاآلياتّالمستقلة.ّوقيل:ّ

ّ.1ّالمعنىّوجعلناهاّآيةّوابنهاّآية،ّفحذفتّاألولى؛ّلداللةّالثانيةّعليها

َجَعْلَناَهاَّواْبَنَهاّآَية ّلِ ْلَعالَّ ِمين{؛ّفقدّكانتّقصةّمريمّوابنهاّعالمةّظاهرةّللعالمينّفيّكلّوقالّسبحانه:ّ}وَّ

ّاصطفاءّ ّوعالمة ّأمها ّلنذر ّقبول ّداللة ّوفيه ّمنقطع، ّغير ّمحفوظ ّابنها ّوذكر ّفذكرها ّومكان؛ زمان

ّوإخالصّيسعىّلهّكلّمؤمنّويرجوهّويتمناه.ّّّّّ

َّوأ مَّهّ ّّّّّ َّمرَيَم ّٱبَن َّوَجَعلَنا {ّ ّ)المؤمنون( ّفيّسورة َّوَمِعينّۥأما َّقَرار َّذاِت َّربَوة ِّإَلٰى َمٓا ه  َّوَءاَوينَٰ {٥٠َّءاَية

]المؤمنون[ّفسببّتقديمّذكرّابنّمريم؛لهّعالقةّبسياقّالحديثّفيّالسورة؛ّحيثّكانّالسياقّفيّمعجزاتّ

عليهّ-بالحديثّعنّموسىّّ-عليهّالسالم-األنبياءّالتيّتحدواّبهاّأقوامهم،ّواتصلّالحديثّعنّعيسىّ

                                                 

ّالطبري،ّ-1 ّالعظيمّّ،18/253ّينظر: ّالقرآن ّتفسير ّإدريس، ّبن ّمحمد ّبن ّالرحمن ّعبد ّمحمد ّأبو ّحاتم، ّأبي وابن
 ـ.ه1419ّّ،3طّ،المملكةّالعربيةّالسعودية،ّمكتبةّنزارّمصطفىّالبازّ،المحقق:ّأسعدّمحمدّالطيب13/695ّ
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وماّجاءّبهّمنّآياٍتّواضحاتّلفرعون؛ّلكنهّرفضّالحق....؛ّفكانّتقديمّذكرّاالبنّهنا،ّهوّ،ّ-السالم

ّاألنسبّبالسياق؛ّفهوّالنبيّالمرسلّووالدتهّمعجزةّفيّحدّذاتها،ّودليلّعلىّصدقّرسالته.ّ

تفعة،ّمنبسطةّومستوية،ّذاتّ}َّوآَوْيَناه َماِّإَلىَّرْبَوٍةَّذاِتَّقَراٍرَّوَمِعين{َ؛ّأي:ّجعلناّمنزلهماّفيّأرضّمّرّّّّ

ّأدركهّ ّإذا ّأوّمدركّبالعينّ)منّعانه( ّجرى(، ثمارّوماءّوماءّمعينّظاهرّجار،ّمنّ)معنّالماءّإذا

ِّعَناَيِتِهَّوَمْظَهَرّق ْدَرِتِهَّول ْطِفِه.1ّبعينه.ّألجلّذلك؛ّيستقرّفيهاّساكنوها. َماَّّللاَّ َّمَحلَّ واآليةَّتْنِويٌهِّبِهَماَّجَعَله 

ّاْلَغْيِرّآِوي ا،َّأْيَّساِكن ا.واإْلِّ يَواء :َّجْعل 
ّ{٢٦ّّّّۖ  وفيّسورةّمريمّقالّجلّوعال:ّ}َفك ِليَّوٱشَرِبيَّوَقرِ يَّعينا2

ّوأقفّهناّمعّمعانيّمفرداتّاآلية،ّوداللتهاّعلىّشخصيةّمريم،ّودورهاّفيّالتغيير:

ّالتََّجمُّع ،ّوَّّّّّ ه َما َّأَحد  ّترجعّإلىّأصلين: ّ)َأَوى( َّواْلَمْأَوى:ّفكلمة ِّإَلىَّرْبَوٍة{. َّوآَوْيَناه َما {ّ ؛ ْشَفاق  الثَّاِنيّاإْلِ

ّيأويّأوي اّ ّإليه ّانضم  ّأوىّإلىّكذا: ّتقول: َّنَهار ا. َّأْو َّلْيال  ِّإَلْيِه ّي ْأَوى َّشْيٍء ّك لِ  َّمَكان  َّأَوىّوهو مصدر

ِّإيَواء ؛ ّي ْؤِويِه ّغيره ّوآَواه  ومأوى،
ّال3 ّفيّهذه ّاللفظة ّلهذه ّبمريمّفكان ّهللاّتعالى ّعلىّرحمة ّداللتها جملة

ّوابنها؛ّحيثّقضىّلهماّمكاناّبربوة؛يكونّمنزلهماّيضمهماّويجتمعانّفيه.ّ

ِّمَنّاأْلَْرِض،ليستّجبالّعاليا،ّوالّسهالّأوّواديا،ّوهيّأنسبّمكانّصحيّيناسبّّّّّّ ْبَوة :ّاْلم ْرَتَفع  والرَّ

اختيارّمريمّلذلكّالمكانّالمالئمّللعيشّفيّتلكّالفترةّحياةّاإلنسان،ّخاصةّفيّحالّضعفهّأوّمرضه،ّّو

الزمنيةّالمرتبطةّبوالدتها،ّوهيّفيّحالّمنّالضعف؛يدلّعلىّفطنتهاّوتقديرهاّلَلمرّالخاصّبها،ّفقدّ

ّللذهابّإلىّتلكّالربوةّحينّاقتربّزمانّمخاضها؛ّلتلدّابنهاّفيّمعزلّعنّالنَّاس؛ّحفظ اّلهّمنّ وفقهاَّّللاَّ

٢٢َّّمَكاناَّقِصي اّۦاةّلحالها،ّوحفظاّلصحتهاّوحياةّابنها؛ّ}َفَحَمَلته َّفٱنَتَبَذتِّبهِّأذاهمّومراع َفَأَجٓاَءَهاّٱلَمَخاض 

ّمَّنِسي ا َّنسيا نت  َّوك  َذا ّهَٰ َّقبَل َليَتِنيِّمتُّ َّقاَلتّيَٰ ّٱلنَّخَلِة ِّجذِع ّاحتوتّعلىّماء٢٣ِّإَلٰى ّوتلكّالربوة ّمريم[ [}

                                                 

المحقق:ّمحمدّباسلّعيونّّ،7/29ّ،محاسنّالتأويلّ،القاسمي،ّمحمدّجمالّالدينّبنّمحمدّسعيدّبنّقاسمّالحالقّ-1
ّه.1418ّ،1ط/ّ،بيروت،ّدارّالكتبّالعلميةّ،السود

 .67ّ/18ينظر:ّالتحريرّوالتنوير،ّّ-2
ّينظر:ّابنّزكريا،ّمقاييسّاللغة،ّمادةّأوى.ّ-3
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ّجني؛ ّرطب ّذات ّونخلة ّلظرفهاّّمعين، ّالنساء ّعند ّالمألوف ّعن ّتغيير ّوهو ّنفسا، ّوتهدأ ّعينا لتقر

ّالخاص.

ّألماكنّّّّّ ّأو ّللمعيشة، ّمناسب ّمكان ّاختيار ّكيفية ّللناس ّوتعليم ّعام، ّبوجه ّالمألوف ّعن وتغيير

ّاالستشفاء،وقدّعرفّفيّتاريخّالطب؛ّاشتراطّإنشاءّالمستشفىّعلىّمرتفع؛ّمراعاةّلحركةّالهواءّونظافته.

َّأَحَده َماَّعَلىَّبْرٍد،َّواآْلّّّّّ لُّ َّأْصاَلِنَّصِحيَحاِن،َّيد  َّوالرَّاء  (ّاْلَقاف  :ّقالّابنّزكريا:ّ))َّقرَّ ّوالقرارّمنَّقرَّ َخر 

،ّي قَّ ّالتََّمكُّن  ّاآْلَخر  ....َّواأْلَْصل  َّوَقرٌّ ،َّوَيْوٌمَّقارٌّ ،َّوه َوّاْلَبْرد  ّاْلق رُّ ل  ....َّوِمَنّاَعَلىَّتَمكٍُّن.َّفاأْلَوَّ َّواْسَتَقرَّ َّقرَّ ل 

َّفَقْدَّأَقرَّه َّقَراَره .َّوَقاَلَّقْوٌمّّ-َوه َوِّقَياٌسَّصِحيٌحّّ-اْلَباِبِّعْنَدَناّ ِّبَحقٍ  وِد،َّوَذِلَكَّأنَّه ِّإَذاَّأَقرَّ ح  ّاْلج  :ِّضدُّ ْقَرار  اإْلِ

َّحتَّى ّأَْعَطاه  َّأْي َّعْيَنه : َّّللاَّ  َّأَقرَّ َعاِء: َّفْوَقه (ِّفيّالدُّ ّه َو ِّإَلىَّمْن َّتْطَمَح َّفاَل َّعْين ه  :1َّتِقرَّ ،ّوَقرَّْتّعينهَّتَقرُّ

ّ ّ]طه: َّعْين ها{ َّتَقرَّ ّقال:}َكْي ر ت، َّوَلَك{]40ّس  ِّلي َّعْيٍن ّ}ق رَّت  ّقال: ّعين، ّق رَّة  ّبه: ّيسر  ّلمن ّوقيل ،]

ِجَناَّوذ ر 9ِّالقصص:ّ ،74ّيَِّٰتَناّق رََّةّأَعي ن{ّ]الفرقان:ّ[،ّوقوله:ّ}َّربََّناَّهبَّلَناِّمنَّأزوَٰ [،ّقيل:ّأصلهّمنّالق رِ 

رورّدمعةّباردةَّقارَّة ،ّوللحزنّدمعةّ ّللس  أي:ّالبرد،َّفَقرَّْتّعينه،ّقيل:ّمعناهّبردتّفصح ت،ّوقيل:ّبلّألن 

هللاّماّتسكنّّحار ة؛ّولذلكّيقالّفيمنّيدعىّعليه:ّأسخنّهللاّعينه،ّوقيل:ّهوّمنّاْلَقَراِر.ّوالمعنى:ّأعطاه

:ّاعترفّبهّوأثبتهّعلىّنفسه. ّبالحق  2ّبهّعينهّفالّيطمحّإلىّغيره،ّوَأَقرَّ

ّّّّّ َّقرَّ ّيقال: ّوالتمكن، ّالمكث  ّللقرارّوهو ّفالنفسّبحاجة َّوَقرِ ي، ّقرار، ّدالالتّكلمة ّيظهرّسعة وبهذا

{،وقدّۖ  ٱشَرِبيَّوَقرِ يَّعيناواستقر،ّمعّالسرورّوهدوءّالنفس؛ّلتحسنّالتصرفّفيّمواقفّالحياة،ّ}َفك ِليّوَّ

ّفيّتربيةّولدها؛ّ ّتسكنّبهّعينها؛ّفالّتطمحّإلىّغيره،ّومنّثمّتتفرغّلرسالتها ّبما أعطاهاّهللاّوأكرمها

ّليصيرّنبياّمنّأوليّالعزم.

                                                 

ّ.5/8معجمّالمقاييس،ّمادة:ّقر،ّّ-1
ّ.663ينظر:ّالراغب،ّالمفردات،ّمادة:ّقر،ّّ-2
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وَلٍةِّفيَّجَرَياٍن،َّوَمَعَنّاْلَماء :َّجَرى،َّوَماٌءّمَّّّّّّ ه  َّعَلىّس  لُّ ّاْلَجاِريّوالمعين:ّ)َمَعَن(َّأْصٌلَّيد  ِعيٌن:ّالظَّاِهر 

ّ ّاأْلَْرِض. ّيكونّسبب1َّعَلىَّوْجِه ّتحتاجهّمنّحسنّمأوىّوطيبّطعامّوشراب، ّهللاّبكلّما ّأكرمها لقد

ّسرورّوقرةّعين؛ّفهوّتكريمّإلهيّعظيمّلمريمّالصديقة.ّ

رِّفيّٱلِكتَِٰبَّمرَيَمِّإِذّٱنَتَبَذتِّمنّأَهِلَهاَّمكَّّّّّّّ {]ّمريم[.ّوسأبينّهنا١٦ّاناَّشرِقي اوفيّقولهّتعالى:ّ}َوٱذك 

ّمعانيّمفرداتّاآلية،ّودالالتها:

قولهّتعالى:ّ}ِإِذّاْنَتَبَذْت{َّأِي:ّاْذك ْرَّزَمَنّاْنِتَباِذَهاَّمَكان اَّشْرِقيًّا.ّفــّ)ِّإِذ(ّظرفّلذلكّالمضاف؛ّلكنّالّّّّّ

ّعط ّما ّكل ّبل ّفقط؛ ّانتباذها ّعند ّنبئها ّذكر ّبه ّالمأمور ّيكون ّأن ّبطريقّعلى ّبعده ّوحكي فّعليه

ّوأتتّمكاناّ ّاعتزلتّوانفردتّمنّأهلها، ّأي: ّواْنَتَبَذْت؛ ّللبناء. ّداخلّفيّحيزّالظرفّمتمم االستئناف،

ّ.2شرقياّمنّبيتّالمقدس،ّأوّمنّدارهاّلتخلوّللعبادة

ّالمقصودّبذكرّمريمّذكرّوقتهاّهذا،ّلوقوعّهذهّالقصةّالعجيبةّفيه.ّواالنتباذ:ّاالعت زالّواالنفراد،ّ)وفيهّأن 

ّ.3تخلتّللعبادةّفيّمكانّمماّيليّشرقيّبيتّالمقدس،ّأوّمنّدارهاّمعتزلةّعنّالناس(

أمرّهللاّتعالىّبذكرّنبأّمريمّفيّالقرآنّالكريمّالذيّيتلوهّالمسلمونّفيّمشارقّاألرضّومغاربها،ّآناءّّّّّ

مّدوامّتذكرهاّوعدمّنسيانها؛ّألثرهاّالليلّوأطرافّالنهار،ّوهذاّالذكرّدليلّعلىّفضلهاّومنزلتهاّالتيّيلّز

ّالذكرّلحلقٍةّهامةّمنّحياتها،ّحينّانتبذتّوتركتّأهلهاّإلىّ علىّالنفوسّالمؤمنةّعبرّالعصور،ّوهذا

ّإالّمنّكانّعلىّمثلّحالّمريمّ ّأمرّالّيقدرّعليه ّوهو ّلتتفرغّللعبادة، ّيليّالشرقّعنهم؛ مكانّمما

ّف ّالناس؛ ّعامة ّالتيّتغايرّبفعلها ّوتغيرّفيّسلوكاتهمّالبتول، ّمنّبعدها ّتعلم ّهللاّآية ّجعلها كانتّكما

ومواقفهمّالحياتية،ّومنّذلكّالحاجةّالكبيرةّالعتزالّالناسّواالعتكافّعلىّالعبادةّفيّمختلفّاألوقات؛ّ
                                                 

ّمعنّ-1 ّمادة: ّالمقاييس، ّمعجم ّينظر: ،5/335،ّّ ّالمفردات، ّمكرمّ،771الراغب، ّبن ّمحمد ّمنظور، لسانّّ،ابن
ّبيروت.ّ،دارّصادرّ،13/411،العرب

 .1/491السعديّّ،79ّ/18ابنّعاشور،ّ،7/88القاسميّّ،18/161ينظر:ّالطبري،ّّ-2
دارّالكتابّّ،3/9ّ،الكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفىّوجوهّالتأويلّ،محمودّبنّعمرّالزمخشري،ّ-3

ّ.هـ1407ّط:ّّ،بيروتّ،العربي
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ّلتهذيبّالنفسّواالرتقاءّبهاّإيمانيا،ّوتربيتهاّعلىّإرادةّقويةّفيّالتزامّالحقّوالثباتّعليه؛ّفتعتادّاالنشغال

ّبالطاعةّابتغاءّمرضاةّهللاّجلّشأنه،ّوزهداّفيّالدنياّوزينتها.

ْيَءَّأْنِبذ ه َّنْبذ ا:َّأْلَقْيت ه ّّّّّ ّالشَّ َّعَلىَّطْرٍحَّوِإْلَقاء.َّوَنَبْذت  لُّ ِمْنَّيِدي؛ّو)انتبذت(ّمنّ)َنَبَذ(:َّأْصٌلَّصِحيٌحَّيد 

ِّفيّّفالنَّْبذ :ّإلقاءّالشيءّوطرحهّلقل ةّاالعتدادّبه؛ّولذلك يقال:َّنَبْذت ه َّنْبَذّالنَّْعلّالَخِلق،ّقالّتعالى:}َّلي ْنَبَذنَّ

َطَمِة{]الهمزة:ّ واْنَتَبَذّفالن:ّاعتزلّاعتزال187ّ[،}َّفَنَبذ وه َّوراَءّظ ه وِرِهْم{]آلّعمران:4ّاْلح  [ّلقل ةّاعتدادهمّبه،َّ

ّمباالتهّبنفسهّفيماّبينّالناس.ّ 1ّمنّالّيقل 

وِنِهمِّحَجابا{]ّمريم:ّ}َّفٱتََّخَذتّّّّ ْرِق،17ِّمنّد  ْرَعٍةِّإَلىَّمَكاٍنَّيِليَّناِحَيَةّالشَّ [ّ)َّتَباَعَدْتَّواْنَفَرَدْتَّعَلىّس 

ّلَّ َّأنََّها َّذِلَك َّوَظاِهر  َّمْست ور ا، ِّحَجاب ا ّأَْهِلَها وِن ّد  ّاتََّخَذْتِّمْن َّذِلَك َّمَع َّتَعاَلىَّأنََّها َّبيََّن ّث مَّ َّتْقَتِصْر َعَلىَّأِنّْم

ّجَّ َّأنََّها َّوي ْحَتَمل  َّغْيِرِه، َّأْو َّحاِئٍط ِّمْن َّحاِئال  ْم َّوَبْيَنه  َّبْيَنَها َّجَعَلْت َّبْل ِّإَلىَّمْوِضٍع؛ َّنْفِسَهاّاْنَفَرَدْت َّبْيَن َعَلْت

ل( ِّمَنّاأْلَوَّ ْمِّسْتر ا،َّوَهَذاّاْلَوْجه ّالثَّاِنيَّأْظَهر  َوَبْيَنه 
2ّ.ّ

عنىّكلمة)انتبذت(ّوكلمةّ)حجاب(؛ّيظهرّالتغييرّالذيّفعلتهّمريمّالبتول،ّمنّتغييرّوبناءّعلىّمّّّّّّ

هامّفيّحياتها،ّوأرشدتّبهّغيرها،ّوقدّقصدتّطرحّالدنياّرغبةّعنها،ّوزهداّفيها؛ّالنتهائهاّوفنائها،فالّ

ّللعب ّعلىّانقطاعها ّتأكيدا ّالسرمدية،ّثمّاستترتّعنّقومها ّمقابلّالحياةّاآلخرة ادة؛ّفقدّفرغتّقيمةّلها

ّ نفسهاّوقلبهاّلمحبةّهللاّوعبادته؛ّوذلكّمتوائمّمعّكونهاّمحررةّمنّأيّشيءّسوىّالقنوتّهللّتعالى.وي َعدُّ

ِكِعينَّ ّٱلرَّٰ ِديَّوٱرَكِعيَّمَع ّٱقن ِتيِّلَربِ ِكَّوٱسج  َمرَيم  {]آلّعمران[ّولذلكّاستحقت٤٣ّامتثاالّألمرّهللاّتعالى:}يَٰ

ّالمصطَفْينّا ّمنزلة ّمنّدونّالنساءّمريم ّباصطفاءّهللاّلها ّتبشرها ّالمالئكة ّوإرسالّهللاّجماعة ألخيار؛

َرِكَّوٱصَطَفٰىِكَّعَلٰىِّنَسٓاِءّٱل ّٱّلِلََّّٱصَطَفٰىِكَّوَطهَّ َمرَيم ِّإنَّ َلِمينَّعلىّمرّاألزمان.}َّوِإذَّقاَلِتّٱلَملَِٰٓئَكة ّيَٰ {]آل٤٢ّعَٰ

الحياة؛فكانتّصفوةّنساءّالعالمينّفيّزمانها؛ّوعنَّعِليّعمران[ّّوكلّذلك؛ّلماّقامتّبهّمنّتغييرّفيّ

                                                 

 .1/788ّمفرداتّغريبّالقرآن،ّمادةّنبذ،ّ،5/380ّ،ينظر:ّمعجمّمقاييسّاللغة،ّمادةّنبذّ-1
ّ.21/520ّالرازي،ّمفاتيحّالغيب،ّّ-2
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ّ ّالنَِّبيَّ :َرِضَيَّّللاَّ َّعْنه ،ّقالَّسِمْعت  ِّنَساِئَهاَّخِديَجةّ »ّ،َّيق ول  ّاْبَنة ِّعْمَراَن،َّوَخْير  ِّنَساِئَهاَّمْرَيم  )خير1ّ«َخْير 

ّنسائها(،ّأي:ّنساءّالدنياّفيّزمانها.

ّّّّّ ّوِإتيان  ّلها، ّالمالئكة ّوتكليم  ّبرزقها، ّالمَلِك ِّإتيان  ّالفيروزآبادي: ّالتيّذكرها ّمنّفضائلها وأوجزّشيئا

ّآيةّللعالمين،ّوبيانّبراءتهاّ ّال رجال،ّوجعلهاّوابنها ِّلعيسىّكلمةّهللاّمنّغيرَّمس ِ جبريلِّإليها،ّوِوالدت ها

ّمنّتحتّقدمها،ّوتفضيلهاّعلىّلسانّالطِ فلّالرَّضيع،ّوتساقطّالرَُّطبّا ِرى  ّعليها،ّوِإجراءّالنَّهرّالسَّ لجِنىِ 

ّ علىّنساءّالعاَلمين،ّوتطهير هاّمنّالحْيضّوالعْيبّوالعصيان،ّوَتْكفيل هاّلزكرياّشيخّاأَلنبياء،ّوقبولّالحق 

ّالقرآن.ّتعالىِّإي اهاّباإلنعامّواإلحسان،ّوتربيتهاّبف نونّاإلكرامّواالْمتنان،ّوتكرارّذكرهاّبالمدح ّفيّنص 

را {،ّوم ْصَطفاةّ رّ}َّماِّفيَّبْطِنيّم َحرَّ ّالبيان،ّدعاهاّبالم حرَّ ودعاهاّهللاّباثنيّعشرّاسما ّمنبئة ّبفضلهاَّأتم 

ّواسجديّ {ّ ّوراكعة ّوساجدة ّالقانتين{، ِّمَن ّ}َوَكاَنْت ّوقانَتة َرِك{، َّوَطهَّ {ّ َرة ّوم َطهَّ ّاصطفاك{، ّهللا }ِإنَّ

يقة،ّ}َّوأ مُّه ّّواركعي{،ّوم حَصَنة ّوصد  ّلِ ْلَعاَلِميَن{،ّوأ مُّ }ّالتيَّأْحَصَنْتَّفْرَجَها{،ّوآيةّ}َّوَجَعْلَناَهاّوابنهآّآَية 

يَقٌة{،ّووالَدٌةّ}َوَبر ا ِّبَواِلَدِتي{،ّوَمْرَيم ّوِبْنتِّعْمران،ّ}َّوَمْرَيَمّابنتِّعْمَراَنّالتيَّأْحَصَنْت{ ِّصدِ 

ّهللاّّوذكرهاّباسمهاّفيّمواضعّّّّ منّالقرآنّ}َّوِإنِ يَّسمَّْيت َهاَّمْرَيَم{،ّ}ّياّمريمّأنىَّلِكّهاذا{،ّ}ّياّمريمِّإنَّ

ر ِك{،ّ}ِّإْذَّقاَلّهللاّياّعيسىّابنَّمْرَيَم{،ّ ّهللاّي َبشِ  َرِك{،ّ}ّياّمريمّاقنتيِّلَربِ ِك{،ّ}ّياّمريمِّإنَّ اصطفاكَّوَطهَّ

ّابنَّمْرَيَمّّ}ذلكِّعيَسىّابنَّمْرَيَم{،ّ}ّواذكرِّفي َّفِري ا {،ّ}َّوَجَعْلَنا ِّجْئِتَّشْيئا  الكتابَّمْرَيَم{،ّ}ّياّمريمَّلَقْد

ّ.2َوأ مَّه ّآَية {

 رسم شخصية ملكة سبأ ودورها في التغيير نظم بالغي معجز:المبحث الثالث: 

                                                 

1-ّّ ِّكَتاب  َّاْصَطَفاِك{صحيحّالبخاري، َّّللاَّ ِّإنَّ َّمْرَيم  َّيا َّقاَلِتّالَماَلِئَكة  ّ}َوِإْذ َّباب  ّاأَلْنِبَياِء، ّ،4/164ّ،3423رقم:ّ،َأَحاِديِث
ّ.1886ّ/4ّ،2430وأخرجهّمسلمّفيِّكَتابّفضائلّالصحابة،ّبابّفضائلّخديجةّأمّالمؤمنينّرضيّهللاّعنهاّرقم:

6/110ّزّفيّلطائفّالكتابّالعزيزّبصائرّذويّالتمييّينظر:ّالفيروزآبادي،ّ-2
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جز،ّيشتملّعلىّأنزلّهللاّتعالىّالقرآنّالكريمّبلغةّتمتازّعنّغيرهاّمنّاللغات،ّونظمّبالغيّمعّّّّّّ

ّتعالى: ّقال ّباأللباب، ّوتأخذ ّالنفوس، ّوتجذب ّاالنتباه، ّتلفت ّبالغية؛ ّوأساليب ّوعبارات ِّكتَٰبّّجمل {

ت هّ  َلتَّءايَٰ َّيعَلم ونَّّۥف صِ  ّلِ َقوم َّعَرِبي ا ّفهمّّ{٣ق رَءان ا ّفإنهّينبغيّعلىّمتدبرّالقرآنّالكريم ]فصلت[.ّمنّهنا؛

نّبالغتهّدالالٍتّلهاّمنّاألهميةّوالتأثيرّالنفسيّوالتربويّواألخالقيّماّنظمهّوأساليبهّاللغوية؛ّليستنبطّم

ّلها.

ومنّذلك؛ّآياٌتّتحدثتّعنّملكةّسبأ،ّوأظهرتّدورهاّالكبيرّفيّالتغييرّعلىّنفسهاّوقومها.ّوقدّّّّّّ

يقومّجمعتّهذهّاآلياتّألواَنّبياٍنّبينّأنواعّخطابّمعجز،ّيفسحّللباحثّاستخراجّدالالتّعدة،ّوفقّماّ

ّمنّاإلعجاز ّيكتشفونّألوانا  ّزالّالباحثونّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز، ّوما ّمنّالدراسة، ّأنعمواّّ،به كلما

ّ.النظرّفيّهذهّاألساليب

وسأعرضّفيّهذاّالمبحثّآياتّكريمةّمنّسورةّسبأ،ّاستنتجتّمنّبالغةّنظمهاّسماتّشخصيةّّّّّّّ

ّاإليجابي.ّودورهاّفيّالتغييرّملكةّسبأ

اَّأوّۥأَل َعذِ َبنَّهّ ٢٠ّ}َّوَتَفقََّدّٱلطَّيَرَّفَقاَلَّماِلَيّاَلَّٓأَرىّٱله ده َدَّأمَّكاَنِّمَنّٱلَغٓاِئِبينَّّّّّّ َأوّّۥأَلَذَبَحنَّهّ َّعَذاباَّشِديد 

نّمُِّبين لطَٰ ِّبَماَّلمّت ِحطِّبه٢١َِّّلَيأِتَينِ يِّبس  ّ{.٢٢َوِجئت َكِّمنَّسَبِإِّبَنَبإَّيِقينٍّّۦَفَمَكَثَّغيَرَّبِعيدَّفَقاَلَّأَحطت 

ّكانّسليمانّّّّ ّالطَّْيَر{ َّوَتَفقََّد ّالسالمّ-} ّلهم،ّومدبّ-عليه ّومتابعا ّتنظيمهم ّمحسنا ّمعّجنده، راّحازما

لشؤونه؛ّحتىّإنهّلمّيهملّهذاّاألمر؛ّوهوّتفقدّالطيور،ّوالنظر:ّأموجودةّكلهاّأمّمفقودّمنهاّشيء؟ّففقدّ

الهدهد،ّوسألّعنه،ّوتوعده؛ّ}َّفَمَكَثَّغْيَرَّبِعيٍدّ{ّثمّجاء؛ّوهذاّيدلّعلىّمهابةّجندهّمنهّوشدةّائتمارهمّ

يقدرّعلىّالتخلفّزمناّطويال؛ّليدلّعلىّإسراعهّبأمره؛ّحتىّإنّهذاّالهدهدّالذيّخل فهّالعذرّالواضحّلمّ

ّعلىّ ّالدالة ّالمعجزة ّأعطيّمن ّولبيانّما ّلسليمان، ّالطيرّمسخرا ّكيفّكان َّوِلي ْعَلم ّمنّسليمان، خوفا

ته،ّوعلىّقدرةّهللاّتعالى،ّ}َفَقاَل{ّالهدهدّلسليمان ِّبَماَّلْمّت ِحْطِّبِه{ّأي:ّعنديّ-عليهّالسالم-نبو  :ّ}َأَحطت 
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ّغنيٌةّالّتعلمهاّرغمّسعةّعلمكّوإحاطتك،ّواإلحاطةّبالشيءّعلما:ّأنّيعلمّمنّجميعّجهاتهّالّمعلوماتٌّ

1ّيخفىّمنهّمعلوم.

ِّبَخَبٍرّّّّّ َّله ِّعْلٌم ِّإْخَباٌرِّباْلَمَكاِنّالَِّذيَّجاَءِّمْنه ،َّوَأنَّه  َّيِقيٍن{ِّفيِه ِّبَنَبٍإ َّيِقيٍن.ّ}َّوِجْئت َكِّمْنَّسَبٍإ ِصْدٍقَّحقٍ 

َّكِلَمٍةِّمَنّاْلَكِلَمَتْيِنَّعنِّّو لِ  ّالتَّْصِريِف،َّوه َوّانفرادّك  اأْل ْخَرىّّفيّجملة؛ّ}ِمْنَّسَبٍإِّبَنَبٍإ{ّبديعّي َسمَّى؛َّتْجِنيس 

2ِّبَحْرف.

ّفيّاآليةّولمّتأتّكلمة؛ّخبرّالتيّترادفها؛ّلمقصدّوغاية؛ّفالنََّبأ ؛ّخبرّذوّفائدةّّّّّ ّنبأ وجاءتّكلمة؛

ّاألشياءّعظيمة؛ّيحص ،ّوالّيقالّللخبرّفيّاألصلَّنَبٌأ؛ّحتىّيتضم نّالنََّبأ ّهذه ّأوَّغَلَبةّظن  لّبهّعلم

ّ ّالخبرّالذيّيقالّفيهَّنَبٌأّأنّيتعر ىّعنّالكذب؛ّكالت واتر،ّوخبرّهللاّتعالى،ّوخبرّالنبي  ،ّالث الثة،ّوحق 

ّعلىّمالهَّشْأٌن،ّوعلىّماّالّشأَنّوالّي قالّإالَّّفيماّلهَّشْأٌنّخطيرّمنّاألخباِرّبخالِفّالخبرِّ ؛ّفإنهّي ْطَلق 

ّمنّالخبِر. ّنبأّخبٌرّوليسّكلّخبرّنبأ؛ّفالنبأّأخصُّ 3ّله،ّفكلُّ

واختيارّلفظّنبأّلهّأثرهّعلىّالنفسّمنّجهةّتفاعلهاّمعه،ّواهتمامهاّبه؛ّمنّحيثّشأنهّوخطورته؛ّّّّّّّ

مرّيدفعّلمعرفةّذاكّالنبأ،ّوبهّأبانّالهدهدّفهوّمختلفّعنّالخبرّالعادي،ومتعلقّبعدةّقضايا؛ّوذلكّأ

ّسببّغيابه،ّوأثارّنفسّسليمانّلمعرفةّالنبأ.

َّشيءَّوَلَهاَّعرٌشَّعِظيمّّّّّ لِ  مَّوأ وِتَيتِّمنّك  ّٱمَرأَةَّتمِلك ه  ّ{]ّسبأ[.٢٣}ِّإنِ يَّوَجدتُّ

م{ّفهوّتعجبّوإنكارّمنّكونّالملكّاّّّّّ ّٱمَرأَةَّتمِلك ه  ِّإنِ يَّوَجدتُّ مرأة،ّعلىّغيرّالمعهودّأنّيكونّ}

مّذكرّالمرأة،ّوقال:ّتملكهم،ّولمّيقل:ّملكةّعليهم،ّوفيهّداللٌةّ الملكّرجال،ّوالمرأةِّبْلِقيسّبنتَّشَراِحيَل،ّوقدَّ

علىّقوةّشخصيتها،ّوكمالّسلطتهاّعليهم،ّوتصرفهاّفيّالشؤونّكلها،ّوسيرهمّمعهاّفيماّتريد،ّوهذاّماّ

                                                 

602ّالسعديّّ،6/186ابنّكثيرّّ،7/489ينظر:ّالقاسميّّ-1
ّّّّّ،8/595السمينّالحلبي،ّالدرّالمصون،ّّ،8/225،ّأبوّحيان،ّالبحرّالمحيط،3/360ّينظر:ّالزمخشري،ّالكشاف،ّ-2

ّ.6/186ّ،ابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم
ّوالمراجعّالسابقة.ّّ،788نبأ،ّالمفردات،ّمادة،ينظر:ّالراغب،ّّ-3
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ّمع ّللوصولّّسيظهرّمنّخاللّحوارها ّاإلرادة ّالذيّيقتضيّقوة ّعلىّالتغيير؛ المَل،ّويتبعّذلكّقدرتها

ّللمبتغى،ّوقوةّاتخاذّالقرارّفيّالوقتّالمناسب،ّمعّالعلمّوالحكمة.ّّ

َّشيءّ{َّأْي:ّمماّيحتاجهّالملكّالقوي،ّالمتمكن،ّمنّالقوةّالماديةّوالمعنويةّالدنيوية،ّّّّّ لِ  }َّوأ وِتَيتِّمنّك 

ىّقوةّدولةّسبأ،ّوم ْلِكهاّألسبابّالتطورّوالحضارة،ثمّتابعّفيّوصفّعرشها؛ّفقال:ّ}َّوَلَهاّوفيهّداللةّعل

َّعِظيم ّوالآللئ.٢٣َعرٌش ّالجواهر ّبأنواع ّوزخرفته ّشكله ّفي ّعظيم ّتجلسّعليه، ّالذي ّالسرير ّوهو؛ }1ّ

دةّاالعتناءّويظهرّأنهّاستعظمّعرشهاّقياساّمعّعروشّملوكّزمانها؛ّمماّيدللّعلىّالترفّوالغنى،ّوش

ّبالمظهرّمماّيلفتّاالنتباه،ّويجذبّالنظر؛ّفيثمرّالمهابةّفيّالنفوس.ّ

ّٱلسَّّ َّعِن ه م َّفَصدَّ َله م ّأَعمَٰ ن  يطَٰ ّٱلشَّ م  َّله  َّوَزيََّن ِ ّٱّلِلَّ وِن ّد  ِّمن مِس ِّللشَّ وَن د  َّيسج  َّوَقوَمَها ّاَلّ}َوَجدتَُّها م َّفه  ِبيِل

ّّلِل٢٤ََِّّّيهَتد ونَّ
ۤ
وْا د  َّيسج 

ۤ ِتَّوٱأَلرِضَّوَيعَلم َّماّت خف وَنَّوَماّت عِلن ونََّأالَّ وَٰ مَٰ ّٱلَخبَءِّفيّٱلسَّ ٱّلِلَّ ّاَل٢٥ّّّٓٱلَِّذيّي خِرج 

ّٱلَعرِشّٱلَعِظيِمّ ّه َوَّربُّ َهِّإالَّ ّ{.٢٦ّ۩ِإلَٰ

ّحيثّعبدواّّّّّ ّاإلنكار؛ ّغاية ّعليهم ّوأنكر ّالدين، ّفي ّوعرفّانحرافهم ّسبأ، ّمقوماتّقوة ّالهدهد فهم

ّهللّالش ّلئالّيسجدوا مسّمنّدونّهللا،ّوبينّدورّالشيطانّفيّتزيينهّللمنكرّومنعهّللناسّمنّاالهتداء؛

ّعَّ ّاْلَمْفع وِل،َّأِيّاْلَمْخب وء  َّأْخَفاه .ّأ ْطِلَقّه َناَّعَلىّاْسِم ِّإَذا ْيَء ّالشَّ َّخبََّأ َلىَّطِريَقِةّتعالى،ّ)واْلَخْبَء:َّمْصَدر 

ِّفيّاْلَخفَّ َباَلَغِة ّ}ٱلَِّذيّاْلم  ِّفيَّقْوِلِه: وِل ِّباْلَمْوص  َفِة ّالصِ  ق وِع ّو  َّوم َناَسَبة  ِّباْلَمْصَدِر. ّاْلَوْصِف َّشْأن  ّه َو َّكَما اِء

ّاْلَخبّْ .َّوِإْخَراج  اَّعَلىَّأْمٍرَّخِفيٍ  ِّفيَهاّاطِ اَلع  ْده ِدَّظاِهَرٌة؛ّأِلَنَّ ّٱلَخبَءّ{ِّلَحاَلِةَّخَبِرّاْله  ِّللنَّاِس،ِّء:ِّإْبَراز هّ ي خِرج 

ّاأْلَْرزَّ ّالنََّباِتَّوإِْعَطاِء َّوِإْخَراِج ّاْلَمَطِر ِّمَن ْم؛ َّله  َّمْعل وٍم َّغْير  ّه َو َّما ِّإْعَطاء  َّأْي ِّإْعَطاؤ ه ، ّم ْؤِذٌنَّأْي َّوَهَذا اِق،

َّماّت خف وَنَّوَماّت عِلن وَن{ّم ْؤِذٌنِّبع م وِمّ ّاْلق ْدَرِة.َّوَقْول ه :ّ}َوَيعَلم  َهِّبِصَفِة ْمَلِة:}ّٱّلِلَّ ّاَلِّٓإلَٰ ّج  ّاْلِعْلِم،َّوَمِجيء  ِصَفِة

َفاِتّالَِّتيّأ ْجِرَيْتَّعَلىّاْسِمّاْلَجاَلَلةِّ ّه َو{َّعِقَبَّذِلَكّاْسِتْئَناٌفّه َوِّبَمْنِزَلِةّالنَِّتيَجِةِّللصِ  ِّمْنِّإالَّ ود  َّوه َوّاْلَمْقص 

ْبَهٌةِّإَلِهيٌَّة.َهَذاّالتَّْذِييِل،َّأْيَّلْيَسِّلَغْيِرَّّللاَِّّ ّّش 

                                                 

ّ.6/187ّ،ابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيمّينظر:ّ-1
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ّّّّّ َّوِفيَّهَذا ْلَيا؛ ّاْلع  ِّباْلَعَواِلِم ّاْلم ِحيِط ّاأْلَْعَظِم ّاْلم ْلِك َّماِلك  َّأْي ّاْلَعِظيِم؛ ّاْلَعْرِش َّربُّ َّوَقْول ه : ِّبَأنَّ َتْعِريٌض

ّ َّكاَنَّحِقيق اِّبَأْنَّيغ رََّها َّما َّعْرِشَها ّم ْلِكِّبْلِقيَسَّوِعَظِم َّّللاََّّه َوَّعَظَمَة َِّتَعاَلى؛ّأِلَنَّ ْعَراِضَّعْنِّعَباَدِةَّّللاَّ ِباإْلِ

الَّ ِّللدَّ ِّباْلَعِظيِم َّوَوْصف ه  ّاْلَكَماِل. َّمْعَنى َّعَلى اَلَلِة ِّللدَّ ّاْلَعْرِش؛ َّفَتْعِريف  ّاأْلَْعَظِم، ّاْلم ْلِك َّكَماِلَّربُّ َّعَلى َلِة؛

ِمّالنََّفاَسِة( ّ.1اْلِعَظِمِّفيَّتَجسُّ

وهذاّدليلّعلىّأنّكلّالمخلوقاتّتعرفّخالقها،ّوتسبحه،ّوتدينّهللّبذلك،ّوتحبّالحقّوأهله،ّوتكرهّّّّّ

َّوَمنّ َّوٱأَلرض  بع  ّٱلسَّ ت  وَٰ مَٰ ّٱلسَّ َّله  ّت َسبِ ح  {ّ ّويتضحّذلكّمنّقولّهللاّجلّشأنه: وتبغضّالشرّوأتباعه،

ِّبَحمِدهِّّۖ  ِفيِهنَّّ ّي َسبِ ح  َّتفَقه وَنَّتسِبيَحه مّۦَوِإنّمِ نَّشيٍءِّإالَّ ِكنّالَّ ّ{]ّاإلسراء[٤٤َّّكاَنَّحِليم اَّغف وراّۥِإنَّهّ ّۖ  َولَٰ

فَّٰتّّّّ ّصَٰٓ ِتَّوٱأَلرِضَّوٱلطَّير  وَٰ مَٰ َّله َّمنِّفيّٱلسَّ ّٱّلِلََّّي َسبِ ح  َّقدَّعِلَمّّۖ  وقولّهللاّجلّشأنه:ّ}َّأَلمَّتَرَّأنَّ ل  ك 

ّ{]ّالنور[.٤١ِليم ِّبَماَّيفَعل ونََّوٱّلِلَّ ّعَّّۖ  َوَتسِبيَحه ّّۥَصاَلَته

ّسليمانّّّّ ّسماع ّالسالم-وبعد ّ}ّ-عليه ّقال: ّالهدهد؛ ِّمَنّ۞لنبأ نَت ّك  َّأم َّأَصَدقَت َّسَننظ ر  َقاَل

ِذِبينَّ {ّأي:ّسنتأملّفيماّأخبرتناّبه،ّأصدقتنا،ّبأسلوبّاالستفهامّبالهمزة،ّوهيّهناّللتصور،ّمعّأم٢٧ّٱلكَٰ

المعادلّفيّالجملة؛ّكنتّمنّالكاذبين،ّأي:ّالذينّاتصفواّبالكذبّوصارّمنّّالتسوية،ّ)المتصلة(،ّوكان

ّالنظرّالذيّرأىّالعملّّ-عليهّالسالم-أخالقهمّالذميمة،ّوهوّأبلغّمنّقوله:ّكذبت.ّثمّأنفذّسليمان هذا

َذاَّفَألِقهِّإَليِهم{؛ّتعليمّوإرشادّمنّسليمان فيّكيفيةّالتعاملّمعّّ-عليهّالسالم-به؛ّفقال:ّّ}ّٱذَهبّبِ ِكتَِٰبيّهَٰ

األخبارّالتيّتأتي،ّولزومّالتثبتّمنّصحتها،ّوهوّالمنهجّالحق؛ّتالفياّللوقوعّفيّضررّأوّخلل.ّوجاءّ

َّأنّت ِصيبّ  َّفَتَبيَّن ٓوْا ِّبَنَبإ َّفاِسق  ِّإنَّجٓاَءك م َّءاَمن ٓوْا ّٱلَِّذيَن ّيََٰٓأيَُّها {ّ ّتعالى: ّفيّقوله َّقوَماّاألمرّبذلكّصريحا وْا

ِدِمينَِّبَجهَّٰ وْاَّعَلٰىَّماَّفَعلت مّنَٰ ّ{٦َلةَّفت صِبح 

                                                 

ّ.19/255ابنّعاشور،ّّ-1
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ّعلىّّّّّ ِّإَليِهم{ّدرسّعمليّتطبيقيّفيّالتثبتّومعرفةّصدقّالمعلومة،ّوبناء  َّفَألِقه َذا }ٱذَهبّبِ ِكتَِٰبيّهَٰ

ّالسالم-الذهابّبالكتابّالمرسلّمنّسليمان ّأوّالّيكونّّ-عليه ّفيثبتّصدقّالهدهد، ّأنّيأتيّردٌّ إم ا

ّفيتبينّكذبه.ذلك؛ّ

مَّفٱنظ رَّماَذاَّيرِجع ونَّ َّعنه  َّتَولَّ {ّأمرهّبحملّالكتابّوإلقائهّعندّملكةّسبأ،ّثمّاالبتعادّعنهمّقليال،٢٨ّ}ث مَّ

ّومراقبةّماّيصدرّعنهمّبعدّاستالمّالكتاب.ّ

وفيّإرسالّالهدهدّتعليمّالفطنةّودقةّالمالحظةّلمنّيبعثّبمهمة؛ّليأتيّبالنتيجةّومعرفةّماّيحدث؛ّدونّ

ّالم ْرَسِلّإليهمّبشيء.ّّإشعارّ

ذهبّالهدهدّوكانّجندياّفطناّمنفذاّألمرّقائده؛ّفألقىّالكتاب،ّوراقبّالحدث،ّثمّنقلّماّسمعّمنّّّّّّ

ِّكتَٰبَّكِريمٌّ ّ{٢٩ّقولّالملكةّبلقيس؛}َّقاَلتّيََٰٓأيَُّهاّٱلَمَلؤ ْاِّإنِ ٓيّأ لِقَيِّإَليَّ

بي،ّ}ّيََٰٓأيَُّهاّٱلَمَلؤ ْا{ّوثمةّفرقّبينّالنداءّوالمنادىّبقول:ّخطابّبأسلوبّالنداء،ّوهوّمنّاإلنشاءّالطلّّّّّ

ياّرجل،ّأوّياّأيهاّالرجل؛ّفقولّالقائل:ّياّرجل،ّيدلّعلىّالنداء،ّوقوله:ّياّأيهاّالرجلّيدلّعلىّذلكّ

أيضا ،ّوينبئّعنّأمرّمهمّوخطير؛ّأي؛ّإنّأسلوبّالنداءّبّ)ياّأيها(ّيفيدّالتنبيهّعلىّقضاياّهامةّمعّ

ّوراءّالنداء،ّويظهرّبوضوحّ ّالمنادىّوتشويقه؛ّلمعرفةّما ّفيّجذبّانتباه ّنفسيٌّ التأكيدّعليها،ّولهّأثٌر

ّلهّغرضّبالغي؛ّففيهّتنزيلّالقريبّوهمّالمَلّ ّالنداء؛ّوالنداءّهنا ّالتيّتأتيّبعد مقدارّأهميةّالقضايا

الذيّوصلها،ّوعلوّشأنه،ّوأنّالمَلّّوالحاشيةّالقريبةّمنهاّمنزلةّالبعيد؛ّللتنبيهّعلىّعظمةّأمرّالكتاب

ّمعّشدةّحرصهمّعلىّامتثالّأمرّالملكة؛ّكأنهمّفيّغفلةّعنّذلك.

ِّكتَٰبَّكِريٌمّّّّّ {ّالتأكيدّعلىّإلقاءّالكتابّمعّالفعلّالمبنيّللمجهول؛ّلتوجيهّاالهتمام٢٩ّ}ِّإنِ ٓيّأ لِقَيِّإَليَّ

الكتابّبكريم؛ّشكالّومضمونا؛ّإم اّالبتدائهّباسمّبالحدث،ّدونّاالنشغالّبمنّقامّبفعلّاإللقاء،ّووصفتّ

،ّوكلهاّوردتّفيّ-عليهّالسالم-هللا،ّأوّالشتمالهّعلىّكالمّحسن،ّأوّألنهّوصلهاّمختوماّبخاتمّسليمان

كتبّالتفسيرّوتحتملّالصحة،ّوفيّبيانّالملكة؛ماّيدلّعلىّوضوٍحّمنهاّمعّحاشيتها،ّوداللة ّعلىّقبولهاّ
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َن{ّبالكتاب،ّوزادتّفيّال َليمَٰ ِّمنّس  ّ}ِإنَّه  ّاشتملّعليهّالكتاب،ّمعّالتأكيدّعلىّمصدره؛ توضيحّببيانّما

ِنّ ِّٱلرَّحمَٰ ّٱّلِلَّ ِّبسِم وكانّمعروفاّفيّزمانه،ّولتلكّالمعرفةّأثرهاّفيّردةّالفعل،ّوبينتّأن هّمفتَتٌحّبـ}}َّوِإنَّه 

َّعل٣٠َّٱلرَِّحيمِّ َّتعل وْا َّوأت وِنيّم سِلِمينَّ{،ّوذكرتّماّبعدّاالفتتاح:ّ}َأالَّ {ّعبارةّعنّأنّالمفسرةّوال٣١ّيَّ {ّ}َأالَّ

ّواإلذعانّ ّلي، ّاإلجابة ّمن ّتمتنعوا ّأيّال } َّعَليَّ َّتعل وْا َّأالَّ ّعليه،)} ّالتكبر ّعن ّنهاهم ّإن ه ّأي؛ الناهية؛

ّإلىّهللاّالذيّأعلمتّفيّباءّالبسملةّ ّعلو هم؛ّلكونيّداعيا  ّيفعلّالملوك؛ّبلّاتركوا بأنهّالّألمري،ّكما

ّشيءّ}َّوأت وِنيّم سِلِميَن{ّأيّمنقادينّ ّكل  ّبه،ّفيجبّالخضوعّله؛ّلكونهّرب  تكونّحركٌةّوالّسكوٌنّإال 

ّوالتكبر،1ّخاضعينّبماّرأيتمّمنّمعجزتيّفيّأمرّالكتاب( .ّوفيهّتعريٌضّبفعلّجبابرةّالملوكّمنّالعلو 

ةّكاملة،ّماّيدلّعلىّتفكيٍرّمنهاّفيّتغييرّوتحذيٌرّلبلقيسّمنّالوقوعّفيّذلك.ّوببيانهاّلمضمونّالرسال

َّقاِطعَّ نت  ة ّماّهمّعليه؛ّلكنهاّأرادتّمعرفةّماّيراهّالمَلّحولها؛ّفــّ}َقاَلتّيََٰٓأيَُّهاّٱلَمَلؤ ْاَّأفت وِنيِّفٓيَّأمِريَّماّك 

ونِّ ّذلكّآنفا،ّومعنى؛ّ)أ٣٢َأمر اَّحتَّٰىَّتشَهد  فتوني(ّطلبّالفتوى؛ّ{ّوالنداءّهناّلهّغرٌضّبالغي؛ّكماّبي نت 

:َّأْفَتىّاْلَفِقيه ِّفيّاْلَمْسَأَلِة،ِّإَذاَّبيَّّ ْكَمَها.ّوَأْفَتاهّمنّالفتيا،ّوالف ْتَياّوالَفْتَوى؛ّتبيينّاْلم ْشِكِلِّمَنّاأَلحكام،ّي َقال  َنّح 

َّأفّْ : ّوي َقال  ْكِم، ّاْلح  َّعِن َّسَأْلَت ِّإَذا ، َّواْسَتْفَتْيت  َّله . َّأباَنه َّوااِلْسم ِّفيّاأَلمر: َّأجابه، ِّإذا ّي ْفِتيه ِّفيّالمسَألة َتاه

ّ.2ّالَفْتَوّى

واختيارّلفظّ)أفتوني(ّلهّداللته؛ّمنّحيثّإنهاّطلبتّمنهمّتبيينّاْلم ْشِكِلِّمَنّأمرها،ّوبيانّالصوابّّّّّ

عليهّ-نوالحقّفيهّببيانّرأيهم،ّتبعاّلتلكّالرسالةّالتيّوردتّتدعوهمّلتركّالعلوّوالكبر،ّوالذهابّلسليما

منقادينّلإلسالمّالذيّيدينّبه؛ّوفيّذلكّتغييرّكاملّلحالهم،ّمماّيقتضيّقراراّحكيماّمنها،ّالّّ-السالم

ّلهم؛ّكماّ ّومستشيرٌة ّبالحكمة،ّولذلكّتابعتّموضحٌة ّقومها يتبعهّإشكاالٌتّمعّقومها،ّوهيّالتيّعرفها

                                                 

ّّّّّّّ،بيروتّ،دارّالكتبّالعلميةّ،14/158ّ،نظمّالدررّفيّتناسبّاآلياتّوالسورّ،البقاعي،ّأبوّالحسنّإبراهيمّبنّعمرّ-1
ّم.1995ّهـ/1415ط:ّ

ّفتى،ّ-2 ّمادة، ّّينظر: ّمقاييسّاللغة، ّزكريا، ّّ،4/474ابن ّالعرب، ّلسان ّمنظور، ّالمفردات،ّّ،15/147ابن الراغب،
625.ّ
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ّو َّتشَهد  َّحتَّٰى َّأمر ا َّقاِطَعة  نت  ّك  ّ}َما ّمنها: ّذلك ّحتى٣٢ّنِّعهدوا ّالقضايا ّمن ّقضيٍة ّفي ّأجزم ّلم ّأي؛ }

تحضروهاّوتعلموها،ّوهذاّدليٌلّواضٌحّعلىّحكمتهاّفيّإشراكّأعوانهاّبمسؤوليةّاتخاذّالقراراتّواألحكام،ّ

والّجدالّفيّأهميةّالتشاورّفيّقضاياّالحكمّوالدولة؛ّللمشاركةّفيّالرأيّوتحملّالمسؤولية،ّوالشورىّمبدأّ

اإلنسان،ّوأثرهاّاإليجابيّيتعدىّلكلّاألطراف،ّفالم شاِورّيقصدّاالستئناسّبآراءّمنّعامّيتوافقّمعّفطرةّ

يشاورهم؛ّللوصولّإلىّاألقربّللصواب،ّوالم شاَورّيشعرّبقيمتهّوإيجابيتهّفيّواقعّالحياة؛ّفيأنسّبذلك،ّ

ِّلَربِ ِهمَّوَأَقام وْاّوقدّأثنىّهللاّتعالىّعلىّالمؤمنينّلقيامهمّبالتشاورّفيّأمرهمّكله؛ّفقال:}َّوٱلَِّذينَّ ّٱسَتَجاب وْا

مّي نِفق ونَّ ه  وَرٰىَّبيَنه مَّوِممَّاَّرَزقنَٰ َّوَأمر ه مّش  َلٰوَة {ّوتشاورّالقائدّمعّالعقالءّدليٌلّعلىّحكمتهّوتدبيره٣٨ّٱلصَّ

ّالملوكّبالقرارّ ّالناسّمنّتفرد ّعهده ّبلقيس،ّوفيهّتغييرّعم ا ّكانتّعليهّملكة لشؤونّرعيته،ّوذلكّما

ّبوجٍهّعام.

َّتأم ِرينَّّّّّّّ َّفٱنظ ِريَّماَذا ِّإَليِك َّوٱأَلمر  َّبأسَّشِديد َّوأ ْول وْا ّق وَّة ّأ ْول وْا َّنحن  َّقال وْا ّجوابهم:} ّوهذا٣٣ّفكان }

معهودّمنّأعوانّالحاكمّعادةّفيّإظهارّقوتهم،ّواستعدادهمّللتضحيةّأمامّمنّيظن ونّعداوتهّلهم،ّفهمّ

ّأصحابّعددٍّ ّوبذلكّنحفظّيشهدونّأن هم ّاللقاءّفيّساحاتّالقتالّوالوغى، ّبأسّعند ّوشدة ّوقوة ّوع دة

ّبحكمتها،ّ ّلعلمهم ّالنهائي؛ ّبالقرار ّفوضوها ّبل ّبالقتال؛ ّيجزموا ّلم ّلكنهم ّاألعداء؛ ّمن ّومملكتنا أنفسنا

ِّإَليِكَّفٱنظ ِريَّماَذاَّتأم ِريَنّ ا؛لتقررّماّتراهّمناسبا،ّمعّ{َّوَكل واّاألمرّإليه٣٣ورجاحةّعقلها،ّفقالوا:ّ}َوٱأَلمر 

استعدادهمّلتنفيذّماّتأمرهمّبه؛ّوفيهّداللٌةّعلىّثقتهمّبحكمتها،ّوحصافةّرأيها،ّوتفويضهمّلها،ّوالتزامهمّ

ّبقرارها.

ِّإَذاّّّّّ ّٱلم ل وَك َّقاَلتِّإنَّ ّسمعتّتفويضهم؛} ّفلما ّنافذة؛ ّوكلمتها ّقويٌة، ويدلّالحوارّعلىّأنّشخصيتها

وَهاَّوَجَعل ٓوْاّأَِعزََّةّأَهِلَهٓاَّأِذلَّةَدَخل وْاَّقرَية ّ ِلَكَّيفَعل ونَّّۖ  َأفَسد  ّعلىّخبرتها؛ّألمٍرّيكونّمن٣٤َّوَكذَٰ {ّنب هتهمّبناء 

والفسادّضدّالصالح،ّفيّكلّنواحيّالحياة،ّبتدميرّّ-كلمةّعامة-الملوكّإذاّدخلواّقرية ّعنوة ّأفسدوها،ّ

المبانيّوإتالفّالمال،ّوقتلّالنفوس،ّوإذاللّاألشراف؛ّليتمكنّّمقوماتّالحياةّالماديةّوالمعنوية،ّمنّهدم
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ملكهم،ّوتقعّمهابتهمّفيّقلوبّالناس،ّفالّيقدرونّعلىّمواجهتهم،وفيّقولهاّعنّإفسادّالملوك؛ّتحذيٌرّ

لقومهاّمنّذلك،ّوتمهيٌد؛ّليوافقواّعلىّرأيهاّفيّعدولهاّعنِّخيارّالحربّإلىّخيارّالسلم،ّوي ْظهرّسمة ّ

ّخصيةّبلقيس،ّوهوّالتأنيّوعدمّالعجلةّفيّاتخاذّالقرار.أخرىّلش

َّيفَعل ونَّّّّّ ِلَك َّوَكذِلَك٣٤ّوجملة:}َّوَكذَٰ َّفَقاَل: َّقْوَلَها َقَّّللاَّ  ّأوّأْن)َّصدَّ {الجملةّقدّتكونّمنّتمامّكالمها،

ّ.1َيْفَعل وَن،َّأْيَّكَماَّقاَلْتِّهَيَّيْفَعل وَن(

ّعلّّّّ ّالمبني  ّذاكّالتمهيد ّتراهّصراحة ّوبعد ّبي َنْتّما ّفيّالحياة، ّجرىّمنّسنٍن ىّالفهمّواالعتبارّبما

ّٱلم رَسل ونَّ َّيرِجع  ِّبَم ِّإَليِهمِّبَهِديَّةَّفَناِظَرٌة ّبقناعٍةّمنهمّودونّمعاناة،ّفقالت:ّ}َّوِإنِ يّم رِسَلٌة {ّقررت٣٥ّلي َنفََّذ

ّفأرَسَلتّلهّهدية ّ،ّوأرادتّالتثبتّمنّصدقّدعواه،ّ-عليهّالسالمّ-اختبارّسليمان ّجاءّفيّكتابه؛ وما

وهيّنوعّمنّالمالطفةّوتركّالصدام؛ّّ-عليهّالسالمّ-قيمة،ّمعّمجموعٍةّمنّالرسل؛ّتوجيباّلشأنّسليمان

ّهدايةّ ّالّيقبلها؛ألنّمقصده ّفِإنّكانّنبي ا  ّالهدية؛ ّاستالمه ّسليمانّبعد ّرد  ّمنّالمرَسلينّبالهدية ولتعلم

وذلك2ّات باعّدينه،ّوالّيقصدّالدنيا،ّوِإنّكانَّمِلكا ّفسيرضىّالهديَّةّونسالمه؛الناسّللحق،ّوالّيرضيهّإالّ

ّدليلّحلمها،ّودهائها،ّوحنكتهاّالسياسية.

وَنِنِّبَمالَّفَمٓاَّءاَتٰىنِّّّّّ َنَّقاَلَّأت ِمدُّ َليمَٰ ٓاَّءاَتٰىك مّۦ}َّفَلمَّاَّجٓاَءّس  ّ{٣٦فَرح ونََّبلَّأنت مِّبَهِديَِّتك مّتَّّۖ  ٱّلِلَّ َّخيرّمِ مَّ

بالهديَّة،ّاستخبرّواستفهمّمنكراّوموبِ خاّلهم؛ّإلمدادهمّلهّّ-عليهّالسالمّ-َفَلمَّاَّجاَءّاْلم ْرَسل ونّسليمانَّّّّّّ

ّوتنكيرّماٍلّ ّله، ّهديتهم ّومنها ّأ ْعط وه؛ ّما ل  َّتْفض  ّوقدراٍت ّوملٍك ّهللاّتعالىّمنّنبوٍة ّآتاه ّما ّمع بالمال،

عنديّخيٌرّمماّعندكم،ّوذلكّأنّهللاّآتانيّالدينّالذيّفيهّالحظّاألوفرّوالغنىّللتحقير.)ّوالمعنى:ّأنّماّ

ّبماٍلّويصانعّبه؛َّبْلَّأْنت ْمّقوٌمّ األوسع،ّوآتانيّمنّالدنياّماّالّيستزادّعليه،ّفكيفّيرضىّمثليّبأنّيمد 

                                                 

ّ،لبابّالتأويلّفيّمعانيّالتنزيلّ،ينظر:ّالخازن،ّعليّبنّمحمدّبنّإبراهيمّالبغداديّ،3/502معالمّالتنزيل،ّالبغوّيّ-1
ّ.هـ1415ّدارّالكتبّالعلمية،ّـبيروت،ّطّ،1/240ّ،تحقيق:ّمحمدّعلىّشاهينّ،3/345

3/360ّالجوزيّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمد،ّزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير،ينظر:ّالمصدرّالسابق،ّابنّّ-2
ّبيروت.ّّ–هـّدارّالكتابّالعربي1422ّ-1-طّعبدّالرزاقّالمهدي،ّالمحقق:
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وَنّبماّتزادونّويهدىّإليكم ؛ّألنّذلكّمبلغّهمكمّوحاليّالّتعلمونّإالّظاهراّمنّالحياةّالدنيا؛ّفلذلكَّتْفَرح 

ّخالفّحالكم،ّوماّأرضىّمنكمّبشيٍء،ّوالّأفرحّبهّإالّباإليمانّوتركّالمجوسية.

ّفإنّقلت:ّماّالفرقّبينّقولك:ّأتمدنيّبماٍلّوأناّأغنىّمنك،ّوبينّأنّتقولهّبالفاء؟

قلت:ّإذاّقلتهّبالواو؛ّفقدّجعلتّمخاطبيّعالماّبزيادتيّعليهّفيّالغنىّواليسار،ّوهوّمعّذلكّيمدنيّّّّّّ

ّإلىّ ّالّأحتاجّمعه ّبما ّالساعة ّأخبره ّفأنا ّممنّخفيتّعليهّحالي، ّجعلته ّفقد ّبالفاء؛ ّقلته ّوإذا بالمال.

ّعنه.ّوعليهّّو ردّقولهَّفماّآتاِنَيَّّللاَّ ؛ّفإنّقلت:فماّإمداده؛ّكأنيّأقولّله:ّأنكرّعليكّماّفعلت،ّفإنيّغنيٌّ

وجهّاإلضراب؟ّقلت:ّلم اّأنكرّعليهمّاإلمدادّوعللّإنكاره،ّأضربّعنّذلكّإلىّبيانّالسببّالذيّحملهمّ

عليه:ّوهوّأنهمّالّيعرفونّسببّرضاّوالّفرح،ّإالّأنّيهدىّإليهمّحٌظّمنّالدنياّالتيّالّيعلمونّغيرها.ّ

ة ّإلىّالم هِدي،ّويكونّالمعنى:ّبلّأنتمّبهديتكمّهذهّالتيّأهديتموهاّتفرحونّويجوزّأنّتجعلّالهديةّمضاف

ّفرحّافتخارّعلىّالملوك،ّبأنكمّقدرتمّعلىّإهداءّمثلها.

؛ّكأنهّقال:ّبلّأنتمّمنّحقكمّأنّتأخذواّهديتكمّوتفرحواّبها(ّّّّ .وفي1ّويحتملّأنّيكونّعبارةّعنّالرد 

وَنِنِّبَمال 2ّ{ّاآلية،ّاستحبابّردّهداياّالمشركين.قولهّتعالى:ّ}َّأت ِمدُّ

،ّوهوّ-عليهّالسالمّ-وبذلكّوصلّماّقصدتّالملكةّمنّإرسالهاّالهدية؛ّكيّيتغاضىّعنهاّسليمانَّّّّّ

مّمِ نّ-عليهّالسالمّ-ماّأدركه مِّبَهاَّوَلن خِرَجنَّه  ِّقَبَلَّله  ن ودّالَّ َهٓاّبحكمته؛ّفكانّرده:}ٱرِجعِّإَليِهمَّفَلَنأِتَينَّه مِّبج 

ونَّ ِغر  ّصَٰ َّوه م ّألصحاب٣٧َّأِذلَّة ّيوصلها ّتهديٍد ّورسالة ّإيماٍن ّاستعالء  ّفيه ّبالهدية، ّجاء ّلمن ّخطاٌب }

مِّبَهاّ{ّتهديدّمعّفاءّالتعقيب،ّوالتأكيدّبقسٍمّمقدر،ّونونّالتوكيد؛ّوذلكّ ِّقَبَلَّله  ن ودّالَّ الشأن،ّ}َّفَلَنأِتَينَّه مِّبج 

لهمّدونّإمهال،ّوإرسالّجنودّالّطاقةّلهمّعلىّمقابلتهمّوالوقوفّأمامهم،ّإلعالمهمّبصدقّالعزمّعلىّقتا

وَنّ ِغر  نَهٓاَّأِذلَّةَّوه مّصَٰ :ّأنّيذهبّعنهم٣٧ّ}َّوَلن خِرَجنَّه مّمِ  {ّالتأكيدّكذلكّبقسٍمّمقدر،ّونونّالتوكيد،والذل 

                                                 

ّأساسّالبالغةّ-1 ّبنّأحمد، ّبنّعمرو ّجارّهللاّمحمود ّقصص،ّ،الزمخشري، ّباسلّعيونّّتحقيق:2/82ّمادة، محمد
 م1998-هـ1419ّّ-1-،ّطلبنانّ–دارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّ،ّالسود

ّالقاسمي،ّمحاسنّالتأويل.ّ-2
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وَن{ِّفيَّمَحل ِّ ِغر  ْمَلة ّ}َوه مّصَٰ ّوالملك.َّوج  َدٌةّماّكانواّفيهّمنّالعز  َّنْصٍبَّعَلىّاْلَحاِل،ِّقيَل:َّوِهَيَّحاٌلّم َؤكِ 

غار:ّاإلهانةّلهمّبأنّيقعواّفيّأسٍرّواستعباد.ّوهذاّماّسبقّأنَّذَكَرْتهّلهمّ َغاَرّه َوّالذِ لَّة ،ّوالصَّ ّالصَّ أِلَنَّ

ّّ-عليهّالسالمّ-الملكةّعندّحوارهاّمعهم،ّولم اّرجعّاْلم ْرَسل ونّبالهديَّةّللملكة،ّأدركتّأنّسليمانَّ صاحب 

ّ ّإلىّسليماَن ّللسير ّفجهزتّنفسها ّحق؛ ّودعوة ّالسالم-رسالة ّّ-عليه ّعلم ّالسالمّ-وقد ّأنهاّ-عليه ،

ستأتيّوقومهاّمسلمين؛ّفطلبّمنّخاصتهّإحضارّعرشهاّالذيّوصفهّالهدهدِّباْلِعَظِم،ّ}َّقاَلّيََٰٓأيَُّهاّٱلَمَلؤ ْاّ

ّأَّ َّقبَل ِّبَعرِشَها َّيأِتيِني ّم سِلِمينََّأيُّك م َّيأت وِني ِّبه٣٨ِّّن َّءاِتيَك َّأَنا ّٱلِجنِ  َن ِّعفِريتّمِ  ِّمنّّۦَقاَل َّتق وَم َّأن َقبَل

َقاِمكَّ َّأِمينّۖ  مَّ ِّإَليَكَّطرف كَّّۦِعلمّمِ َنّٱلِكتَِٰبَّأَناَّءاِتيَكِّبهِّّۥَقاَلّٱلَِّذيِّعنَده٣٩َّوِإنِ يَّعَليِهَّلَقِويٌّ ّۖ  َقبَلَّأنَّيرَتدَّ

َّأمَّأكف رّ َفَلمَّاَّرءَّ ر  َذاِّمنَّفضِلَّربِ يِّلَيبل َوِنٓيَّءَأشك  ِّلَنفِسهِّّۖ  اه ّم سَتِقرًّاِّعنَده َّقاَلّهَٰ ر  ّۖ  ّۦَوَمنَّشَكَرَّفِإنََّماَّيشك 

َّكِريم َّربِ يَّغِني  َّفِإنَّ َّكَفَر ّليستّمنّصلب٤٠َّوَمن ّألنها ّإجماليا؛ ّاآلياتّتفسيرا ّوأعرضّلتفسيرّهذه }

ّقام.البحث؛ّولضيقّالم

ّ{ّوالعفريت:ّهوّالقويّالنشيطّجدا:ّ}َّأَناَّءاِتيَكِّبهِّّّّّّ َنّٱلِجنِ  َقاِمكَّّۦ}َّقاَلِّعفِريتّمِ  ّۖ  َقبَلَّأنَّتق وَمِّمنّمَّ

َّأِمينّ{ّوالظاهرّأنّسليمان َّلَقِويٌّ ّأناّّ-عليهّالسالمّ-َوِإنِ يَّعَليِه ّالعفريت: إذّذاكّفيّالشام؛ّيقولّهذا

ىّكبرهّوثقله،ّوب عده،ّقبلّأنّتقومّمنّمجلسكّالذيّأنتّفيه.ّوالمعتادّمنّالمجالسّالتزمّبالمجيءّبهّعل

الطويلةّأنّتكونّمعظمّالضحىّنحوّثلثّيوم،وهذاّهوّالمعتاد،ّوقدّيكونّدونّذلكّأوّأكثر،ّوهذاّالملكّ

ّالعظيمّالذيّعندّآحادّرعيتهّهذهّالقوةّوالقدرة،ّوأبلغّمنّذلك.

َنّٱلِكتَِٰبّ{ّقالّالمفسرونّفيّبيانه:ّهوّرجٌلّعالٌمّصالٌحّعندّسليمانّۥنَدهثمّ}َّقاَلّٱلَِّذيّعِّّّّّّ ّ-ِعلمّمِ 

ّالسالم ِّبهِّ-عليه َّءاِتيَك َّأَنا {ّ ّّۦ: َّطرف َك ِّإَليَك َّأنَّيرَتدَّ َّرَءاه {ّۖ  َقبَل َّفَلمَّا {ّ ّهللاّإياها؛ ّأعطاه ّوذلكّبقدرة }

َذاِّمنّ{ّحمدّۥ}ّم سَتِقرًّاِّعنَدهّ -عليهّالسالمّ-سليمان هللاّتعالىّعلىّأقدارهّوملكهّوتيسيرّاألمورّلهّو}َّقاَلّهَٰ

ّ َّأكف ر  َّأم ر  َّءَأشك  َّربِ يِّلَيبل َوِنٓي ّيغترۖ  َفضِل ّفلم ّليختبرنيّبذلك؛ ّأي: ّالسالمّ-{ ّوسلطانهّّ-عليه بملكه

شكرّهذهّوقدرته؛ّكماّهوّدأبّالملوكّالجاهلين؛ّبلّعلمّأنّذلكّاختباٌرّمنّربه؛ّفخافّأنّالّيقومّب
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َّفِإنََّماّ َّوَمنَّشَكَر ّفقال:ّ} ّيرجعّنفعهّإلىّصاحبه؛ ّالشكرّالّينتفعّهللاّبه،ّوإنما ّثمّبينّأنّهذا النعمة،

ِّلَنفِسهِّ ر  ّالخيرّيعمّبهّالشاكَرّوالكافر،ّّۖ  ّۦَيشك  ّعنّأعمالهّكريٌمّكثير  َّكِريمّ{ّغنيٌّ َّربِ يَّغِني  َوَمنَّكَفَرَّفِإنَّ

ّشكَرّنعمهّدّا 1ٍّعّللمزيدّمنها،ّوكفَرهاّداٍعّلزوالها.إالّأن 

ِّمَنّٱلَِّذيَنّاَلَّيهَتد ونَّّّّّّ وْاَّلَهاَّعرَشَهاَّننظ رَّأَتهَتِدٓيَّأمَّتك ون  ّ-عليهّالسالمّ-{ّقالّسليمان٤١}َّقاَلَّنكِ ر 

ّتعرفه،ّوَأرادّبذلكّاختبارّعقلهاّوفطن تها.ّ}َّأَتهَتِدٓيّلمنّعنده،ّغي رواّعرشهاّعنّحالهّالمعهودّلها؛ِّلَئالَّ

وَنّ ِّمَنّٱلَِّذيَنّاَلَّيهَتد  {ّالمعنى:ّأتعرفّأنهّعرشهاّأمّال؟ّّوثمةّاحتمالّآخر:ّأتعرفّبتقدم٤١َّأمَّتك ون 

ّ؛ّفتؤمنّبهّإذاّرأتّتلكّالمعجزةّالبينة؛ّأمّال؟ّّ-عليهّالسالمّ-عرشهاّنبوَةّسليمان

ِّمَنّالَِّذيَنّاَلّّّّّّ َيْهَتد ون{ّوذلكّكالذم،ّوالّيليقّإالّبطريقةّالداللة؛ّفكأنّسليمانّولذلكّقال:ّ}َّأْمَّتك ون 

أحبّأنّتنظرّلقدومّعرشها؛ّفتعرفّبذلكّنبوته؛ّحيثّكانّداللة ّعلىّقدرةّهللاّتعالىّّ-عليهّالسالم-

ّ،ّويعرفّفضلّعقلهاّورجاحته.ّ-عليهّالسالم-وصدقهّ

كِّّّّّ َّعرش  َكَذا ّأَهَٰ َّجٓاَءتِّقيَل َّفَلمَّا ّه وََّقاّۖ  } نَّاّم سِلِمينَّّۖ  َلتَّكَأنَّه  َّوك  ِّمنَّقبِلَها ّٱلِعلَم {ّقوله:ّ}٤٢َّوأ وِتيَنا

ِك؟ّوالّ ّعرش  ّهذا َّأِمْثل  ّأي: ّأكهذا : ّاإِلشارِة.ّواألصل  ّواسِم ّالتنبيِه ّحرِف ّبيَن ّبحرِفّالجرِ  َّفَصَل َكَذا{: أَهَٰ

ّذلكّفيّغيرّالكاِف.ّولمّيقل:ّأهذاّعرشك،ّشبهواّعليها،ّل {؛كماّۖ  ه وَّّۥئالّيكونّتلقينا،ّقاَلْت:ّ}َّكَأنَّهّ يجوز 

شبهواّعليهاّشبهتّعليهم،ّوذلكّلماّرأتّفيهّمنّتغيير؛ّفلمّتجزمّبكونهّعرشها،ّولمّتقل:ّهوّهو،ّوالّ

2ّليسّبه؛ّحيثّتوقفتّولمّتقعّفيّالمحتمل.ّ

لّالعقلّواإلدراك،ّوفيّذلكّدليلّعلىّدقةّمالحظتهاّلماّجرىّعلىّالعرشّمنّتغيير،ّويدلّعلىّكماّّّّ

ّوهيّسماٌتّهامٌةّفيّشخصيةّمنّيحملّالمسؤولية.

                                                 

ّ.605ينظر:ّالسعدي،ّّ-1
أنوارّالتنزيلّوأسرارّّ،أبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمدّالشيرازّيّالبيضاوي،ّ،3/386الزمخشري،ّالكشاف،ينظر:ّّ-2

أبوّحيان،ّّ،هـ1ّ،1418طّ،دارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّ،محمدّعبدّالرحمنّالمرعشليّالمحقق:4/161ّالتأويلّ
ّ.8/617ّالسمينّالحلبي،ّالدرّالمصون،ّّ،8/242البحرّالمحيط،ّ
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نَّاّم سِلِميَنّّّّّ ّفي٤٢ّ}َّوأ وِتيَناّٱلِعلَمِّمنَّقبِلَهاَّوك  هما:ّأنهِّمْنّكالِمّبلقيَس.ّوالضمير  {ّ)ّفيهّوجهان،ّأحد 

.ّوالمعنى:ّوأ وتيِّ«َّقْبِلها» ّعليهماّالسياق  منّّ-عليهّالسالم-ناّالعلَمّبنبوِةّسليمانَّراجٌعّللمعجزِةّوالحالِةّالدالِ 

ّالهديِة.ّوالثاني:ّ ْده ِدّوَردِ  قبِلّظهوِرّهذهّالمعجزِة،ّأوّمنّهذهّالحالِة؛ّوذلكِّلماّرَأْتّقبَلّذلكّمنّأمِرّاله 

ّفيّّ-عليهّالسالم-أنهّمنّكالِمّسليمانَّ ّ.ومنّالمفسرينّمن1عائٌدّعلىّبلقيَس(«َّقْبِلها»وأتباِعه،ّفالضمير 

رجحّالقولّاألول،ّومنهمّمنّرجحّالقولّالثاني،ّويظهرّليّترجيحّالقولّاألول؛ّللسياقّالذيّيبينّموقفّ

بلقيس،ّوالتصالّالكالمّبماّسبقه،ّوهوّماّيبينّرجاحةّعقلهاّفيّذلكّالموقف،ّوفيّجميعّتصرفاتهاّمعّ

ّإليها.ّ-عليهّالسالم-خاصتهاّوحوارهاّمعهم،ّبعدّوصولّكتابّسليمان

ِّمنّد وِنّٱّلِلَِّّ}ّوَّّّّّ َهاَّماَّكاَنتّتَّعب د  ِفِرينَّّۖ  َصدَّ {ّذكرّالمفسرونّفيهاّأقواال؛ّأ بيِ ن٤٣ِّإنََّهاَّكاَنتِّمنَّقومّكَٰ

ّعنّ ّهللا ّلغير ّعبادتها ّصدها ّأي: َّكاَنت{ ّ}َما ّهو؛ ّفالفاعل ّالسياق؛ ّمع ّوتناسبه ّلوضوحه، أرجحها؛

ّالجملَةِّمْنّقوِلهّ ّأنَّ ها»اإِلسالم.ّوالظاهر  ّ.2معطوفٌةّعلىّقوِله:ّ}َّوأ وِتيَنا{«ّوَصدَّ

ِفِرينَّ}إِّ {ّأي:ّكانّسببّانصرافهاّعنّاإِلسالم،ّالبيئةّالتيّنشأتّفيهاّحيثّكانت٤٣ّنََّهاَّكاَنتِّمنَّقومّكَٰ

بينّأظهرّالكفار،ّوفيّذلكّبيانّمقدارّتأثيرّالبيتّوالبيئةّعلىّاستقامةّأوّانحرافّاإلنسانّفيّعقيدتهّ

ّالتيّيتربىّ ّالصالحة ّالبيئة ّإيجاد ّلضرورة ّتوجيه ّوفيه ّقضىّهللاّتعالىّبوالدةّوفكره، ّفقد ّالنشء؛ فيها

ّبينّذلكّالحديثّالشريف؛عنّ ّالتوحيد؛ّإالّأنّاعتقادّاألبوينّينتقلّعلىّالولد؛ّكما اإلنسانّعلىّفطرة

ِّ َّّللاَّ ول  َّعَلىّالِفْطَرِة،:ّ»َّأبيّه َرْيَرَةَّرِضَيَّّللاَّ َّعْنه ،َّقاَل:َّقاَلَّرس  ّي وَلد  َداِنِه،َّّماِّمْنَّمْول وٍدِّإالَّ َفَأَبَواه ّي َهوِ 

                                                 

ّوينظرّالمصادرّالسابقة.ّ،8/617السمينّالحلبي،ّالدرّالمصون،ّّ-1
ّالمصون،ّ-2 ّالدر ّمحمودّ،8/617ينظر: ّالباريّعطيةّ،10/202ّ،روحّالمعانيّ،األلوسي، ّعليّعبد دارّّ،المحقق:

ّ.هـ1ّ،1415ّطّ،بيروتّ،الكتبّالعلمية
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وَنِّفيَهاِّمْنَّجْدَعاءَّ ّالَبِهيَمة َّبِهيَمة َّجْمَعاَء،َّهْلّت ِحسُّ َساِنِه،َّكَماّت ْنَتج  َراِنِه،َّأْوّي َمجِ  َّأب وّه َرْيَرَةّ«َّوي َنصِ  َّيق ول  ث مَّ

ِّالَِّتيَّفَطَرّالنَّاَسَّعَليّْ ّالَقيِ م {ّ]الروم:َّرِضَيَّّللاَّ َّعْنه :ّ}ِفْطَرَةَّّللاَّ ين  َِّذِلَكّالدِ  1ّ[30َهاّاَلَّتْبِديَلِّلَخْلِقَّّللاَّ

رحَّ ِليّٱلصَّ ّٱدخ  َّلَها ةَّوَكَشَفتَّعنَّساَقيَهاّۖ  }ِقيَل ّل جَّ َّحِسَبته  َّرَأته  ِّإنَّه َّصرحّمَُّمرَّدّمِ نَّقَواِريرَّّۖ  َفَلمَّا ّۖ  َقاَل

َّنفِسيَّوَأسَلمتّ  ِّإنِ يَّظَلمت  َلِمينََّقاَلتَّربِ  ّٱلعَٰ َِّربِ  َنّّلِلَّ َليمَٰ ّ{.٤٤َّمَعّس 

رحَّّّّّ ِليّٱلصَّ ّٱدخ  َّلَها ِّقيَل ّز جاج.ّۖ  } ِّمْن ّمتَخٌذ َّبالٌط ّأو ّالداِر، َّصْحن  ّأو ، ّالَقْصر  ّالصرح؛ ّمعنى؛ }

ّاْبِنِّليّ َوَّصْرٌح:}ّياّهامان  ِّبَناٍءَّعاٍلَّفه  لُّ ؛َّوك  2ّ[.36َصْرحا {]َغاِفٍر:ّوأصل هّمنّالتصِريح،ّوهوّالكشف 

اتخذّقصراّبديعاّمنّزجاج،ّوأجرىّمنّتحتهّالماء،ّوأرادّبذلكّأنّيريهاّّ-عليهّالسالم-وكانّسليمانّّّّّ

ّكتبّ ّفي ّورد ّكما ّالعظيم، ّعرشها ّعلى ّتفضيٌل ّوفيه ّهللاّبه؛ ّآثره ّما ّومقدار ّوسلطانه، ّملكه عظمة

قصةّملكةّسبأّمعّسليمانّعليهّالسالم،ّحسبّبيانهاّالتفسير،ّوأشيرّهناّلتفسيرّكلمةّالصرحّالواردةّفيّ

منّوجهةّنظرّالدكتورّبسامّجرار،ّوبعدّبيانهّللمعنىّاللغويّللكلمة؛ّوربطهّبينّمواضعّورودهاّفيّسورّ

القرآن؛ّحيثّوردتّكلمةّالصرحّفيّالقرآنّالكريمّأربعّمر ات؛ّفيّسورةّالنملّعندّالحديثّعنّسليمان،ّ

،ّانتهىّإلىّأنّمعنىّكلمةّالصرح23ّ،ّوغافرّآية36،ّوفيّسورةّالقصصّآيةّعليهّالسالم،ّوملكةّسبأ

ّانعكاسّ ّالزجاجي ة ّالذيّتتجل ىّفيّقاعدته ّالزجاجيّالضخم ّالمرصد ّهو: ّالنمل؛ التيّوردتّفيّسورة

ةّفعلّملكةّسبأ،ّعندماّكشفتّعنّساقيها،ّودخلتّالصرح،ّويبدوّ األجرامّالسماوي ة،ّوظهرّذلكّفيّرد 

ّدخوله اّالصرحّوتأملهاّمنّخالله،ّوتعريفهاّبحقيقةّعالمّاألفالك،ّالتيّكانتّتعبدّمنّدونّهللا؛ّهوّأن 

ّاْلَعاَلِميَن{. َِّربِ  ّّلِلَّ َلْيَماَن ّس  َّمَع َّنْفِسيَّوَأْسَلْمت  ِّإنِ يَّظَلْمت  َّقاَلْتَّربِ  {ّ ّت علنّإسالمها؛ الذيّجعلها
وهذا3ّ

ّمعّالسياق.ّّتفسيرّصحيحّتحتملهّاآلية،ّومقنعّومتناسب

                                                 

ِّإَذاّّ-1 ّالجنائز،َّباب  ّاإِلْساَلم ّرقم:ّصحيحّالبخاري،ِّكَتاب  ِبيِ  َّعَلىّالصَّ َّفَماَت،َّهْلّي َصلَّىَّعَلْيِه،َّوَهْلّي ْعَرض  ِبيُّ َأْسَلَمّالصَّ
ّ.2658رقمّّ،وأخرجهّمسلمّفيِّكَتابّالقدر،ّبابّمعنىّكلّمولودّيولدّعلىّالفطرةّّ،1358

ّ.8/618ّينظر:ّمادةّصرح،ّابنّزكريا،ّمقاييسّاللغة،ّالسمينّالحلبي،ّالدرّالمصون،ّ-2
ّينظر:ّمعنىّكلمةّالصرح،ّموقعّالشيخّبسامّجرار،ّّ-3
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ّّّّّ َّساَقيَها َّوَكَشَفتَّعن ة ّل جَّ َّحِسَبته  ّأوّصحنه،} ّقصره، ّأي: َّرَأته { َّفَلمَّا ّعظيماّۖ  } ّماء  ّظنته ّأي: }

َّصرحّمَُّمرَّدّمِ نَّقَواِريرَّ ِّإنَّه  َّقاَل {ّ ّللخوضّفيه، ّساَقْيها {ّّأي:ّبالٌطّممل ٌسّمنّالزجاج؛ّۖ  وَكَشَفْتّعْن

ّوعندّذلكّأعلنتّعنّتغييرٍّ َِّربِ  َنّّلِلَّ َليمَٰ َّمَعّس  َّنفِسيَّوَأسَلمت  ِّإنِ يَّظَلمت  ّحدثّفيّفكرها،}َّقاَلتَّربِ  ّتامٍ 

َلِميَنّ اعترفتّأنهاّكانتّظالمة ّلنفسهاّمتجاوزة ّالحد،ّبكفرهاّالسالف،ّوعبادتهاّوقومهاّالشمس،٤٤ّّ{ۖ  ٱلعَٰ

ّّوحدهّالّشريكّله.،ّفيّدينهّوعبادتهّهلل-عليهّالسالمّ-وأعلنتّمتابعتهاّسليمان

َلِمينَّّّّّ ّٱلعَٰ َِّربِ  {ّمنّااللتفاتّإلىّاالسِمّالجليِل،ّووصف هّبربوبيِةّالعالميَن؛٤٤ّ)وماّفيّقوِلهّتعالى:ّ}ّّلِلَّ

ملتهاّماّ وداِت،ّالتيّمْنّج  إلظهاِرّمعرفِتهاّبألوهيِتهّتعاَلى،ّوتفرُّدهّباستحقاِقّالعبادة،ّوربوبيتهّلجميِعّالموج 

مِس(كانْتّتع هّقبَلّذلَكّمنّالشَّ ّ.1بد 

ّفيّالتغييرّعلىّالمستوىّالفردي ّكبيرا ّسبأ ّكانّدورّملكة ّاقتناٍعّصحيحّ-وبهذا والتغييرّعلىّّ-بعد

ّمعّسليمانّ ّفيّتجربتها ّحيثّكانّتفاعلها ّالسالم-مستوىّالمجتمعّوالدولة؛ ّفيّّ-عليه ّموفقا، مسددا

ّسٍةّحكيمة،ّوفهٍمّقويم.ّّكيفيةّطرحهاّذلكّعلىّخاصتهاّبأسلوٍبّينمّعنّسيا

وفيّذلكّدليلّواضحّعلىّأهميةّصالحّالراعي،ّوماّيثمرهّمنّصالحّالرعية؛ّفهوّالمثلّوالقدوةّأمامّّّّّ

ّالناس.ّ

وأختمّبتعليٍقّوتوضيح:ّحيثّروىّكثيٌرّمنّالمفسرينّأقاصيصّالّتصحّسنداّوالّمتنا؛ّفالّيسوغّنقلهّ

ّ ّمنهم ّوقليل ّبها. ّلنا ّوالّحاجة ّوأنهاّوروايته، ّوضعفها ّغرابتها ّموضحا ّتلكّالقصص، علقّعلىّمثل

متلقاةّعنّأهلّالكتاب،ّمماّوجدّفيّصحفهم؛ّكابنّكثير،ّوكثيرّنقلوهاّكماّوصلتهم؛ّوالّبدّمنّاالنتباهّ

لهاّوتركّروايتها،ّوإنّعرضتّفيّأيّموقف؛ّيجبّالبيانّوالتوضيحّللناس،ّوقدّأغناناّهللاّسبحانهّعنّ

ّم،ّبماّنحتاجهّويكفيناّوهوّاألصحّواألنفع،ّوهللّالحمدّوالمنةّولهّالثناءّالحسن.ذلكّفيّالقرآنّالكري

                                                                                                                                                         

9jp1r-project-https://bassamjarrar.atavist.com/untitledّ
ّالكتابّالكريمإرشادّّ،ينظر:ّأبوّالسعود،ّمحمدّبنّمحمدّالعماديّ-1 ط:ّدارّإحياءّّ،6/289ّ،العقلّالسليمّإلىّمزايا

ّبيروت.ّ،التراث

https://bassamjarrar.atavist.com/untitled-project-9jp1r?fbclid=IwAR3iRgGJHgLQWqIlWCvCsTRuTlydfrhktQyeK-MoXdl5WxBcxKF-dIUIie8
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 خاتمة البحث:  

 نتائج وتوصيات:

ّإعجازّبالغي،ّّّّّّّ ّوقع ّالبحثّفيّآياتّلها ّانتهيتّمنّهذا ّفقد ّالصالحات؛ ّتتم ّهللّالذيّبفضله الحمد

يختلجّأعماقّالنفوس،ّمنّالبدءّحتىّالختام،ّوقدّتوصلتّبعدّالنظرّوالتدبرّوضمنّجهدّبشريّمحدود،ّإلىّ

ّّّنتائجّهي:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمنّ -1 ّوواقعّمجتمعاتهن، ّعلىّالمستوىّالفردي، ّفيّإحداثّتغييرّفيّالحياة، ّصالحاٍت بيانّدورّنساٍء

دالالتّنظمّالقصصّالقرآني،ّالذيّتحدثّعنّقصةّامرأةّعمرانّوابنتهاّمريم،ّوأثرّذلكّعلىّحياةّالمسلمّ

 وسلوكهّعلىّمرّالزمان؛ّتقويما ّوتسديدا .ّّّّ

ّالك -2 ّاآليات ّنظم ّإعجاز ّدالالتّإيضاح ّاأللفاظ؛لتعطي ّاختيار ّدقة ّوبيان ّالقصصّالقرآني، ّفي ريمة

 مقصودةّت ظهرّدورّالمرأةّالصالحةّفيّالتغييرّاإليجابي.

وبينتّدورهاّفيّالتغيير،ّعلىّّنظمّاآلياتّالتيّذكرتّقصتها،استنتاجّسماتّشخصيةّملكةّسبأ،ّمنّ -3

 المستويينّالفرديّوالمجتمعي،ّوسياسةّالحكم.

ّ:ّّّّّّّّّّّّالتوصيات

ّذكرها،ّ -1 ّالتي ّللشخصيات ّالهامة ّاألدوار ّالستخراج ّبه؛ ّاالهتمام ّيقتضي ّنظم ّإعجاز للقصصّالقرآني

 بلوغّالمرام.وتوظيفهاّالتربويّألجيالّالمسلمين؛ّفعلىّالباحثينّالعكوفّعلىّالقصصّالقرآني؛ّل

ّالقرآنيّ -2 ّالنظم ّمعاني ّالتفسير؛لتدبر ّعلم ّفي ّالباحثين ّيدفع ّعجائبه،مما ّتنقضي ّكتابّال ّالكريم القرآن

 ودالالته،ّواستنباطّقضاياّتربويةّوأخالقيةّتثمرّصالحّالنفسّوالمجتمع.

سألّهللاّتعالىّأنّوقدّاقتصرتّفيّهذاّالبحثّعلىّماّاقتضاهّالمقام،ّرغمّأنّالنفسّفيّشوٍقّللتوسع،ّوأّّّّّ

ّييسرّليّدوامّالصلةّبكتابهّالعزيز؛ّإنهّسميعّمجيب.

ّوصلىّهللاّوسلمّوباركّعلىّسي دّالمرسلينّوعلىّآلهّوصحبهّومنّتبعهّبإحساٍنّإلىّيومّالدين.



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

117 

ّ

 قائمة المصادر والمراجع:

ّالباريّعطية.دارّالكتبّ -1 ّالمحقق:ّعليّعبد ّروحّالمعاني. ّمحمود. ّاأللوسي، بيروت.ّّ–العلمية

ّهـ1415ّالطبعة:ّاألولى،ّ

ّناصرّ -2 ّبن ّزهير ّمحمد ّالمحقق: ّالبخاري ّصحيح ّهللا، ّعبد ّأبو ّإسماعيل ّبن ّمحمد البخاري،

 الناصر،ّدارّطوقّالنجاة.

 م.2005القاهرة،ّ-.ّنهضةّمصر276البدوي،ّأحمدّأحمدّعبدّهللاّالبيلي،ّمنّبالغةّالقرآن، -3

ّ-،ّمعالمّالتنزيل.ّحققهّوخرجّأحاديثهّمحمدّعبدّهللاّالنمرالبغوي؛ّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعود -4

 م.1997ّ-هـ4ّ.1417ّّسليمانّمسلمّالحرش.ّدارّطيبةّللنشر.ط/ّ-عثمانّجمعةّضميريةّ

ّدارّ -5 ّفيّتناسبّاآلياتّوالسور. ّالدرر ّنظم ّبنّعمر. ّإبراهيم ّأبيّالحسن ّالدين ّبرهان البقاعي،

 م.1995ّهـ/1415الكتبّالعلمية.ّبيروت.ّط:ّ

البيضاوي،ّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمدّالشيرازي.ّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل.ّالمحقق:ّ -6

 هـ.1418ّ-1-بيروت.ّطّ–محمدّعبدّالرحمنّالمرعشلي.ّدارّإحياءّالتراثّالعربيّ

ابنّالجوزيّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمد،ّزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير.ّالمحقق:ّعبدّ -7

 بيروت.ّّ–هـّدارّالكتابّالعربي1422ّ-1-قّالمهدي،ّطالرزا

ابنّأبيّحاتم،ّأبوّمحمدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّإدريس.تفسيرّالقرآنّالعظيمّالبنّأبيّحاتم.ّ -8

 هـ1419-3-المحقق:ّأسعدّمحمدّالطيب.ّمكتبةّنزارّمصطفىّالباز.ّالمملكةّالعربيةّالسعودية.ط

َّأب وّالَحَسِنَّعِليُّّ -9 .ّمحماديّبنّعبدّالسالمّالخياطي،ّتراثّأبيّّالَحَرالِ يُّ َّأْحَمَدّبِنَّحَسٍنّاألَْنَدل ِسيُّ بن 

ّالعلمي ّللبحث ّالجامعي ّالمركز ّمنشورات ّالتفسير، ّفي ّالمراكشي ّاْلَحَرالِ ي .1ّ-الرباط.ط-الحسن

 م1997ّّ-هـ1418



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

118 

 م.1992ّ-هـ1412ّأبوّحيان،ّمحمدّبنّيوسف.ّالبحرّالمحيط.ّدارّالفكر.ّبيروت.ّّ -10

ّمحمدّّ -11 ّتحقيق: ّلبابّالتأويلّفيّمعانيّالتنزيل. ّالبغدادي. ّبنّإبراهيم ّعليّبنّمحمد الخازن،

 هـ1415ّعلىّشاهين.دارّالكتبّالعلمية.ـبيروت.ط

ّدارّّ -12 ّالعالّسالمّمكرم. ّالحجةّفيّالقراءاتّالسبع.تحقيق:ّعبد ّالحسينّبنّأحمد. ابنّخالويه،

 هـ.4،1401الشروق.ّبيروت.ط:

-هـ2ّ.1394هللا،ّمدخلّإلىّالقرآنّالكريم،ّعرضّتاريخيّوتحليلّمقارن.ّطدراز،ّمحمدّعبدّّ -13

 م،ّدارّالقلم،ّالكويت.1974

 الرازي؛ّمحمدّبنّعمر،ّمفاتيحّالغيب.دارّإحياءّالتراثّالعربيّـّبيروت.ّ -14

 الراغبّاألصفهاني،ّالحسينّبنّمحمد.ّالمفرداتّفيّغريبّالقرآن.ّدارّالمعرفة.ّبيروت.ّ -15

.2ّبيروت.ط/ّ–لرحمنّبنّمحمدّبنّزنجلة.ّحجةّالقراءات.ّمؤسسةّالرسالةّأبوّزرعة،ّعبدّاّ -16

 م.1982ّ–ه1402ّ

ّالفضلّّ -17 ّأبو ّمحمد ّالقرآن.تحقق: ّعلوم ّفي ّالبرهان ّبهادر، ّبن ّهللا ّعبد ّبن ّمحمد الزركشي،

 مّدارّإحياءّالكتبّالعربية.1957ّ-هـ1ّ.1376إبراهيم.ط:

18- ّّ ّأحمد، ّبن ّعمرو ّبن ّهللاّمحمود ّجار ّعيونّالزمخشري، ّباسل ّمحمد أساسّالبالغة.تحقيق:

 م1998-هـ1419ّ-1-لبنان،ّطّ–السود،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت

ّاألقاويلّفىّوجوهّّ،الزمخشرّيّ -19 ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيون ّبنّعمر. محمود

ّ.ّّهـ1407التأويل.ّدارّالكتابّالعربي.ّبيروت.ّط:ّ

ّهللاّ -20 ّعبد ّبن ّناصر ّبن ّالرحمن ّعبد ّالمنان.ّالسعدي، ّكالم ّتفسير ّفي ّالرحمن ّالكريم ّتيسير ،

 م.2000ّ-هـ1ّ.1420ّ.المحقق:ّعبدّالرحمنّبنّمعالّاللويحق.ّمؤسسةّالرسالة.ط/1/239



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

119 

ّدارّّ -21 ّط: ّالكتابّالكريم. ّإلىّمزايا ّالسليم ّالعقل ّإرشاد ّالعمادي. ّبنّمحمد ّمحمد ّالسعود، أبو

 إحياءّالتراث.ّبيروت.ّّّّّّّ

ّأحمّ -22 ّالحلبي، ّط:السمين ّالمكنون. ّالكتاب ّمزايا ّفي ّالمصون ّالدر ّيوسف. ّبن هـ1،1407ّد

 م.1987ّّّ/

ّعلمّّ -23 ّمن ّوالدراية ّالرواية ّفني ّبين ّالجامع ّالقدير ّفتح ّمحمد. ّبن ّعلي ّبن ّمحمد الشوكاني،

 التفسير.دارّإحياءّالتراث.ّبيروت.ّّّّ

ّمؤسسةّّ -24 ّشاكر. ّأحمد ّتحقيق ّالقرآن. ّتأويل ّعن ّالبيان ّجامع ّجرير. ّبن ّمحمد الطبري،

 م.2000ّهـ/1،1420الرسالة:ط،

ّم.1ّ،1998مهدي،ّالشخصيةّبينّالنجاحّوالفشل.ّدارّالمنهل،ّلبنان،ّط،ّد.ّعباسّ -25

سديدّتحريرّالمعنىّال»ابنّعاشور،ّمحمدّالطاهرّبنّمحمدّبنّمحمدّالطاهر،ّالتحريرّوالتنويرّّ -26

 هـ.1984ّّتونس،-الدارّالتونسيةّللنشر«.ّوتنويرّالعقلّالجديدّمنّتفسيرّالكتابّالمجيد

ّاألندلسيّ–ابنّعطيةّ -27 ّالحقّبنّغالبّبنّعطية ّعبد ّمحمد ّفيّتفسيرّّ-أبو ّالوجيز المحرر

 .1،ّدارّالكتبّالعلمية،ّلبنان،ّط52الكتابّالعزيز،ّط/

 م.1979هـ/1399يسّاللغة.ّدارّالفكر.ّط:ّابنّفارس.أحمدّبنّفارسّبنّزكريا.معجمّمقايّ -28

ّبصائرّذويّالتمييزّفيّلطائفّالكتابّّ -29 ّبنّيعقوب، ّالدينّأبوّطاهرّمحمد الفيروزآباديّمجد

لجنةّإحياءّالتراثّاإلسالمي،ّّ-العزيز.ّالمحقق:ّمحمدّعليّالنجار،المجلسّاألعلىّللشئونّاإلسالمية

 القاهرة.

عيدّبنّقاسمّالحالق.ّمحاسنّالتأويل.ّالمحقق:ّمحمدّالقاسمي،ّمحمدّجمالّالدينّبنّمحمدّسّ -30

 ه.1ّ.1418بيروت.ط/ّ–باسلّعيونّالسود.ّدارّالكتبّالعلميةّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

120 

ّالكتبّّ -31 ّدار ّالقرآن. ّألحكام ّبكر.الجامع ّأبي ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّهللا ّعبد ّأبو القرطبي،

 م.1964ّ-ه1384ّ-2-المصرية.القاهرة.ط

 مّمكتبةّالمعارف،ّالرياض.2000ّهـ1421-3-ن.ّطالقطان،ّمناعّخليل،ّمباحثّفيّعلومّالقرآّ -32

ّ-هـ1420ّابنّكثير،ّإسماعيلّبنّعمر.ّتفسيرّالقرآنّالعظيم.ّدارّطيبةّللنشرّوالتوزيع.ّط:ّ -33

 م.1999

 مسلمّبنّالحجاجّأبوّالحسينّالقشيريّالنيسابوري.ّصحيحّمسلم.دارّإحياءّالتراث.ّبيروت.ّ -34

ّمحّ -35 ّبن ّبنّمحمد ّمحمد ّالماتريدي، ّمنصور ّالسنة(.ّأبو ّالماتريديّ)تأويالتّأهل ّتفسير مود،

 م2005هـ1426ّّ-1-بيروت،ّلبنان،ّطّ-المحقق:ّد.ّمجديّباسلوم.ّدارّالكتبّالعلميةّ

 ابنّمنظور،ّمحمدّبنّمكرم.ّلسانّالعرب.ّدارّصادر.ّبيروت.ّ -36

37- ّّ ّجرار، ّبسام ّالشيخ project-https://bassamjarrar.atavist.com/untitled-موقع

9jp1rّ

ّ

ّ

Beneficent and most Merciful.""In the name of Allah, the most  

Abstract 

All praise be to Allah, the Lord of the worlds, and peace and blessings      

upon our beloved Prophet Mohammad and his family and companions. 

the  This research paper sheds light on the impact of women as portrayed in    

Holy Quran through its eloquent stories. It studies the role of pious women who 
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made an effective and influential change in their societies, whether they be 

.mothers, wives, daughters, sisters, or women of high rank 

As the Holy Quran reveals the stories of noble prophets and righteous men      

to serve primarily as guidance to the believers, women are also considered 

important characters and subjects of discussion in the Quran due to their 

various levels. Pondering over the stories of the important life positions at 

Quran gives us evidence that a woman may reach the highest level of 

righteousness, reform, and faith, as is the case of pious men. Allah says in 

r male or Nahl, ayah 97: " Whoever works righteousness, whethe-surat An

female, while he (or she) is a true believer (of Islamic Monotheism) verily, to 

him We will give a good life (in this world with respect, contentment and lawful 

provision), and We shall pay them certainly a reward in proportion to the best 

t they used to do (i.e. Paradise in the Hereafter)."of wha 

The stories presented in the Quran not only illustrate the vital roles of       

in  women women in society and their effectiveness in life,( i.e. Some of the

while others are condemned for are portrayed in a positive light,  Qur'an the

their actions.), yet they also portray the rich linguistic formulations of the Holy 

Quran through these great models, therefore leading us to guidance, 

knowledge, and development.  
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light on the following examples: The This research paper will hopefully cast     

wife of Imran & Her Daughter Maryam,andMalikat Saba ’Bilaqis. May Allah 

grant us success and lead us to the right path.ّ
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 ات القصص القرآني  لب في شخصي  سلوك اإليجاب والس  

 

 اربن نعمية عبد الغف  

 محاضر قسم ـ أ ـدكتوراه برتبة أستاذ 

 ةة والعلوم اإلسالمي  ة العلوم اإلنساني  ة/ كلي  أحمد بن بل   1جامعة وهران 

 bnnamia@yahoo.fr: البريد اإللكتروني  

ّ

 ص:الملخ  

ينفردّالقصصّالقرآنيّبعرضّمميزّفيّمختلفّمحطاتّسردهّلَلحداث،ّومعّتعددّهذاّالتميزّفيّّّّّّ

ّاألحداث،ّ ّلهذه ّالمحركة ّالرسمية ّالشخصيات ّفي ّأيضا ّتمث ل ّفقد ّوالمكانية، ّوالزمانية ّالوقائعية جوانبه

عتبارهّكتابّقص،ّوزيادةّوبعيداّعنّردّاالدعاءاتّالتيّتتهمّالقصصّالقرآنيّبالتاريخيةّأوّاألسطورةّأوّّا

علىّتدعيمّمقصدّالدعوةّوالتربيةّالذيّتستهدفهّالقصةّالقرآنية،ّفسيتمّمنّخاللّهذاّالموضوعّالتركيزّ

ّإليهاّ ّأشارت ّالتي ّالسلوكيات ّخالل ّمن ّوالسلبية، ّاإليجابية ّالشخصية ّبيان ّفي ّالقرآني ّالمنهج على

ّاثّالقصصّالمختلفة.تصريحاتّالخطابّالقرآني،ّوالمبثوثةّفيّالمختلفةّأحد

 

Abstract: 

The Qur'anic stories are unique in their various narratives of events, and with 

their many facets of factual, temporal and spatial aspects, they also represent 

the main figures of these events. They are far from rejecting the allegations 

mailto:bnnamia@yahoo.fr


 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

124 

that accuse Quranic stories of historical narrative or myth, Moreover, the 

purpose behind the miss call and education. The aim of this paper is to focus 

on the Qur'anic approach by showing the positive and negative characters, 

through the behaviors indicated by the Qur'anic discourse wich are embedded 

in the various events of the stories. 

ّ

ّ

 مقدمة:

ةّفيّدراساتّالقرآنّالكريمّتكشفّعنّقضاياهّومميزاتهّوخصائصه،ّّ الّتزالّالمصنفاتّالمختص 

مّدراساتهاّبماّي فيدّانفرادّالخطابّالقرآنيّبماّلمّولنّ يمتلكهّأيّخطابّقبلهّمنّالكتبّالسماوية،ّوالّوتقد 

بعدهّفيّاألداءاتّالبشرية،ّفهوّبذلكّالّيشك لّاالستثناءّفيّأنواعّالخطابّلالشتباهّفيّعدمّالوفاءّبحقه،ّ

بلّهوّكالمّهللاّتعالىّلفظاّومعنى،ّأودعّفيهّأسراراّوحكما،ّوبينّفيهّأحكاماّوتشريعات،ّوساقهاّبأساليبّ

ّفيّاإلبانةّواإليضاح.ّمتعددةّكانتّغاية

ّفيّّ ّتجتهد ّبقدرّما ّلتكراره، ّفيّالحديثّعنّمعروفّأوّمشهورّتجنبا ّالمقدمة لنّتنساقّهذه

التأكيدّعلىّأنّتمي زّالمنهجّالقرآنيّفيّعرضّالقضاياّوالمسائل،ّيجبّأنّيشك لّحلقةّفارقةّبينّمختلفّ

ّبا ّدفع ّالتميز ّفهذا ّبالدرسّوالتحليل، ّتتناوله ّجنحّالكتاباتّالتي ّالتميز ّوذاته ّالموضوعية، لبعضّإلى

ّشخصّالنبوةّ ّأو ّتستهدفّالنصّالقرآني، ّمجحفة ّنتائج ّيصوغون ّوإدراك، ّفهم ّولعدم ّعنها، ببعضهم

ّالطاهرة.

ّالجاحظ،ّاشتغلّّ ّالقرنّالثالثّالهجري،ّوعنّطريقّآراءّوكتاباتّالمعتزلة،ّكالنظامّوتلميذه منذ

ّّو ّوموضوعاته ّومحاوره ّاإلعجاز ّحول ّيجتهدّالعقل ّوكل ّوالتحليل، ّللدراسة ّالبابّواسعا ّوفتح وجوهه،
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حسبّرأيهّفيّتحديدّوجوهه،ّومعّذلكّالّيزالّخطابّالقرآنّيهيمنّعلىّالرأي،ّويمتلكّالعقل،ّويدفعّ

بعمقّالكتاباتّالحديثةّإلىّتصوراتّجديدة،ّوطروحاتّمختلفةّحتىّبينّأقالمّالمدرسةّالواحدة،ّوعبرّ

ّللتفكير،ّالّنفرقّفيّذلكّكتاباتّالدراساتّالقرآني ّدافعا ةّالقديمةّوالحديثةّكانّاإلعجازّالقرآني،ّمحورا

بينّالدراساتّالعربيةّواإلسالمية،ّأوّالدراساتّالغربيةّواالستشراقية،ّورغمّتباينّالنتائجّبينّالمدرستين،ّ

ّالهيمنةّالخطابيةّللقرآنّالكريم يمكنّوبدقةّأنّّوعدمّموضوعيتهاّحتىّفيّبعضّالدراساتّالعربية،ّفإن 

اّمناسباّعلىّهذهّاألقالم. ّتكونّرد 

ّفيّّ ّتطبيقها ّالّتنفكّعنّالمناهجّالتيّتم  ّالدراسات، ّبعضّهذه لتّإليها ّالنتائجّالتيّتوص  إن 

ّإلهيةّ ّظاهرة ّلدراسة ّتندفع ّأصلها، ّفي ّبشرية ّتبقىّتصوراته ّإطالقه ّعلى ّوالعقل ّالكريم، ّالقرآن دراسة

ّخص ّوهي ّالكريم، ّالقرآن ّخطأّتسمى ّفي ّأول ّسبب ّوهذا ّالدراسات، ّبعضّتلك ّإليها ّتنتبه ّلم وصية

ّاألبحاثّ ّتلك ّوظل ت ّجدوى، ّأية ّالقرآنية ّالدراسات ّفي ّالغربية ّالمناهج ّلتطبيق ّيكن ّلم ّلذلك نتائجها،

ّقضاياّ ّللعقلّفيّفهم ّالتوظيفّالسليم ّإن  ّث م ّفيّرفوفّالمكتباتّالعالمية. ّالخاطئة والدراساتّبنتائجها

كريم،ّلنّيمك نّالبحثّالعلميّمنّاإلحاطةّبكلّماّتضم نه،ّلذاّعملتّالدراساتّالقرآنيةّالمعتدلةّالقرآنّال

ّمنّ ّالقضايا ّاستخراج ّفي ّاجتهدت ّكما ّوفروعه، ّوأصوله ّوجزئياته، ّبكلياته ّاإللمام ّمحاولة على

ّالنص ّتحميل ّخشية ّاالحتياط، ّبضرورة ّبعضها ّأوصى ّحتى ّتناولها، ّالتي ّوالطروحات ّالموضوعات

ّالقرآنيّماّالّيطيقه.ّأوّتفسيرهّعلىّغيرّمرادّالشارع،ّأوّتأويلهّتأويالّخاطئاّالّدليلّعليه.

ّـّّ ّالقصصّالقرآني ّالموضوعاتّالتيّتناولهاّالقرآنّالكريمّمفردةّومكررةّوبشكلّواسع،ّـ منّأهم 

ّالقصصّالقرآنيّإذاّّولنّنندفعّإلىّمحاكاته،ّوالّسردهّإنشائيا،ّوسنؤكدّفيّهذاّالمقامّـّالمقدمةّـّعلى أن 

حاكىّواقعاّسابقاّللنبوةّالمحمدية،ّفهوّالّيخرجّعنّنطاقّوعظهّوإرشاده،ّبلّهوّمستوعبّلإلنسانّفيّ

ّالمتقل بة،ّوتحتّقاعدةّ ّفيّأحوالها ّاإلنسانيةّوالبشرية ّوأنهّيراعيّالمنظومة ّومستقبله، ماضيه،ّوحاضره
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هةّلسلوكياته،ّالصالحّواإلصالحّجاءتّالمنظومةّالقصصيةّفيّالقّر آنّالكريمّمخاطبةّاإلنسان،ّوموج 

ّوداعيةّللتأملّفيّالعبرّوالعظاتّالتيّاحتوتها.ّ

ّجانبهّّّّ ّإلى ّبه ّالجنوح ّمن ّحتما ّستمنع ّوالتربوية، ّالروحية ّأهدافّالقصصّالقرآني ّمراعاة إن 

ّبعضّالدراساتّقدّاد عتّخطأ ّوبهتانا ّماّساقهّّاإلنشائي،ّوإقصاءّخصوصيتهّالوعظية،ّخاصةّوأن  أن 

ّإلغاءّ ّأن  ّجزما ّونعتقد ّوأساطير، ّخرافات ّيكون ّأن ّيعدو ّال ّقصصّحقيقي ّأن ه ّعلى ّالكريم القرآن

خصوصيةّالقرآنّالكريم،ّوتعد يّالعقلّعلىّالمقد ساتّتدفعّإلىّمثلّهذهّالنتائجّالظالمة،ّوسيكونّلزاماّ

وضعيةّالقصصّالقرآنيّمنّالمنظومةّّإذاّأنّتندفعّالمداخلةّوتماشياّمعّأهدافّالمؤتمر،ّإلىّالبحثّفي

اإلعجازية،ّوتباحثّقيمهاّاإليمانيةّواألخالقية،ّوزيادةّعلىّجوانبهاّاإلعجازية،ّتبحثّالمداخلةّفيّجوانبّ

المعجزاتّالتيّصاحبتها،ّومنّخاللّعناصرهاّالمختلفةّنرك زّعلىّاستخالصّدقةّالخطابّالقرآنيّفيّ

ّغة.توظيفها،ّوأيضاّماّشملتهّمنّبيانّوبال

ّوهوّّ ّالقرآنية، ّالقصة ّعناصر ّبأحد ّالمتعل ق ّالمحور ّضمن ّانساقتّالمداخلة ّذاتّالصدد، في

ّإيجابيةّتستكملّ ّبصورة ّبحيثّظهرتّفيّالسياقّالقرآنيّإما الشخصياتّالتيّت ديرّالحوارّواألحداث،

ّا ّللدعوة ّسلبيةّتؤديّمهمةّعكسية ّبصورة ّوإما ّودورهاّضمنّأحداثّالقصة، ّوسلوكها إلسالمية.ّقيمها

ّماّينتقلّباإلنسانّمنّوضعهّالسيئّإلىّوضعهّالصالح.ّّوضمنّ وتسعىّخلفّالتأليبّوالتحريضّضد 

ّظواهرّ ّتحليل ّيمكننا ّالقصصية، ّالنماذج ّخالل ّومن ّالسلوكي، ّجانبهما ّفي ّوالسلب ّاإليجاب محور

ّض ّوألجل ّأدورها، ّوتحديد ّتسويقها، ّفي ّالقرآن ّأسلوب ّوبيان ّالقصصّالقرآني، ّعمليةّشخصيات مان

ّدراسةّقضيتيّاإليجابّوالسلبّفيّهذهّالسلوكيات،ّينبغيّأنّي مه دّ التحليلّوالدراسة،ّتعتقدّالمداخلةّأن 

ّلهاّبالحديثّعنّالمنظومةّالتربويةّفيّالقرآنّالكريم،ّوالبحثّفيّسياقهاّالتوجيهيّواإلرشادي.
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 رعاية المنظومة التربوية في القرآن الكريم:

ّالمجتمعّاإلسالمي،ّومعّذلكّالعديدّمنّاّّّّّ لكتاباتّتجعلّالتربيةّالقضيةّالمحوريةّالتيّي بنىّعليها

فسهولةّالكلمةّالّيعنيّسهولةّمقتضاها،ّوعنّطريقّالتتبعّواالستقراء،ّستكونّنتائجّاالهتمامّوالتطبيقّ

ّعلىّهذاّمنّمجتمعّالصحابة ّللشعوبّاإلنسانية.ّوالّأدل  عليهمّرضوانّّالعمليّلتوجيهاتّالقرآنّم نقذا

هللاّتعالى،ّباعتبارهّالبيئةّالتيّجعلتّالتربيةّالقرآنيةّمشروعاّحياتيا،ّوالّيمكنناّأنّننظرّفيّهذهّالبيئةّ

ومكوناتهاّالبشرية،ّدونّالنظرّفيّمنهجّأصحابهاّفيّفهمّالحياة،ّوالتيّتبدوّمنّخاللّأوصافّالقرآنّ

هم،ّمتمي زةّومختلفةّونادرة،ّبلّيمكنّاعتبارهاّالمساحةّالكريم،ّوأحاديثّّالنبوة،ّوكتاباتّالعلماءّومصنفات

ّالوحيدةّالتيّخضعتّللتقويمّالدينيّالمباشرّعنّطريقّنصوصّالوحي.

ّالقرآني،ّّ ّللخطاب ّإدراكها ّبمدى ّمربوطا ّإليها ّالنظر ّسيجعل ّالبيئة ّهذه ّنشوء ّمراحل ّتتبع إن 

فيّتفسيره:ّ"عنّأبيّعبدّالرحمن،ّقال:ّّوتطبيقهّعلىّأرضّالواقع،ّدعوناّنستدلّلهذاّبماّرواهّالطبرّي

َّعْشرّ ّتعلَّموا ّإذا ّيستقِرئونّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم،ّفكانوا ّي قِرئوننا:ّأنهمّكانوا ّالذينّكانوا حدثنا

ا" ،ّوتحيلناّهذهّالروايةّإلى1ّآياتّلمّيخلِ فوهاّحتىّيعملواّبماّفيهاّمنّالعمل،ّفتعلَّمناّالقرآنّوالعملّجميع 

لذيّشك لّدافعاّداعماّفيّقوةّإيمانّالصحابةّعليهمّالرضوان،ّوإزاءهاّأيضاّتتشك لّفيّعقولّالحرصّا

المسلمينّالصورةّالتطبيقيةّلهذاّاإليمانّخاللّتلكّالفترةّالزمنيةّالمباركة،ّوبعيداّعنّتوصيفها،ّفسننظرّ

ويلزمناّإزاءّهذاّأنّنقرأّإليهاّكانطالقةّمناسبةّفيّتربيةّاألجيالّاإلنسانيةّعموما،ّوالمسلمةّخصوصا،ّ

ّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّوهوّينقلّ تلكّالمرحلةّفيّسياقهاّاالنتقاليّوالتأثيريّوالمستقبلي،ّإذّنعتقدّأن 

ّأن هّ ّالناسّإلىّالقرآنّالكريمّترغيباّوترهيبا، ّفيّالمجتمع،ّويحيل  القيمّاالجتماعيةّوالحضارية،ّويغرسها

ّيربيّنماذَجّإنسانيةّمتميزةّفيّاألداءّوالتطبيق.كانّيؤسسّلمرحلةّآنية،ّبلّكانّ

                                                 

ّطّ-1 ّالرسالة، ّمؤسسة ّشاكر، ّمحمد ّأحمد ّتحقيق، ّالقرآن، ّتأويل ّفي ّالبيان ّجامع ّجرير، ّبن ّمحمد ،1ّالطبري،
ّ 70،ّص1ّ،ّج2000هـ/1420



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

128 

ّالتدقيقّفيّالتصرفاتّوالمعامالتّالنبويةّمعّمختلفّالفئاتّاالجتماعية،ّوتوجهاتهاّالدينية،ّّ إن 

ّالواسعة،ّ ّالمجتمعاتّاإلنسانية ّفهيّدعامة ّالتربوية، ّبالمسألة ّورعايته ّعلىّاهتمامه ّدليالّقاطعا م ستقد 

ّفبعضّالكتاباتّا ّتوجيهّوعليه ّفي ّضرورية ّاإلنسانية ّبالقيم ّالتربوية ّالمنظومة ّ"تعزيز ّتعتبر إلسالمية

ّباالختالفّالحضاريّوالتمايزّ ّوالقبول ّواحترامه ّلآلخر ّاالستماع ّوحسن ّالحوار ّنحو ّالصاعدة األجيال

ّللدعواتّالّو1ّالثقافي" معتدلةّفيّفيّإطارّالتأكيدّعلىّالرعايةّالقرآنيةّوالنبويةّللمنظومةّالتربوية،ّوتبعا

ّالدعوات،ّ ّلهذه ّمهمين ّإطارين ّبإضافة ّنلتزم ّوالنبوية، ّللنصوصّالقرآنية ّوالفهم ّوالقراءة ّالنظر تجديد

ّبصورةّ ّتبليغها ّفي ّي عيننا ّمنهج ّوفق ّتكون ّأن ّوثانيهما: ّالنبوة، ّوفهم ّالشارع، ّبمراد ّضبطها أوالهما

ّت ّمن ّالحديث ّالعصر ّفي ّنشهده ّلما ّتبعا ّاإلشارة ّهذه ّتأتي ّالشعوبّصحيحة. ّبين ّالمساحات باين

اإلسالميةّوغيرها،ّحتىّول دّالفهمّالخاطئّلطبيعةّالدينّاإلسالمي،ّأوّبعضّالتصرفاتّالمعزولةّممنّ

ر،ّماّالّيتناسبّمعّروحّاإلسالمّوالّطبيعته. هّوتقر  ّينتسبّإليه،ّطروحاتّتتحكمّوتوج 

ّّ ّاألنبياء ّمناهج ّوتتبعنا ّبتمعن، ّالقصصّالقرآني ّإلى ّنظرنا ّمعّإذا ّالتعامل ّفي ّالسالم عليهم

أقوامهم،ّفيمكنناّأنّنفهمّأنّالتربيةّيمكنّأنّتكونّعامالّمهماّفيّتغييرّوضعياتّتفكيريةّمختلفة،ّأوّ

تعديلّذهنيات،ّأوّتبديلّقراراتّفرديةّأوّجماعية،ّونتشجعّلهذاّالطرحّحينّنقرأّالعبارةّالتالية:ّ"تسعىّ

فكارّوالنزعاتّواالتجاهات،ّكماّتسعىّإلىّتغييرّاألوضاعّالماديةّالتربيةّاألساسيةّإلىّمحاولةّتغييرّاأل

فيّتوضيحّما3ّّ،ّوفيّإطارّتأكيدّالمنهجّالقرآنيّالتربوي،ّتجتهدّبعضّاألبحاث2فيّالدائرةّالتيّتلتزمها"

ّالفردية،ّلتنتقلّبذلكّمنّدورهاّالشخصيّإلىّ ت ضيفهّهذهّالتربيةّإلىّالشخصياتّاإلسالميةّوسلوكياتها
                                                 

سبلّالمواجهة(،ّّ-الممارسةّّ-اإلسالميّوالعالمّ)الجذورّالطويلّيوسفّالعاصيّإبراهيم،ّالحملةّالصليبيةّعلىّالعالمّّ-1
ّ.125،ّص4ّم،ّج2010ّّ-هـ2ّ،1431ّّصوتّالقلمّالعربي،ّمصر،ّط

دةّمنَّداِخِلَها،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّطّ-2 نناّمهدَّ و  ،ّنقال20ّم،ّص1983ّّ-هـ8ّّ،1404ّّحسينّمحمدّمحمد،ّح ص 
ّعنّالدكتورّحامدّعمار.

ّرسالةّّ-3 ّمصعبّبنّعميرّأسلمثال/ ّعدنانّبنّّ-رضيّهللاّعنهّّ-وبّالحوارّمنّخاللّسيرة ّالتربوية، وتطبيقاته
ّ ّالتربية ّبقسم ّاإٍلسالمية ّالتربية ّفي ّللماجستير ّأطروحة ّالجابري،، ّمسعد ّبن ّبالمدينةّّ-سليمان ّاإلسالمية الجامعة

ّهـ1434ّ/1433المنورة،ّ
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النماذجيّوالتأثيري،ّوبالتاليّفالمنهجّالقرآنيّالّيعتمدّعلىّصناعةّاإلنسانّلنفسه،ّبلّصناعتهّلغيره،ّ

واقفها،ّإنماّألجلّصالحهّأوال،ّودورهّالدعويّوإحالتهّعلىّمواطنّالتربيةّفيّآياتهّوسورهّومجاالتهاّوم

ّوالمسؤولّثانيا.

ّالتوجيهيّوالتأثيريّواالستقطابي،ّّ ّنقارنّبينّطروحاتّومناهجّثالثّمدارس،ّفيّسياقها دعونا

بينّالمنهجّاإلسالميّواالستشراقيّوالتبشيري،ّفسنجدّالمنهجّاالستشراقيّ"يركزّفيّوسائلهّعلىّالجانبّ

كالبحثّوالكتابّوالمقالّوالندوةّوالمؤتمرّوالمحاضرة،ّفنشاطهّعلميّوبحثي،أماّالمنهجّالتبشيريّالعلمي،ّ

فغالب اّماّيرك زّعلىّالجانبّاالجتماعيّكوسيلةّمؤثرةّفيّتحقيقّأهدافهّمثلّبناءّالمستشفياتّوالمالجئّ

ّلك1ّوالنوادي" ّمستوعبة ّمساحة ّالتربوية ّللمسألة ّالقرآني ّالمنهج ّيجعل ّوهيّفيّحين ّالمجاالت، ّهذه ل

الم حف زّالرسميّللجانبّالعلمي،ّوالمدع مّللجانبّاالجتماعي،ّويتدع مّالمنهجّالقرآنيّزيادةّعلىّهذا،ّبتلكّ

البيئةّالرباعيةّالتيّحددتهاّبعضّالطروحات،ّكمساحاتّهامةّفيّتطبيقّالمسألةّالتربوية،ّوهيّ"األسرةّ

2ّوالمسجدّوالمدرسةّوالمجتمع"

ّإّ َل َّسه  ّوقواسمهاّإذا ّمشتركاتها ّوتحديد ّوالمجتمعات، ّالشعوب ّفي ّالتميُّز ّجوانب حصاء

ّللحضارةّاإلسالميةّومجتمعاتهاّجانباّم لفتا،ّوهيّالقضيةّالتربويةّالتيّتجلبّالفكرّوالعلمّ الحضارية،ّفإن 

منّوضعهاّوالثقافة،ّوهيّبابّمناسبّفيّتمي زهاّورقي ها،ّويلزمناّهناّأنّنتجاوزّبقضاياّالقصصّالقرآنيّ

التفسيريّفيّالمؤلفات،ّإلىّوضعهاّالتربويّواإلصالحيّفيّالشعوبّوالمجتمعات،ّفقصةّنوحّويعقوبّ

عليهماّالسالمّولقمانّمعّأبناءهم،ّالّتمث لّفيّسورّالقرآنّالكريمّمشاهداّجامدة،ّفآثارّأحداثهاّالتربويةّ

وليائهمّاألنبياءّأوّالصالحين،ّأوّتشملّمجاالتّمختلفة،ّإنّعلىّمستوىّطاعةّأوّعدمّطاعةّاألبناءّأل

ّينبغيّأنّ ّالسالم ّيوسفّعليه ّسيدنا ّقصة ّإن  ّثم ّالصالحينّهللّتعالى، ّأو ّاألنبياء علىّمستوىّطاعة

                                                 

102ّقباءّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّصّّالجليندّمحمدّالسيد،ّاالستشراقّوالتبشير،ّدارّ-1
ّالمدينةّالمنورة،ّطّ-2 ّالجامعةّاإلسالمية، ّبيئاتّالتربيةّاإلسالمية، ّ-العددّالسادسّواألربعونّّ-12ّمحجوبّعباس،

104ّهـ،ّص1400ّجمادىّالثانية،ّّ-جمادىّاألولىّّ-ربيعّاآلخر
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ت درسّفيّسياقّسننّهللاّالكونيةّفيّالتمكين،ّبلّهيّقاعدةّحاكمةّللتغيير،ّوهيّاألصلّفيّماّيجبّأنّ

ّىّالقوة،ّومنّالفقرّإلىّالغنى.يكونّعليهّالناسّحينّينتقلونّمنّالضعفّإل

ّللمجتمعّّ ّمهما ّعامال ّالتربوية ّ"الناحية ّمن ّتجعل ّاإلسالمي ّالفكر ّكتابات ّبعض ّكانت إذا

ّالمعنى،ّونفهمهّبدقةّحينّنتصورّأن هّعليهّالسالم1ّالناشئ" ،ّففيّقصةّسيدناّيوسفّعليهّالسالمّهذا

واقعاّانتظمّلسنينّعديدة،ّكلّذلكّباعتمادهّّوبقدومهّالذيّيبدوّكالصدفةّقدّأنشأّمجتمعاّجديدا،ّوغي ر

ّقراءةّالقصصّ ّنؤكدّأن  علىّمنهجّتربوي،ّوغيرّتمييزيّوالّعنصريّوالّإقصائي.ّومنّالواجبّإذا،ّأن 

القرآنيّفيّسياقهّاإلصالحيّوالتربوي،ّيسريّمتوافقاّمعّبعضّسننّهللاّتعالىّالكونية،ّوأ نهّيتعدىّمواقفهّ

موسة،ّوكلّأحداثّالقصصّالقرآنيّكانّلهاّنتائجّإماّإيجابيةّأوّسلبية،ّوتبعاّالتشخيصيةّإلىّآثارهّالمل

ّلهاّكانتّشخصياتّالقصصّالقرآنيّأيضا،ّوفيّماّيليّدراسةّلهذينّالوصفين:

 سلوكيات اإليجاب في شخصيات القصص القرآني:

ّبالحدثّصّ ّتت جه ّأن ّالشخصية ّتستطيع ّوأحداثه، ّالقصصّالقرآني ّمواطن ّمن ّالعديد وباّفي

إيجابيا،ّوتبعاّلسلوكياتهاّتظهرّفيّالسياقّشخصيةّمتميزة،ّتواكبّالهدفّالمنشودّمنّالقصة،ّوفيّكثيرّ

منّالمواطنّيكشفّالسياقّالقرآنيّمدىّإدراكّهذهّالشخصياتّلواقعهاّوحقيقتهاّوحدودها،ّرغمّمستوىّ

ّلقصصّالقرآني:اإلكرامّاإللهيّالذيّتحظىّبه،ّومنّبينّالسلوكياتّاإليجابيةّفيّشخصياتّا

ّ:ّسلوك االستغفار واالعتراف

ّآدمّ ّلماّيجبّأنّيكونّعليهّالناس،ّوبالرجوعّإلىّقصةّسيدنا ّواضحا ّالسلوكّكانّمبدأ ويبدوّأنّهذا

ّالسلوكّفيّالحياةّاإلنسانية.ّوسندع مّهذاّّالطرحّمنّ عليهّالسالمّوأمناّحواء،ّسندركّسريعاّقيمةّهذا

ّخاللّاآليةّالتالية:

                                                 

ّ.107م،ّص1986ّدمشقّسورية،ّّ-بي،ّدارّالفكربنّنبيّمالك،ّشروطّالنهضة،ّتحقيقّوإشرافّندوةّمالكّبنّنّ-1
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﴿َّقااَلَّربََّناَّظَلْمَناَّأْنف َسَناَّوِإْنَّلْمَّتْغِفْرّقالّتعالىّعلىّلسانّسيدناّآدمّوحواءّفيّقولهماّبعدّالخطيئة:ّّّّ

ِّمَنّاْلَخاِسِريَن﴾ ّ.1َلَناَّوَتْرَحْمَناَّلَنك وَننَّ

ّألهمّّّّّ ّثم ّهللاّتعالى، ّحتىّعل مه ّيكنّيعرفّشيئا ّلم ّآدم ّأن  ّن دركّأوال ّأن ّأساليبّالرجوعّينبغي ه

ّبعضّ ّفي ّنقرأ ّلذلك ّخطاياهم، ّالناسّبعد ّرجوع ّفي ّمبدَأ ّتعتبر ّالكلمات ّفهذه ّوبالتالي ّإليه، واإلنابة

ّبيانيةّتتابعتّفيّدعواتّاألنبياءّبعده" ّبمثابةّصورة ّالكلماتّ"تعدُّ ّأنّهذه ّيفيد ،2ّالكتاباتّالدعويةّما

مّسيدناّآدمّوحواءّفيّصورةّبشريةّوعليهّالّتسريّالصورةّالعامةّلهذاّاالعترافّفيّإطا رّضيقّالّيقد 

عادية،ّبلّصورةّقادرةّعلىّاستدراكّالخطأ،ّوبالتاليّفهيّأسرعّالشخصياتّرجوعاّواستغفارا،ّوقابلّهذاّ

ّأبديةّ سّلقاعدة ّأس  ّالسلوكّاإليجابيّقد ّهذا ّأن  ّوينبغيّالتنبيهّأيضا ّالدعاءّوقبولّالتوبة، سرعةّإجابة

ّإلىّطبيعةّالصراعّبينّاإلنسانّوالشيطان،ّلوضعيةّالبشرّفيّاألّر ّتلكّهيّإشاراتّالقرآنّالكريم ض،

دّمصائرّالعباد" َماّ.ّلذاّقالّتعالى:ّ﴿3ّ"وبموجبهّأنزلّهللاّأحكامهّعلىّالناس،ّوحد  َفَأَكاَلِّمْنَهاَّفَبَدْتَّله 

َماَّوَطِفَقاَّيْخِصَفاِنَّعَلْيِهَماِّمْنَّوَرِقّاْلَجنَِّةَّوَعَصّ َّربَّه َّفَغَوىّ)َسْوآت ه  ّاْجَتَباه َّربُّه َّفَتاَبَّعَلْيِه121ّىّآَدم  (ّث مَّ

ّف122ََّوَهَدىّ) ّه َداَي ّاتََّبَع ىَّفَمِن ِّمنِ يّه د  َّيْأِتَينَّك ْم َّفِإمَّا وٌّ ِّلَبْعٍضَّعد  ْم ك  َّبْعض  ا َّجِميع  ِّمْنَها ّاْهِبَطا َّقاَل اَلّ(

َّواَلَّيْشَقىّ) ر ه َّيْوَمّاْلِقَياَمِةّأَْعَمى(َّوَمْنّأَْعر123ََّيِضلُّ َّله َّمِعيَشة َّضْنك اَّوَنْحش  4ّ﴾َضَّعْنِّذْكِريَّفِإنَّ

ّهذاّّّّّّ ّاعتبار ّإلى ّيدفعنا ّما ّالقرآني ّالسياق ّبي ن ّفقد ّوحواء، ّآدم ّقصة ّفي ّالنظر ّتعميق ّأردنا إذا

مّالذيّحظيّبهّمنّعندّهللاّاالعترافّواإلقرارّنتيجةّحتميةّوطبيعيةّبالنسبةّلشخصّآدم،ّفالتكريمّوالتقدي

ّ ّإن  ّثم ّبالتصرفّالسليم، ّأتى ّفقد ّخطيئته ّورغم ّبالعكس، ّيقابل ّأن ّيمكن ّال ّولق نه، ّعل مه تعالىّحين

                                                 

ّ 23سورةّاألعرافّاآليةّّ-1
آلّنوابّعبدّالربّبنّنوابّالدينّبنّغريبّالدين،ّتدريبّالدعاةّعلىّاألساليبّالبيانية،ّالجامعةّاإلسالميةّبالمدينةّّ-2

350ّهـ،ّص1425ّّ-37ّّ-السنةّّ-128ّالمنورة،ّالطبعة:ّالعددّ
ميتّغمر،ّّ-مطبعةّالسالمّصلىّهللاّعليهّوسلم،ّ-محمدّعليّمحمد،ّصالحّالبيوتّفيّجهدّالرسولّإمام،ّينظر:ّّ-3

401ّم،ّص1ّ،2009ّّمصر،ّط
ّ 115سورةّطهّاآليةّّ-4
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ّيأتيّفيّ"سياقّالتغييرّمنّالسلبيّإلىّاإليجابي" ّفيّتعابير1ّإقرارهما ،ّوهيّسلوكّطبيعيّنالّحظوة

يّقصةّآدمّعليهّالسالمّوحواءّالوضعّالقرائيّلآلية،ّالقرآنّالكريم،ّوعليهّفقدّتجاوزّسلوكّاالستغفارّف

إلىّعدةّقضايا،ّففيّالتشريعّالفقهيّكانّمدخالّلتحديدّشروطّالنوبة،ّوفيّالزهدياتّكانّمدخالّّلعالقةّ

ّالعبدّبربه،ّوفيّالعقائدّكانّمدخالّإلىّحاجةّالعبدّغلىّربهّمهماّعالّشأنّهذاّالعبد.

ِّإنِ يّأَع وذ ِّبَكَّأْنَّأْسَأَلَكَّماّّذاتّهذاّالسلوكّفيّقصةّسيدناّنوحّعليهّالسالم،ّقالّتعالى:﴿ّّّّ َقاَلَّربِ 

َّتْغِفْرِّليَّوَتْرَحْمِنيَّأك ْنِّمَنّاْلَخاِسِرينَّ ّالشخصيةّاإليجابيةّسريعةّ،2ّ﴾َلْيَسِّليِّبِهِّعْلٌمَّوِإالَّ ففيهّيت ضحّأن 

يّحالّتعر ضتّللتنبيه،ّبلّتتجاوزّإلىّتركّماّتعتقدهّصوابا،ّفسيدناّنوحّعليهّالسالمّالخضوعّوالخنوعّف

َّوأَْهَلكَّّاعتقدّأنّابنهّمنّأهلهّلقولهّتعالى:﴿ ّاْثَنْيِن َّزْوَجْيِن لٍ  ِّمْنّك  ِّفيَها ّاْحِمْل ْلَنا ،ّفالّمانعّإذاّمن3ّ﴾ق 

ّ.4نّبالنجاة"نجاته،ّلكنّالسياقّالقرآنيّبي نّأنهّليسّمنّ"أهلهّالموعدي

لقدّتجاوزّسيدناّنوحّسهوهّفيّالسؤال،ّمنّوضعهّاآلنيّإلىّوضعهّالمستقبلي،ّولذلكّساقّحديثيهّّّّّ

ِّبَكَّأْنَّأْسَأَلَكَّماَّلْيَسِّليِّبِهِّعْلمٌّبماّي فيدّاالحتراسّفيّماّهوّآت،ّفيّقولهّ﴿ّ ﴾،ّأي"َّأْنَّأْسَأَلَك،ّأَع وذ 

ّبموعظتك"أيّمنّأنّأطلبّمنكّفيّالمستقبلّم ّبأدبكّواتعاظا  ّتأدبا  ّليّبصحته، ّالّعلم ّعادّّ،5ا ثم

ّاْلَخاِسِريَن﴾،"واستغفرّعماّهوّقائم،ّفيّقولهّتعالى:ّ ِّمَن ِّليَّوَتْرَحْمِنيَّأك ْن َّتْغِفْر ِّليّماّ﴿َوِإالَّ أيَّتْغِفْر

" فرطّمنيّمنّذلكَّوَتْرَحْمِنىّبالتوبةّعلي 
مّلناّاستعاذةّسيدناّنوحّعلي6ّ هّالسالم،ّمدلوالّإضافياّفيّ،وتقد 

﴾،ّكانتّمنهّ"مبالغةّفيّالتوبةّوإظهاراّللرغبةّأَع وذ ِّبَكَّأْنَّأْسَأَلكَّّسلوكياتّالشخصيةّاإليجابية،ّفقولهّ﴿

                                                 

ّ 65،ّص1ّ،1410ّالشهرزوريّيادكارّلطيف،ّجمالياتّالتلقيّفيّالسردّالقرآني،ّدارّالزمان،ّسوريا،ّطّ-1
ّ 47سورةّهودّّاآليةّّ-2
ّ 40سورةّهودّاآليةّ-3
ّالبحوثّّ-4 ّمكتب ّبالقرآن، ّالقرآن ّإيضاح ّفي ّالبيان ّأضواء ّالجكني، ّالمختار ّبن ّمحمد ّبن ّاألمين ّمحمد الشنقيطي

482ّم،ّص1995ّّ-هـ1415ّبيروت،ّّ-والدراسات،ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشر
5-ّّ ّالتنزيل ّحقائق ّالكشافّعن ّالخوارزمي، ّبنّعمر ّمحمود ّالقاسم ّالتأويل،ّالزمخشريّأبو ّفيّوجوه ّاألقاويل وعيون

377ّ،ّص2ّبيروت،ّجّ–تحقيق،ّعبدّالرزاقّالمهدي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربيّ
ّ 377،ّص2المصدرّنفسه،ّجّ-6
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وتبركاّبذكرّماّلقنهّهللاّتعالى،ّوهوّأبلغّمنّأنّيقولّأتوبّإليكّأنّأسألكّلماّفيهّمنّالداللةّعلىّكونّ

ّمحيصّمنهّإالّبالعوذّباهللّتعالىّوأنّقدرتهّقاصرةّعنّالنجاةّمنّالمكارهّإالّذلكّأمراّهائالّمحذوراّال

ّالشخصيةّاإليجابيةّبقدرّماّتفكرّفيّمحيطهاّالضي ق،ّتهتمّأيضاّلمستقبلّالمهمةّالتي1ّبذلك" ،ّثمّإن 

ّالمنهجّالذيّذكرّأنهّمعر ضّللزوالّفيّحالّبقاءّ ّيسعىّ"لحماية ّالسالم ّفنوحّعليه هؤالءّت كل فّبها،

ّتعالى:2القوم" ّلقوله ّقراءتنا ّخالل ّمن ّهذا ّونفهم .ّّ َّفاِجر اّ﴿ ِّإالَّ وا َّيِلد  َّواَل ِّعَباَدَك ّي ِضلُّوا َّتَذْره ْم ِّإن ِإنََّك

ّ.3﴾َكفَّار ا

4ّ﴿ِّإنِ يّأَِعظ َكَّأْنَّتك وَنِّمَنّاْلَجاِهِليَن﴾ّمنّالمفيدّاالنتباهّإلىّدقةّالخطابّالقرآنيّفيّقولهّتعالى:ّّّّّ

فإذاّعدناّإلىّالتفاسيرّفسنجدّمعنىّالجهالةّيندفعّإلىّماّيجبّأنّتكونّعليهّالشخصيةّاإليجابيةّفيّ

ّتعامالتها،ّوألنّالمقامّمرتبطّبالنبوة،ّينحصرّالكالمّفيّشخصّالنبيّنوحّعليهّالسالم.

يّلفتةّمناسبةّ،ّوف5قالّالبغويّفيّمعنىّاآليةّ"يعنيّأنّتدعوّبهالكّالكفارّثمّتسألّنجاةّكافر"ّّّّّّ

ّالشخصيةّ ّمكافأة ّعلى ّمهمة ّداللة ّهذه ّالوعظ ّآية ّفي ّالقرآني ّالسياق ّيحمل ّالطرح، ّلهذا ومدع مة

اَّعْنَّمقَّ ِّبَهاّن وح  َّيْرَفع  َِّوَمْوِعَظٌة ِّمَنَّّللاَّ ِّزَياَدٌة اِمّاإليجابية،ّتجمعّبينّالرفعّواإلعالء،ّقالّالقرطبي:"َوَهِذِه

َّوي ْعِليهِّ َّواْلَعاِرِفيَن"ّاْلَجاِهِليَن، َلَماِء ّاْلع  َّمَقاِم ِّإَلى ّقوله6ِبَها ّوأما ِّمَنّ، َّأك ْن َّوَتْرَحْمِني ِّلي َّتْغِفْر َّوِإالَّ ﴿:

                                                 

بيروت،ّّ–العماديّمحمدّبنّمحمدّأبوّالسعود،ّإرشادّالعقلّالسليمّإلىّمزاياّالقرآنّالكريم،ّدارّإحياءّالتراثّالعربيّّ-1
213ّ،ّص4ّج،ّ

الَّبيَّعليّمحمدّمحمد،ّتبصيرّالمؤمنينّبفقهّالنصرّوالتمكينّفيّالقرآنّالكريمّ)أنواعه،ّشروطه،ّوأسبابه،ّمراحلهّّ-2 الصَّ
ّ.53م،ّص2001ّّّ-هـ1ّ،1422وأهدافه(،ّمكتبةّالصحابة،ّالشارقة،ّاإلمارات،ّمكتبةّالتابعين،ّمصر،ّالقاهرة،ّط

ّ 27سورةّنوحّاآليةّّ-3
ّ 46سورةّهودّاآليةّّ-4
البغويّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعودّبنّمحمدّبنّالفراء،ّمعالمّالتنزيلّفيّتفسيرّالقرآن،ّتحقيق،ّعبدّالرزاقّالمهدي،ّّ-5

452ّ،ّص2ّهـ،ّج،1ّ1420ّبيروت،ّطّ–دارّإحياءّالتراثّالعربي
ّوإبراهيّ-6 ّالبردوني ّأحمد ّتحقيق: ّالقرآن، ّألحكام ّالجامع ّأحمد، ّبن ّهللاّمحمد ّعبد ّأبو ّالكتبّالقرطبي ّدار ّأطفيش، م

48ّّ،ّص9ّم،ّج1964ّّ-هـ2ّ،1384ّالمصرية،ّالقاهرة،ّط
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،ّفدليلّقاطعّعلىّحاجةّالشخصيةّاإليجابيةّفيّثوبهاّالنبويّإلىّالعطفّوالرعايةّالربانية،1ّ﴾اْلَخاِسِرينَّ

الخطأّوالزلل،ّوعموماّفإذاّكانتّقصةّآدمّعليهّالسالمّقدّوأن هاّالّتتوانىّفيّالرجوعّإليهّحالّاكتشافّ

ستّلمصائرّالعباد،ّتبعاّلماّت مليهّالشخصيةّاإليجابية،ّفأيضاّقصةّنوحّعليهّالسالم،ّجعلهاّالقرآنّ أس 

ِكرٍّالكريمّمبدأ ّرسمياّحينّقال:ّ﴿ صياتّوفيّسياقّتدعيمّسلوكياتّشخ،2ّ﴾وَلَقْدَّتَرْكَناَهاّآَية َّفَهْلِّمْنّم دَّ

ّنوحّعليهّ ّوهيّالّتختلفّعنّقصة ّمتميزة، ّفيّصورة ّالسالم ّعليه ّداود ّتظهرّقصة الحدثّالقرآني،

َّراِكع اّّالسالمّفيّطبيعتهاّاألوابة،ّونفهمّهذاّمنّقولهّتعالى: َّأنََّماَّفَتنَّاه َّفاْسَتْغَفَرَّربَّه َّوَخرَّ ود  َّداو  ﴿َّوَظنَّ

3َّوَأَناَب﴾ ،ّ ّحملتّهذه ّوهذاّفقد ّلموقفّكبير، ّإال ّالعادة ّفي ّتجتمع ّال ّأن ها ّسلوكياتّيبدو ّأربع اآلية

4ّالسلوكّاإليجابيّفيّالرجوعّإلىّهللاّتعالىّبناهّالزمخشريّعلىّمسألتينّمهمتين:"ّهماّالتوبةّوالتنصل"

ّالتامّمنّالذنب.ّ

ّالظنّّّّ ّرباعية لت ّشك  ّوحتم5ّلقد ّطبيعيا ّمسارا ّواإلنابة ّوالركوع ّعليهّواالستغفار ّداوود ّلشخصية يا

ّ ّبقوله: ّالكريم ّالقرآن ّالذيّوصفه ّفهو َّأوَّاٌب﴾السالم، ّإنَّه  ّاأْلَْيِد َّذا د َّداو  َّعْبَدَنا ﴿َّواْذك ْر
6ّ واألو ابّفيّ،

اٌعِّمَماَّيْكَره ه َّّللاَّ ِّإَلىَّماّي ْرِضيِه" المنطقّاللغويّوالقرآنيّهوّ"الَرجَّ
7.ّ

ّ:ّسلوك األدب والوفاء بالوعد

إذاّتتبعناّشخصياتّاألنبياءّفيّالقصصّالقرآنيّبالتدقيق،ّفلنّنستثنيّأيّواحدةّمنهاّمنّتصنيفهاّّّّّّ

ّالمقامّللتمثيلّبشخصيةّسيدناّإبراهيمّعليهّالسالم،ّوهيّموقفّ ّفيّهذا ّالسلوك،ّلكنناّننجرُّ ضمنّهذا

لّالسياقّالقرآنيّقمةّأدبهّ معّأبيهّآزر،ّوبعدّأربعةّآخرّمنّمواقفّتعاملّاألبناءّمعّآبائهم،ّفقدّسج 
                                                 

ّ 47سورةّهودّاآليةّّ-1
ّ 44سورةّالقمرّاآليةّّ-2
ّ 24سورةّصّاآليةّّ-3
ّ 88،ّص4ّالكشاف،ّجّ-4
ّ ينسحبّالظنّفيّاآليةّإلىّمعنىّاليقينّ-5
ّ 17سورةّصّاآليةّّ-6
ّ 42،ّص20ّتفسيرّالطبري،ّجّ-7
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﴿ّ،ّمنهّإلىّوالده،ّوتهديدّبالرجمّمنّوالدهّله،ّيأتيّقولهّتعالىّعلىّلسانّإبراهيمّعليهّالسالم:1نداءات

َّكاَنِّبيَّحِفيًّا﴾ َّلَكَّربِ يِّإنَّه  َّعَلْيَكَّسَأْسَتْغِفر  إن هاّالمساحةّالواسعةّفيّالسلوكياتّاإليجابية،ّّ.2َقاَلَّساَلٌم

ّالذيّالّوبمثلّهذ ّالمقام ّلكنه ّلوالده،ّولوّكانّأعلم،ّوأرفعّمكانة، ّ"اللطفّواألدبّيكونّخطابّالولد ا

َّأَبِت{ّفيّالخطابّاإلبراهيميّألبيه،ّوفيهّتحنن،ّ يمكنّتجاوزهّبحال،ّويظهرّذلكّمنّخاللّتكرارّ}َّيا

النسبةّلطبيعةّشخصيةّ،ّومرةّأخرىّيكونّهذاّالسلوكّاإليجابيّنتيجةّحتميةّب3وترفق،ّواستمالةّللقلوب"

إبراهيمّعليهّالسالم،ّفزيادةّعلىّحسنّاألدب،ّكانّفيّمنتهىّالوفاءّبالوعد،ّوقدّوصفهّالقرآنّقبلّهذاّ

َّعْنَّمْوِعَدٍةَّوَعَدَهاِّإيَّاه َّفَلمَّاَّتَبيََّنَّله َّأنَّه َّعدّ بقولهّتعالى:ّ﴿ّ ِّإْبَراِهيَمّأِلَِبيِهِّإالَّ َِّتَبرََّأِّمْنه َّوَماَّكاَنّاْسِتْغَفار  ّّلِلَّ وٌّ

َحِليمٌّ ِّإْبَراِهيَمّأَلَوَّاهٌّ ّ،4ّ﴾ِإنَّ

ّاألخيرّإلىّاآلياتّقبلها،ّليبي نّأنّّ ّبحثناّعنّاإلعجازّالكامنّفيّالسياق،ّي حيلناّهذا فيّثنايا

ّمنّصفاتّالشخصيةّاإليجابيةّهوّالوفاءّ بالوعد،ّكانّمسألةّاالستغفارّللمشركينّمحر مّفيّأصله،ّوألن 

استغفارّسيدناّإبراهيمّعليهّالسالمّألبيهّمنّهذاّالباب،ّ"فقدّكانّكثيرّالدعاء،ّحليما ّعمنّظلمه،ّوأنالهّ

وهذاّمنتهىّاإليجابّوالوفاء،ّومنّالمناسبّأنّنقرأّسلوك5ّّمكروها ،ّولهذاّاستغفرّألبيهّمعّشدةّأذاهّله"

رة،ّتنتقلّمنّاألبّإلىّاالبن،ّوذاتهّالسلوكّتلقاهّسيدناّسيدناّإبراهيمّمعّأبيهّفيّإطارّقواعدّأدبيةّمستم

إبراهيمّمنّابنه،ّ"وبمثلّذلكّاللطفّواألدبّيكونّخطابّالولدّلوالده،ّولوّكانّأعلم،ّوأرفعّمكانة،ّلكنهّ

                                                 

َّواَلّي ْغِنيَّعْنَكَّشْيئ اّ)ّقوله:"وهيّّ-1 َّواَلّي ْبِصر  َّماّاَلَّيْسَمع  (َّياَّأَبِتِّإنِ يَّقْدَّجاَءِنيِّمَن42ّإْذَّقاَلّأِلَِبيِهَّياَّأَبِتِّلَمَّتْعب د 
ْيَطاَنَّكاَنِّللرَّْحَمِنَّعِصيًّاّ)(َّياَّأَبِتّاَلَّتْعب ِدّالش43َّّاْلِعْلِمَّماَّلْمَّيْأِتَكَّفاتَِّبْعِنيّأَْهِدَكِّصَراط اَّسِويًّاّ) ّالشَّ (َّيا44ّْيَطاَنِّإنَّ

ْيَطاِنَّوِليًّاّ) َكَّعَذاٌبِّمَنّالرَّْحَمِنَّفَتك وَنِّللشَّ َّأْنَّيَمسَّ ّ(/ّسورةّمريم45َأَبِتِّإنِ يَّأَخاف 
ّ 47سورةّمريمّاآليةّّ-2
ّاإلسالميّفيّاّ-3 ّالمتولي،ّصورّاإلعالم دراسةّفيّالتفسيرّالموضوعي،ّرسالةّّ-لقرآنّالكريمّرفاعيّعاطفّإبراهيم

ّ-هـ1432ماجستير،ّقسمّالتفسيرّوعلومّالقرآن،كليةّالعلومّاإلسالمية،ّجامعةّالمدينةّالعالمية)ّماليزيا(،ّعامّالنشر:ّ
ّ.203م،ّص2011ّّ

ّ.114سورةّالتوبةّاآليةّّ-4
ّتعالىّفيّضوءّالكتابّوالسنة،ّمطبعةّسفير،ّالقحطانيّسعيدّبنّعليّبنّوهف،ّمفهومّالحكمةّفيّّ-5 الدعوةّإلىَّّللاَّ

44ّالرياض،ّمؤسسةّالجريسيّللتوزيعّواإلعالن،ّالرياض،ّصّ
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المقامّالذيّالّيمكنّتجاوزهّبحال،ّويظهرّذلكّمنّخاللّتكرارّ}َّياَأَبِت{ّفيّالخطابّاإلبراهيميّألبيه،ّ

ّّ-عليهّالسالمّ-نن،ّوترفق،ّواستمالةّللقلوب.وفيّنفسّالمعنىّيبرزّموقفّإسماعيلوفيهّتح حينّقصَّ

ماّيرىّفيّنومه،ّمنّأنهّيذبحه،ّفلمّيكنّمنهّمعارضةّأوّتلكؤّبلّسارعّّ-عليهّالسالمّ-عليهّأبوهّإبراهيم

مشهدّلمّترّعينّّلطاعةّربه،ّوإعانةّأبيهّعلىّالطاعةّأيضا،ّواستسلمّألبيه،ّمستلقيا ّعلىّوجهه،ّفي

ّ.1الزمانّلهّمثيال "

ّّ:سلوك اإلعانة واإلغاثةّّ

يمكنناّأنّنحل لّهذاّالسلوكّمنّخاللّقصةّسيدناّموسىّعليهّالسالم،ّفمواقفهّالتيّأوردهاّالسياقّّّّّّ

ّوقولهّ ّاإليجابية، ّالشخصية ّصفات ّمن ّاإلنساني ّالجانب ّرعاية ّتعتبر ّالمداخلة ّهذه ّتجعل القرآني

ِّمْنَّخْيٍرَّفِقيرٌَّفسَّّتعالى:"﴿ ِّإنِ يِّلَماَّأْنَزْلَتِّإَليَّ َّفَقاَلَّربِ  َماّث مََّّتَولَّىِّإَلىّالظِ لِ  2ّ﴾َقىَّله 

لقدّشملتّهذهّاآليةّثالثةّسلوكياتّإيجابيةّمختلفةّفيّطبيعتها،ّاألولّإنسانيّوتمث لّفيّاإلعانةّّّّّّ

لظلّوهوّمنّالحياء،ّوالثالثّروحيّوهوّاللجوءّإلىّعلىّالسقي،ّوالثانيّاجتماعيّوتمث لّفيّالتوليّإلىّا

ّالسلوكيات،ّ ّفي ّالترتيب ّهذا ّخالل ّمن ّفهمها ّفيمكن ّاإلعجاز ّإشارة ّأما ّخيره، ّوانتظار ّتعالى هللا

فالشخصيةّاإليجابيةّتسعىّلرعايةّالناسّقبلّاالهتمامّبذاتها،ّفرغمّضعفّموسىّوجوعهّوعطشهّإال ّأ ن هّ

لّإعانةّالفتاتين،ّوإذا اصطحبناّماّتذكرهّبعضّالرواياتّمنّصعوبةّعمليةّالسقيّآنذاكّالتضحّإلىّّفض 

ّكانتّالمهمةّشاقة،ّيقولّالزمخشريّفيّهذاّالمعنى:ّ"أنهّوصلّإلىّذلكّالماءّوقدّازدحمتّعليهّ أيّحد 

ّفماّ ّلفراغهم، ّمترقبتين ّغنيمتها ّمع ّورائهم ّمن ّالضعيفتين ّورأى ّالعدد، ّمتكاثفة ّأناسّمختلفة ّمن أم ة

ّولكنهّأخ ّوالجوع، ّمنّالنصبّوسقوطّخفّالقدم ّكانّبه ّمعّما ّفيّدينّهللاّتلكّالفرصة، طأتّهم ته

                                                 

ّ 203عاطفّإبراهيمّالمتوليّرفاعي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
ّ 24سورةّالقصصّاآليةّّ-2
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رحمهماّفأغاثهما،ّوكفاهماّأمرّالسقيّفيّمثلّتلكّالزحمةّبقو ةّقلبهّوقو ةّساعده،ّوماّآتاهّهللاّمنّالفضلّ

ّ.1فيّمتانةّالفطرةّورصانةّالجبلة"

ّفيّّّّّّ ّالثالثية ّبتلك ّأحاطت ّالتي ّالظروف ّأيضا ّتهمنا ّالسالم، ّعليه ّموسى ّسلوك ّإليجابية وتبعا

السياقّالقرآني،ّفموسىّعليهّالسالمّي عتبرّفيّتلكّاألرضّوالمدائنّغريباّالّيعرفّأحدا،ّومعّذلكّ"فلمّ

2ّيّتعرفهّالنفوس"يتوانىّعنّتلبيةّدواعيّالمروءةّوالنجدةّوالمعروف,ّوإقرارّالحقّالطبيعيّالذ

ّيجبّأنّتكونّعليهّسلوكياتّالشخصيةّاإليجابيةّمنّّّّّّ ّما ّتدع م فيّالسياقّالقرآنيّلفتةّإعجازية،

ّالّ ّللفتاتينّاضطرارا مّخدمته ّفقد  ّالحكم، ّموسىّمنّالسقيّيدخلّتحتّهذا ّبهّسيدنا ّوالذيّقام إدراك،

صةّاألجرّوكرمّالخلقّفيّمساعدةّالضعيف,ّاختيارا،ّأيّبعدّأنّ"علمّضرورتهما,ّوذلكّمنهّانتهازا ّلفّر

،ّوانصرافهّإلىّالظل،ّفجمعّبينّطلبّالراحةّواالستعدادّللدعاءّوطلب3ّمعّماّبهّمنّالنصبّوالجوع"

الرزق،ّوبالتاليّ"فعظيمّصبرّموسىّعليهّالسالمّأظهرتهّكحالّمنّالّيطلب،ّوحينّطلبّدعاّبقولهّ"ربّ

ةّشوقهّوافتقارهّلم 4ّاّيريدّوزيادةّفيّالتضرعّهللّتعالى"إني"ّللتعبيرّعنّشد 

ّّى:سلوك رعاية األمانة ومراقبة هللا تعال 

َوَقاَلْتَّهْيَتَّلَكّّنحاولّقراءةّهذاّالسلوكّمنّقصةّسيدناّيوسفّعليهّالسالم،ّمنّقولهّتعالى:ّ﴿ّّّّّ

ّالظَّّ ِِّإنَّه َّربِ يَّأْحَسَنَّمْثَواَيِّإنَّه ّاَلّي ْفِلح  ،ّورغمّأنّالسياقّالّيشيرّمباشرةّإلىّرعاية5ّ﴾اِلم ونََّقاَلَّمَعاَذَّّللاَّ

األمانة،ّلكنّالتدقيقّيحيلناّإليها.ّقالّالبقاعيّأنّسيدناّيوسفّعليهّالسالمّقال:ّ"ّألزمّحصنّالذيّلهّ

صفاتّالكمالّوهوّمحيطّبكلّشيءّعلما ّوقدرة,ّوملجئيّالذيّينبغيّاالعتصامّبهّواللجوءّإليه؛ّوأنّهللاّ

                                                 

ّ 404،ّص3ّتفسيرّالزمخشري،ّجّ-1
2686ّ،ّص5ّهـ،ّج1412ّّ-،17ّالقاهرة،ّطّ-بيروتّ-الشروّققطبّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّدارّّ-2
هـ،1424ّم،2ّ،2002ّّالبقاعيّبرهانّالدين،ّنظمّالدررّفيّتناسبّاآلياتّوالسور،ّدارّالكتبّالعلميةّـّبيروت،ّطّ-3

ّ.557،ّص5ّج
ّ 557،ّص5ّالمصدرّنفسه،ّجّ-4
ّ 23سورةّيوسفّاآليةّّ-5
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ّبأنّتعالىّهوّمّو ّ}ّأحسنّمثواي{ ّأرجوّإحسانهّفيّهذا ّفأنا ّفيّكلّأمر, جديّومدبريّوالمحسنّإلي 

جعلّليّفيّقلبّسيدكّمكانةّعظيمةّحتىّخولنيّفيّجميعّماّيملكّوائتمننيّعلىّكلّماّلديه,ّفإنّ

ّوهذاّ ّللشيءّفيّغيرّموضعه, ّواضعا  ّكنتّظالما  ّلَلمانة خالفتّأمرّربيّفخنتَّمنّجعلنيّموضعا 

أحسن,ّألنهّيستلزمّنصحّالعزيز,ّولوّأعدناّالضميرّعليهّّ-معّكونهّأليقّبالصالحينّالمراقبينّ-رالتقدي

ّ.1لمّيستلزمّالتقوى"

إذاّضمنَّاّتحميلّالسياقّماّالّيطيق،ّفيمكنّفهمّاآليةّفيّنطاقهاّالتعبيريّالذيّيجعلّرعايةّاألمانةّّّّّّ

تسريّعلىّالمكانةّالتيّحظيّبهاّيوسفّعليهّالسالمّعندّهللاّتعالى،ّوالمكانةّالتيّحظيّبهاّعندّعزيزّ

معا.ّوإلىّهذاّالمعنىّأشارّصاحبّمصر،ّوبالتاليّفاألمانةّبالنسبةّلهّالّيجبّأنّت خانّعلىّالنسقينّ

ّلفظةّ"رب"ّتحتملّمعنيينّاثنين،ّويحملّالسياقّأيضاّتنبيها3ّوصاحبّالجواهر2ّالتحريرّوالتنوير ،ّوأن 

علىّسرعةّإدراكّالشخصيةّاإليجابيةّلمدلولّاإلحسانّورعايتهّواالعترافّبهّأيضا،ّقالّالسمرقندي:"وفيّ

ّاإلحسانّواجب ّمعرفة ّدليلّأن  ّاآلية ّوالظلمّّهذه ّألجلّشيئينّألجلّالمعصية ّيوسفّامتنعّعنها ألن 

4ّوألجلّإحسانّالزوجّإليه"

ّهذاّّّّّّ ّفيبدوّأن  ّالموقف، وفيّإشارةّبالغيةّمميزة،ّورغمّطبيعةّاالمتحانّواالفتتانّالذيّيحملهّهذا

لقّعليها،ّوالرعاية اإللهيةّالتيّّالسلوكّالذيّسلكهّالنبيّيوسفّعليهّالسالمّيرتبطّمعّالطبيعةّالتيّخ 

واَءَّواْلَفْحَشآءَّحظيّبها،ّوالتيّتحد ثّعنهاّالسياقّبعدّآيتينّحينّقال:"ّ﴿ ،ّوبالتالي5ّ﴾،ِلَنْصِرَفَّعْنه ّالسُّ

ّفقدّتوافقّامتناعّيوسفّعليهّالسالمّمعّالرعايةّاإللهية.

                                                 

ّ 46،ّص4ّالبقاعي،ّالمصدرّالسابق،ّجّ-1
ّ 94،ّص1ّم،ّج1997بنّعاشورّالطاهر،ّالتحريرّوالتنوير،ّدارّسحنونّللنشرّوالتوزيع،ّتونس،ّّ-2
ّ 231،ّص2ّالثعالبي،ّعبدّالرحمان،ّالجواهرّالحسانّفيّتفسيرّالقرآن،ّمؤسسةّاألعلميّللمطبوعات،ّبيروت،ّجّ-3
ّالفكرّ-4 ّدار ّالعلوم، ّبحر ّأحمد، ّبن ّمحمد ّبن ّالليثّنصر ّأبو ّجبيّ–السمرقندي ّمطرجي، ّمحمود ّتحقيق ،2ّروت،

ّ.187ص
ّ 24سورةّيوسفّاآليةّّ-5
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بهذاّالتوصيفّإذا،ّظهرّاهتمامّالقرآنّالكريمّبتصويرّالسلوكياتّاإليجابية،ّوجعلهاّجزءاّمهماّمنّّّّّّ

األحداث،ّفلمّتكنّإذاّمدلوالتهّقاصرةّعلىّالمجتمعّالذيّعاشتّفيهّتلكّالشخصيات،ّبلّأبقاهاّالسياقّ

ّالحدي ّنختم ّأن ّالمناسب ّومن ّقاطبة، ّاإلنسانية ّللمجتمعات ّموج هة ّمنّالقرآني ّالقسم ّهذا ّعن ث

ّ"الشعورّبالمسؤوليةّعاملّأساسيّفيّترقيةّمقومّاإليجابيةّفيّالفردّالمسلم" 1ّّالسلوكيات،ّبالتأكيدّعلىّأن 

 سلوكيات السلب في شخصيات القصص القرآني:

فيّإطارّمنظومتهّالتوجيهيةّوالتربوية،ّيعتمدّالقرآنّالكريمّأيضاّفيّبيانّطبائعّاألصنافّالبشرية،ّّّّّّ

ّلمقاصدّالقرآن،ّودعواتّاألنبياءّ هاّمعاكسا منّخاللّبعضّالسلوكيات،ّوالتيّتتخذّطابعاّسلبيا،ّوتوج 

والصالحين،ّوفيّذاتّالصددّتختارّالمداخلةّأنّتمثلّلهذاّبالسلوكياتّالتاليةّمنّخاللّإشاراتّالقرآنّ

ّالكريم.

ّّ:سلوك االستكبار والعصيان

كّدونّالبدءّبقصةّإبليس،ّفهوّمنشأّالضالل،ّومبدأّالكفر،ّوهوّقدّالّيليقّالحديثّعنّهذاّالسلّوّّّّّ

ّبهّويتبعّتعليماتهّكلّالكفارّمنّشياطينّاإلنسّوالجن" ،2ّ"إمامّالكفارّفيّالكفرّوالضاللّوالباطل،ّيأتمُّ

ّمفرداتّالراغب:"واإلمام:ّ ّفي ّجاء ّسلبيا، ّمعنى ّتؤديّأيضا ّطيبا، ّتؤديّمعنى ّكما ّهنا ّاإلمام ولفظة

.3ّ،ّإنساناّكأنّيقتدىّبقولهّأوّفعله،ّأوّكتابا،ّأوّغيرّذلكّمحقاّكانّأوّمبطال،ّوجمعه:ّأئمة"المؤتمّبه

َّيْنَته وَن﴾وقدّقالّتعالى:ّ ْم َّلَعلَّه  ْم َّله  َّأْيَماَن ّاَل ْم ِّإنَّه  ّاْلك ْفِر َّأِئمََّة ﴿َّفَقاِتل وا
ّوقالّأيضا:ّ،4ّ َّنْدع وّك لَّ ﴿َّيْوَم

5ّأ َناٍسِّبِإَماِمِهْم﴾

                                                 

ّ 69عليّجريشة،ّومحمودّمحمدّسالم،ّحاضرّالعالمّاإلسالمي،ّمطابّالدجوي،ّصّّ-1
ّطّ-2 ّعمان، ّوالتوزيع، ّللنشر ّالمنار ّدار ّالقرآن، ّفي ّوالمتبوعين ّاألتباع ّالفتاح، ّعبد ّصالح 1ّالخالدي -هـ1417،

ّ 31م،ّص1996
ّ 44،ّص1ّاألصفهانيّالراغبّالحسينّبنّمحمدّبنّالمفضل،ّمفرداتّألفاظّالقرآن،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّجّ-3
ّ 12سورةّالتوبةّاآليةّّ-4
ّ 71سورةّاإلسراءّاآليةّّ-5
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َّخَلْقَتِنيِّمْنَّناٍرّأم اّماّتعل قّبسلوكّإبليس،ّومنّخاللّقولهّتعالىّعلىّلسانه:ّّّّ ِّمْنه  َّخْيٌر َّأَنا ﴿َّقاَل

ذلكّأن2ّّوخطابهّهذاّيصلحّأنّيكونّ"نموذجاّللعصيانّالمطلقّواالستكبارّالمقيت"،1َّوَخَلْقَته ِّمْنِّطيٍن﴾

سلوكّإبليسّعليهّاللعنةّتضم نّنوعينّمنّالتكبر،ّأولهماّعلىّاالمتثالّألمرّهللاّتعالىّبالسجودّآلدم،ّ

وثانيهماّعلىّآدمّفيّطبيعةّونوعيةّالخلق،ّويهم ناّفيّصددّالحديثّعنّاستكبارّإبليس،ّأنّنشيرّإلىّ

يّاألعراف،ّفقدّجاءّأيضاّسياقّاآليةّالمواضعّالتيّوردّفيهاّالحديثّعنّهذاّالسلوك،ّفزيادةّعنّذكرهّف

َدِّإْذَّأَمْرت َكَّقاَلَّأَناَّخْيٌرِّمْنه َّخَلْقَتِنيّفيّسورةّص،ّوالبقرة،ّففيّاألعرافّقال:ّ َّتْسج  ﴿َّقاَلَّماَّمَنَعَكَّأالَّ

َّماَّمَنَعَكَّأْنَّتْسجّ ّوفيّصّقال3ِّمْنَّناٍرَّوَخَلْقَته ِّمْنِّطيٍن﴾ َّأْسَتْكَبْرَتَّأْمّ﴿َّقاَلَّياِّإْبِليس  ِّبَيَديَّ َدِّلَماَّخَلْقت 

ْلَناّوفيّالبقرةّقال،4ّ(َّقاَلَّأَناَّخْيٌرِّمْنه َّخَلْقَتِنيِّمْنَّناٍرَّوَخَلْقَته ِّمْنِّطيٍن﴾75ك ْنَتِّمَنّاْلَعاِليَنّ) :ّ﴿َّوِإْذّق 

ِّإْبِليَسَّأَبىّوَّ واّآِلَدَمَّفَسَجد واِّإالَّ د  5ّاْسَتْكَبَرَّوَكاَنِّمَنّاْلَكاِفِريَن﴾ِلْلَماَلِئَكِةّاْسج 

وإذاّأردناّأنّنجمعّالصورةّالعامةّلهذهّالمواضع،ّفجميعهاّيحملّطابعّاالمتحانّإلبليس،ّوهيّكذلكّّّّّّ

ّمسالةّاالمتحانّيجبّأنّتخضعّ تشتركّفيّتحديدّسلوكّاالستكبارّالذيّسلكهّإبليسّعليهّاللعنة،ّثمّإن 

ّإبليسّينزعّإلىّالسلوكياتّالسلبية،ّفقدّواجه"عقبةّكبرّنفسه،ّإلىّمغالبةّالنفسّفيّماّتمت حنّفيه،ّوألن 

وكانتّعلَّتهّالحقيقيةّهيّمرضّالكبرّالعنصريّالطبقي،ّوحينّامتحنّفيّمجالّهذهّالعقبةّالنفسيةّسقطّ

ّولمّيتراجع" 6ّفيّاالمتحان،ّثمّأصرَّ

وجيهها،ّيكونّأيضاّالسلوكّالسلبيّعبرّوكماّكانّالسلوكّاإليجابيّعامالّفيّتدعيمّالمجتمعاتّوتّّّّ

ّعبرّنتيجته،ّوهيّ ّفيّسوءّوضعيةّالمجتمعات،ّفسلوكّاالستكبارّاإلبليسيّساهمّأيضا نتائجهّمسهما

                                                 

ّ 12سورةّاألعراف،ّاآليةّّ-1
ّ 1266،ّص3ّفيّظاللّالقرآن،ّجّ-2
ّ 12سورةّاألعراف،ّاآليةّّ-3
ّ 74/75سورةّصّاآليتيتنّ-4
ّ 34ورةّالبقرةّاآليةّسّ-5
ّ 333،ّص1992ّهـ1412ّالميدانيّحبنكة،ّصراعّمعّالمالحدةّحتىّالعظم،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّط،ّ-6
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العقوبةّالتيّعوقبّبهاّمنّهللاّتعالى،ّفيّتأسيسّقواعدّإلهيةّساريةّعلىّالناسّوالمجتمعاتّاإلنسانيةّ

ّواحتقار ّنفسه، ّعظم ّثالثية" ّوعبر ّاالنتقام"ّجمعاء، ّفي ّورغبته ّالسالم، ّعليه ّفي1ّّآدم ّإبليس ظهر

خطاباتّالقرآنّالكريمّفيّصورةّشديدةّالسلبية،ّواعت برّتابعوهّبعدهّأيضاّفيّنفسّالمستوى.ّولذلكّنالّ

ّأتباعّإبليسّنفسّالمصيرّالذيّناله،ّعلىّحسبّماّجاءّفيّالقرآنّالكريم.

ّوالسلوكيّّّّّ ّالمواقف ّتحليل ّفي ّاجتهدنا ّيمكنناّإذا ّالقرآني، ّالقصص ّشخصيات ّفي ّاإليجابية ات

ّ ّقولهّتعالى: ِّفيّاأْلَْرِضّاالعتمادّعلىّاآلياتّالتيّتتحدثّعنّفرعون،ّومنها ه  ن ود  َّوج  ّه َو ﴿َّواْسَتْكَبَر

ّي ْرَجع وَن﴾ ّاَل ِّإَلْيَنا ْم َّأنَّه  َّوَظنُّوا ّاْلَحقِ  ِبَغْيِر
2ّ ،ّ ّمن ّآخر ّنوع ّمن ّسلبيته ّفي ّنابع ّمشهد االستكبارّفهو

ّفيّ ّنفسه ّتصوير ّفي ّبالغ ّقد ّذاته ّوهو ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالذم ّمن ّواسعا ّحظا ّنال ّففرعون البشري،

مواضعّتفوقّقدرةّالبشرّوطاقاتهم،ّلذلكّأصبحّنموذجاّبالغّالسلبية،ّويلزمناّهناّأنّنشيرّأنّفرعونّلمّ

ّومستعلي ّومتأل ها، ّمتغطرسا، ّكان ّبل ّفحسب، ّتكبره ّجهة ّمن ّسلبيا ّوطاغيا،ّيكن ّومفسدا، ّوفاسدا، ا،

ّسلوكّ ّعلى ّالتركيز ّأردنا ّوإذا ّفرعونية"، ّ"ظاهرة ّاعتباره ّأمكن ّالسلبيات ّلهذه ّوباستجماعه وقاتال،

ّوهوّ ّوالزعماء، ّالسادة ّمرضّوانحرافّيصيب ّاخطر ّ"فهو ّاإلنسانية ّبالمجتمعات ّوعالقته االستكبار،

ّ.3عنهمّبعدّذلك"ّأساسّلكلّالتصرفاتّوالممارساتّاالستعالئيةّالتيّتصدر

ّقواعدّّّّّّ ّأو ّتوجهاتّاجتماعية ّفيّسن ّالسلبية ّأو ّالسلوكياتّاإليجابية ّمساهمة ّأطروحة ّإطار في

إلهية،ّأوّمصائرّيؤولّإليهاّالناس،ّفالنموذجّالفرعونيّتجاوزّكونهّحدثاّفيّسلوكياته،ّإلىّبقاءّجثتهّ

ّسلّو ّاعتبار ّتجنبنا ّوإذا ّماديّوملموس. ّكدليل ّهي، ّكما ّبلّكاملة ّلهذا، ّالدافع ّهو كّاالستكبارّوحده

                                                 

ّ.117م،ّص1ّ،2011إمامّمحمدّعليّمحمد،ّاألنوارّالنعمانيةّفيّالدعوةّالربانية،ّمطبعةّالسالم،ّميتّغمر،ّطّ-1
ّ 39سورةّالقصصّاآليةّّ-2
ّ 167اح،ّالمرجعّالسابق،ّصّالخالديّصالحّعبدّالفتّ-3
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ّمنّ ّلغيره ّم نتجا ّاالستكبار ّ"سلوك ّاعتبار ّيمكن ّفإن ه ّفرعون، ّلشخصية ّالتابعة ّالسلوكيات بمختلف

ّ.1السلوكيات،ّوهوّالسببّفيّظهورّمتوالياتّسلوكيةّمتتابعةّيفعلهاّالمتبوعونّالمتأل هونّعادة"

بواحدةّمنّنتائجّفرعونّالمادية،ّففرعونّلمّيكنّطرفاّفيّّيمكنناّأيضاّأنّنستدلّلسلوكّاالستكبار،ّّّّّ

توجيهّالمجتمعّإلىّمختلفّالسلبيات،ّبلّداعماّأيضاّلكلّمنّيتبناها،ّفقدّكانّقارونّواحداّمنّنتائجهّ

،ّموقفوت فيدناّقراءةّهذاّال،2ّ:ّ﴿َّقاَلِّإنََّماّأ وِتيت ه َّعَلىِّعْلٍمِّعْنِدي﴾وأتباعه،ّقالّتعالىّعلىّلسانّقاروّن

حرصّالقرآنّالكريمّعلىّالربطّبينّقيمةّالمالّوعالقتهّباإلنسان،ّوبينّقيمةّشكرّالنعمة،ّلكنّنكرانّ

ّ.3قارونّلهذاّجعلهّ"نموذجاّمكرراّفيّالبشرية"

منّالمناسبّاإلشارةّأنّالشخصيةّالسلبيةّتجمعّسلوكياتّسلبيةّعديدة،ّوشخصيةّقارونّكشخصيةّّّّّّ

زعتهاّالسلبيةّوالعدائية،ّفيبدوّأنّقارونّلمّيستحقّالعقابّبالخسفّبسببّفرعونّالّتختلفّعنهاّفيّن

ّاألرض،ّ ّفي ّوإفساده ّللدنيا، ّبماله ّوحب ه ّقومه، ّعلى ّالبغي ّفي ّتواليه ّبسبب ّبل ّالسلبي، ّالسلوك هذا

ّإلىّناحيةّ ّالسياقّأيضا ّوي فيدنا ّوهيّمتوالياتّاجتذبتّعقابّالخسف، ّعلىّخلقّهللا، ّبزينته وافتخاره

ّفيّكتبّاألدبّأنّبالغ ّجاء ّوقد ّالخسف، ّعملية ّعلىّسرعة ّتدلُّ ّ"فخسفنا" ّفقوله ّوملمحّإعجازي، ية

ّالتيّ ّالممتدة ّذاتّاألصوات ّمعناها: ّلفظها ّيشبه ّالتي ّ"فاأللفاظ ّدالالتّعلىّحسبّحروفها، لَللفاظ

رعة،ّوتلكّالتيّبأصواتهاّتعبّ  عة،ّوالقصيرةّالتيّتوحيّبالخف ةّوالس  رّعنّالقوةّوالن شاط،ّتوحيّبالط ولّوالس 

ّ.4والهدوءّأوّالخشيةّواالضطراب،ّواأللمّوالعياء،ّأوّالن عومةّوالت رف"

لقدّكانتّثالثيةّإبليسّوفرعونّوقارونّمدخالّشيطانياّللمجتمعاتّاإلنسانية،ّساهمتّبشكلّسلبيّّّّّّ

ّفيّوضعيةّالناس،ّوعالقاتهمّاإلنسانية،ّحتىّأصبحتّفيّعرفّالعقائدّمنّالمحذّو رات،ّقالّابنّجدا

                                                 

ّ 167المرجعّنفسه،ّصّّ-1
ّ 78سورةّالقصصّاآليةّّ-2
ّ 240رفاعيّعاطفّإبراهيمّالمتولي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
ّ .1999هـ،2ّ،1419ّياسوفّأحمد،ّجمالياتّالمفردةّالقرآنية،ّدارّالمكتبي،ّدمشق،ّطّ-4
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ّإبليسّوفرعونّ ّابتليّبها ّاأللفاظّالثالثة ّوليّوعنديّفإنّهذه ّ"وليحذرّكلّالحذرّمنّطغيانّأنا القيم

،1ّوقارونّ}ّأناّخيرّمنهّ{ّإلبليسّو}ّليّملكّمصرّ{ّلفرعونّو}ّإنماّأوتيتهّعلىّعلمّعنديّ{ّلقارون"

ةّكانّلترقيةّالعبد،ّوإذاّكانّبعدّالمعصيةّوهيّأيضاّاألصلّفيّمعرفةّنوعّاالبتالء،ّ"فإذاّكانّبعدّالطاع

ّللعذابّوالنقمة" ّسببّالخالقّوالمخلوق2ّّكان ّ"نفىّبها ّكونه ّالواسعة ّالسلبية ّقارون ّاكتسبتّعبارة لقد

ّفالمالّقدّيكونّمنّهللاّهبة،ّأوّيجعلّلهّسبباّمنّالناس.3ّمعا"

ّ:ّسلوك المعاندة والبالهة

منّأنسبّاآلياتّالقرآنيةّلهذاّّالسلوكّتلكّالمحاججةّالقائمةّبينّسيدناّإبراهيمّعليهّالسالمّوالذيّّّّّّ

َّربِ َيّّحاجهّفيّربه،ّقالّتعالى ِّإْبَراِهيَمِّفيَّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللاَّ ّاْلم ْلَكِّإْذَّقاَلِّإْبَراِهيم  ﴿َّأَلْمَّتَرِّإَلىّالَِّذيَّحاجَّ

ّبِّالَِّذيّي حّْ َّفْأِت ّاْلَمْشِرِق ِّمَن ْمِس ِّبالشَّ َّيْأِتي َّّللاََّ َّفِإنَّ ِّإْبَراِهيم  َّقاَل َّوأ ِميت  ّأ ْحِيي َّأَنا َّقاَل َّوي ِميت  ِّمَنِّيي َها

هاّفاصالّ،4ّاْلَمْغِرِبَّفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَر﴾ وهيّالّتختلفّفيّجوهرهاّعنّادعاءاتّفرعون،ّلكنهاّتتخذّتوج 

،ّفصاحبّالسلوكّالسلبيّالّيكونّكذلكّدوماّمنّجهةّدهاءهّأوّذكاءه،ّبلّقدّيكونّبينّالذكاءّوالغباء

بفاعلّنوعّبليدّمنّالتفكير،ّلذاّتتجهّبعضّالكتاباتّإلىّالبحثّفيّالغرضّمنّذكرّاسمّفرعونّوعدمّ

ذكرّاسمّالنمرودّفيّقصةّإبراهيمّعليهّالسالم،ّوأرجعتّذلكّإلىّأن:"فرعونّلماّانتبهّإلىّضعفّحججهّ

ّبينّ هّالمحاورة ّموسىّلمّيدخلّفيّمواجهةّمباشرةّمعهّومعّمقوماتهّالفكريةّوالعقائدية،ّوج  أمامّسيدنا

ّ.5ّموسىّوالسحرة،ّوأماّالنمرودّفقدّدفعتهّبالهتهّإلىّالمحاورةّالمباشرةّالتيّب هتّبسببها"

                                                 

عبدّالقادرّّ-المعادّفيّهديّخيرّالعباد،ّتحقيق:ّشعيبّاألرناؤوطالزرعيّمحمدّبنّأبيّبكرّأيوبّأبوّعبدّهللا،ّزادّّ-1
ّ.434،ّص2،ّج14ّ،1407،1986األرناؤوط،ّمؤسسةّالرسالة،ّمكتبةّالمنارّاإلسالمية،ّبيروت،ّالكويت،ّط

ّطّ-2 ّمصر، ّغمر، ّميت ّالسالم، ّمطبعة ّهللا، ّإلى ّالدعوة ّفي ّمضيئة ّكلمات ّمحمد، ّعلي ّمحمد 1ّإمام م،2005ّ،
ّ.291ص

ّ.242مدّعليّمحمدّإمام،ّالمرجعّنفسه،ّصّمحّ-3
ّ.258سورةّالبقرةّاآليةّّ-4
ّ. 133الشهرزوري،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-5
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يّمواقفّحرجةّيدفعّسلوكّالعنادّبصاحبهّإلىّوضعّتصوراتّخاطئةّتجاهّالناس،ّتجعلهّعادةّفّّّّّ

جدا،ّفالّيكونّنظرّصاحبهّإلىّالقضاياّوفقّالمنطقّوالعقل،ّبلّوفقّتخيالتّالّينتبهّإليهاّإالّحينّ

ت صادفهّّالمواقفّالحقيقية،ّفالسلبيةّالظاهرةّفيّشخصيةّالنمرودّجلبتّلهّحماقةّاكتشفهاّحينّالمحاورة،ّ

حاورّلمثلّهذهّالشخصياتّأنّيستغلّمواطنّوعب رّعنهاّالقرآنّالكريمّبالبهتان،ّويكونّعلىّالطرفّالم

ّلهّسلطاناّفيّاألرضّفيحيّويميت،ّوأنّإبراهيمّمنّأفرادّالشعب 1ّالضعف،ّ"ّفالنمرودّتخي لّواعتقدّأن 

داخلّتحتّسلطتهّالخاضعةّأيضاّلإلحياءّواإلماتة،ّلكنّسيدناّإبراهيمّحينّاكتشفّثقافتهّوخواءهّالفكريّ

،ّانتقلّبالحوارّنقلةّنوعية،ّ"فلماّسمعّجوابهّاألحمقّلمّيحاجهّفيه2ّموتوسذاجةّتصوراتهّحولّالحياةّوال

ّ.3ولكنّانتقلّإلىّماّالّيقدرّفيهّعلىّنحوّذلكّالجوابّليبهتهّأولّشيء"

ّالنوعّّّّّّ ّنمطّتفكيرّهذا ي فيدناّالتعجبّاإللهيّمنّذهنيةّالمحاججّفيّالبحثّعنّسببه،ّوالظاهرّأن 

ّتّ  ّال ّالشخصياتّوسلوكياتها ّالمنكرّمن ّالملك ّ"فهذا ّالفهم، ّأو ّللتغي ر ّقابلة ّشخصية ّاعتبارها ّفي عين

وعدمّانتباههّلهذا4ّّالمتعنتّإنماّينكرّويتعنتّلنفسّالسببّالذيّكانّينبغيّمنّأجلهّأنّيؤمنّويشكر"

َّتَرّفهيّكلمةّيوقفّ ّقولهّتعالىَّأَلْم ّأما ّالتعجبّاإللهيّفيّقولهّ"ألمّتر"،ّقالّالرازي:ّ" رّسر  بهاّيفس 

،ّوبالنظرّإلىّهذاّالعجبّوظ فّالسياقّماّيقابلهّمن5ّالمخاطبّعلىّتعجبّمنهاّولفظهاّلفظّاالستفهام"

ّعنهّالسياقّبأن هّب هت،ّويناسبناّأنّنستدلّلهذاّبالرجوعّإلىّ نتائج،ّوهوّذلكّالموقفّالغريبّالطيّعبر 

ّ.6ّالنظرّإلىّالغيرّبتعجب"المعنىّاللغويّللفظة،ّفقدّنحىّالزمخشريّبهاّفيّاألساسّإلىّمعنىّ"

ّّّ
                                                 

ّ 621م،ّص1ّ،1403ّ،1983ّإبراهيمّمحمدّبنّقطب،ّمذاهبّفكريةّمعاصرة،ّدارّالشروق،ّبيروت،ّطّ-1
ّ 133الشهرزوري،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
ّ 333صّ،1ّالزمخشري،ّالمصدرّالسابق،ّجّ-3
ّ،297ّ،ّص1ّقطبّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّالمصدرّالسابق،جّ-4
19ّّ،ّص7ّ،ّج1،ّط1420ّ،2000الرازي،ّفخرّالدين،ّمفاتيحّالغيب،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّّ-5
ّطّ-6 ّلبنان، ّبيروت، ّالكتبّالعلمية، ّدار ّالسود، ّباسلّعيون ّمحمد ّتحقيق، ّأساسّالبالغة، 1ّالزمخشري، هـ،1419ّ،

ّ 83،ّص1ّم،ّج1998
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ّّر:سلوك الع جب والغرو 

َوَدَخَلّتتمث لّهذهّالصورةّبوضوحّفيّقصةّالصاحبّالكافرّفيّسورةّالكهف،ّوذلكّفيّقولهّتعالى:ّ﴿ّّّّ

اّ) َّأَبد  َّهِذِه َّأْنَّتِبيَد َّقاَلَّماَّأظ نُّ ِّلَنْفِسِه 35َّجنََّته َّوه َوَّظاِلٌم ِّإَلىَّربِ يّ(َّوَماَّأظ نُّ َّوَلِئْنّر ِدْدت  َّقاِئَمة  اَعَة السَّ

ْنَقَلب ا ِّمْنَهاّم  َّخْير ا ّالمقامّيتخذ 1ّ﴾أَلَِجَدنَّ ،ّفاآليةّتصو رّواحداّمنّأمراضّالنفوسّاإلنسانية،ّلكنهّفيّهذا

اطالعّّجانباّمتطرفاّجدا،ّتجاوزّبهّصاحبهّالحدّاألدنىّمنّالثقةّبالنفس،ّإلىّذلكّاليقينّالذيّيرقىّإلى

ّعلىّالغيبيات.ّ

ظلمهّ»ّقالّابنّعطية:ّ"ّأفردّالجنةّمنّحيثّالوجودّكذلك،ّإذّالّيدخلهماّمعا ّفيّوقتّواحد،ّوّّّّّ

ّلنفسهّ ّالفاسدةّفيّالشكّفيّالبعث،ّفقدّنصّعلىّذلكّقتادةّوابنّزيد،ّوفيّشكهّفيّ«: كفرهّوعقائده

ماواتّواألرضّوأنواعّالمخلوقات،ّوإنّكانتّحديثّالعالمّإنّكانتّإشارتهّبّ}هذه{ّإلىّالهيئةّمنّالس

إشارتهّإلىّجنتهّفقط،ّفإنماّفيّالكالمّتساخفّواغترارّمفرطّوقلةّتحصيل،ّوكأنهّمنّشدةّالعجبّبلّ

ّ.2والسرورّأفرطّفيّوصفهاّبهذاّالقول"

لقدّجاءتّألفاظّالسياقّفيّاآليةّواضحةّفيّحجمّّماّاقترفهّصاحبّالجنتين،ّوسلوكهّالمتطرفّّّّّّ

علتهّيقابلّالنعمةّبنوعينّمنّالسلبية،ّأوالهماّنكرانّوجودّالمعاذ،ّوبالتاليّدوامّهذهّالنعمةّمعّإقصاءّج

ّوالثانيّذلكّاليقينّالذيّيدفعهّإلىّضمانّاألفضلّفيّالنعمّفيّحالّوجودّ ّوموجدها، ّومسببها سببها

يّمختلفّالمجتمعاتّاإلنسانية،ّالمعاذ،ّوينفعناّهذاّالنوعّمنّالتعالىّفيّفهمّطبيعةّالشخصيةّالمغرورةّف

والتيّالّتبدوّمنّخاللّسلوكياتهاّتكتفيّبالنظرّإلىّوقعهاّالمعيش،ّبلّتعتبرهّمرحلةّآنيةّبالنسبةّلماّهوّ

ّالغرورّيخيلّ"ّآت، ّهذا ّيكشفّ"أن  ّالمغرورة ّالممثلةّفيّشخصياتها ّإنّتحليلّالمجتمعاتّاإلنسانية ثم

أنّالقيمّالتيّيعاملهمّبهاّأهلّهذهّالدنياّالفانيةّتظلّمحفوظةّلهمّّلذويّالجاهّوالسلطانّوالمتاعّوالثراء,

                                                 

ّ 36سورةّالكهفّاآليةّّ-1
عبدّّتحقيق:،ّاألندلسيّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّبنّعطية،ّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيزّالمؤلفّ-2

ّ 542،ّص3ّم،ّج1993هـّـ1ّ،1413ّط–لبنانّّ-السالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلميةّ
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حتىّفيّالمَلّاألعلى!ّفماّدامواّيستطيلونّعلىّأهلّهذهّاألرضّفالّبدّأنّيكونّلهمّعندّالسماءّمكانّ

،ّوهمّيتعاملونّبهذاّالقناعةّوعلىّنمطّمنّاليقينّيجعلهاّفيّنهايةّالمطافّكالذيّحاجّإبراهيم1ّملحوظا"

ّ﴿ّفي ّالموقفّحينّقال: ّالسياقّفيّنهاية ّذكره ّالنوعّمنّالنهاياتّبما ّونستدلّلهذا ِّبَثَمِرِهّربه. َوأ ِحيَط

َّياَّلْيَتِنيَّلْمّأ ْشرِّ وِشَهاَّوَيق ول  َّكفَّْيِهَّعَلىَّماَّأْنَفَقِّفيَهاَّوِهَيَّخاِوَيٌةَّعَلىّع ر  اَفَأْصَبَحّي َقلِ ب  ّ.2﴾ْكِّبَربِ يَّأَحد 

منّأهمّماّاعتمدّعليهّالسياقّفيّالتحذيرّغيرّالمباشرّمنّهذاّّالسلوك،ّهوّإغفالهّالسمّصاحبّّّّّّ

أنّيذكرّنماذجّمتعددةّللحوارّمنسوباّإلىّأطرافه،ّفإنهّقدّيذكرّ"ّالجنتين،ّفإذاّكانتّعادةّالقرآنّالكريم

اّآخرّغيرّمنسوبّإلىّأطرافهّبأعالمهّالمشخصة،ّإنماّيذكرّالحوا رّنفسهّفقط،ّمماّيوحىّبأنّنموذج 

 .3"المهمّإنماّهو:ّتقريرّالمبدأ،ّفيّذاته،ّبصرفّالنظرّعنّأشخاصه

إذاّاتسعّبناّالمقام،ّوأمكنناّالنظرّإلىّهذاّالسلوكّمنّجانبهّالعقدي،ّففيّاآليةّدليلّقاطعّعلىّأنّّّّّّ

،ّفقدّكفرّصاحبّالجنتين4ّالكفرّالّيجتمعّمعّاإلقرارّعلىّوجودّهللاّتعالىّأوّصفاته،ّأوّاليومّاآلخر"

لقرآنّالكريمّداللةّعلىّهذا.ّإضافةّبالمعاذّأصال،ّثمّافترضّوجوده،ّوتعتبرّهذهّاآليةّأحدّموطنينّفيّا

واإلىّقولهّتعالى﴿ّ نَّاّت َراب اَّأِإنَّاَّلِفيَّخْلٍقَّجِديٍدّأ وَلِئَكّالَِّذيَنَّكَفر  ْمَّأِإَذاّك  ّ.5﴾َوِإْنَّتْعَجْبَّفَعَجٌبَّقْول ه 

مّالقرآنّالكريمّهذهّالشخصياتّالسلبيةّفيّتصرفاتهاّوسلّّّّّ وكياتها،ّوإذاّبمثلّهذهّالتوصيفاتّإذا،ّقد 

ّالنظرّ أردناّأنّنختمّالحديثّعنهاّوعنّطبيعتها،ّفليكنّالقاسمّالمشتركّبينهاّمناسباّفيّاالستدالل.ّإن 

ّالقرآنّالكريمّقدّشاركّبينهاّ فيّالمواقفّاألربعةّللسلوكياتّالسلبيةّالتيّاعتمدتهاّالمداخلةّسي نب هّإلىّأن 

ّالذيّدفعّإلىّهذاّهوّتلكّالسلبيةّالواضحةّفيّطبيعةّالوصف،ّرغمّاختالفّطبيعةّالسلوك،ّ وواضحّأن 
                                                 

ّ 2270،ّص4ّفيّظاللّالقرآن،ّجّ-1
ّ 42سورةّالكهفّاآليةّّ-2
صبحّعبدّالمجيدّحامد،ّالردّالجميلّعلىّالمشككينّفيّاإلسالمّمنّالقرآنّوالتوراةّواإلنجيلّوالعلم،ّدارّالمنارةّللنشرّّ-3

24ّم،ّص2003ّّّ-هـ2ّ،1424ّّمصر،ّطّ–والتوزيعّوالترجمة،ّالمنصورةّ
دارّالشامية،ّجدةّّ-والنصارى،ّتحقيق،ّمحمدّأحمدّالحاج،ّدارّالقلمالجوزيةّابنّقيم،ّهدايةّالحيارىّفيّأجوبةّاليهودّّ-4

584ّمّـّص1996ّّ-هـ1ّ1416ّالسعودية،ّطّ–
ّ 5سورةّالرعدّاآليةّّ-5
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فيهاّوقدّشاركّالقرآنّالكريمّهذهّالمواقفّاألربعةّوالواردةّعلىّسبيلّالتمثيلّللسلوكياتّالسلبية،ّـّشاركّ

ّ ﴿:ّ ّإبليس ّقصة ّفي ّفقال ّبالكفر، ّأصحابها ّوصف ّفي ّـ ِّمَنّبينها َّوَكاَن َّواْسَتْكَبَر َّأَبى ِّإْبِليَس ِإالَّ

واِّبآَياِتَّّللاَِّّ،ّوقالّفيّقصةّفرعونّ﴿1﴾اِفِرينَّاْلكَّ ،ّوقالّفيّقصة2ّ﴾َكَدْأِبّآِلِّفْرَعْوَنَّوالَِّذيَنِّمْنَّقْبِلِهْمَّكَفر 

َقاَلَّله َّصاِحب ه َّوه َوّي َحاِور ه ّ،ّوقالّفيّصاحبّالجنتينّ﴿3﴾َفب ِهَتّالَِّذيَّكَفرَّ﴿ّالذيّحاجّإبراهيمّفيّربه:

ّمم4﴾َأَكَفْرتَّ ّكمنظومةّ، ّالكريم ّإلىّالقرآن ّالنظر ّوفيّإطار ّالقرآنيّللسلوكّالسلبي، ّالذم ّيوحيّبدقة ا

ّسياقّ ّفي ّنطاقها ّيخرجّعن ّال ّأيضا ّفإن ه ّوترهيبا، ّترغيبا ّواإلرشاد ّالهداية ّهدفه ّوأن  ّمتكاملة، تربوية

ّالتدليلّعلىّالسلوكّاإليجابيّأوّالسلبي،ّمنّخاللّشخصياتّالحدثّفيّالقصص.ّ

 والتوصيات:الخاتمة 

منّخاللّهذاّالتحليلّالمقتضبّيمكنناّتحديدّسماتّالشخصياتّاإليجابيةّوالسلبية،ّوذلكّمنّجهةّّّّّ

ّفيّ ّتسهم ّمنها ّوالسلبية ّالتشريع، ّفي ّتسهم ّمنها ّفاإليجابية ّالمجتمع، ّفي ّوتأثيرها ّسلوكياتها، طبيعة

ّفيّالصنفينّمعا ّيت جهّالسياقّالقرآنيّعادةّحالّالمصير،ّومنّخاللّالنماذجّالتيّتمّاالستداللّبها ،

طرحهاّّإلىّربطهاّبواقعهاّالعقائديّوالتوحيدي،ّوألنّغرضّالقصةّالقرآنيةّيتعدىّجانبهاّاإلنشائيّإلىّ

ّجانبهاّالتربويّوالتوجيهي،ّفيمكنناّأنّنحددّبعضّالنتائجّتبعاّللحاالتّالمدروسة:

همّوتغييرهمّمنّمواقفهمّالسلبيةّإلىّماّهمّأصحابّالسلوكياتّاإليجابيةّيجتهدونّفيّتحويلّمجتمعاتّ-

عليهّمنّاإليجابية.ّوعلىّالعكسّمنّذلكّفأصحابّالسلوكياتّالسلبيةّيحرصونّعلىّبقاءّمجتمعاتهمّ

ّعلىّالتمييزّ ّوالقدرة ّوالعقل، ّفيّالفهم ّلإليجابية ّفيّالسلوكّتابعة ّاإليجابية ّإن  ّثم ّعليه، ّهم ّ علىّما

ّابعةّلضعفّفيّالعقل،ّوعدمّقدرةّعلىّنباهةّالتفكير.واإلدراك.ّوالسلبيةّفيّالسلوكّت

                                                 

ّ 34سورةّالبقرةّاآليةّّ-1
ّ 52سورةّاألنفالّاآليةّّ-2
ّ 258سورةّالبقرةّاآليةّّ-3
ّ 37سورةّالكهفّاآليةّّ-4
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ّإيجابيةّّ- ّاإلسالمية ّالسلوكيات ّكل ّاعتبار ّفي ّتعين ّالقصصّالقرآني ّشخصيات ّفي ّالنظر توسيع

ّبأصلّالتشريع،ّوكلّمنهياتّاإلسالمّهيّسلوكياتّسلبية،ّنتائجهاّالّترتبطّ باألصل.ّوهيّمأمورّبها

ّالقرآنّالكريمّيوليّللذكرّوالحذفّفيّأحداثهّالقصصيةّّبالمجتمعاتّاإلسالمية.ّومنّالمناسب التأكيدّأن 

ّقدّ ّوكما ّوأهميتهّفيّسيرّاألحداث، ّأوّلنمطّتفكيره ّلقيمةّالشخص، ّيكونّذلكّتبعا ّوقد أهميةّمعتبرة،

يذكرّالشخصيةّاإليجابيةّقدّالّيذكرهاّأيضاّكقصةّالرجلّالذيّجاءّمنّأقصاّالمدينةّيسعى،ّوكماّيذكرّ

ّالسلبية،ّقدّالّيذكرهاّأيضا،ّكقصةّالذيّحاجّإبراهيمّفيّربه.الشخصيةّ

ّعلىّحرصّالخطابّالقرآنيّّ- ّمؤكدة ّوترابطها، ّوتناسبها ّفيّتناسقها ّالقصصية لقدّجاءتّالمنظومة

ّمنهجّالنبيّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّتابعّلمنّسبقهّ علىّهدايةّالشعوبّوالمجتمعاتّاإلنسانية،ّوأن 

الصالةّوالسالم.ّويدفعناّهذاّالتشاركّالنبويّإلىّفهمّطبيعةّهذهّالمجتمعاتّالتيّت نتجّمنّاألنبياءّعليهمّ

ّقدمّ ّقديمة ّتبدو ّالصراعّبينّاإليمانّوالكفر ّقصة ّإن  ّثم ّفيّسلوكياتها، ّومتنوعة ّمختلفة ّبشرية أنماطا

ّالمن ّقد متّهذه ّوقد ّالدعوي، ّفيّإطاره ّالصراعّقائما ّوالّيزالّهذا ّالقصصيةّالرساالتّالسماوية، ظومة

ّتدليالتّقويةّعلىّمناهجّاألنبياءّفيّتعامالتهمّمعّمجتمعاتهم.

ّعلىّاستخراجّقصصّّّّّ ّأساسا ّترتكز ّالمختلفة، ّالقرآنية ّللقضايا ّمدع مة ّواحدة ّتوصية ّبتقديم نكتفي

األنبياءّومناهجهمّمنّالقرآنّالكريمّوإفرادهاّبالتأليفّوالتحليلّالمستفيض،ّثمّترجمتهاّإلىّلغاتّمختلفة،ّ

ّالنبيّع ليهّالصالةّوالسالمّكغيرهّمنّاألنبياء،ّإسهاماّفيّتقديمّالصورةّالحقيقيةّلإلسالم،ّوالتأكيدّعلىّأن 

ّفاألديانّوالنبوةّمصدرهماّواحد،ّوهذاّالّتقتضيّالتمايزّبينّالمجتمعات.

الّتزالّنظرةّالمجتمعاتّالغربيةّإلىّالمجتمعاتّاإلسالميةّقاصرةّومجحفة،ّونعتقدّأنّتوضيحّقضاياّّّّّ

ّفيّتصح ّسيكونّعامالّمهما ّرعايةّالقصصّالقرآنيّللمجتمعاتّالغربية ّقناعة ّوتدعيم ّالتصورات، يح

ّاألنبياءّجميعاّلمصلحةّالشعوبّوالمجتمعاتّاإلنسانية.

ّ
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 المصادر والمراجع:

 أوال: المصادر

ّالقرآنّالكريمّبروايةّحفص

 األصفهاني،ّالراغبّأبوّالقاسمّالحسينّبنّمحمد،ّمفرداتّألفاظّالقرآن،ّدارّالقلم،ّدمشق.ّ .1

غالبّبنّعطية،ّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيزّالمؤلف،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّّاألندلسي، .2

 م،1993ّهـّـ1ّ،1413ّط–لبنانّّ-تحقيق:ّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلميةّ

البغوي،ّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعودّبنّمحمدّبنّالفراء،ّمعالمّالتنزيلّفيّتفسيرّالقرآن،ّّتحقيق،ّ .3

 هـ.1ّ1420ّّبيروت،ّط–عبدّالرزاقّالمهدي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربيّ

ّط .4 ّبيروت، ّـ ّالعلمية ّالكتب ّدار ّتناسبّاآلياتّوالسور، ّفي ّالدرر ّنظم ّالدين، ّبرهان ،2ّالبقاعى

 ّّـ،ه1424ّمّـ2002ّّ

 الثعالبي،ّعبدّالرحمان،ّالجواهرّالحسانّفيّتفسيرّالقرآن،ّمؤسسةّاألعلميّللمطبوعات،ّبيروت،ّ .5

ّ-الجوزيةّابنّالقيم،ّهدايةّالحيارىّفيّأجوبةّاليهودّوالنصارى،ّتحقيق،ّمحمدّأحمدّالحاج،ّدارّالقلم .6

ّمّـ1996ّّ-هـ1ّ1416ّالسعودية،ّطّ–دارّالشامية،ّجدةّ

 .1،ّط1420ّ،2000مفاتيحّالغيب،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّالرازي،ّفخرّالدين،ّ .7

الزمخشريّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمر،ّالكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوهّالتأويل،ّ .8

 بيروت.ّ–عبدّالرزاقّالمهدي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربيّ

9. ّ ّباسلّعيونّالسود، ّتحقيق،ّمحمد ّأساسّالبالغة، ّلبنان،ّالزمخشري، ّبيروت، دارّالكتبّالعلمية،

 م.1998هـ،1ّ،1419ّط
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ّشعيبّ .10 ّتحقيق: ّفيّهديّخيرّالعباد، ّالمعاد ّزاد ّبنّأبيّبكرّأيوبّأبوّعبدّهللا، الزرعيّمحمد

الكويت،ّّ–بيروتّّ-مكتبةّالمنارّاإلسالميةّّ-عبدّالقادرّاألرناؤوط،ّمؤسسةّالرسالةّّ-األرناؤوطّ

 .1986،ّ-14ّ،1407ّط

 بيروت،ّتحقيقّمحمودّمطرجي.ّ–السمرقندي،ّأبوّالليثّبحرّالعلومّدارّالفكرّ .11

ّالبحوثّ .12 ّمكتب ّبالقرآن، ّالقرآن ّإيضاح ّفي ّالبيان ّأضواء ّمحمد، ّبن ّاألمين ّمحمد الشنقيطي

 م.1995ّ-هـ1415ّّ-والدراسات.ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشر،ّبيروتّ

ّال .13 ّتأويل ّفي ّالبيان ّجامع ّجرير، ّبن ّمحمد ّمؤسسةّالطبري، ّشاكر، ّمحمد ّأحمد ّتحقيق، قرآن،

ّ.2000هـ/1ّ،1420الرسالة،ّط

العماديّأبوّالسعودّمحمدّبنّمحمد،ّإرشادّالعقلّالسليمّإلىّمزاياّالقرآنّالكريم،ّدارّإحياءّالتراثّ .14

 العربيّّبيروت.

 م.1997بنّعاشورّالطاهر،ّالتحريرّوالتنوير،ّدارّسحنونّللنشرّوالتوزيع،ّتونس،ّ .15

ّأبو .16 ّوإبراهيمّّالقرطبي، ّالبردوني ّأحمد ّتحقيق: ّالقرآن، ّألحكام ّالجامع ّأحمد، ّبن ّهللاّمحمد عبد

 م.1964ّّ-هـ2ّ،1384ّالقاهرة،ّطّ–أطفيش،ّدارّالكتبّالمصريةّ

 المراجع:

 الجليندّمحمدّالسيد،ّاالستشراقّوالتبشير،ّدارّقباءّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع. .17

 اإلسالمي،ّمطابّالدجوي،ّالقاهرة،ّعابدينجريشةّعليّومحمودّمحمدّسالم،ّحاضرّالعالمّ .18

دةّمنَّداِخِلَها،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّط .19 نناّمهدَّ و   م.8ّّ،1983ّحسينّمحمدّمحمد،ّح ص 

،1ّخالديّصالحّعبدّالفتاح،ّاألتباعّوالمتبوعينّفيّالقرآن،ّدارّالمنارّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّط .20

 م.1996هـ/1417



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

151 

ّص .21 ّالمتولي، ّإبراهيم ّعاطف ّالكريمرفاعي ّالقرآن ّفي ّاإلسالمي ّاإلعالم ّالتفسيرّّ-ور ّفي دراسة

ّالمدينةّ ّجامعة ّاإلسالمية، ّالعلوم ّالقرآن،كلية ّوعلوم ّالتفسير ّقسم ّماجستير، ّرسالة الموضوعي،

 م.2011ّّ-هـ1432ّّالعالميةّ)ماليزيا(،ّعامّالنشر:ّ

 1ّ،1410،ّسوريا،ّطالشهرزوريّيادكارّلطيف،ّجمالياتّالتلقيّفيّالسردّالقرآني،دارّالزمان .22

الممارسةّّ-الطويلّيوسفّالعاصيّإبراهيم،ّالحملةّالصليبيةّعلىّالعالمّاإلسالميّوالعالمّ)الجذورّ .23

 م.2010ّّ-هـ2ّ،1431ّّسبلّالمواجهة(،ّصوتّالقلمّالعربي،ّمصر،ّطّ-

واإلنجيلّوالعلم،ّصبحّعبدّالمجيدّحامد،ّالردّالجميلّعلىّالمشككينّفيّاإلسالمّمنّالقرآنّوالتوراةّـّ .24

 م.2003ّ-هـ2ّ،1424ّّمصر،ّطّ–دارّالمنارةّللنشرّوالتوزيعّوالترجمة،ّالمنصورةّ

25. ّ ّ)أنواعه ّالكريم ّالقرآن ّفي ّوالتمكين ّالنصر ّبفقه ّالمؤمنين ّتبصير ّمحمد، ّمحمد َّعلي الَّبي ّ-الصَّ

ّ–لتابعين،ّمصرّاإلمارات،ّمكتبةّاّ-مراحلهّوأهدافه(،ّمكتبةّالصحابة،ّالشارقةّّ-شروطهّوأسبابهّ

 م.2001ّّ-هـ1422ّّالقاهرة،ّالطبعة:ّاألولى،ّ

رضيّهللاّّ-أسلوبّالحوارّمنّخاللّسيرةّمصعبّبنّعميرّ،ّعدنانّبنّسليمانّبنّمسعدّالجابرّي .26

ّ ّّ-عنه ّالتربية ّبقسم ّاإٍلسالمية ّالتربية ّفي ّللماجستير ّأطروحة ّالتربوية،، الجامعةّّ-وتطبيقاته

 هـ.1434ّ/1433،ّاإلسالميةّبالمدينةّالمنورة

ّتعالىّفيّضوءّالكتابّوالسنة،ّ .27 القحطانيّسعيدّبنّعليّبنّوهف،ّمفهومّالحكمةّفيّالدعوةّإلىَّّللاَّ

 مطبعةّسفير،ّالرياض،ّمؤسسةّالجريسيّللتوزيعّواإلعالن،ّالرياض.

 هـ.1412ّّ-،17ّالقاهرة،ّطّ-بيروتّ-قطبّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّدارّالشروقّ .28

ّا .29 ّبيئات ّعباس، ّطمحجوب ّالمنورة، ّالمدينة ّاإلسالمية، ّالجامعة ّاإلسالمية، العددّّ-12ّلتربية

 ه.1400جمادىّالثانية،ّّ-جمادىّاألولىّّ-ربيعّاآلخرّ-السادسّواألربعونّ

 1992هـ1412ّالميدانيّحبنكة،ّصراعّمعّالمالحدةّحتىّالعظم،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّط، .30
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31. ّ ّإمام،صالحّالبيوتّفيّجهد ّعليّمحمد ّّ-الرسولّمحمد ّالسالم ّ-صلىّهللاّعليهّوسلم،مطبعة

 م.1ّ،2009ّميتّغمر،ّمصر،ّط

 ،1ّميتّغمر،ّطّ-محمدّعليّمحمدّإمام،ّاألنوارّالنعمانيةّفيّالدعوةّالربانية،ّمطبعةّالسالم .32

،1ّمحمدّعليّمحمدّإمام،ّكلماتّمضيئةّفيّالدعوةّإلىّهللا،ّمطبعةّالسالم،ّميتّغمر،ّمصر،ّط .33

 م.2005

 م1ّ،1983بّبنّإبراهيم،ّمذاهبّفكريةّمعاصرة،ّدارّالشروق،ّبيروت،ّطمحمدّبنّقط .34

ّالفكرا .35 ّدار ّنبي، ّبن ّمالك ّندوة ّوإشراف ّتحقيق ّالنهضة، ّشروط ّمالك، ّنبي ّسورية،ّ-بن دمشق

 م.1986

 .1999هـ،2ّ،1419ّياسوفّأحمد،ّجمالياتّالمفردةّالقرآنية،ّدارّالمكتبي،ّدمشق،ّط .36
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 أدب الحوار في القصص القرآني  

 

 د صالح حسند. جمال محم  

 ة بثادقراسات اإلنساني  ة العلوم والد  ة / كلي  غة العربي  ة المساعد بقسم الل  غة العربي  أستاذ الل  

 ةعودي  ة الس  جامعة شقراء/ المملكة العربي  

ّ

 :صالملخ  

ّفيّّّّّ ّأدبّالحوارّفيّالقصصّفيّالقرآنّالكريم ّاستخدام ّالبحثّإلىّالكشفّعنّأهمية يهدفّهذا

الدعوةّإلىّاإلصالحّوالتغييرّإلىّماّهوّأفضلّفيّحياةّاألممّوالشعوب.ّفالحوارّأسلوبّراقّفيّالتعاملّ

غييرّفيّالحياةّعلىّمعّاألحداث،ّوفيّحلّالخالفاتّوالنزاعات،ّوهوّاستراتيجيهّفاعلةّفيّالتأثيرّوالت

ّجميعّالمستويات،ّوفيّمختلفّالمجاالتّدونّاللجوءّإلىّوسائلّأخرىّغيرّناجعةّوفاعلةّلإلصالح.

ّدبلوماسيةّّّّّ ّسلمية ّحضارية ّكوسيلة ّوأهميته ّوأهدافه، ّوصوره ّالحوار ّمفهوم ّالبحث ّهذا ّناقش لقد

ّاألسلوبّفاعليته، ّأثبتّتوظيفّهذا ّلقد ّالفضلى. ّالحياة ّإلى ّالتغييرّواإلصالحّّللوصول ّعلى وقدرته

عليهمّ–لَلفضلّولَلحسنّعبرّالتاريخ،ّوخيرّدليلّعلىّنجاحّهذاّاألسلوبّهوّتوظيفهّمنّقبلّاألنبياءّ

ّلإليمانّباهلل،ّحيثّكانّلهّدورّبارز،ّونتائجّواضحةّفيّتغييرّعقيدة،ّّ-السالم فيّدعوتهمّألقوامهم

ّستعملّأسلوبّغيره.ومعتقداتّهذهّاألقوامّماّكانتّلتحققّإذاّماّا
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This research aims at revealing the importance of utilizing the courteous 

discourse in Quranic stories in calling for reform and adjust the existence of 

nations to the best. Courteous discourse is an excellent way of dealing with 

events and resolving difference of opinions and conflicts. It is an effective 

strategy for influencing and changing life at all levels and in various fields 

without resorting to other ineffective means of reform. 

This research argued the courteous discourse in the Quranic stories in terms of 

its notion, types and objectives; in addition to its importance as a peaceful 

civilized technique to attain the best lifestyle. The use of courteous discourse 

has proven its effectiveness, its ability to change and make reform for the best 

throughout the history. The best evidence of the success of this technique is, 

its use by the Prophets - peace be upon them - in their call to their peoples, 

since it has a major role and positive results in changing the faith of those 
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peoples, which would not have been achieved if a dissimilar technique  had 

been used. 

ّ:المقدمة

َّربََّكّهّ ّقالّتعالى:ّّّّ ِّإنَّ مِّبالَِّتيِّهَيَّأْحَسن  ّاْلَحَسَنِةَّوَجاِدْله  َّواْلَمْوِعَظِة َوّ}ّاْدع ِّإِلىَّسِبيِلَّربِ َكِّباْلِحْكَمِة

ْهَتِديَنّ{ ِّباْلم  ّأَْعَلم  َّوه َو َّعنَّسِبيِلِه ِّبَمنَّضلَّ ّمِ مَّنَّدَعاّّ.ّوقالّتعالى:(1)ّأَْعَلم  َّقْوال  ِّ}َّوَمْنَّأْحَسن  ِإَلىَّّللاَّ

اَّوَقاَلِّإنَِّنيِّمَنّاْلم ْسِلِميَنّ{ يِ َئة ّاْدَفْعِّّبالَِّتيِّهَيّّ.ّوقالّتعالى:(2)َوَعِمَلَّصاِلح  }َّواَلَّتْسَتِويّاْلَحَسَنة َّواَلّالسَّ

َّحِميٌمّ{ َّفِإَذاّالَِّذيَّبْيَنَكَّوَبْيَنه َّعَداَوٌةَّكَأنَّه َّوِليٌّ ِّبالَِّتيّّلى:.ّوقالّتعا(3)َّأْحَسن  }َّواَلّت َجاِدل واّأَْهَلّاْلِكَتاِبِّإالَّ

نَّ َّوِإَله  ِّإَلْيك ْم َّوأ نِزَل ِّإَلْيَنا ِّبالَِّذيّأ نِزَل ّآَمنَّا َّوق ول وا ْم ِّمْنه  َّظَلم وا ّالَِّذيَن ِّإالَّ َّأْحَسن  َّله ِّهَي َّوَنْحن  َّواِحٌد َّوِإَله ك ْم ا

وْاِّمْنَّحْوِلَكّ.ّوقالّتعالى:ّ}ّفَّ(4)ّم ْسِلم وَنّ{ نَتَّفظًّاَّغِليَظّاْلَقْلِبّاَلنَفضُّ ْمَّوَلْوّك  ِِّلنَتَّله  ِبَماَّرْحَمٍةّمِ َنَّّللا 

َّّللا َّي حِّ ِِّإنَّ ْلَّعَلىَّّللا  ْمَّوَشاِوْره ْمِّفيّاأَلْمِرَّفِإَذاَّعَزْمَتَّفَتَوكَّ ْمَّواْسَتْغِفْرَّّله  َّعْنه  ِليَنّ{َّفاْعف  َتَوكِ  ّاْلم  ّ.(5)ّبُّ

إنّمنّأهمّاألساليبّالتيّاستخدمتّفيّالقرآنّالكريمّفيّالدعوةّإلىّاإلصالحّهوّأسلوبّالحوار،ّّّّّ

ومنّأبرزّمحاورّالحوارّالتيّفصلّفيهاّالقرآنّالكريمّفيّسورهّالعديدة،ّهوّماّوقعّبينّاألنبياءّوأقوامهمّ

يمكنّإرجاعّالناسّإلىّجادةّالصواب،ّّمنّحوارّفيّمواضيعّتتعلقّبالعقيدةّتصحيحا ّوتثبيتا ّ؛ّألنهّال

ّيقتضيانّ ّاللذين ّواإلقناع ّبالتنبيه ّسوىّهللاّإال ّأيّشيء ّعنّعبادة ّواالبتعاد ّالشرك، ّونبذ ّهللا، وعبادة

ّ.(6)الحوار

                                                 

 .125سورةّالنحل:ّآيةّّ-1
 .33سورةّفصلت:ّآيةّّ-2
 .34سورةّفصلت:ّآيةّّ-3
 .46سورةّالعنكبوت:ّآيةّّ-4
 .159سورةّآلّعمران:ّآيةّّ-5
 .5م،ّص2000انظر،ّمحمود،ّاليعقوبي:ّالمنطقّالفطريّفيّالقرآنّالكريم،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّّ-6
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ّتكثرّّّّّ ّاأليام ّهذه ّواإلسالمي، ّالعربي ّالعالمين ّفي ّوخاصة ّالعالم، ّيعيشها ّالتي ّاألحداث ّظل في

ّالمقامّهو،ّكيفّالدعواتّلإلصالحّفيّمناح يّالحياةّجميعها،ّولكنّالسؤالّالذيّيطرحّنفسهّفيّهذا

تكونّالدعوةّلإلصالح؟ّهلّباستخدامّالطرقّالعنيفةّوالهمجيةّالتيّتعودّعلىّالمجتمعّبالخرابّوالدمارّ

ّيفرضّ ّومنّهنا ّللجميع؟ ّالحقوقّواألمنّواألمان ّالتيّتضمن ّالحوارية ّالسلمية ّبالطرق ّأم واإلضرار؟

ّلتحقيقّاإلصالحّعلىّمستوىّالفردّوالجماعة،ّولتحقيقّماّيصبوّإليهّّالحوار نفسهّأسلوبا ّراقيا ّوناجعا 

ّالناسّمنّحياةّفضلى.

لقدّتناولّهذاّالبحثّأسلوبّالحوارّكونهّأسلوبا ّلهّاليدّالطولى،ّوالدورّاألكبرّفيّتحقيقّاإلصالح،ّّّّّ

الحوارّالقرآنيّالذيّكانّلهّدورّرئيسّفيّتغييرّأممّّحيا ّوواقعيا ّمنّنماذجأنموذجا ّّحيثّيعرضّالبحثّ

ّ ّوكيفّاستطاعّاألنبياء ّأقوامهم، ّمع ّأالّوهوّحوارّاألنبياء ّوأفراد، ّالسالم–وشعوبّوأقوام أنّّ-عليهم

يغيرواّمنّعقيدةّأقوامهم،ّوإخراجهمّمنّعبادةّماّدونّهللاّمنّأوثانّوأصنامّوكواكبّونجوم،ّوغيرها،ّإلىّ

عبادةّ–حدّاألحد،ّعنّطريقّتوظيفّالحوارّشرعةّومنهاجا ّاتبعوهّلتحقيقّهذهّالغايةّاألولىّعبادةّهللاّالوا

وفيّالدعوةّلإلصالح،ّحيثّاستطاعواّأنّيغيرواّمعتقدات،ّوعقائد،ّوعاداتّسيئةّكانتّسائدةّّ-هللاّوحده

ّاألساسّ يجبّأنّيكونّفيّعقولهمّووجدانهمّوأفعالهمّلفترةّزمنيةّطويلةّعنّطريقّالحوار.ّوعلىّهذا

ّهمّالقدوةّالعلياّللدعاةّلإلصالحّفيّكلّوقتّوحين.ّ-عليهمّالصالةّوالتسليمّ–أنبياءّهللاّ

ّالحوارّّّّّ ّوصور ّواالصطالح، ّاللغة ّفي ّالحوار ّناقشّمفهوم ّاألول، ّالقسم ّالبحثّإلىّقسمين، قسم

–لمنهجيةّالتيّاتبعهاّاألنبياءّالقرآنيّومميزاته،ّوالقسمّالثانيّتحدثتّعنّعمليةّاإلصالحّبالحوارّمبينا ّا

ّالداعيّّ-عليهمّالسالم ّالصفاتّالتيّيجبّأنّيتحلىّبها فيّالدعوةّإلصالحّأقوامهم،ّوموضحا ّأيضا 

ّأثناءّالدعوة.ّ-عليهمّالسالم-لإلصالحّمنّخاللّالصفاتّالتيّتحلىّبهاّاألنبياءّ
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 مفهوم الحوار

يذكرّابنّمنظورّفيّلسانّالعربّأنّمعنىّ"الحور":ّالرجوعّعنّالشيء،ّوإلىّالشيء،ّحارّ: لغة -أ

 إلىّالشيءّوعنه،ّوحورا ،ّومحاورا ،ّأوّمحاورة،ّأوّحؤورا :ّرجعّعنهّوإليه.ّ

والحور:ّالنقصانّبعدّالزيادة؛ّألنهّرجعّمنّحالّإلىّحال.ّوبينّأنّالمحاورةّالمجاوبة.ّوالتحاور:ّّّّّّ

ّ.(1)وهمّيتحاورون:ّأيّيتراجعونّالكالم،ّوالمحاورة:ّمراجعةّالمنطق،ّوالكالمّمنّالمخاطبةالتجاوب.ّ

ّ.(2)ويقولّالزمخشري:ّ"حاورته:ّراجعتهّالكالم،ّوهوّحسنّالحوار،ّوكلمتهّفماّوردّعلىّمحورة"ّّّّ

.ّوفيّالمعجمّ(3)اوبوالحيرةّوالحويرة:ّمراجعةّالنطق،ّوتحاوروا:ّتراجعواّالكالمّبينهم،ّوالتحاور:ّالتجّّّّ

ّ.(4)الوسيط،ّتحاوروا:ّتراجعواّالكالمّبينهم"

ويمكنّالقولّمنّالتعريفاتّالسابقةّللحوارّأنّيقال:ّإنّمفهومّالحوارّيدورّحولّالمجاوبة،ّومراجعةّّّّّ

ّ.(5)الكالمّبينّقائليه،ّحيثّيرجعّكلّمنّالمتحاورينّالكالمّعلىّالطرفّاآلخر

 الحوار في االصطالح: -ب

ّالوصولّإلىّالحقيقةّبعيدا ّعنّّّّّ الحوارّحديثّبينّطرفين،ّأوّأكثرّحولّقضيةّمعينةّالهدفّمنها

ّ.(6)الخصومةّوالتعصب،ّبلّبطريقةّعلميةّإقناعية،ّوالّيشترطّفيهاّالحصولّعلىّنتائجّفورية"

يهّكلّوالحوارّأيضا ّمحادثةّبينّطرفين،ّأوّأكثرّيتفهمّكلّطرفّفيهّوجهةّنظرّاآلخر،ّويعرضّفّّّّ

طرفّمنهماّأدلتهّالتيّرجحتّلديهّلمعرفةّالحقيقة،ّوتبصيرّكلّمنهماّصاحبهّباألماكنّالمظلمةّعليه،ّ

                                                 

 ةّ"حور".ابنّمنظور،ّجمالّالدين:ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّمادّ-1
 الزمخشري،ّجارّهللا:ّأساسّالبالغة،ّدارّبيروت،ّمادةّ"حور".ّ-2
 ،ّد.ت،ّمادةّ"حور".3الفيروز،ّأبادي:ّالقاموسّالمحيط،ّالمطبعةّالمصرية،ّطّ-3
 م،ّمادةّ"حور".1973أنيس،ّإبراهيمّوزمالءه:ّالمعجمّالوسيط،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّالقاهرة،ّّ-4
دورّاألسرةّالسعوديةّفيّتنميةّالحوارّلدىّاألبناءّمنّمنظورّتربويّإسالمي،ّمركزّالملكّّانظر،ّجواهر،ّالقحطاني:ّ-5

 .42م،ّص2ّ،2011ّعبدّالعزيزّللحوارّالوطني،ّالرياض،ّط
ّالعزيزّّ-6 ّعبد ّالملك ّمركز ّمنشورة، ّماجستير ّرسالة ّاإلسالمية، ّالتربية ّفي ّوتطبيقاته ّآدابه ّالحوار ّالمغامسي: خالد،

 .12هـ،ّص2ّ،1426ّالرياض،ّطّللحوارّالوطني،
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ّالعامةّ ّفيّطرقّاالستداللّالصحيحّللوصولّإلىّالحقّوفقّاألصول ّبيده ّواألخذ والتيّخفيتّعليه،

يقة،ّأوّمنّأجلّإقامةّ.ّوهوّعبارةّعنّنقاشّبينّطرفين،ّأوّأكثر،ّيهدفّإلىّالوصولّإلىّحق(1)للحوار

الحجةّعلىّأحدّالطرفينّ،وقدّيستخدمّالحوارّلدفعّشبهةّما،ّأوّتهمةّأوّغيرّذلك.ّفالحوارّكلمةّتدلّ

علىّالتحاورّوالتفاهمّوالتفاوض،ّوتعرفّآراءّاآلخرين،ّووجهاتّنظرهم،ّواالستماعّإليهمّلإلفادةّمنهم،ّأوّ

تّللطرفّاآلخر،ّويستنطقهّويناقشهّلمعرفةّماّيريده.ّإلقامةّالحجةّعليهم،ّفكلّواحدّمنّالمحاورينّينص

فطبيعةّالمواردّوالمناقشةّتؤديّبالنتيجةّإلىّالتخلصّمنّالعيوبّالفكريةّمنّخاللّطرحّاألفكارّالمتعددةّ

ّ.(2)واختيارّالراجحّمنها

ّأفكارهّّّّ ّوتوضيح ّذاته ّعن ّللتعبير ّحياته ّفي ّالمرء ّيستخدمه ّحياة ّأسلوب ّ(3)فالحوار ّمن خاللّ.

ّبينّ ّيدور ّ:حديث ّالحوار ّأن ّعلى ّجميعها ّمتفقة ّالتعريفات ّهذه ّأن ّيتضح ّللحوار ّالسابقة التعاريف

طرفين،ّأوّأكثر،ّويكونّالحوارّوالنقاشّحولّموضوعّواحد،ّولهّهدفّمعينّمحدد،ّولهّآدابّوضوابطّ

ّيجبّعلىّالمتحاورينّالتقيدّبهاّومراعاتها.

 لفظ الحوار في القرآن:

ّرآنّالكريمّإلىّلفظّالحوارّفيّغيرّموضعّفيّالقرآنّالكريمّ،منها:لقدّأشارّالق

َّنَفر اّ{ّقولهّتعالى: .أ َّوأََعزُّ ِّمنَكَّماال   .(4)ّ}َّوَكاَنَّله َّثَمٌرَّفَقاَلِّلَصاِحِبِهَّوه َوّي َحاِور ه َّأَناَّأْكَثر 

ّتعالى: .ب َّسوَّاَكّّقوله ّث مَّ ّنُّْطَفٍة ِّمن ّث مَّ ّت َراٍب ِّمن َّخَلَقَك ِّبالَِّذي َّأَكَفْرَت ّي َحاِور ه  َّوه َو َّصاِحب ه  َّله  َّقاَل {

}  .(5)َرج ال 

                                                 

 .39م،ّص2005ّتيسير،ّالفتياني:ّكيفّنحاورّاآلخرين،ّبيتّاألفكارّالدولية،ّلبنان:ّّ-1
 .99م،ّص2004عبدّالستارّإبراهيم،ّالهيتي:ّكتابّاألمةّ"الحوارّالذاتّواآلخر"ّدارّالكتبّالقطرية،ّقطر،ّّ-2
ّالكّرّ-3 ّالقرآن ّفي ّأسلوبّالحوار ّالجيوسي: ّهللا، ّفيّعبد ّاألردنية ّالمجلة ّالنفسية( ّوأسراره ّاإلعجازية ّخصائصه (ّ يم

 .134-109،ّص109ّم،ّص2ّ،2006ّالدراساتّاإلسالمية،ّعددّ
 .34سورةّالكهف:ّآيةّّ-4
 .37سورةّالكهف:ّآيةّّ-5
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َّتحَّّقولهّتعالى: .ج َِّوَّللاَّ َّيْسَمع  َّّللاََّّ}َّقْدَّسِمَعَّّللاَّ َّقْوَلّالَِّتيّت َجاِدل َكِّفيَّزْوِجَهاَّوَتْشَتِكيِّإَلىَّّللاَّ َرك َماِّإنَّ او 

 .(1)َّسِميٌعَّبِصيٌرّ{

ّ.(2)(ّفيّاآليتينّالسابقتينّبقوله:ّوهوّيخاطبهّويكلمه"َوه َوّي َحاِور هّ ّلقدّأوضحّالطبريّفيّقولهّتعالى)ّّّّ

َرك َماّوفسرّقولهّتعالى:) َّّللاَََّّسِميٌعَّبِصيرٌّ(ّبقوله:ّ)َوَّللاَّ َّيْسَمع َّتَحاو  ّ.(3)بانهّويتحاورانه"(ّلماّيتجاّوِإنَّ

ّأشارّإلىّمعنىّقولهّتعالى:)ّّّّ ّالقرطبيّفقد ّي َحاِور هّ ّوأما َّوه َو ِّلَصاِحِبِه ّيراجعهّفيّالكالمَّفَقاَل ّأي: )

.ّوفسرّالزمخشريّقولهّتعالى:ّ"يحاوره"ّأيّ:يراجعهّ(4)ويجاوبه،ّوالمحاورة:ّالمجاوبة،ّوالتحاور،ّالتجاوب

ّ.(5)إذاّرجعّوسألتهّفماّأحارّكلمةفيّالكالمّمنّحارّيحور،ّ

يظهرّمماّسبقّأنّمفهومّالحوارّفيّالقرآنّالكريمّيدورّحولّمراجعةّالكالم،ّوتداولهّبينّطرفين،ّّّّّ

ّوالمخاطبةّوالمجاوبةّفيه.

ويأتيّالحوارّالقرآنيّعلىّأشكالّوصورّعديدةّمنها:ّالحوارّالقصصي،ّوهوّالحوارّالمرتبطّبقصةّّّّّّ

ّع ّالنوعّيصورّالمواقفّتتوافرّفيها ناصرّالقصةّجميعها،ّمنّأحداثّوشخصياتّوزمانّومكان،ّوهذا

تصويرا ّكامال ،ّبحيثّيتناولّجميعّأجزائها،ّوهذاّالنوعّمنّالحوارّيبعثّالحياةّوالحركةّفيّالحدثّويؤديّ

ّ.(6)إلىّالهدف،ّويظهرّالمغزى،ّويكشفّعنّمدىّالصراعّفيّالمواقفّالمتغايرة"

ّالصد،ّّويتجلىّهذاّّّّ ّمنّأشكال ّمنهم ّوجوده ّوما ّأقوامهم، ّمع ّاألنبياء ّفيّحوار ّالحوار الشكلّمن

ّن وٍحّاْلم ْرَسِليَنّ}ّوالعناد،ّوالتنكيلّوالتعذيب،ّكماّفيّقولهّتعالى: وه ْمّن وٌح105ّ}َكذََّبْتَّقْوم  ْمَّأخ  {ِّإْذَّقاَلَّله 

                                                 

 .1سورةّالمجادلة:ّآيةّّ-1
 التراثّالعربي،ّّد.ت.،ّدارّإحياء5/285ّابنّجرير،ّالطبري،ّجامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآن،ّجّ-2
 .28/10المصدرّالسابق:ّجّ-3
ّجّ-4 ّالقرآن: ّألحكام ّالجامع ّبيروت،13/276ّالقرطبي: ّالرسالة، ّمؤسسة ّوزمياله، ّالتركي، ّهللا ّعبد ّد. ّتحقيق: ،

 م.2006ّّ-هـ1427
ّ-هـ1431رة،ّ،ّمكتبةّمصر،ّالقاه2/234الزمخشري:ّالكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوهّالتأويلّجّ-5

 م.2010
 .14م،ّص1974نفرة،ّالتهامي:ّسيكولوجيةّالقصةّفيّالقرآنّالكريم،ّالشركةّالتونسيةّللتوزيع،ّتونس،ّّ-6
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{ّ َّتتَّق وَن ّ{106َأاَل َّأِميٌن وٌل َّرس  ِّإنِ يَّلك ْم ّتعالى:(1)ّ{ ّوقوله .ّ{ّ ّاْلم ْرَسِليَن َّعاٌد َّله ْم123ّ}َكذََّبْت َّقاَل ِّإْذ }

}ّ َّأاَلَّتتَّق وَن ّه وٌد وه ْم ّاْلم ْرَسِليَنّ}ّ.ّوقولهّتعالى:(2)َّأخ  َّأاَل141ّ}َكذََّبْتَّثم ود  َّّصاِلٌح وه ْم َّأخ  َّله ْم َّقاَل ِّإْذ }

ليلّوالحجة،ّوهوّالحوارّالذيّيقومّعلىّالجدلّوالبرهانّوإلزامّ.ّوهناكّالحوارّالقائمّعلىّالد(3)َّتتَّق وَنّ{

الحجةّعلىّاألطرافّالمتحاورين،ّواإلقرارّباألمرّالذيّدارّالحوارّحوله،ّوهوّ"أسلوبّحواريّيجريّبينّ

الحقّوالباطلّواضحّالدليلّغايتهّردّشبهة،ّودحضّأيّدعوة،ّبفرضّإفحامّالخصوم،ّوإلزامهمّبالحق،ّ

ّ.(4)لهيةّفياضةّباألدلةّعامرةّباإلقناعّكيّتجدّسبيلهاّإلىّعقولّوقلوبّالناسّجميعاوتقريرّحقائقّإ

وهناكّالحوارّالوصفيّالذيّيصفّالحوارّالدائرّماّبينّالمتخاطبين،ّأوّأكثرّوهوّوصفّلواقعهمّّّّّ

يّالذيّيكونّ.ّوهناكّالحوارّالتشريع(5)وحالتهمّالنفسيةّبقصدّاستخالصّالسامع،ّأوّالقارئّالعبرةّوالفائدة

ّ.(6)الحوارّفيهّمنّطرفّالشارعّيقابلّباستجابةّالعواطفّمنّقبلّالمسلمّوانفعاله،ّوتفكيره

ويتميزّالحوارّالقرآنيّبتعددّموضوعاتّالحوار،ّوتنوعّأساليبهّواتجاهاتهّفيّمناقشتها،ّفهوّقدّتناولّّّّّ

وعادات،ّوأخالق،ّومعامالت،ّحتىّّالقضاياّالتيّتهمّالمجتمعّفيّجميعّمجاالتّالحياةّمنّعقائد،ّوقيم،

ّيغلقّبابّالحوارّ ّلم ّالكريم ّالقرآن ّفإن ّالخوضّفيها ّتناولّبعضّالموضوعاتّالتيّالّطائلّمن إنه

ّمنّ ّويخرجها ّالهادف، ّاإليجابي ّاالتجاه ّفي ّوالحوار ّالنقاش ّيوجه ّبمنهج ّأصحابها ّناقش ّبل دونها،

القرآنيّيخاطبّالبشرّجميعا ّدونّّاستثناء،ّفهوّحوارّ.ّوالحوارّ(7)المسالكّالضيقةّعديمةّالجدوىّوالفائدة

                                                 

 .107-105سورةّالشعراء:ّآيةّّ-1
 .124-123سورةّالشعراء:ّآيةّ-2
 .51سورةّهود:ّآيةّّ-3
ّالتّ-4 ّوانعكاساته ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالحوار ّمفهوم ّالقضاة: ّاليرموك،ّمحمد، ّجامعة ّمنشورة، ّماجستير ّرسالة ربوية،

وانظر:ّسالم،ّجبار:ّاإلقناعّفيّالتربيةّاإلسالمية،ّرسالةّماجستيرّمنشورة،ّدارّاألندلسّّ،26م،ّص2003ّهـ،1423ّ
 .89هـ،ّص1419ّالخضراء،ّجدة،ّ

 .26هـ،ّص1424ّعبدّالرحمن،ّالنحالوي:ّالتربيةّبالحوار،ّدارّالفكر،ّدمشق،ّّ-5
 .84سالم،ّجبار:ّاإلقناعّفيّالتربيةّاإلسالمية،ّصّّ-6
7-ّ(ّ ّالكريم ّالقرآن ّفي ّالحوار ّأسلوب ّإدريس، ّوالشؤونّّأوهنا: ّاألوقاف ّوزارة ّوالخصائص( ّوالمناهج الموضوعات

 .161م،ّص2005ّاإلسالمية،ّالمملكةّالمغربية،ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

161 

إنسانيّلمّيختصّفئةّدونّفئة،ّأوّأمةّدونّأخرى،ّولذلكّ"إذاّنظرناّللقرآن،ّوتدبرناّآياتهّيمكنّوصفهّ

ّ.(1)بأنهّكتابّاإلنسان،ّفالقرآنّكلهّإماّحديثّإلىّاإلنسانّأوّحديثّعنّاإلنسان"

لعقلّتارةّوالوجدانّتارةّأخرى،ّفهناكّبعضّالموضوعاتّالحواريةّوالحوارّفيّالقرآنّالكريمّيخاطبّاّّّّ

تحتاجّإلىّمناقشتهاّنقاشا ّمنطقيا ّيحكمّالعقل،ّكقضيةّالتوحيدّواإليمانّباهللّوحده،ّفدعوةّالقرآنّالكريمّ

ألفولّفيّأساسهاّتتجهّإلىّالعقلّوالفكر،ّكاإليمانّباهللّوالوحدانية،ّواإليمانّبأنّهذهّالدنياّمصيرهاّإلىّا

ّ.(2)والزوال،ّولمّتخلقّعبثا

كماّيخاطبّالقرآنّالعقلّوالمنطق،ّفكذلكّنجدّكثيرا ّمنّآيّالقرآنّالكريمّتخاطبّالوجدانّوالعاطفة،ّّّّّ

العاطفة،ّبماّلحاجةّالنفسّالبشريةّتفكيرا ّووجدانا ّفيّتكافؤّّفمنّإعجازّالقرآنّالكريمّ"إقناعّالعقلّوإمتاع

ّ.ّ(3)نّعلىّقوةّالتفكير"واتزان،ّفالّتطغىّقوةّالتفكيرّعلىّالوجدان،ّوالّقوةّالوجدا

ّدونّاستثناءّبصرفّالنظرّّّّّ ّألنهّيخاطبّالناسّجميعهم ّوالوضوح، ّالحوارّالقرآنيّبالبساطة ويتسم

عنّطبقاتهمّوثقافاتهمّوأعمارهمّوألسنتهم،ّلذاّفالحوارّالقرآنيّمتسمّبالبساطةّوالوضوحّمنّحيثّالعبارةّ

ّ.(4)ئفّالمختلفة"واللغة،ّبحيثّتتوافقّمعّالطاقةّاإلدراكيةّللطوا

ّمنّّّّّ ّاألسلوبّفيّالعرضّوالتقديم ّولكنّيتنوعّهذا ّأسلوبّالتكرار، ويتميزّالحوارّالقرآنيّباستخدام

سورةّإلىّأخرىّبحسبّالموضوعّالتيّتتحدثّعنهّاآليات،ّوتوظيفّهذاّاألسلوبّلهّفائدةّجليلةّوعظيمةّ

وسّالمتلقين،ّفابنّاألثيرّيقول:ّ"فاعلمّأنهّلماّلهّمنّأثرّفيّترسيخّالفكرة،ّأوّالموضوعّالمكررّفيّنف

ليسّفيّالقرآنّمكررّالّفائدةّفيّتكريره؛ّفإنّرأيتّشيئا ّمنهّتكررّمنّحيثّالظاهرّفأمعنّنظركّفيه،ّ

                                                 

 .66يضاء،ّد.ت،ّصّيوسف،ّالقرضاوي:ّالخصائصّالعامةّلإلسالم،ّدارّالمعرفة،ّالدارّالبّ-1
 .66هـ،ّص2ّ،1405محمدّرمضانّالبوطي:ّمنهجّتربويّفريدّفيّالقرآن،ّمؤسسةّالرسالة،ّدمشق،ّطّ-2
 .275هـ،ّص1413مناع،ّالقطان:ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّمكتبةّالمعارف،ّالرياض،ّّ-3
 .132جواهر،ّالقحطاني:ّأسلوبّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّ-4
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ّمنه" ّلتتكشفّلكّالفائدة ّولواحقه؛ ّإلىّسوابقه ّاإلقناعّورسوخّ(1)وانظر ّزيادة ّأيضا  ّالتكرار ّفوائد ّومن .

ّ.(2)رآنّوإعجازه،ّوقصورّالبشرّعنّاإلتيانّبمثلهالفكرة،ّولبيانّبالغةّالق

ّأيّّّّّّ ّفي ّاإلصالح ّإلى ّالدعوة ّفي ّصحيحة ّبطريقة ّاستخدمت ّما ّإذا ّإيجابية ّاستراتيجية فالحوار

دورّفاعلّفيّعمليةّالدعوةّإلىّّ-عليهمّالسالم–مجتمع،ّوفيّأيّمكان،ّوأيّزمان.ّلقدّكانّلَلنبياءّ

ّبالمعّر ّواألمر ّوالتغيير، ّوالعاداتّاإلصالح ّوالعقائد، ّالمعتقدات ّتغيير ّوفي ّالمنكر، ّعن ّوالنهي وف

وعقائديةّأدتّّوالتقاليدّالتيّكانتّسائدةّفيّأقوامهم.ّلقدّشاعتّفيّتلكّاألقوامّانحرافاتّعديدة،ّفكريةّ

ّ ّلَلنبياء ّكان ّولهذا ّوفساده، ّالمجتمع ّإفساد ّالسالم–إلى ّهذهّّ-عليهم ّتغيير ّفي ّواألبرز ّالمهم الدور

ّالعقيدةّاألفك ّ ّوإحالل ّالمنجية، ّالسامية ّواألفكار ّالمبادئ ّوإحالل ّفسادها ّببيان ّوذلك ّوالمعتقدات، ار

الصحيحةّالسليمةّالخاليةّمنّكلّمفسد،ّوالقائمةّعلىّاإليمانّباهللّتعالى،ّوالتحذيرّمنّمعصيةّهللاّوقيامّ

ّبالمعروفّواالبتعادّعنّالمنكر.الناسّوبعثهمّيومّالقيامةّللمحاسبة،ّوالدعوةّإلىّالبرّوالتقوىّواألمرّ

هذهّاألمورّوغيرهاّهيّوسيلةّتدعوّإلىّاإلصالحّفيّالمجتمعات،ّوإزالةّكلّاألعمالّالمخالفةّللدينّّّّّّ

والشرعّوالفطرةّوالعقل،ّومنّهناّكانّلَلنبياءّمواقفّرائعةّوأحداثّهامةّمعّأقوامهمّالتيّأرسلواّإليهاّفيّ

ّدعاةّهداةّوتصحيحّضمنّمنهجّربانيّقويم.ّ-عليهمّالسالم–نبياءّالدعوةّإلىّاإلصالحّولذاّكانّاأل

ّدعوةّّّّّّ ّهي ّالحوار ّطريق ّعن ّوالتغيير ّلإلصالح ّدعواتّاألنبياء ّأن ّالكريم ّالقرآن ّالثابتّفي من

ّوذلكّعنّطريقّتغييرّالواقعّ ّكافة، ّوللمجتمعّفيّمجاالتّالحياة للتغييرّنحوّاألفضلّواألحسنّللفرد

ّحيثّجاءتّدعواتّاألنبياءّناقدةّالذيّكانّيعيشّف ّوالحياة، ّمنّحيثّالفكرّوالعقيدة يهّهؤالءّاألقوام

ّبدعوةّ ّجاؤوا ّفاألنبياء ّوتغيير. ّدعواتّتجديد ّهي ّالوقتّنفسه ّوفي ّللواقع، ّومتحدية ّرافضة إصالحية
                                                 

،ّتحقيق:ّأحمدّالحوفي،ّبدويّطبانة،ّدار3/12ّالدين،ّابنّاألثير:ّالمثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر،ّجضياءّّ-1
 م.1984ّ-هـ2ّ،1404الرفاعي،ّالرياض،ّط

،ّوانظر391ّهـ،ّص1420عثمان،ّحسن:ّمنهجّالجدلّوالمناظرةّفيّتقريرّمسائلّاالعتقاد،ّدارّاشبيلية،ّالرياض،ّّ-2
م،2ّ،1985ّفني:ّأسلوبّالمحاورةّفيّالقرآنّالكريم،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّطأيضا :ّعبدّالحليم،ّح

 .56صّ
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سواهّمنّّتنهضّباإلنسانّوبقيمهّوبعقيدتهّمنّخاللّالدعوةّإلىّعبادةّهللاّوحدةّفقط،ّويحررهّمنّعبادةّما

المخلوقاتّوجاءتّتعزيزا ّقويا ّورابطا ّمهما ّلعالقةّاإلنسانّباهللّتعالىّوحده.ّفعمليةّاإلصالحّفيّالمجتمعّ

ّاألفرادّوالمجتمعات،ّوهيّقضيةّتقومّعلىّقواعدّثابتةّوقوية،ّواألنبياءّهمّالذينّ عمليةّمهمةّفيّحياة

ّقادواّعمليةّاإلصالحّفيّمناحيّالحياةّكلها.

أهمّأدبياتّالحوارّلغةّالخطابّالقائمةّعلىّالتوددّوالتحبب،ّوالكالمّالهادفّالراقيّالذيّالّينفر،ّمنّّّّّ

ّيدعىّإليهّبقبولّحسن،ّحيثّيتوجبّ والّيبعد،ّويقودّإلىّاالستماعّواإلنصات،ّحتىّيتقبلّالمتلقيّما

ندهاّيكونّالتأثيرّأكثر،ّعلىّالداعيةّأنّيخاطبّالناسّبأحسنّاأللفاظّلديه،ّوأحبهاّإلىّنفسّمتلقيها،ّع

معّأقوامهم،ّّ-عليهمّالسالم–والقبولّأفضل،ّويتضحّهذاّمنّخاللّأسلوبّالحوارّالذيّاتبعهّاألنبياءّ

اِّإَلىّيخاطبّقومهّبأسلوبّتوددّوتقربّوتحبب،ّفيّقولهّتعالى:ّّ-عليهّالسالم–فهذاّنوحّ }َلَقْدَّأْرَسْلَناّن وح 

ّاْعبّ  َّقْوِم َّيا ّ َّفَقاَل ّ{َقْوِمِه َّعِظيٍم َّيْوٍم َّعَذاَب َّعَلْيك ْم َّأَخاف  ِّإنِ َي َّغْير ه  ِّإَلـٍه ْن ّمِ  َّلك م َّما َّّللاََّ وْا د 
.وفيّقولهّ(1)ّ

َّعَلىَّبيِ َنٍةّمِ نّرَّبِ َيّ.وفيّقولهّتعالى:ّ(2)}َّقاَلَّياَّقْوِمَّلْيَسِّبيَّضاَلَلٌة{ّتعالى:ّ نت  }َّقاَلَّياَّقْوِمَّأَرَأْيت ْمِّإنّك 

َيْتَّعَلْيك ْمَّأن ْلِزم ك م وَهاَّوَأنت ْمَّلَهاَّكاِره وَنّ}َوآ {َّوَياَّقْوِمّالَّّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهَّماال ِّإْن28َّتاِنيَّرْحَمة ّمِ ْنِّعنِدِهَّفع مِ 

}ِّ ِِّإنَّطرَّ.ّوفيّقولهّتعالى:ّ(3)َّأْجِرَيِّإالََّّعَلىَّّللا  ر ِنيِّمَنَّّللا  وَنّ{}َّوَياَّقْوِمَّمنَّينص  ْمَّأَفاَلَّتَذكَّر  دتُّه 
ّ(4)ّ.

وه ْمّن وٌحَّأاَلَّتتَّق وَن{105}َكذََّبْتَّقْوم ّن وٍحّاْلم ْرَسِليَنّ}وفيّقولهّتعالى:ّ ْمَّأخ  {ِّإْذَّقاَلَّله 
.ّوفيّقولهّتعالى:ّ(5)ّ

َّقْوَمَكِّمنَّقْبِلَّأنَّيأّْ َّأنِذْر َّأْن ِّإَلىَّقْوِمِه ا َّأْرَسْلَناّن وح  ّ}}ِّإنَّا َّعَذاٌبَّأِليٌم ْم َّنِذيٌر1ِّتَيه  ِّإنِ يَّلك ْم َّقْوِم َّيا {َّقاَل

ِبيٌنّ{ّ ّ.(6)مُّ
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قومهّبأسلوبّمحببّومقربّإلىّالنفس،ّمذكرا ّومحذرا ،ّمستخدماّأسلوبّّ-عليهّالسالمّ–لقدّخاطبّنوحّ

ّالمقام ّالتحببّوالتقربّفيّهذا ّالذيّيفيد ّقوم" ّ"يا ّمنهّ(1)النداءّتارة، ّأخرىّإشارة ّوأسلوبّالتكرارّتارة ،

تجاهّقومه،ّواستخدمّّ-عليهّالسالم–علىّتأكيدّالعالقةّالقويةّالمتينةّالقائمةّعلىّالمحبةّمنّقبلّنوحّ

لفظةّ"أخوهم"ّلماّلهاّمنّوقعهاّالخاصّعلىّالمتلقي،ّفاألخّسواءّكانّبرابطةّالدم،ّأمّبرابطةّالدين،ّيريدّ

نياّواآلخرةّولفظةّ"األخ"ّفيّهذاّالمقامّتدلّعلىّالحبّالشديدّوالتوددّوالتقرب.ّمصلحةّأخيهّدائما ّفيّالد

ّهذاّاألسلوبّيتكررّعندّاألنبياءّ ّإن 

وْاَّّللا َّمالكمّمنّإلهّعندّمحاورتهمّألقوامهمّ،فيّقولهّتعالى:ّّّّّ }َّوِإَلىَّعاٍدَّأَخاه ْمّه ودا َّّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د 

}َّياَّقْوِمّالَّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهَّأْجر اِّإْنَّأْجِرَيِّإالََّّعَلىّالَِّذيَّفَطَرِنيَّأَفاَلَّتْعِقل وَنّ{ّتعالى:ّ.ّوفيّقولهّ(2)غيره{ّ
ّاْلم ْرَسِليَنّ}.ّوقولهّتعالى:ّ(3) َّأاَلَّتتَّق وَنّ{123ّّ}َّكذََّبْتَّعاٌد ّه وٌد وه ْم َّأخ  ْم َّقاَلَّله  {ِّإْذ

.وقولهّتعالى:ّ(4)

ّ{}َواْذكّ  اّ.وفيّقولهّتعالى:ّ(5)ّْرَّّأَخاَّعاٍدِّإْذَّأنَذَرَّقْوَمه ِّباأْلَْحَقاِفَّوَقْدَّخَلْتّالنُّذ ر  }َوِإَلىَّثم وَدَّأَخاه ْمَّصاِلح 

ْنِّإَلـٍهَّغْير ه {ّ وْاَّّللا ََّماَّلك مّمِ  ّاْعب د  َقاَلَّياَّقْوِم
ّاْلم ْرَسِليَنّ.ّوقولهّتعالى:ّ(6) َّقاَلَّله ْم141ّ}}َكذََّبْتَّثم ود  {ِّإْذ

َّّصاِلٌحَّأاَلَّتتَّق وَنّ{ّ وه ْم َّفِإَذاّه ْمّ.وقولهّتعالى:ّ(7)َأخ  واَّّللاََّ َّأِنّاْعب د  ا َّأَخاه ْمَّصاِلح  ِّإَلىَّثم وَد َّأْرَسْلَنا }َوَلَقْد

يِ َئِةّق45ََّفِريَقاِنَّيْخَتِصم وَنّ} وَنَّّللاَََّّلَعلَّك ْمّت ْرَحم وَنّ{ّ{َّقاَلَّياَّقْوِمِّلَمَّّتْسَتْعِجل وَنِّبالسَّ ْبَلّاْلَحَسَنِةَّلْواَلَّتْسَتْغِفر 
ّل وٍطّّاْلم ْرَسِليَنّ}.ّوقولهّتعالى:ّ(8) وه ْمّل وٌطَّأاَلَّتتَّق وَن{160}َكذََّبْتَّقْوم  ْمَّأخ  {ِّإْذَّقاَلَّله 

.وقولهّتعالى:ّ(9)
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َعْيب اَّقاَلَّياّقَّ ْنِّإَلـٍهَّغْير ه {ّ}َوِإَلىَّمْدَيَنَّأَخاه ْمّش  وْاَّّللا ََّماَّلك مّمِ  ْوِمّاْعب د 
}َوِإَلىَّمْدَيَنَّأَخاه ْمّ.ّوقولهّتعالى:ّ(1)

وْاّاْلِمْكَياَلَّواْلِميَزاَنِّإن ِّ ْنِّإَلـٍهَّغْير ه َّواَلَّتنق ص  وْاَّّللا ََّماَّلك مّمِ  َعْيب اَّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  ّ.(2)َّيَّأَراك مِّبَخْيٍر{ش 

معّأبيه،ّفيّقولهّّ-عليهّالسالم–ويتجلىّهذاّالتوددّفيّالخطابّوالحوارّوالتأدبّفيّحوارّإبراهيمّّّّّّ

يق اّنَِّبيًّاّ}تعالى:ّ َّماّاَلَّيْسَمع 41ّ}َّواْذك ْرِّفيّاْلِكَتاِبِّإْبَراِهيَمِّإنَّه َّكاَنِّصدِ  َواَلّ{ِّإْذَّقاَلّأِلَِبيِهَّياَّأَبِتِّلَمَّتْعب د 

َّواَلّي ْغِنيَّعنَكَّشْيئ اّ} {َّياَّأَبِتِّإنِ يَّقْدَّجاءِنيِّمَنّاْلِعْلِمَّماَّلْمَّّيْأِتَكَّفاتَِّبْعِنيّأَْهِدَكِّصَراط اَّسِويًّا42ّي ْبِصر 

ْيَطاَنَّكاَنِّللرَّْحَمِنَّعِصيًّاّ}43} ّالشَّ ْيَطاَنِّإنَّ َكَّعَذاٌبّ{َّياَّأب44َّ{َّياَّأَبِتّاَلَّتْعب ِدّالشَّ َّأنَّيَمسَّ ِتِّإنِ يَّأَخاف 

ْيَطاِنَّوِليًّاّ{ َنّالرَّْحَمنَّفَتك وَنِّللشَّ مِ 
يخاطبّأباهّويقدمّلهّالنصيحةّبأنّالّيعبدّّ-عليهّالسالم–.ّفإبراهيمّ(3)ّ

غيرّهللا،ّوأنّالّيتبعّخطواتّالشيطان،ّويناديهّبأحبّوأفضلّماّيمكنّأنّينادىّبهّشخصّبقوله"ّياّ

ّّو ّحبهّأبت" ّعلىّشدة ّالسالم–بتكرارّأسلوبّالنداءّيؤكد ّونجاته،ّّ-عليه ألبيهّوحرصهّعلىّمصلحته

وفوزهّبرضىّهللاّتعالى،ّوابتعادهّعنّعبادةّماّدونّهللا،ّواالبتعادّعنّعبادةّالشيطان،ّفيالحظّكيفّابتدأّ

مّحاورهّبأسلوبّمرتبّأنيقّبهذهّاللفظةّالمحببةّ"ياّأبت"ّليستميلّقلبّأبيهّإليه،ّثّ-عليهّالسالم–إبراهيمّ

مؤدبّينمّعنّخلقّحسنّوفهمّلمبادئّالحوار،ّوذلكّعندماّنبههّإلىّالخطأّالذيّهوّعليهّمنّعبادةّ

األصنام،ّوبعدهاّدعاهّإلىّالحقّالذيّأرسلّبهّمنّهللا،ّوأنهّعلىّعلمّمنّهللا،ّيريدّالهدايةّألبيه،ّوأخيرا ّ

فيّحوارهّّ-عليهّالسالم–هكذاّيالحظّاألدبّالرفيعّمنّإبراهيمّحذرهّمنّات باعّالشيطانّوالعقابّمنّهللا.ّّو

معّأبيهّمنّحيثّنداؤهّبلفظّمحببّ"ياّأبت"ّومنّحيثّانتقاءّاأللفاظّالمعبرةّعنّحرصهّعليهّمعّعدمّ

ّ.(4)ّّجرحّشعوره،ّأوّإظهارّبأنهّأفضلّمنّأبيه"

                                                 

 85سورةّاألعراف:ّآيةّّ-1
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ّمنّعاقبةّ ّوذلكّبتنبيههم ّعلىّالجانبّالعاطفيّالوجداني، ّأقوامهم ّمع ّحواراتهم ّأثناء ّاألنبياء ّركز لقد

االبتعادّعنّعبادةّهللا،ّوات باعّماّجاؤواّبهّمنّاإلصالحّوالدينّالقويم،ّويركزونّعلىّالجانبّالعاطفيّ

ّبحيثّيبينونّ ّالوجفيّحواراتهم ّعلىّإنقاذهمّوتوجيههم ّلهمّحرصهم ّلهم ّالصحيح،ّوحبهم ّرأيناّ–ه كما

معّأبيه،ّحيثّصدرّحوارهّمعهّبكلمةّ"ّياّأبت"ّبهذاّالتلطفّفيّّ-عليهّالسالم–فيّحوارّإبراهيمّّ-ذلك

ّيريدّمصلحةّأبيهّوهدايتهّإلىّالخير.ّ-عليهّالسالم–الخطابّيشيرّإلىّأنّإبراهيمّ

د،ّوالتذكيرّبماّأصابّاألممّالسابقةّعليهمّومنّأدبّحوارّاألنبياءّمعّأقوامهمّتقديمّالنصحّواإلرشاّّّّ

لكيّيتخذواّالعبرة،ّوتقديمّالنصيحةّلهم؛ّألنهمّيريدونّلهمّالخير،ّوفوزهمّبرضىّهللاّفيّالدنياّواآلخرة،ّ

وفائدةّالنصحّواإلرشادّعدمّالوقوعّفيّأخطاءّالسابقين،ّوتجنبّاألعمالّالفاسدة،ّواألمورّالتيّأدتّإلىّ

–وبالمقابلّهمّيصغونّويتبعونّماّفيهّصالحهمّوفالحهم.ّفهاّهمّأنبياءّهللاّّهالكّوعذابّمنّسبقهم.

فيّمحاوراتهمّألقوامهم،ّيقدمونّالنصحّواإلرشادّلماّفيهّخيرهمّومنفعتهمّعلىّلسانّنوحّّ-عليهمّالسالم

وٌلّم ِّوغيرهّمنّاألنبياء،ّقالّتعالى:ّ ّاْلَعاَلِميَنّ}}َّقاَلَّياَّقْوِمَّلْيَسِّبيَّضاَلَلٌةَّوَلِكنِ يَّرس  {ّأ َبلِ غ ك ْم61ّنّرَّبِ 

َِّماّاَلَّتْعَلم وَنّ{ّ َّلك ْمَّوأَْعَلم ِّمَنَّّللا  }َّأَلْمَّيْأِتِهْمَّنَبأ ّالَِّذيَنِّمنَّقْبِلِهْمَّقْوِمّ.وقولهّتعالى:ّ(1)ِرَسااَلِتَّربِ يَّوَأنَصح 

ْمَّّوَلـِكنّن وٍحَّوَعاٍدَّوَثم وَدَّوَقْوِمِّإْبَراِهيَمِّوَأْصَحابِّ ل ه مِّباْلَبيِ َناِتَّفَماَّكاَنَّّللا  ِّلَيْظِلَمه  ْمّر س  َّمْدَيَنَّواْلم ْؤَتِفَكاِتَّأَتْته 

ْمَّيْظِلم وَنّ{ َكان وْاَّأنف َسه 
َنِّمنّ}َّأَلْمَّيْأِتك ْمَّنَبأ ّالَِّذيَنِّمنَّقْبِلك ْمَّقْوِمّن وٍحَّوَعاٍدَّوَثم وَدَّوالَِّذي.ّوقولهّتعالى:ّ(2)ّ

ّ ّ(3)َبْعِدِهْم{ ّتعالى: ّوقوله .{ّ ّاْلَعاَلِميَن ّرَّبِ  ّمِ ن وٌل َّوَلِكنِ يَّرس  َّسَفاَهٌة ِّبي َّلْيَس َّقْوِم َّيا َّقاَل ّأ َبلِ غ ك ْم67ّ} }
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َّماّ}َّوَياَّقْوِمّاَلَّيْجِرَمنَّك ْمِّشَقاِقيّأَّ.ّوقولهّتعالى:ّ(1)ِرَساالِتَّربِ يَّوَأَنْاَّلك ْمَّناِصٌحَّأِميٌنّ{ّ ْثل  نّّي ِصيَبك مّمِ 

نك مِّبَبِعيٍد{ ّ.(2)َّأَصاَبَّقْوَمّن وٍحَّأْوَّقْوَمّه وٍدَّأْوَّقْوَمَّصاِلٍحَّوَماَّقْوم ّل وٍطّمِ 

ومنّأدبّالحوارّمخاطبةّالعاطفة،ّوذلكّمنّخاللّتوظيفّأسلوبيّالترغيبّوالترهيب،ّوالمراوحةّّّّّّ

ىّهللاّوحواراتهمّمعّأقوامهمّعلىّهذينّاألسلوبينّكثيرا ،ّفكانواّبينهما،حيثّاعتمدّاألنبياءّفيّدعوتهمّإل

يرغبونّأقوامهمّفيماّأعدهّهللاّللمؤمنينّمنّنعيمّفيّاآلخرة،ّوسعادةّفيّالدنياّويرهبونهمّمنّسخطّهللا،ّ

ّ.(3)وماّأعدهّهللاّللكافرين،ّوالمعرضينّعنّهديّهللاّمنّعذابّووعيدّفيّاآلخرة

الّييأسّمنّإعراضّقومهّوصدّعنه،ّوعنّدعوتهّإلىّالتوحيد،ّفيتبعّمعهمّّ-المعليهّالس–فهذاّنوحّّّّّ

ٍلّأسلوبّالترغيبّإلقناعهمّباإليمانّباهللّوحده،ّقالّتعالى:ّ بِ ك ْمَّعَلىَّرج  }َّأَوَعِجْبت ْمَّأنَّجاءك ْمِّذْكٌرّمِ نّرَّ

}ّ ّت ْرَحم وَن َّوَلَعلَّك ْم َّوِلَتتَّق وْا ِّلي نِذَرك ْم نك ْم مِ 
ّفنوح(4) ّالسالمّ-. ّوبأنّجزاءّّ-عليه ّبأنّهللاّرحيم، ّقومه يذكر

المطيعينّهللّورسولهّالرحمةّمنهّ،وذلكّبعدّأنّحذرهمّورهبهمّبقولهّ"لينذركم"ّفهذاّتخويفّمنّعذابّهللاّ

معّقومه،ّباستخدامّّ-عليهّالسالم–وعقابهّالذيّأعدهّهللاّللمكذبينّبرسلهّوبدعوتهم.ّويستمرّحوارّنوحّ

واَّربَّك ْمِّإنَّه ّالترغيبّفيّالدعوةّإلىّهللاّفيّغيرّسورةّمنّالقرآنّالكريم،ّقالّتعالى:ّّأسلوب ّاْسَتْغِفر  ْلت  }َّفق 

{ّ ّ}10َكاَنَّغفَّار ا ْدَرار ا َماءَّعَلْيك مّمِ  ّالسَّ َّجنَّاٍتَّوَيْجَعلّل11َّّ{ّي ْرِسِل َّوَبِنيَنَّوَيْجَعلّلَّك ْم ِّبَأْمَواٍل ك ْمّّ{َّوي ْمِدْدك ْم

.فإنّهللاّكثيرّالمغفرة،ّليسّهذاّفحسب،ّبلّإنّاستغفرتمّربكمّفإنهّسيرزقكمّباألموالّواألوالدّ(5)َأْنَهار اّ{ّ

ّفيّالدنياّوالجناتّفيّاآلخرة.

ّهودّّّّّ ّاتبعواّّ-عليهّالسالمّ–وهذا ّسيجنيهّقومهّمنّثمارّالخيرّإذا يرغبّقومهّفيّعبادةّهللا،ّوما

ه،ّفهمّإنّعادواّعماّكانواّعليهّمنّالشركّإلىّعبادةّهللاّوحده،ّفسيغفرّهللاّدعوته،ّوسارواّعلىّمنهج
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ْدَرار اّلهمّويرزقهمّويزيدهمّقوة،ّقالّتعالى:ّ َماءَّعَلْيك مّمِ  ّالسَّ ّي ْرِسِل ِّإَلْيِه ّت وب وْا ّث مَّ َّربَّك ْم وْا ّاْسَتْغِفر  َّقْوِم َّوَيا }

ِتك ْمَّوالَّ َّتَتَولَّْوْاّم ْجِرِميَنّ{َوَيِزْدك ْمّق وَّة ِّإَلىّق وَّ
يطلبّمنّقومهّالعودةّعنّالذنب،ّّ-عليهّالسالم–.ّوشعيبّ(1)ّ

وأفعالّالسوءّالتيّكانواّيقترفونها،ّويدعوهمّإلىّعبادةّهللاّوحده،ّوتركّعبادةّماّسواه،ّيجدواّهللاّرحيما ّ

وْاَّّللا ََّماَّلك مّغفارا ،ّقالّتعالى:ّ َعْيب اَّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  وْاّاْلِمْكَياَلّ}َوِإَلىَّمْدَيَنَّأَخاه ْمّش  ْنِّإَلـٍهَّغْير ه َّواَلَّتنق ص  مِ 

َّعَلْيك ْمَّعَذاَبَّيْوٍمّمُِّحيٍطّ} {َّوَياَّقْوِمَّّأْوف وْاّاْلِمْكَياَلَّواْلِميَزاَنِّباْلِقْسِط84َّواْلِميَزاَنِّإنِ َيَّأَراك مِّبَخْيٍرَّوِإنِ َيَّأَخاف 

وْاّالنَّاَسَّأْشَياءه ْمّوَّ ْفِسِديَنّ}َواَلَّتْبَخس  ْؤِمِنيَنَّّوَماَّأَنْا85ّاَلَّتْعَثْوْاِّفيّاأَلْرِضّم  نت مّمُّ َِّخْيٌرّلَّك ْمِّإنّك  {َّبِقيَّة َّّللا 

َناَّأْوَّأنّنَّْفَعَلِّفيَّأْمَواِلن86ََّعَلْيك مِّبَحِفيٍظّ} ّآَباؤ  َّأَصاَلت َكَّتْأم ر َكَّأنّنَّْتر َكَّماَّيْعب د  َعْيب  اَّماَّنَشاءّ{َّقال وْاَّياّش 

{ّ ّالرَِّشيد  َّعَلَىَّبيِ َنٍةّمِ نّرَّبِ يَّّوَرَزَقِنيِّمْنه ِّرْزق اَّحَسن اَّوَما87ِّإنََّكّأَلَنَتّاْلَحِليم  {َّقاَلَّياَّقْوِمَّأَرَأْيت ْمِّإنّك نت 

ِّإالَّّاإِلْصاَلَحّ ِّإْنّأ ِريد  َّعْنه  َّأْنَهاك ْم ِّإَلىَّما َّأْنّأ َخاِلَفك ْم ّأ ِريد  ْلت  َّتَوكَّ َِّعَلْيِه َّوَماَّتْوِفيِقيِّإالَِّّباّلِل  ّاْسَتَطْعت  َما

{ّ ّأ ِنيب  َّقْوَم88َّوِإَلْيِه َّأْو ّه وٍد َّقْوَم َّأْو ّن وٍح َّقْوَم َّأَصاَب َّما ْثل  ّي ِصيَبك مّمِ  ِّشَقاِقيَّأنّ َّيْجِرَمنَّك ْم ّاَل َّقْوِم َّوَيا }

وٌدّ{89ّيٍدّ}َصاِلٍحَّوَماَّقْوم ّل وٍطّمِ نك مِّبَبعِّ َّربِ يَّرِحيٌمَّود  وْاَّربَّك ْمّث مَّّت وب وْاِّإَلْيِهِّإنَّ ّ.(2){َّواْسَتْغِفر 

ّفيهّصالحهم،ّّّّّّ ّلمّيجدّأذنا ّصاغيةّمنّقومهّلما ّالداعيّلإلصالحّإلىّأسلوبّالترهيب،ّإذا ويلجأ

تيجةّإيجابيةّلمّيكنّليأتّوهوّأسلوبّفيهّمصلحةّومنفعةّللمدعوّأيضا .ّفالترهيبّيمكنّأنّيؤديّإلىّن

بهاّأسلوبّالترغيب،ّولكنّاستخدامّاألسلوبينّفيهّمصلحةّوفائدةّللمدعو،ّعلهّيرجعّعنّغيهّوضالله،ّ

يحذرّّ-عليهّالسالم–وفساده،ّويعودّإلىّالطريقّالقويمّالسليمّمنّقبلّأنّيأتيهّماّالّيحمدّعقباه.ّفنوحّ

ِبيٌنّ}ّقومهّمنّقبلّأنّيأتيهمّعذابّأليم،ّقالّتعالى: اِّإَلىَّقْوِمِهِّإنِ يَّلك ْمَّّنِذيٌرّمُّ {َّأن25ّ}َوَلَقْدَّأْرَسْلَناّن وح 

َّعَلْيك ْمَّعَذاَبَّيْوٍمَّأِليٍم{ وْاِّإالََّّّللا َِّإنِ َيَّأَخاف  الََّّتْعب د 
يحذرّقومهّأيضا ّأنّيرسلّّ-عليهّالسالم–.ّوهودّ(.(3)

يهّويتبعواّماّجاءّبهّمنّالحق،ّواإليمانّباهللّوحده،ّقالّتعالى:ّهللاّعليهمّالعذابّاألليمّإنّلمّيصغواّإل
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وه ْمّه وٌدَّأاَلَّتتَّق وَنّ}123}َكذََّبْتَّعاٌدّاْلم ْرَسِليَنّ} ْمَّأخ  وٌلَّأِميٌنّ}124{ِّإْذَّقاَلَّله  {َّفاتَّق وا125ّ{ِّإنِ يَّلك ْمَّرس 

ّاْلَعاَلِميَنّ}{َّوَماَّأْسَأل ك ْمَّعَلي126َّّْللاَََّّوَأِطيع وِنّ} َّعَلىَّربِ  ِّريٍع127ِّّهِّمْنَّأْجٍرِّإْنَّأْجِرَيِّإالَّ لِ  {َّّأَتْبن وَنِّبك 

َّتْعَبث وَنّ} وَنّ}128آَية  {َّفاتَّق واَّّللا130ََّّ{َّوِإَذاَّبَطْشت مَّبَطْشت ْمَّجبَّاِريَنّ}129{َّوَتتَِّخذ وَنَّمَصاِنَعَّلَعلَّك ْمَّتْخل د 

{ّ ّ}131َوَأِطيع وِن َّتْعَلم وَن ِّبَما ك م َّأَمدَّ ّالَِّذي َّواتَّق وا }132{ّ َّوَبِنيَن ِّبَأْنَعاٍم ك م َّأَمدَّ ّ َّوع ي وٍن133ّ{ َّوَجنَّاٍت }

{134}ّ َّعِظيٍم َّيْوٍم َّعَذاَب َّعَلْيك ْم َّأَخاف  ِّإنِ ي }ّ(1)ّ ّتعالى: ّقوله ّوفي َّقْوَمه ّ. َّأنَذَر ِّإْذ َّعاٍد َّأَخا ّ }َواْذك ْر

َّعَلْيك ْمَّعذَِّباأْلَْحَقافِّ َّّللاََِّّإنِ يَّأَخاف  واِّإالَّ َّتْعب د  ِّمنَّبْيِنَّيَدْيِهَّوِمْنَّخْلِفِهَّأالَّ اَبَّيْوٍمَّعِظيٍمّ{َّّوَقْدَّخَلْتّالنُّذ ر 
(2)ّ ّولوط ّالسالمّ–. ّاإلناثّوكانواّّ-عليه ّدون ّالذكور ّإتيان ّالفاحشة ّفيهم ّشاعت ّالذين ّقومه يحذر

منّسوءّعاقبةّهذاّالفعلّالشنيعّالذيّّ-عليهّالسالم–فيّناديهم،ّفيحذرهمّلوطّّيجاهرونّبهذهّالمعصية

ّ ّتعالى: ّقال ّقبلهم ّمن ّأحد ّيفعله ّمِ نّلم َّأَحٍد ّ ِّمْن ِّبَها َّسَبَقك م َّما ّاْلَفاِحَشَة َّأَتْأت وَن ِّلَقْوِمِه َّقاَل ِّإْذ }َول وط ا

وِنّالنِ َساءَّبْلَّأنت ْمَّقْوٌمّمُّْسِرف وَنّ{ّ{ِّإنَّك ْمَّلَتْأت وَنّالرِ َجاَلَّشه80ّْاْلَعاَلِميَنّ} َوة ّمِ نّد 
(3).ّ

يحذرّقومهّمنّسوءّعاقبةّأعمالهمّمنّقطعّللطريق،ّوالتبخيس،ّوالغشّفيّّ-عليهّالسالمّ–وشعيبّّّّّ

الميزان،ّوهمّكانواّفيّأفضلّحالّوأحسنها،ّويذكرهمّبماّأنعمّهللاّعليهمّمنّالنعمّالمختلفة،ّوبعدهاّيقولّ

َعْيب اّلهمّمحذرا ّإياهمّإذاّاستمرواّفيّطغيانهمّمنّعاقبةّأمرهمّومآلهم،ّقالّتعالى:ّ }َوِإَلىَّمْدَيَنَّأَخاه ْمّش 

بِ ك ْمَّفَأْوف وْاّالّْ ْنِّإَلـٍهَّغْير ه َّقْدَّجاءْتك مَّبيِ َنٌةّّمِ نّرَّ وْاَّّللا ََّماَّلك مّمِ  وْاّالنَّاَسَّكْيَلَّواْلِميَزانََّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  َّواَلَّتْبَخس 

نت مّمُّْؤِمِنيَنّ} وْاِّفيّاأَلْرِضَّبْعَدِّإْصاَلِحَهاَّذِلك ْمَّخْيٌرّلَّك ْمِّإنّك  ِّصَراٍط85َّأْشَياءه ْمَّواَلّت ْفِسد  لِ  وْاِّبك  {َّواَلَّتْقع د 

َِّمْنّآَمَنِّبِهَّوَتْبغ وَنَهاّعِّ وَنَّعنَّسِبيِلَّّللا  دُّ وَنَّّوَتص  َّكْيَفّت وِعد  وْا َّوانظ ر  َّقِليال َّفَكثََّرك ْم نت ْم ِّإْذّك  وْا اَّواْذك ر  َوج 

ْفِسِديَن{ َكاَنَّعاِقَبة ّاْلم 
}َوَياَّقْوِمّاَلَّيْجِرَمنَّك ْمِّشَقاِقيَّأنّّّ-عليهّالسالمّ–.ّوقولهّتعالى:ّعلىّلسانّشعيب(4)
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ّ َّقْوَم َّأْو ّن وٍح َّقْوَم َّأَصاَب َّما ْثل  ّمِ  ّي ِصيَبك م }ّ ِّبَبِعيٍد نك م ّمِ  ّل وٍط َّقْوم  َّوَما َّصاِلٍح َّقْوَم َّأْو .ّوفيّقولهّ(1)ه وٍد

ّكَّتعالى:ّ َّوَمْنّه َو َّعَذاٌبّي ْخِزيِه َّسْوَفَّتْعَلم وَنَّمنَّيْأِتيِه ِّإنِ يَّعاِمٌل َّعَلىَّّمَكاَنِتك ْم ّاْعَمل وْا َّقْوِم اِذٌبّ}َوَيا

َّرِقيبٌّ َّمَعك ْم ِّإنِ ي َّّواْرَتِقب وْا }(2)ّ ّموسى ّوتحذير ّالسالم–. ّوتحديهمّّ-عليه ّالسحر، ّعملهم ّمن للسحرة

لمعجزته،ّوذلكّعندماّجمعّفرعونّالسحرةّووعدهمّالوعودّالجزيلةّواألمانيّالعريضةّإنّكانواّهمّالفائزينّ

ّ ّموسى ّحذرهم ّعندها ّيشاؤون، ّما ّعلى ّوسيحصلون ّالمقربون، ّفإنهم ّالسالم–والغالبين، جراءّّ-عليه

واَّعَلىّذا،ّوتحديهمّهللّوقدرتهّتعالىّبأنّهللاّسيعذبهم،ّقالّتعالىعملهمّه }َقاَلَّله مّمُّوَسىَّوْيَلك ْمّاَلَّتْفَتر 

َِّكِذب اَّفي ْسِحَتك ْمِّبَعَذاٍبَّوَقْدَّخاَبَّمِنّاْفَتَرىّ{ ّ.(3)َّّللاَّ

الناسّمنّنعمّكثيرةّسخرهاّومنّالعناصرّالفاعلةّفيّأدبّالحوار،ّالتذكيرّبماّأنعمهّهللاّتعالىّعلىّّّّّ

ّلكيّ ّعلىّعباده؛ ّالتيّمنّهللاّبها ّالنعم ّفعلىّالداعيّأنّيذكرّقومهّبهذه ّالدنيا. ّفيّالحياة هللاّلعباده

ّيعودواّإلىّعبادته،ّوتركّعبادةّأيّشيءّسواه؛ّولكيّيرتدعواّعنّالممارساتّالخاطئة،ّوالعاداتّالسيئة،

ّوتعامال ّفيّحياتهم ّيمارسونها ّكانوا ّهوّوالتي ّما ّومنها ّالباطنة، ّومنها ّالظاهرة، ّمنها ّالنعم ّوهذه تهم،

ّهللاّ ّفأنبياء ّملموس. ّهو ّما ّومنها ّالسالم–محسوس، ّأثناءّّ-عليهم ّجميعها ّالنعم ّبهذه ّأقوامهم ذكروا

–حواراتهمّمعّأقوامهمّبطريقةّإيجابيةّودية،ّوبأسلوبّراٍقّدونّتعنيفّوتهديد،ّقالّتعالىّعلىّلسانّنوحّ

ّالسال ّ}ّ-معليه َّوَقار ا ِ ّّلِلَّ وَن َّتْرج  ّاَل َّلك ْم ّ}13}مَّا َّأْطَوار ا َّخَلَقك ْم َّوَقْد َّسْبَع14ّ{ َّّللاَّ  َّخَلَق َّكْيَف َّتَرْوا َّأَلْم }

{ّ ّ}15َسَماَواٍتِّطَباق ا ا ْمَسِّسَراج  ّالشَّ ّ َّوَجَعَل ّن ور ا ِّفيِهنَّ ّاْلَقَمَر ّاأْل16َّ{َّوَجَعَل َّأنَبَتك مّمِ َن ْرِضَّنَبات اّ{َّوَّللاَّ 

{17{ّ ا ِّإْخَراج  ك ْم َّوي ْخِرج  ِّفيَها ك ْم ّي ِعيد  ّث مَّ }18{ّ ِّبَساط ا ّاأْلَْرَض َّلك م  َّجَعَل َّوَّللاَّ  }19ّ ب ال  ّس  ِّمْنَها ِّلَتْسل ك وا }
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اّ{ .ّفهوّيذكرهمّبهذهّالنعمّالكونيةّمنّبدايةّخلقهمّوخلقّالسمواتّوخلقّاألرض،ّوتسخيرّماّ(1ّ)ِّفَجاج 

ّدمةّالخلق.فيهنّلخ

عندماّيخبرّقومهّبالنعمّالتيّأنعمهاّهللاّعليه،ّوعلىّالخلقّكافة،ّّ-عليهّالسالمّ–وعلىّلسانّإبراهيمّّّّ

ّ}قالّتعالى:ّ َّيْهِديِن َو ّ}78}الَِّذيَّخَلَقِنيَّفه  ّي ْطِعم ِنيَّوَيْسِقيِن َّوالَِّذيّه َو َّيْشِفيِن79ّ{ َو َّفه  َّمِرْضت  َّوِإَذا }

يِنّ{81ِّميت ِنيّث مَّّي ْحِييِنّ}{َّوالَِّذيّيّ 80} {َّوالَِّذيَّأْطَمع َّأنَّيْغِفَرِّليَّخِطيَئِتيَّيْوَمّّالدِ 
(2)ّ.ّ

حيثّأعطاهمّهللاّنعما ّكثيرةّوافرة،ّوخيراتّجليلة،ّفبالدهمّذاتّمياهّوفيرة،ّّ-عليهّالسالمّ–وقومّهودّّّّّ

فزرعواّاألراضي،ّوأنشأواّالبساتين،ّوأشادواّالقصورّالشامخة،ّهذاّباإلضافةّإلىّماّحباهمّهللاّمنّبسطةّ

عليهّ–هذهّالنعم،ّفعبدواّغيره،ّفجاءّهودّّفيّالجسم،ّوالقوةّفيّالبدن.ّلكنهمّكانواّغيرّشاكرينّهللاّعلى

}ّيذكرهمّبهذهّالنعم،ّحتىّيعودواّلرشدهمّوإلىّالطريقّالقويم،ّوإلىّعبادةّهللاّوحده،ّقالّتعالى:ّّ-السالم

وْاّآالءَّّللا ِّ َلَفاءِّمنَّبْعِدَّقْوِمّن وٍحَّوَزاَدك ْمِّفيّاْلَخْلِقَّبْسَطة َّفاْذك ر  وْاِّإْذَّجَعَلك ْمّخ  ر  ّ.(3)َّّلَعلَّك ْمّّت ْفِلح وَنّ{َواذك 

ك مِّبَماَّتْعَلم وَنّ}وقولهّتعالى:ّّّّّ ك مِّبَأْنَعاٍمَّوَبِنيَنّ}132}َّواتَّق واّالَِّذيَّأَمدَّ .ّ(4)ّ{َّوَجنَّاٍتَّوع ي وٍن{133{َّّأَمدَّ

ّبينّصالح ّالسالمّ–ولقد ّفيّاألّ-عليه ّواستعمرهم ّالذيّخلقهم ّبأنّهللاّتعالىّهو ّوجعلهمّلقومه رض،

خلفاءّاألرضّبعدّقومّعاد،ّوجعلّلهمّفيّاألرضّالزروعّوالثمار،ّورزقهمّمنّكلّشيء،ّوكانواّيبنونّ

القصورّالفارهة،ّويتخذونّمنّالجبالّبيوتا ،ّفاهللّتعالىّأعطاهمّكلّشيءّفيّحياتهمّمنّجناتّوعيون،ّ

عيمهّهوّاألولىّبالعبادةّدونّغيره،ّومنّمساكنّطيبةّواسعة،ّولهذاّفإنّهللاّالذيّهيأّلهمّرغدّالعيشّون

وْاِّإْذّوأمرهمّبأنّيقلعواّعنّكفرهمّوعبادةّاألصنام،ّولهذاّفهوّيذكرّقومهّبهذهّالنعم،ّقالّتعالى:ّ }َّواْذك ر 

ور اَّوَتْنِحت وَنّ ه وِلَهاّق ص  َلَفاءِّمنَّبْعِدَّعاٍدَّوَبوََّأك ْمِّفيّاأَلْرِضَّتتَِّخذ وَنِّمنّّس  وْاَّجَعَلك ْمّخ  اْلِجَباَلّب ي وت اَّفاْذك ر 
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}ّ ْفِسِديَن ِّفيّاأَلْرِضّم  َّتْعَثْوا َّواَل ِ َّّللا  ّ(1)ّآالء ّتعالى: ّوقال .{ّ ّآِمِنيَن َّهاه َنا ِّفيَّما َّأت ْتَرك وَن ِّفي146ّّ} }

َهاَّهِضيٌمّ}147َجنَّاٍتَّوع ي وٍنّ} وٍعَّوَنْخٍلَّطْلع  ر  {َّفاتَّق وا149ّب ي وت اَّفاِرِهيَنّ}{َّوَتْنِحت وَنِّمَنّاْلِجَباِل148ّ{َّوز 

َّللاَََّّوَأِطيع وِنّ{
ّ(2).ّ

قومهّبماّأنعمهّهللاّعليهمّمنّنعمةّأزواجهم،ّحيثّكانّقومهّيمارسونّّ-عليهّالسالمّ–ويذكرّلوطّّّّ

ّيأتونّالرجالّشهوةّدونّالنساء،ّوكانواّ ّأحدّمنّالعالمين،ّحيثّكانوا ّسبقهمّلها ّقبيحةّوسيئةّما عادة

بفعلهمّالشنيعّهذاّّ-عليهّالسالمّ–ونّبهذهّالمعصية،ّوالّيستترون،ّأوّيستحون،ّولهذاّذكرهمّلوطّيجاهّر

وَن165ّ}َّأَتْأت وَنّّالذُّْكَراَنِّمَنّاْلَعاَلِميَنّ}وحذرهمّمنّعواقبه،ّودعاهمّلعبادةّهللاّوحده،ّقالّتعالى:ّ {َّوَتَذر 

مّبَّ ّ.(3)ّْلَّأنت ْمَّقْوٌمَّعاد وَنّ{َماَّخَلَقَّلك ْمَّربُّك ْمِّمْنَّأْزَواِجك 

يخبرّفرعونّوقومهّبنعمّهللاّعليهم،ّوذلكّعندماّسألهّفرعونّعنّربه،ّفقالّّ-عليهّالسالمّ–وموسىّّّّ

ّالسماء ّمن ّالماء ّينزل ّالذي ّوهو ّالوهاب، ّالرازق ّالخالق ّهللاّهو ّإن ّموسى: ّشتىّنباتاتّفتخرجّ،له

ّويستفيدواّيعمروهاّلكيّلهمّوذللهاّللناسّوسخرهاّاألرضّخالقّهللاوّواللون،ّوالطعمّالشكلّومتعددةّومختلفة

َّهَدىّ}ّتعالى:ّقالّمنها، َّشْيٍءَّخْلَقه ّث مَّ لَّ وِنّاأْل وَلىّ}50ّ}َقاَلَّربَُّناّالَِّذيّأَْعَطىّك  ّاْلق ر  {51ّ{َّقاَلَّفَماَّبال 

َّربِ يّ َّيِضلُّ اَّوَسَلَكَّلك ْمِّفيَها52َّواَلَّينَسىّ}َقاَلِّعْلم َهاِّعنَدَّربِ يِّفيِّكَتاٍبّالَّ ّاأْلَْرَضَّمْهد  {ّالَِّذيَّجَعَلَّلك م 

اّمِ نّنََّباٍتَّشتَّى{ َماءَّماءَّفَأْخَرْجَناِّبِهَّأْزَواج  َّوَأنَزَلِّمَنّالسَّ ب ال  س 
(4).ّ

ّيولوّنّهللاّأنبياءّكانّقدلّ.ّالحوارّفيّوالتدرجّوالبراهينّباألدلةّوالمحاججةّالعقلّمخاطبةّالحوارّأدبّومنّّّّ

ّفالداعيةّالقويم،ّوالطريقّالحقّمنّإليهّيدعوّنّماّإلثباتّلَلدلة،ّأقوامهمّمعّحواراتهمّفيّخاصةّعناية
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ّأنّيستطيعّحتىّالسواء،ّعلىّوالنقليةّالعقليةّوالبراهينّوالحججّالمنطقيةّباألدلةّيتسلحّأنّيجبّلإلصالح

ّّإليه.ّيدعوّبماّاآلخرّالطرفّيقنع

ّالسالمّ–وإبراهيمّّّّّّ ّالحسّّ-عليه ّعلى ّالمبنية ّالعقلية ّاألدلة ّعلى ّيعتمد ّالنمرود ّمع ّحواره أثناء

والمشاهدةّفيّالواقع،ّفهوّعندّمناظرتهّلهّاستطاعّعنّطريقّإيرادّاألدلةّأنّيدللّعلىّوجودّهللاّوعلىّ

بعث،ّلكنّالنمرودّبتفكيرهّعظيمّقدرتهّمنّخاللّأدلةّعقليةّمقنعة،ّوهيّقدرةّهللاّعلىّإحياءّالموتىّوال

ّكانّمنّإبراهيمّ ّفما ّوادعىّقدرتهّعلىّاإلحياءّواإلماتة، ّالدليل، ّيقتنعّبهذا ّلم عليهّ–المحدود،ّوعناده

ّإالّأنّأتاهّبدليلّمشاهدّملموس،ّوهوّشروقّالشمسّومغربها،ّفبهت،ّولمّيستطعّالمحاججة.ّ-السالم

ّإبراهيمّّّّّ ّاتبع ّالسالمّ–لقد ّّ-عليه ّإلىّفيّحواره ّحتىّيصل ّالحوار ّفي ّالتدرج ّسياسة ّالنمرود مع

إقناعهّبوجودّإلهّواحدّمدبرّألمورّالكون،ّولذلكّعندماّأنكرّقدرةّهللاّعلىّالبعثّوالنشور،ّأتىّلهّبدليلّ

ّبهتّالذيّكفرّقالّ محسوسّمشاهدّالّيستطيعّهوّوغيرهّأنّينكرهّوهوّشروقّالشمسّومغربهاّولهذا

ِّإْبَراِهيَمِّفيِّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللا  ّاْلم ْلَكِّإْذَّقاَلِّإْبَراِهيم َّربِ َيّالَِّذيّي ْحِيـيَّوي ِميّ}َأَلْمَّتَرِّإَلىتعالى:ّ َّقاَلّالَِّذيَّحآجَّ ت 

ْمِسِّمَنّاْلَمْشِرِقَّفْأِتِّبَهاِّمَنّاْلَمغّْ َّّللا ََّيْأِتيِّبالشَّ َّقاَلِّإْبَراِهيم َّفِإنَّ ّ َأَناّّأ ْحِيـيَّوأ ِميت  ِرِبَّفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَرَّوَّللا 

}ّ ّالظَّاِلِميَن َّيْهِديّاْلَقْوَم ّ ّبأدلةّّ-عليهّالسالم–.ّوفيّحوارّإبراهيمّ(1)ّاَل معّأبيهّآزرّوقومهّيحاججهم

عقليةّمنطقيةّواضحةّمتدرجا ّفيّالحوارّمعهمّللوصولّلإلقناعّوالتغيير،ّحيثّكانّيعبدّقومهّالكواكبّ

نّلهمّأنّهؤالءّالّيستحقونّالعبادة،ّأخذّفيّمحاججتهمّبالتدريج،ّوذلكّمنّخاللّأفولّوالنجوم،ّولكيّيبي

كلّمنّالكواكبّوالقمرّوالشمس.ّفاإللهّالمدبرّالخالقّللكونّالّيأفلّوالّيغيب،ّولوّأفل،ّأوّغابّالختلّ

ّإبراهيمّ ّذلكّتبرأ ّالكون،ّعند ّقومه،ّوتوجهّلعبادةّهللاّاّ-عليهّالسالم–نظام ّيعبد ّالفردّمما ّاألحد لواحد

أنّيثبتّلقومهّباألدلةّبأنّاإللهّالذيّيغيب،ّويتغير،ّويتحولّمنّّ-عليهّالسالم–الصمد.ّلقدّأرادّإبراهيمّ
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حالّإلىّحالّالّيصلحّأنّيكونّإلها ّيعبد،ّألنّهناكّمنّيغيرهاّويصرفّأمورها،ّولذاّفهوّاإللهّالذيّ

ّ.ّتحول،ّوالّيفنىيجبّعبادته؛ّألنهّإلهّالّيتغير،ّوالّيتبدلّوالّي

ّاآلِفِليَنّ}ّتعالى:ّقالّّّّّ َّرَأىَّكْوَكب اَّقاَلَّهـَذاَّربِ يَّفَلمَّاَّأَفَلَّقاَلّالّأ ِحبُّ َّعَلْيِهّاللَّْيل  {َّفَلمَّا76ّ}َّفَلمَّاَّجنَّ

الِ يَنّ}َرَأىّاْلَقَمَرَّباِزغ اَّقاَلَّّهـَذاَّربِ يَّفَلمَّاَّأَفَلَّقاَلَّلِئنّلَّْمَّيْهِدِنيَّرب ِّ ِّمَنّاْلَقْوِمّالضَّ {َّفَلمَّاَّرَأى77ّيّألك وَننَّ

ِّإنِ يَّبِريٌءّّمِ مَّاّت ْشِرك ونَّ َّقْوِم َّيا َّأَفَلْتَّقاَل َّفَلمَّا َّأْكَبر  َّربِ يَّهـَذا َّقاَلَّهـَذا ْمَسَّباِزَغة  78ّّ}الشَّ ْهت  {ِّإنِ يَّوجَّ

َماَواِتَّواألَّ ّعليهّ–ّإبراهيمّبينّالحوارّويستمرّ.(1)ّْرَضَّحِنيف اَّوَماَّأَنْاِّمَنّاْلم ْشِرِكيَنّ{َوْجِهَيِّللَِّذيَّفَطَرّالسَّ

ّاإللهّلعبادةّتقودّالتيّاألدلةّذكرّخاللّمنّوعبادتهمّعقيدتهمّبطالنّإلثباتّوقومهّأزرّأبيهّمعّ-السالم

ّالسرّويعلمّنجواهم،ّيسمعّه،عبادّألمورّمتابعّمدبر،ّخالقّإلهّفهوّغيره.ّدوّنّالعبادةّيستحقّالذيّالحق،

–ّإبراهيمّأخبرّوبهذاّخلقه،ّشيءّكلّويعلمّالسماء،ّفيّوالّاألرضّفيّالّشيءّأيّعنهّيغيبّالّوأخفى،

يق اّنَِّبيًّاّ}ِإْذَّقاَلّأِلَِبيِهَّياَّأَبتِّّتعالى:ّقولهّفيّأباهّ-السالمّعليه ِّلَمّ}َواْذك ْرِّفيّاْلِكَتاِبِّإْبَراِهيَمِّإنَّه َّكاَنِّصدِ 

َّواَلّي ْغِنيَّعنَكَّشْيئ اّ{ّ َّماّاَلَّيْسَمع َّواَلّي ْبِصر  َتْعب د 
(2).ّ

ّماّيعبدوهّمنّأصنامّباطل،ّّ-عليهّالسالمّ–لقدّأرادّإبراهيمّّّّ فيّحوارهّمعّأبيهّوقومهّأنّيثبتّلهمّأن 

وهذهّاألصنامّالّتستحقّالعبادة؛ّألنهاّالّتضرّوالّتنفع،ّوالّتسمعّوالّتبصر،ّوالّتملكّأنّتدافعّعنّ

القولّفقطّوإنماّبالفعل،ّوذلكّليثبتّالحجةّهناّالّبّ-عليهّالسالم–نفسهاّإذاّماّأرادهاّأحدّبضر.ّويقيمّ

لهمّأنّماّيعبدونّمنّدونّهللاّهوّباطل،ّوذلكّعندماّذهبّقومه،ّثمّقامّبتحطيمّاألصنام،ّوتركّالفأسّ

معلقا ّفيّرأسّكبيرهم،ّوذلكّعندماّيرجعّقومه،ّويرونّهذاّالمشهد،ّويسألونّمنّقامّبهذاّالفعلّالشنيع؟ّ

ّعنده ّالجوابّجاهزا  ّالّ–يكون ّويبصرّّ-سالمعليه ّينطقّويسمع ّكان ّفإن ّاآللهة ّكبير ّيسأل ّأن وهو

فسيعلمهمّبمنّفعلّهذاّبهم،ّولكنّهيهاتّأنّتنطقّهذهّاآللهةّألنهاّأصنامّحجارةّالّتنطق،ّومنّهناّ
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َلَقْدّّ}ّالحجةّعلىّقومه،ّوأخذّاالعترافّمنهم،ّومنّبينّأفواههمّقالّتعالى:ّ-عليهّالسالم–أقامّإبراهيمّ

ّ.(1)اَّهؤ اَلءَّينِطق وَنّ{َّعِلْمَتّمَّ

يذكرّالدليلّبعدّالدليلّلقومهّعلىّبطالنّماّيعبدونّعلهمّيعودونّّ-عليهّالسالمّ–فهاّهوّإبراهيمّّّّّ

ّ}لعبادةّهللا،ّقالّتعالى:ّ ْسَأل وه ْمِّإنّ{َّقاَلَّبْلَّفَعَله َّكِبير ه ْمَّهَذاَّفا62}َقال واَّأَأنَتَّفَعْلَتَّهَذاِّبآِلَهِتَناَّياِّإْبَراِهيم 

َّعَلْيِهْمَّنَبَأِّإْبَراِهيَمّ}.ّوقولهّتعالى:ّ(2)َّكان واَّينِطق وَنّ{ {َّقال وا70ّ{ِّإْذَّقاَلّأِلَِبيِهَّوَقْوِمِهَّماَّتْعب د وَنّ}69}َواْتل 

َّلَهاَّعاِكِفيَنّّ} َّأْصَنام اَّفَنَظلُّ وَنّ{72ّ}{َّقاَلَّهْلَّيْسَمع وَنك ْمِّإْذَّتْدع وَن71َّنْعب د  رُّ .ّ(3){َّأْوَّينَفع وَنك ْمَّأْوَّيض 

ِّثمّتأتيّالقطيعةّبينهّوبينّماّيعبدّقومه،ّبعدّأنّأقامّعليهمّالحجةّقالّتعالى:ّ وِنَّّللاَّ وَنِّمنّد  }َقاَلَّأَفَتْعب د 

{ّ رُّك ْم َّشْيئ اَّواَلَّيض  ّو66َماّاَلَّينَفع ك ْم وَنِّمنّد  َّتْعب د  َّوِلَما ّلَّك ْم َِّأَفاَلَّتْعِقل وَنّ{{ّأ فٍ  .ّوقولهّتعالى:ّ(4)ِّنَّّللاَّ

نت ْمَّتْعب د وَنّ} ّاأْلَْقَدم وَنّ}75}َقاَلَّأَفَرَأْيت مّمَّاّك  م  ّاْلَعاَلِميَنّ{76{َّأنت ْمَّوآَباؤ ك  َّربَّ ّلِ يِّإالَّ وٌّ ْمَّعد  {َّّفِإنَّه 
.ّثمّ(5)ّ

ّأنّيجبّالذيّفاإللهّتعبدون.ّالتيّاآللهةّمنبهاّأيّيعلمهمّبأنّاإللهّالمستحقّالعبادةّلهّصفاتّالّيتمتعّ

ّوغيرّواإلماتة،ّاإلحياء،ّوالضالل،ّالهداية،ّوالشفاء،ّوالمرض،ّالصحة،ّوالمنع،ّالعطاءّشيءّكلّبيدهّيعبد

وَنّ}ّتعالى:ّقالّذلك، نت ْمَّتْعب د  ّاأْلَْقَدم وَنّ}75}َقاَلَّأَفَرَأْيت مّمَّاّك  م  ّ{76ّّ{َّأنت ْمَّوآَباؤ ك  َّربَّ ّلِ يِّإالَّ وٌّ ْمَّعد  َفِإنَّه 

َوَّيْهِديِنّ}77اْلَعاَلِميَنّ} َوَّيْشِفيِن79ّ{َّوالَِّذيّه َوّي ْطِعم ِنيَّوَيْسِقيِنّ}78{ّالَِّذيَّخَلَقِنيَّفه  َّفه  {َّوِإَذاَّمِرْضت 

ّ.(6)ّ{َّوالَِّذيّي ِميت ِنيّث مَّّي ْحِييِنّ{80}

ّلتصديقّطلبهمّعلىّبناءّمشاهدّحسيّبدليلّلهمّيأتيّقومهّمعّهحواّرّفيّ-السالمّعليهّ–وصالحّّّّّ

ّدليالّ ّالصخرّمنّخرجتّالتيّالناقةّفكانتّ-المعجزة–ّالدليلّهذاّشروطّوضعّمنّهمّوكانواّدعوته،
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ّيعاقبوا،ّالّحتىّبسوءّمنهمّأحدّيمسهاّأنّ-السالمّعليه–ّوحذرهمّإليه،ّيدعوّماّصدقّعلىّواضحاّ ّمشاهداّ 

ّهللا،ّلعبادةّ-السالمّعليه–ّدعوتهّكذبواّقدّذلكّقبلّوكانواّالناقة،ّفعقرواّلهم،ّلتحذيرهّوايصغّلمّولكنهم

ْنِّإَلـٍهَّغْير ه َّقْدّّتعالى:ّقالّاألليم،ّالعذابّفأخذهم وْاَّّللا ََّماَّلك مّمِ  اَّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  }َوِإَلىَّثم وَدَّأَخاه ْمَّصاِلح 

َذك مَّْجاءْتك مَّبيِ َنٌةّمِ نّرَّّ َّفَيْأخ  َوٍء وَهاِّبس  َِّواَلَّتَمسُّ وَهاَّتْأك ْلِّفيَّأْرِضَّّللا  َّفَذر  ّآَية  َِّلك ْم َّناَقة َّّللا  َّهـِذِه َعَذاٌبّّبِ ك ْم

َِّواَلّتَّ.ّوقالّتعالى:ّ(1)َّأِليٌم{ وَهاَّتْأك ْلِّفيَّأْرِضَّّللا  َِّلك ْمّآَية َّفَذر  َذك ْمّ}َوَياَّقْوِمَّهـِذِهَّناَقة َّّللا  وٍءَّّفَيْأخ  وَهاِّبس  َمسُّ

ّ.(2)َعَذاٌبَّقِريٌبّ{ّ

فيّحوارهّمعّفرعونّاحتجّعليهّبأنّيأتيهّبدليلّحسيّمشاهد،ّلكيّيكونّّ-عليهّالسالمّ–وموسىّّّّّ

.ّفطلبّفرعونّ(3)ّ}َقاَلَّأَوَلْوِّجْئت َكِّبَشْيٍءّمُِّبيٍنّ{دليال ّعلىّماّجاءّبهّمنّدعوةّلعبادةّهللا،ّقالّتعالى:ّ

ّ ّتعالى: ّقال ّالدليل، ّهذا ّ{معرفة اِدِقيَن ّالصَّ ِّمَن نَت ّك  ِّإن ِّبِه َّفْأِت ّموسى(4)ّ}َقاَل ّقدم ّعندها عليهّّ–.

ّ}دليلهّالماديّالمعجزّقالّتعالى:ّّ-السالم ّمُِّبيٌن ّث ْعَباٌن ِّهَي َّفِإَذا ِّهَي32ّ}َفَأْلَقىَّعَصاه  َّفِإَذا َّيَده  َّوَنَزَع }

.ّونتيجةّلهذاّالدليلّالدامغّآمنّالسحرةّالذينّجمعهمّفرعونّلتحديّمعجزةّموسىّ(5)ّاِظِريَنّ{َبْيَضاءِّّللنَّّ

ّالسالم– ّّ-عليه ّموسى ّنبوة ّصدق ّعلى ّصادقة ّمعجزة ّهو ّالدليل ّهذا ّبأن ّيقينا ّعرفوا عليهّ–ألنهم

امّبهّموسىّوعلىّوجودّإلهّواحدّقادرّعلىّكلّشيء.ّلقدّآمنّالسحرةّبدعوةّموسى؛ّوبأنّماّقّ-السالم

ّفإنهمّلمّيتراجعواّ ليسّسحرا ،ّألنهمّأعلمّالناسّبالسحر،ّولقدّتوعدهمّفرعونّبالقتلّوالصلب،ّومعّهذا

ّ ّقالّتعالى: ّ}عنّإيمانهم، َّيْأِفك وَن َّما َّتْلَقف  ِّهَي َّفِإَذا َّعَصاَك َّأْلِق ِّإَلىّم وَسىَّأْن َّوَأْوَحْيَنا َّفَوَقَع117ّ} }
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ّكَّ ّ َّما َّوَبَطَل ّ}اْلَحقُّ َّيْعَمل وَن ّ}118ان وْا َّصاِغِريَن َّوانَقَلب وْا ّه َناِلَك ِلب وْا َّفغ  َّساِجِديَن119ّ{ َحَرة  ّالسَّ َّوأ ْلِقَي }

ّاْلَعاَلِميَنّ}120} وَنّ{121{َّقال وْاّآَمنَّاِّبِربِ  ّم وَسىَّوَهار  {َّربِ 
ّ(1).ّّ

ّوالوفاءّالجزاءّانتظارّوعدمّالمحاور،ّقبلّمنّالتبليغّفيّواإلخالصّواألمانةّبالصدقّالحوارّأدبّويتسمّّّّّ

ّومنافعّدنيويةّأمورّإلىّيسعىّالّفهوّوحده،ّتعالىّهللاّمنّوالمقابلّوالثوابّاألجرّيرجوّبلّيدعوهم،ّممن

ّواآلخرة.ّالدنياّفيّوفائدةّصالحّمنّعليهمّيعودّلماّإليهّيدعوهمّماّإلىّقومهّاستجابةّهوّهدفهّألنّمادية؛

ّلهم،ّالنصيحةّوبتقديمّوحده،ّهللاّعبادةّبوجوبّبتذكيرهمّيقومّقومهّمعّحوارهّفيّّ-لسالماّعليه–ّنوحّهوّفها

وه ْمّن وٌحَّأاَلَّتتَّق وَنّ}105}َكذََّبْتَّقْوم ّن وٍحّاْلم ْرَسِليَنّ}فيّقولهّتعالى:ّ ْمَّأخ  وٌل106ّ{ِّإْذَّقاَلَّله  {ِّإنِ يَّلك ْمَّرس 

فيّحوارهّمعّقومهّيذكرهمّبعبادةّهللاّوحده،ّوماّهوّإالّناصحّأمينّّ-عليهّالسالمّ–.ّوهودّ(2)َّأِميٌنّ{

وْاَّّللا ََّماّعلىّالرسالةّيبلغهمّإياهاّبكلّصدقّوأمانة،ّقالّتعالى:ّ }َوِإَلىَّعاٍدَّأَخاه ْمّه ودا َّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د 

ْنِّإَلـٍهَّغْير ه َّأَفاَلَّتتَّق وَنّ} وْاِّمنَّقْوِمِهِّإنَّاَّلَنَراَكِّفيَّسَفاَهٍةِّوِإنَّاَّلَنظ نَُّكِّمَنّ{َّقاَلّاْلَمَل ّا65َلك مّمِ  لَِّذيَنَّّكَفر 

ّاْلَعاَلِميَنّ}66اْلَكاِذِبيَنّ} وٌلّمِ نّرَّبِ  {ّأ َبلِ غ ك ْمِّرَساالِتَّربِ يَّوَأَنْا67ّ{َّقاَلَّياَّقْوِمَّلْيَسِّبيَّسَفاَهٌةَّوَلِكنِ يَّرس 

ّ.(3)ّيٌنّ{َلك ْمَّناِصٌحَّأمِّ

ّ ّالحوارّبينّهود ّالسالم–ويستمرّمشهد ّعلىّّ-عليه ّوحرصه ّالتيّأرسلّبها، ّالرسالة ّلتبليغ ّقومه مع

وْاَّّللا ََّماَّلك م49ّ}إيصالهاّبكلّأمانةّرغمّعنادّقومه،ّقالّتعالى:ّ اَّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  {َّوِإَلىَّعاٍدَّأَخاه ْمّه ود 

َّغْير ه ِّإْنَّأن ِّإَلـٍه ْن وَنّ}مِ  ِّإالَّّم ْفَتر  ّ{50ت ْم ِّإَلْيك ْم{ّّ ِّبِه ّأ ْرِسْلت  َّأْبَلْغت ك مّمَّا َّفَقْد }ّ.ّوقولهّتعالى:ّ(4)َّفِإنَّتَولَّْوْا

وه ْمّه وٌدَّأاَلَّتتَّق وَنّ}123َكذََّبْتَّعاٌدّاْلم ْرَسِليَنّ} ْمَّأخ  وٌلَّأِميٌنّ{124ّ{ِّإْذَّقاَلَّله  {ِّإنِ يَّلك ْمَّرس 
(5).ّ

                                                 

1-ّّ ّآية ّاألعراف: 122ّ-117سورة ّآية ّيونس: ّالسور: ّوانظر ّآيه79-81. ّطه: ،170-136ّ ،42ّ ،53ّ ،56-71ّ،
 .39-31،ّالقصص:ّآية25ّ-22،ّالشعراء:ّآية36ّ-35الفرقان:ّآيةّ
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يبلغّقومهّبماّأنزلّوأوحيّإليهّمنّربه،ّويقدمّالنصيحةّلهمّإلىّماّفيهّخيرّّ-عليهّالسالمّ–وصالحّّّّ

ْنِّإَلـٍهَّغْير ه َّقْدَّجاءْتك مَّبيِ نَّلهم،ّقالّتعالى:ّ وْاَّّللا ََّماَّلك مّمِ  اَّقاَلَّياَّقْوِمّاْعب د  ٌةّمِ نّ}َوِإَلىَّثم وَدَّأَخاه ْمَّصاِلح 

بِ ك ْمّ َذك ْمَّعَذاٌبّأَّرَّ َوٍءَّفَيْأخ  وَهاِّبس  َِّواَلَّتَمسُّ وَهاَّتْأك ْلِّفيَّأْرِضَّّللا  َِّلك ْمّآَية َّفَذر  {،ّ}َفَتَولَّى73ِّليٌمّ}َهـِذِهَّناَقة َّّللا 

َّلك ْمَّوَلِكنّالَّّت ِحبُّّو َّأْبَلْغت ك ْمِّرَساَلَةَّربِ يَّوَنَصْحت  ْمَّوَقاَلَّياَّقْوِمَّلَقْد وفيّقولهّتعالى:ّّّ(1)َنّالنَّاِصِحيَن{َعْنه 

ّاْلم ْرَسِليَنّ} وه ْمَّّصاِلٌحَّأاَلَّتتَّق وَنّ}141}َكذََّبْتَّثم ود  ْمَّأخ  وٌلَّأِميٌنّ{142{ِّإْذَّقاَلَّله  {ِّإنِ يَّلك ْمَّرس 
ّ(2).ّ

فيّقولهّّ-عليهّالسالم–ويتكررّالمشهدّنفسهّفيّتبليغّالرسالةّواألمانةّفيّالدعوةّعلىّلسانّلوطّّّّّّ

وه ْمّل وٌطَّأاَلَّتتَّق وَنّ}تعالى:ّ ْمَّأخ  ّل وٍطّّاْلم ْرَسِليَنّ}ِإْذَّقاَلَّله  وٌلَّأِميٌنّ{161ّ}َكذََّبْتَّقْوم  {ِّإنِ يَّلك ْمَّرس 
(3)ّ.

ّاأْلَْيَكِةّاْلم ْرَسِليَنّ}175}فيّقولهّتعالى:ّّ-هّالسالمعلي–وعلىّلسانّشعيبّ {ِّإْذَّقاَل176ّ{َّكذََّبَّأْصَحاب 

َعْيٌبَّأاَلَّتتَّق وَنّ} ْمّش  وٌلَّأِميٌنّ}177َله  ّ(4).{َّّفاتَّق واَّّللاَََّّوَأِطيع وِنّ{178{ِّإنِ يَّلك ْمَّرس 

ّومصلحةّاإلصالح،ّهدفهّألنهّهللا؛ّعلىّأجرهّإنماّقومه،ّنمّواألجرّالمكافأةّيرجوّأوّينتظر،ّالّوالداعيةّّّّّ

ّيدعوهمّلماّقومهّات باعّهوّيريدّماّجلّإنماّذلك،ّغيرّأوّمنصبا ،ّأوّأجراّ ّمنهمّينتظرّالّفهوّولهذاّقومه؛

ّرينتظّالّ-السالمّعليه–ّفنوحّوللمتدبر،ّللمتأملّجلياّ ّواضحاّ ّهذاّيظهرّأقوامهمّمعّاألنبياءّحوارّوفيّإليه.

ِ{ّّتعالى:ّقالّقومه،ّمنّوالثوابّاألجر ِّإْنَّأْجِرَيِّإالََّّعَلىَّّللا  ْنَّأْجٍر َّسَأْلت ك مّمِ  َّفَما }َفِإنَّّتَولَّْيت ْم
.ّوفيّ(5)

ِّ{قولهّتعالى:ّ َأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهّّ}َوَماّ.ّوفيّقولهّتعالى:ّ(6)ّ}َوَياَّقْوِمّالَّّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهَّماال ِّإْنَّأْجِرَيِّإالََّّعَلىَّّللا 

ّاْلَعاَلِميَن{ َّعَلىَّربِ  }َياَّقْوِمّالّفيّقولهّتعالى:ّّ-عليهّالسالم–.ّوعلىّلسانّهودّ(7)ِمْنَّأْجٍرِّإْنَّأْجِرَيِّإالَّ
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}َوَماَّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهّتعالى:ّ.ّوفيّقولهّ(1)َّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهَّأْجر اِّإْنَّأْجِرَيِّإالََّّعَلىّالَِّذيَّفَطَرِنيَّأَفاَلَّتْعِقل وَنّ{

}ّ ّاْلَعاَلِميَن َّعَلىَّربِ  ِّإالَّ َّأْجِرَي ِّإْن َّأْجٍر ّوعلىّلسانّصالحّ(2)ِّمْن ّالسالم–. ّّ-عليه ّتعالى: }َوَماّقوله

}ّ ّاْلَعاَلِميَن َّعَلىَّربِ  ِّإالَّ َّأْجِرَي ِّإْن َّأْجٍر ِّمْن َّعَلْيِه ّوكذلكّفيّحوارّلوط،(3)َّأْسَأل ك ْم عليهماّ–وشعيبّّ.

ّاْلَعاَلِميَن{معّقومهماّفيّقولهّتعالى:ّّ-السالم َّعَلىَّربِ  }َوَماّّ.}َوَماَّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهِّمْنَّأْجٍرِّإْنَّأْجِرَيِّإالَّ

ّاْلَعاَلِميَنّ{ َّعَلىَّربِ  ّ(4)َأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهِّّمْنَّأْجٍرِّإْنَّأْجِرَيِّإالَّ

ّّهللاّأنبياءّبأنّللتأكيدّالتكرار،ّأسلوبّباستخدامّالمعنىّعلىّالضربّالسابقةّتاآلياّخاللّمنّيالحظّّّّّ

ّّغيره.ّأحدّمنّالّوحده،ّهللاّمنّوالثوابّاألجرّيطلبوّن

ّوعر،ّطريقّهوّبلّوسهلة،ّممهدةّليستّالداعيةّفطريقّوبسيطة،ّهينةّليستّلإلصالحّالدعوةّإنّّّّّ

ّتغيرّأنّبمكانّالسهولةّمنّليسّألنهّكثيرة؛ّشاكلومّجمة،ّمصاعبّالداعيّوسيجدّالمسالك،ّصعب

ّسوفّبلّوسهولة،ّبيسرّوالقلوبّالعقولّفيّومستقرةّالمجتمع،ّفيّسائدةّكانتّوتقاليدّوعاداتّمعتقدات،

ّألقوامهمّدعوتهمّفيّ-السالمّعليهم–ّفاألنبياءّالتمكين.ّوعدمّوالصد،ّالعندّأشكالّبكلّالدعوةّتصطدم

ّجدوا،ّبلّويضعفوا،ّويتراجعواّيتهاونواّلمّولكنهمّأنواعها،ّبجميعّوالمحاربةّالصدّأصنافّمختلفّوجدوا

ّمنّيريدوّنّماّلهمّيتحققّوحتىّهللا،ّمنّبهّأمرواّماّيبلغواّحتىّالدعوة،ّطريقّفيّوحزماّ ّعزماّ ّوازدادوا

ّإصالح.

ّوصورّشتىّأصنافّإلىّباهللّواإليمانّللتوحيد،ّأقوامهمّدعوةّأثناءّ-السالمّعليهمّ–ّاألنبياءّاصطدمّلقدّّّّّ

ّذلكّغيرّوالكذب،ّوالجنوّنّبالسحرّواالتهاماتّوالتهكم،ّوالسخرية،ّالتكبرّفمنها:ّوالعناد،ّالصدّمنّمتعددة

ّعليه–ّفنوحّدعوتهم.ّتحقيقّسبيلّفيّقدماّ ّ-السالمّعليهم–ّاألنبياءّيمضيّذلكّومعّالتعنتّصورّمن
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ّيدعوهمّوهوّقومه،ّمعّحوارهّأثناءّوذلكّأخرى،ّتارةّوبالضاللّتارةّوبالجنوّنّتارة،ّبالكذبّيتهمّ-السالم

َلْيَناِّمنَّفْضٍلَّبْلَّوَماَّنَراَكّاتََّبَعَكِّإالَّّالَِّذيَنّه ْمَّأَراِذل َناَّباِدَيّالرَّْأِيَّوَماَّنَرىَّلك ْمّعَّّ}ّتعالى:ّقالّهللا،ّلعبادة

ِجَرّ{.وفيّقولهّتعالى:ّ(1)َّنظ نُّك ْمَّكاِذِبيَنّ{ ْمَّقْوم ّن وٍحَّفَكذَّب واَّعْبَدَناَّوَقال واَّمْجن وٌنَّواْزد  }َكذََّبْتَّقْبَله 
ّ(2).ّ

اِّإَلىَّقْوِمِهَّفَقاَلَّّياَّقْوِمّاْعب دّ وفيّقولهّتعالى:ّّّّّّ ّ}َلَقْدَّأْرَسْلَناّن وح  وْاَّّللاَََّّماَّلك مّمِ ْنِّإَلـٍهَّغْير ه ِّإنِ َيَّأَخاف 

ّ-عليهّالسالم–.ّوهودّ(3){َّقاَلّاْلَمَل ِّمنَّقْوِمِهِّإنَّاَّلَنَراَكِّفيَّضاَلٍلّمُِّبيٍنّ{59َّعَلْيك ْمَّعَذاَبَّيْوٍمَّعِظيٍمّ}

وْاّقالّتعالى:ّّيتهمهّقومهّبالسفاهةّوالكذبّأثناءّحوارهّمعهمّودعوتهمّلعبادةّهللا، }َقاَلّاْلَمَل ّالَِّذيَنَّّكَفر 

يوجهّإليهّقومهّتهمةّّ-عليهّالسالم–.ّوصالحّ(4)ِّمنَّقْوِمِهِّإنَّاَّلَنَراَكِّفيَّسَفاَهٍةِّوِإنَّاَّلَنظ نَُّكِّمَنّاْلَكاِذِبيَن{

ّاْلم ْرَسِليَنّ{ّ}َقال واِّإنَّمَّالسحرّوالكذبّوقولهّتعالى:ّ ِريَنّ}}َكذََّبْتَّثم ود  153ّاَّأنَتِّمَنّاْلم َسحَّ {َّماَّأنَتِّإالَّ

اِدِقيَنّ{ّ نَتِّمَنّالصَّ ْثل َناَّفْأِتِّبآَيٍةِّإنّك  َبَشٌرّمِ 
ِّبالنُّذ ِرّ}.ّوقولهّتعالى:ّ(5)ّ نَّا23ّ}َكذََّبْتَّثم ود  {َّفَقال واَّأَبَشر اّمِ 

عّ  ِّإنَّاِّإذ اّلَِّفيَّضاَلٍلَّوس  اّنَّتَِّبع ه  َّعَلْيِهِّمنَّبْيِنَناَّبْلّه َوَّكذَّاٌبَّّأِشٌرّ{24ٍرّ}َواِحد  .ّوهددّ(6)ّ{َّأأ ْلِقَيّالذِ ْكر 

ّيقترفونها،ّقالّّ-عليهّالسالم–لوطّ ّقومهّلتركّالفاحشةّالتيّكانوا ّدعا بالطردّوالخروجّمنّبلدهّعندما

َّأْخِرج وه مّتعالى:ّ وَنّ{ّ}َوَماَّكاَنَّجَواَبَّقْوِمِهِّإالََّّأنَّقال وْا ْمّأ َناٌسَّيَتَطهَّر  مِ نَّقْرَيِتك ْمِّإنَّه 
.ّوقولهّتعالى:ّ(7)

ّاْلم ْخَرِجيَنّ{ ِّمَن َّلَتك وَننَّ ّل وط  َّيا َّتنَتِه َّلِئنّلَّْم }َقال وا
يواجهّمنّقومهّبالطرد،ّّ-عليهّالسالم–.ّوشعيبّ(8)ّ

وْاِّمنَّقْوِمِهَّلن ْخِرَجنََّكَّياَّقاَلّاْلمَّّ}ّتعالى:ّقالّوبالكذب،وبالسخريةّوالتهكمّويتهمّبالسحرّ َل ّالَِّذيَنّاْسَتْكَبر 
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ّ َعْيب  َناَّأْوَّأنّ.وقولهّتعالى:ّ(1){َوالَِّذيَنّآَمن وْاَّمَعكَّش  ّآَباؤ  َّأَصاَلت َكَّتْأم ر َكَّأنّنَّْتر َكَّماَّيْعب د  َعْيب  }َقال وْاَّياّش 

ّأَلَّ ِّإنََّك َّنَشاء َّما َّأْمَواِلَنا ِّفي ّ{نَّْفَعَل ّالرَِّشيد  ّاْلَحِليم  نَت
ّ(2)ّ ّتعالى: ّوقوله ِريَنّ. ّاْلم َسحَّ ِّمَن َّأنَت ِّإنََّما }َقال وا

ْثل َناَّوِإنّنَّظ نَُّكَّلِمَنّاْلَكاِذِبيَنّ{185ّ} َّبَشٌرّمِ  {َّوَماَّأنَتِّإالَّ
(3).ّ

ّاألمرّفيّحوارّموسىّمعّّّّّ ّوالتكبرّعندّفرعون،ّويتضحّهذا ّوالعناد ّوذلكّعندماّويتجلىّالصد ه،

ّموسىّوهارونّ ّالسالم–دعاه ّموسىّّ-عليهما ّفاتهم ّباهللّوحده، ّالسالم–لإليمان ّقالّّ-عليه بالسحر،

َّهـَذاَّلَساِحٌرَّعِليٌمّ{تعالى:ّ ِّمْنِّعنِدَناّ.ّوقولهّتعالى:ّ(4)ّ}َقاَلّاْلَمَل ِّمنَّقْوِمِّفْرَعْوَنِّإنَّ ّاْلَحقُّ }َفَلمَّاَّجاءه م 

ِبيٌنّ{ َّهـَذاَّلِسْحٌرّمُّ لََّهاَّفَكذََّبَّوَأَبىّ}.ّوقولهّتعالى:ّ(5)َّقال وْاِّإنَّ {َّقاَلَّأِجْئَتَناِّلت ْخِرَجَنا56ّ}َوَلَقْدَّأَرْيَناه ّآَياِتَناّك 

ِمْنَّأْرِضَناِّبِسْحِرَكَّياّم وَسىّ{
ْلَطاٍنّمُِّبيٍنّ}َوِفيّم وَسىِّإْذَّأْرَسْلَناه ِّإَلىّّ.ّوفيّقولهّتعالى:ّ(6)ّ ِفْرَعْوَنِّبس 

{38}ّ َّمْجن وٌن َّأْو َّساِحٌر َّوَقاَل ْكِنِه َّفَتَولَّىِّبر  بالجنونّمنّقبلّفرعونّّ-عليهّالسالم–.ّواتهمّموسىّ(7)ّ{

ّالَِّذيّأ ْرِسَلِّإَلْيك ْمَّلَمْجن وٌنّ{وملئه،ّقالّتعالى:ّ وَلك م  َّرس  }َّقاَلِّإنَّ
دّفرعونّحتىّ.ّوبلغّالعنادّوالتكبرّعن(8)ّ

وذلكّعندماّسخرّبإلهّموسى،ّوادعائهّاإللوهية،ّّ-والعياذّباهلل–بلغّبهّالسخريةّواالستهزاءّباهللّتعالىّ

َّعَلىّالطِ ينِّقالّتعالى ْنِّإَلٍهَّغْيِريَّفَأْوِقْدِّليَّياَّهاَمان  َّلك مّمِ  َّياَّأيَُّهاّّاْلَمََل َّماَّعِلْمت  َّفاْجَعلّ}َوَقاَلِّفْرَعْون 

اّلََّعلِ يَّأطَِّلع ِّإَلىِّإَلِهّم وَسىَّوِإنِ يّأَلَظ نُّه ِّمَنّاْلَكاِذِبيَنّ{ّل ِّ ّ.ّوقولهّتعالى:ّ(9)يَّصْرح  َّياَّهاَمان  }َوَقاَلِّفْرَعْون 

اّلََّعلِ يَّأْبل غ ّاأْلَْسَباَبّ} َماَواِتَّفَأطَِّلَعِّإَلىِّإَلِهّم وَسى36اْبِنِّّليَّصْرح  ّ.(10)َوِإنِ يّأَلَظ نُّه َّكاِذب ا{ّّ{َّأْسَباَبّالسَّ
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ّالسالمّ–واستهزئّبموسىّّّّ ّّ-عليه ّتعالى: ّقال ّوملئه، ّفرعون ّقبل ّمن ّم وَسىّوبدعوته َّأْرَسْلَنا }َوَلَقْد

ّاْلَعاَلِميَنّ} َّربِ  ول  ْنَهاَّيْضَحك وَنّ{ّ{َّفَلمَّاَّجاءه مِّبآَياِتَناّإ46ِِّبآَياِتَناِّإَلىِّفْرَعْوَنَّوَمَلِئِهَّفَقاَلِّإنِ يَّرس  َذاّه مّمِ 
بالعيّوعدمّاإلبانةّواإلفصاحّحتىّالّيصغيّأحدّلدعوتهّويتبعه،ّقالّّ-عليهّالسالمّ–.ّوعيرّموسى(1)

ّ َّأَفاَلّتعالى: َّتْحِتي َّتْجِريِّمن ّاأْلَْنَهار  َّوَهِذِه ِّمْصَر ّم ْلك  ِّلي َّأَلْيَس َّقْوِم َّيا َّقاَل َّقْوِمِه ِّفي ِّفْرَعْون  ّ}َوَناَدى

وَنّ} {51ت ْبِصر  ّي ِبين  ْنَّهَذاّالَِّذيّّه َوَّمِهيٌنَّواَلَّيَكاد  {َّأْمَّأَناَّخْيٌرّمِ 
.ّوتتجلىّقمةّالصدّوالتكبرّبادعاءّ(2)ّ

َّأْدَبَرَّيْسَعى21ّ}َفَكذََّبَّّوَعَصىّ}فرعونّالربوبيةّبعدّأنّكانّقدّادعىّاإللوهيةّمنّقبل،ّقالّتعالى:ّ {ّث مَّ

{َّفَقاَلَّأَناَّربُّك م ّاأْلَْعَلىّ{23َناَدىّ}{َّفَحَشَرّف22َّ}
كلّهذهّاالتهاماتّّ-عليهمّالسالم–.لقدّواجهّاألنبياءّ(3)ّ

ّوالصعابّبالثباتّوالمضيّقدما ّفيّدعوتهمّبأخالقّساميةّوبألفاظّراقيةّفيّردّهذهّالتهمّواالدعاءاتّ.

دمّاليأس،ّألنّالداعيّلإلصالحّأثناءّودعوةّاإلصالحّتتسمّبسماتّالصمودّوالثباتّعلىّالدعوة،ّوعّّّّ

ّلتمنعهّمنّالتبليغّوالتغيير؛ّوألنّالطريقّإلىّاإلصالحّ ّبتياراتّصادمةّتقفّفيّوجهة ّسيواجه الدعوة

والتغييرّفيهّمشاقّكثيرة،،ّفعلىّالداعيّأنّالّينسحبّعندّأولّعقبةّتواجهه،ّبلّيجبّأنّيكونّصبورا ّ

تصطدمّوتحاربّمنّقبلّأصحابّالمصالحّوالمستفيدين.ّلذاّجلداّفيّمواجهةّالتحديات،ّألنّدعوتهّس

ّفإنّاألنبياءّ ّومنّهنا ّيريد. عليهمّ–علىّالداعيّأنّالّييأسّويتحلىّبالصبرّوالثباتّحتىّيتحققّما

همّالقدوةّالعلياّفيّالصبرّوالثباتّفيّالدعوةّإلىّهللاّعلىّالرغمّمنّكلّماّواجهوهّأثناءّدعوتهمّّ-السالم

ّأن ّمن ّوضعفّألقوامهم ّخوف ّدون ّإليه ّيدعون ّفيما ّاستمروا ّبل ّوالعذاب، ّوالعناد ّالمقاومة واع

فيّحوارهّمعّقومهّالّيفترّفيّّ-عليهّالسالم–ويأس،متمتعينّبأسلوبّراقّومؤدبّفيّالحوار،ّفهذاّنوحّ

ّقالّ ّييأس، ّلم ّلكنه ّقومه، ّمنّصدود ّوفيّالعلنّعلىّالرغم ّوفيّالسر، ّفيّكلّوقتّوحين، دعوتهم

َّوَنَهار اّ}}ّتعالى:ّ َّقْوِميَّلْيال  ِّإنِ يَّدَعْوت  ِّفَرار اّ}5َقاَلَّربِ  َعاِئيِّإالَّ َّيِزْده ْمّد  لََّماَّدَعْوت ه ْم6ّ{َّفَلْم {َّّوِإنِ يّك 
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ّاْسِتكّْ وا َّواْسَتْكَبر  وا َّوَأَصرُّ ْم ِّثَياَبه  َّواْسَتْغَشْوا ّآَذاِنِهْم ِّفي ْم َّأَصاِبَعه  َّجَعل وا ْم َّله  ّ}ِلَتْغِفَر َّدَعْوت ه ْم7َّبار ا ِّإنِ ي ّث مَّ }

ْمِّإْسَرار اّ{8ِجَهار اّ} َّله  ْمَّّوَأْسَرْرت  َّله  {ّث مَِّّإنِ يّأَْعَلنت 
َّعَلْيِهْمَّنَبَأّن وٍحِّإْذَّقاَلِّلَقْوِمِهَّياّ.ّوقولهّتعالى:ّ(1)ّ }َواْتل 

َقاِميَّوَتْذِكيِريِّبآَياتِّ ّاَلَّيك ْنَّقْوِمِّإنَّّكاَنَّكب َرَّعَلْيك مّمَّ َرَكاءك ْمّث مَّ َّفَأْجِمع وْاَّأْمَرك ْمَّوش  ْلت  َِّتَوكَّ َِّفَعَلىَّّللا  َّّللا 

وِنّ{ّ َّواَلّت نِظر  ِّإَليَّ وْا ّاْقض  ّث مَّ َّعَلْيك ْمّغ مَّة  يثبتّعلىّموقفهّفيّدعوتهّّ-عليهّالسالمّ–.ّوهودّ(2)َأْمر ك ْم

ِّجْئَتَناّكفرهمّوعنادهم،ّقالّتعالى:ّلقومهّدونّخوفّعلىّالرغمّمنّإصرارّقومهّعلىّ َّما َّياّه ود  }َقال وْا

{ّ ْؤِمِنيَن ِّبم  َّلَك َّنْحن  ّ َّوَما َّعنَّقْوِلَك ِّبَتاِرِكيّآِلَهِتَنا َّنْحن  َّوَما ّآِلَهِتَنا53ِّبَبيِ َنٍة َّبْعض  ِّإالَّّاْعَتَراَك ِّإنّنَّق ول  }

واّْ َِّواْشَهد  َّّللا  َوٍءَّقاَلِّإنِ يّأ ْشِهد  وَنّ}ِبس  وِنّ{54َّّأنِ يَّبِريٌءّمِ مَّاّت ْشِرك  ّاَلّت نِظر  اّث مَّ وِنيَّجِميع  وِنِهَّفِكيد  {ِّمنّد 
يهددهّقومهّحتىّيعودّهو،ّومنّآمنّمعهّإلىّملتهم،ّولكنهّيرفضّهذاّّ-عليهّالسالمّ–.ّوهذاّشعيب(3)

الرجوعّعنّعاداتهمّالسيئة،ّقالّالتهديد،ّويصرّعلىّموقفهّمنهم،ّومماّدعاهمّإليهّمنّعبادةّهللّاألحد،ّّو

ّّ}ّتعالى: َعْيب  وْاِّمنَّقْوِمِهَّلن ْخِرَجنََّكَّياّش  ِّفيَّقاَلّاْلَمَل ّالَِّذيَنّاْسَتْكَبر  نَّ َوالَِّذيَنّآَمن وْاَّمَعَكِّمنَّقْرَيِتَناَّأْوَّلَتع ود 

نَّاَّكاِرِهيَنّ}ِملَِّتَناَّقاَلَّأَوَلْوّ اَناَّّللا  ِّمْنَهاَّوَما88ّك  ِّإْذَّنجَّ َِّكِذب اِّإْنّع ْدَناِّفيِّّملَِّتك مَّبْعَد ّاْفَتَرْيَناَّعَلىَّّللا  {َّقِد

َّلَناَّأنّنَّع وَدِّفي ْلَناَّربََّناّاْفَتْحَّبْيَننََّيك ون  َِّتَوكَّ َّشْيٍءِّعْلم اَّعَلىَّّللا  لَّ اَّوَبْيَنَّهاِّإالََّّأنَّيَشاءَّّللا  َّربَُّناَّوِسَعَّربَُّناّك 

ّاْلَفاِتِحيَن{ َّوَأنَتَّخْير  يتسمّموقفهّبالصبرّوالصمودّأمامّفرعونّّ-عليهّالسالم–.ّوموسىّ(4)َقْوِمَناِّباْلَحقِ 

ّ.الذينّطغوا،ّوبغواّفيّاألرض،ّحتىّوصلّاألمرّفيّفرعونّأنّيجترئّعلىّهللاّبادعائهّاإللوهيةوملئه،ّ

هذاّباإلضافةّإلىّظلمهّوطغيانهّوجبروته،ّحتىّأنهّكانّيستعبدّبنيّإسرائيل،ّيقتلّأبناءهمّويستحييّّّّّ

ستعانةّباهلل،ّوعدمّفيّحوارهّمعّقومهّيأمرهمّبالصبرّواالّ-عليهّالسالمّ–نساءهم،ّومعّذلكّكانّموسى

ّم وَسىّاليأسّوالقنوط؛ّألنّالظلمّالّيدومّوالعاقبةّللمتقين،ّقالّتعالى:ّ }َّوَقاَلّاْلَمَل ِّمنَّقْوِمِّفْرَعوَنَّأَتَذر 
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َّأْبَناءه ْمَّوَنْسَتْحِيـيِّنَساءه ْمّ وْاِّفيّاأَلْرِضَّوَيَذَرَكَّوآِلَهَتَكَّقاَلَّسن َقتِ ل  وَنّ}َوَقْوَمه ِّلي ْفِسد  ْمَّقاِهر  {127َّوِإنَّاَّفْوَقه 

ِّي وِرث َهاَّمنَّيَشاءِّمْنِّعَباِدِهَّواْلعَّ ّاأَلْرَضّّلِل  وْاِّإنَّ َِّواْصِبر  اِقَبة ِّلْلم تَِّقيَنّ{َّقاَلّم وَسىِّلَقْوِمِهّاْسَتِعين واِّباّلِل 
(1)ّ.ّ

ّعمنّوتميزهّتبرزهّبأخالقّويتمتعّاآلخرين،ّمنّغيرهّعنّتميزهّبصفاتّيتحلىّاإلصالحّإلىّوالداعيّّّّّ

ّوهوّأبيهّمعّحوارهّخاللّمنّذلكّويظهرّوالصفح،ّواألناةّبالحلمّاتصفّ-السالمّعليهّ–ّفإبراهيمّسواه.

ّيقابلّ-السالمّعليه–ّولكنهّدعوته،ّويصدّبالرجم،ّيتوعدهّوأبوهّاألصنام،ّعبادةّوتركّهللاّلعبادةّيدعوه

َّلَكَّربِ يِّإنَّه َّكاَنِّبيَّحِفيًّاّ{ّ}َّقالَّّتعالى:ّقالّبالحسنة،ّاإلساءة .ّوقولهّتعالى:ّ(2)َّساَلٌمَّعَلْيَكَّسَأْسَتْغِفر 

}ّ الِ يَن ّالضَّ ِّمَن َّكاَن ّأِلَِبيِّإنَّه  ّ(3)ّ}َواْغِفْر ّوقولهّتعالى: َّعنّمَّْوِعَدٍةّّ. ِّإالَّ ّأِلَِبيِه ِّإْبَراِهيَم ّاْسِتْغَفار  َّكاَن }َوَما

ِّإْبَراِهيَمّألوَّاٌهَّحِليٌمّ{َوَعَدَهاِّإيَّاه ّ ِّمْنه ِّإنَّ َِّتَبرََّأ ّّلِل  وٌّ َّقْوَلِّإْبَراِهيَمّ.ّوقولهّتعالى:ّ(4)َّفَلمَّاَّتَبيََّنَّله َّأنَّه َّعد  }ِّإالَّ

ْلنَّ بََّناَّعَلْيَكَّتَوكَّ ِِّمنَّشْيٍءّرَّ َّلَكِّمَنَّّللاَّ َّلَكَّوَماَّأْمِلك  ّ{ّأِلَِبيِهّأَلَْسَتْغِفَرنَّ ّ.ّ(5)اَّوِإَلْيَكَّأَنْبَناَّوِإَلْيَكّاْلَمِصير 

فيّأسلوبّالدعوةّأسلوبّالحكمةّوالمناقشةّبالحسنىّفيّحوارهمّمعّّ-عليهمّالسالمّ–واتبعّاألنبياءّّّّّ

.ّقالّتعالى:ّ(6)أقوامهم،ّوالمحاورةّوالمجادلةّبالتيّهيّأحسنّمبدأّقرآنيّأصيلّفيّعالمّالحوارّوالمحاورة"

ّتّ  ّ}َواَل }ّ َّأْحَسن  ِّبالَِّتيِّهَي ِّإالَّ ّاْلِكَتاِب ّأَْهَل ّوالمحاورّالداعية،ّفيّتوفرهاّالواجبّالصفاتّومنّ.(7)َجاِدل وا

ّالصفاتّهذهّوالتسامح،ّوالتواضعّمنه،ّترجىّفائدةّالّالذيّالعقيمّوالحوارّالجدالّعنّواالبتعادّالهدوءّالجيد

ّالدعوةّفيّالرئيسةّاألسبابّمنّفكانتّألقوامهم،ّمحاورتهمّثناءأّ-السالمّعليهمّ–األنبياءّبهاّتحلىّوغيرها

ّعليا.ّومثلّأخالقّمنّبهّجاؤواّبماّالرسلّاتباعّوفيّوحده،ّهللاّعبادةّإلى

ّ
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 دنا موسى في سورة القصصة سي  في قص   ركيبي  أسلوب االنزياح الت  

 ة(دراسة داللي   )

 

 د. حسن طاهر أبو الر ب

Hassan Taher Abu-Alrob 

 فرع نابلس -جامعة القدس المفتوحة -فلسطين

 

 ص:الملخ  

تَبّفيهّمنّمؤلفاتّوأبحاث،ّمعينا ّالّينضبّلشتىّالدراساتّّّّّّ ماّيزالّالقرآنّالكريمّعلىّكثرةّماّك 

ّهذهّمنّأكثرّالسماتّالتيّتمي زّالنصّالقرآنيّعنّغيرهّمنّالنصوص،ّ اللغويةّواألدبيةّوالعلمية،ّولعل 

تَبّفيهّيجدّمتعةّالّتوصف ّك  ّالمتأملّفيّآيّالقرآنّوما ،ّواستغراقا ّعجيبا ،ّوهوّيقرأ،ّوالّشكّفيّأن 

ّالقراءةّ ّفي ّالعظيم ّبركاتّالقرآن ّمن ّبركة ّإال ّذاك ّوما ّواإلعجاز. ّكتبّالتفسير ّفي ّويقم ش  ويبحث،

ّوالبحثّواالستنتاج.

ودراستناّهذهّستتخذّمنحىّآخرّفيّالبحثّالقرآني،ّإذّستقفّعلىّقصةّسيدناّموسىّعليهّالسالمّّّّّ

ّوذلك ّالقصص، ّفيّسورة منّخاللّالنظرّوالتأملّفيّأسلوبّاالنزياحّالتركيبيّالدالليّفيّّوبخاصة

ّفيّإحدىّ ّفيّالقرآنّالكريم، ّمبثوثة ّموسى، ّإنّقصةّسيدنا ّ ّالسورة. ّفيّهذه ّالقصة التعبيرّعنّهذه

ّعشرةّسورة،ّاشتملتّعلىّثالثمائةّوواحدةّوأربعينّآية.ّ

ّ
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Abstract 

Although of the many books and researches written about the holy Quran, it is still 

full of various linguistics, literary and scientific studies which can be done. 

Without any doubt that when someone reads and searches deeply in the holy Quran 

he will find astonishing and miracle description, perhaps this is one of the most 

distinguishing features of the Quranic text from other text books. In addition, this is 

why God describes the holy Quran as a miracle and blessing book.  

Our study will take another aspect in the Qur'anic research; it will stand on the story 

of the prophet Musa peace be upon him, especially in surat AL-Qasas, where you 

can find deep meditation and contemplation in the methodological shifting of the 

semantic in the expressions of the story in the surah. 

The story of our prophet Musa (pbuh) is mentioned in the holy Quran in eleven 

surah which make in total three hundred and forty-one 

ّ
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 تقديم:

ّالدراساتّالتيّاتصلتّبأسلوبّاالنزياحّفيّقصةّسيدناّّّّّّ ّالدراساتّالقرآنيةّكثيرةّومتعددة،ّغيرّأن  إن 

لكنّهناكّدراساتّقريبةّنحو:ّدراسةّنبهانّّ موسىّدالليا ،ّنادرةّإنّلمّتكنّمعدومةّوفقّعلمّالباحث،

ّ ّالقرآن ّفي ّموسى ّسيدنا ّقصة ّمن ّمشاهد "ّ ّبعنوان ّويوسفّالطحان ّوهذهّالسعدون ،ّ ّأسلوبية" دراسة

الدراسةّالّتأتيّعلىّسورةّالقصصّإال ّفيّفقرةّواحدة،ّوهناكّرسالةّماجستيرّللطالبّنضالّدويكاتّ

ّإالّ  بعنوان"ّقصةّموسىّعليهّالسالمّوفرعونّفيّالقرآنّوالتوراةّدراسةّمقارنة"،ّوهيّالّتتصلّبدراستنا

ّهدفهاّالمقارنةّبينّماّوردّفي القرآنّوماّوردّفيّالتوراة،ّوتنأىّعنّالبحثّاللغوي،ّّبخيطّدقيقّبعيدّألن 

لصدورهاّعنّقسمّالشريعة.ّوهناكّبحثّبعنوانّ"ّسورةّالقصصّدراسةّتحليليةّموضوعية"ّصادرةّعنّ

قسمّالتفسيرّوعلومّالقرآنّللطالبّمحمودّعبدّالخالق،ّوهيّبعيدةّعنّموضوعّدراستناّمنّحيثّالهدفّ

نيّبعنوانّ"ّسورةّالقصصّدراسةّتحليلية"ّوهيّدراسةّواسعة،ّيقفّفيهاّوالمنهج.ّوهناكّدراسةّلمحمدّمط

ّعلىّمناسبةّالسورة،ّوأغراضها.

تنبعّأهميةّالدراسةّمنّخاللّوقوفهاّعلىّجمالياتّأسلوبّاالنزياحّفيّقصةّسيدناّموسى،ّوبيانّّّّّّ

ّمتعددة،ّوعناصرّفنيةّدقيقة ّاشتملّعليهّمنّقيٍم ّاالنزياح،ّوكشفّما ّفيهاّأنواعّهذه ،ّوبعضّالقضايا

ّالمنهجّ ّالدراسة ّهذه ّوتعتمد ّداللية. ّدراسة ّخالل ّمن ّبعضّاآلياتّوذلك ّوتوجيه كالحروفّالمقطعة،

ّفيّسورةّ ّالسالم ّموسىّعليه ّسيدنا ّاالنزياحّالتركيبيّفيّقصة ّللوصولّإلىّداللة الوصفيّالتحليلي،

سيدناّموسىّفيّالقرآن،ّوثالثةّاشتملتّهذهّالدراسةّعلىّمقدمةّتعرضّبإيجازّشديدّقصةّالقصص.ّّو

ّمباحثّوخاتمةّعلىّالنحوّاآلتي:

ّالمبحثّاألول:ّاالنزياحّلغةّواصطالحاّ

ّالمبحثّالثاني:ّقصةّسيدناّموسىّفيّالقرآنّوفيّسورةّالقصصّ

ّالمبحثّالثالث:ّاالنزياحّالتركيبيّومنّأشكاله:
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ّاالنزياحّالمجازيّفيّالدالالتّ-أ

ّأسلوبّالحذفاالنزياحّمنّخاللّّ–بّ

ّاالنزياحّمنّخاللّأسلوبّالتقديمّوالتأخيرّ-ج

ّاالنزياحّمنّخاللّأسلوبّااللتفاتّ-د

 المبحث األول: االنزياح لغة واصطالحا 

مصطلحّاالنزياحّمنّالمصطلحاتّالبالغيةّوالنقدية،ّوهوّمنّمادة:ّ"َّزَوَح"ّأوّ"َّزَيَح"،ّفابنّفارسّّّّّّ

ّا ّيقول: ّالمقاييسّنجده ّعنّفيّمعجمه ّزاَح ّيقول: ّوزوال، ّعلىّتنٍح ّيدل  ّواحٌد ّوالواوّوالحاءّأصٌل لزاء 

ّالياءّحينّيقول:ّ ّعيَنها ّالمادةّجاعال  ّقالوا:ّأزاحّي زيح،ّونجدهّيعالجّهذه ّتنحى،ّوربما ،ّإذا مكانهّيزوح 

ّذهَب. ّإذا َّيزيح  ّالشيَء ّزاَح ّيقال: ّوتنحيه، ّالشيء ّزوال ّوهو ّواحٌد ّأصل ّوالحاء ّوالياء أم ا1ّّالزاي

ّزْيحا ّوز يوحا ّوَزيحانا :َّبع َد،ّوَذَهَب،ّكانزاحَّ ،ّونرىّابنّمنظورّيوردّالداللة2ّالفيروزآباديّفيقول:ّزاَحَّيزيح 

ّزْوحا :ّ ،ّوزاَحّالرجل  اه.ّوزاَحّهوّيزوح  نفسهاّبقوله:ّوزاَحّالشيَءّزوحا ،ّوأزاَحه :ّأزاغه ّعنّموضعه،ّونح 

واحّالذهاب ّ.3تباَعَد،ّوالز 

ّانزاحّينزاحّّّّّّ ّمنّمصدر ّوهو ّياء ، ّأو ّبقلبّاأللفّواوا  ّزاَح" "ّ ّمنّمادة ّاالنزياح، ّأن ّنجد  وهكذا،

ّعلىّالتباعدّوالتنحي. ّانزياحا ّوانزواحا ،ّوربماّق ِلبْتّالواءّياء .ّّومعناهّاللغويّدالٌّ

ّفيّكتبّالم حدثينّوأبحاثهمّفيّمّّّّّ ّمنّالمصطلحاتّالحديثةّالتيّترد  جالّالنقدّوالبالغةّأوّواالنزياح 

والدارسّاليومّيجدّأنّهذاّالمصطلحّقدّحملّعدةّمسم ياتّمرادفةّله،ّوتشيرّإليه،4ّّّاألسلوبيةّبخاصة.

                                                 

 م،ّمادةّ"ّزاَح"1979ابنّفارس،ّأحمدّبنّفارسّبنّزكريا،ّمعجمّالمقاييس،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّّ-1
ّالقاموسّالمحيط،ّمؤسسةّالرسالةّللطباعةّوالنشر،ّبيروت،ّّ-2 ّالدينّمحمدّبنّيعقوب، م،2005ّالفيروزّآبادي،ّمجد

 مادةّ"ّزاح".
ّابنّمنظور،ّجمالّالدينّبنّمحمدّمكرم،ّلسانّالعرب،ّدارّالمعارف،ّالقاهرةّ)د.ت(ّمادةّ"ّزاح"ّ-3
ّالقاهرة،ّّ-4 ّالبحوثّوالدراساتّالعربية، ّمعهد ّالمعري، ّفيّلزومياتّأبيّالعالء ّالداللية ّالبنية ّحسنّطاهر، ّالرُّب، أبو

 228م،ّص2006
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ّاالنحرافّ ّهي ّأقواها ّلكن ّ...الخ. ّوالمجاوزة ّواالنحرافّواالنتهاك ّوالخرق ّوالعدول ّاالنزياح ّأهمها: من

استعماال ّوتداوال .ّولعلّالسببّفيّتعددّالمسمياتّواختالفهاّأنهاّليستّوالعدولّواالنزياح؛ّألنهاّاألكثرّ

ّجاءتّمنّالترجمة.1ّّعربيةّاألصلّبلّهيّغربيةّالمنشأ

وقدّاستعملّالعربّقديما ّالعدوَلّبداللةّقريبةّمنّاالنزياح،ّوبشيوعّأكثر،ّوقالوا:ّنقول:َّعَدَلّعْدال ّّّّّّ

طريقّأيّحاَد،ّوَعَدَلّإليهّرَجَع،ّويقالّفالنَّعَدَلّبرب هّعدال ّوعدوال ّأيّوع دوال ّأيّمال،ّويقالَّعَدلّعنّال

أْشَرَكّوسو ىّبهّغيره
ّيميلونّويجعلونّلهمّإلها ّآخر.3،ّقالّتعالى:"ّثمّالذينّبربهمّيعدلونّ"2 ّ،ّأي 

لبالغةّواالنزياحّأوّالعدولّأوّاالنحرافّأوّماّدخلّفيّداللةّهذهّالمصطلحات،ّموجودّفيّكتبّاّّّّّ

ّسياقاتّ ّيعالجون ّوهم ّالداللة ّتلك ّاإلشاراتّإلى ّالقدماء ّأوراق ّفي ّتكثر ّإذ ّفيّداللته، ّالقديمة، والنقد

ّالجانبّ ّإلى ّمنهم ّإشارة ّذلك، ّفي ّواألصل ّالكالم، ّوأصل ّالمعنى، ّأصل ّإن  ّقولهم:" ّنحو النصوص؛

ّ.4التقعيدي"

ّالقدماءّاّّّّّ ستعملواّالعدولّبداللتهّالحديثة،ّكماّنجدّعندّوربماّغابّعنّأذهانّكثيٌرّمنّالباحثينّأن 

ّمنّ ّلضرٍب ّمنه ّأثقل ّما ّإلى ّالثقيل ّعن ّالعدول ّباب ّسم اه ّمستقال  ّبابا  ّخصص ّالذي ّجني ابن

ّأنّيكون5ّاالستخفاف ّوسبيله ّفيّااللتفات:" ّحينّيقول ّابنّرشيقّالقيرواني، ّعند ّنجده ّنفسه ّواألمر .

ّلالنزياحّأو6ّفيعرضّعنّاألولّإلىّالثاني"الشاعرّآخذا ّفيّمعنىّثمّيعرضّلهّغير هّ ّفيّأن  .ّوالّشك 

ّوفيّ ّالحديثة ّالبالغة ّكتب ّفي ّنجده  ّما ّأكثر ه  ّنجد  ّلذلك ّوراءه؛ ّتقف ّعميقة ّفنية ّإيحاءات العدول

ّموضوعاتّاألسلوبية،ّوبخاصةّعندّمناقشةّالخصائصّالفنيةّفيّالشكلّوالمضمون.
                                                 

ّفيّ-1 ّاالنزياح ّمحمد، ّأحمد ّمّؤّويس، ّالدراساتّاألسلوبية، ّطمنظور ّالرياض، ّالصحفية، ّاليمامة 1ّسسة ،ّم2003،
 .10،ّص9ص

 .م،ّمادةَّعَدل2003َّهـ(ّمعجمّالعين،ّدارّالكتبّالعلمية،175ّ،ّتّالفراهيدي،ّالخليلّبنّأحمد)2ّ -
ّ.1سورةّاألنعام،ّآيةّرقمّّ-3
 .147صّّ،م2002ّغية،ّدارّصفاءّللنشرّوالتوزيع،ّاألسلوبيةّوثالثيةّالدوائرّالبالّعبدّالجليل،ّعبدّالقادر،ّ-4
ّ.271،264ص/3ّ،م4ّّ،1999ابنّجني،ّأبوّالفتحّعثمان،ّالخصائص،ّالهيئةّالعامةّللكتاب،ّطّ-5
 .2ّ/42م،ج1934القيرواني،ّابنّرشيق،ّالعمدة،ّ،ّمطبعةّحجازيّ،ّالقاهرةّ،ّ-6
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ّهذهّالمعالجةّجاءتّمنّموضعّالم حدثونّعالجواّهذهّالظاهرة،ّوأدلّّّّّ واّبدالئهم،ّوفقّفهمهمّلها؛ّلكن 

،ّوإحساسّعاٍل،ّآٍتّمنّشغفّإبداعي.ّيقولّ اإلعجاب،ّوالّغروّفيّذلك؛ّفالموضوعّفيهّالتماسّفني 

لّ فتحّهللاّسليمانّفيّاالنزياحّهو:"ّانتهاكّلغويّقائمّعلىّاإلتيانّبالالمتوقعّوالالمنتظرّمنّالتعبير،ّي عو 

ّال ّوفنيةعليه ّجمالية ّلغايات ّأو1ّمنشئ ّللقاعدة ّانتهاك ّأن ه ّعلى ّإليه ّينظر ّالغربيين ّمن ّفريقا  ّونجد .

ّ ّإن  ّطودروف ّيقول ّالعرب، ّمن ّالمحدثين ّنظرة ّعن ّتختلف ّفقط، ّللشكل ّنظرة ّبرأيي ّوهي المعيار،

ّالمعنىّعد ّ،ّّو2االنزياح:"ّلحٌنّمبررّماّكانّيوجدّلوّأنّاللغةّكانتّتطبيقا ّكليا ّلَلشكالّالنحوية" بهذا

ّ.3األسلوبيةّخروجا ّعنّالمعيارّ Bruneauبرونوّ

ّإلىّالقواعدّّّّّ ّبالنسبة ّاألسلوبّانزياحا  ّلدىّفاليريّالذيّعد  ّاألمرّنفسهّنجده ّولدىّريفاتير4ّوكذا ،

ّ ّعليه ّالمتواضع ّالتعبيري ّالنمط ّعن ّانزياحا  ّاألسلوب ّفي ّرأى ّكان5ّالذي ّإن ّنتساءل ّيجعلنا ّوهذا ،

ّاللطيفّّاألسلوب ّعبد ّارتآه ّفنية،ّوهوّما ّلغاياتّجمالية ّأوّعدوال  ّأوّانزياحا  ّذاتهّأضحىّانحرافا  بحد 

ّانحرافّعنّ ّذاته ّأنّاألسلوبّبحد ّأمامّوجهةّنظرّتبدوّقويةّومفادها ّيجعلنا ّوهذا حماسةّحينّقال:

 .6ّالمعيارّأوّمفارقةّأوّعدولّأوّمجاوزة

؛7ّحّفضلّاعتبارّاألسلوبّانحرافا ّعنّقاعدةّاالستخدامّاللغوّيوإذاّكانّمنّاألقربّكماّقالّد.ّصالّّّّّ

 فإنّنقطةّاالختالفّتكمنّفيّتحديدّالمعيارّأوّالقاعدةّالتيّع ِدَلّعنهاّ.ّ

ّماّّّّّّ ّومنها ّوقعّفيّسياقّالنصّكاالستعارة، ّأنّمنهّما وجاءّالمحدثونّعلىّأنماطّاالنزياح،ّورأوا

والنحويّوالمعجميّوالداللي،ّوبعضهمّصن فهاّوفـقّنظامّاالستبدالّيتصلّبالمستوىّاللسانيّالصرفيّمنهّ
                                                 

ّ.19ودراسةّتطبيقيةّ"،ّمكتبةّاآلداب،ّالقاهرة،ّصسليمان،ّفتحّهللاّأحمد،ّاألسلوبيةّ"ّمدخلّنظريّّ-1
ّ.208صّ،م1997المصري،ّيسريةّيحيىّ،ّبنيةّالقصيدةّفيّشعرّأبيّتمامّ،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّّ-2
 .36صّ،م2003،ّدمشقّ،ة،ّترجمةّخالدّجمعة،ّدارّالفكر،ّنحوّنظريةّأسلوبيةّلسانيسنريس،ّفيليّ-3
 .139صّ،م1994،ّترجمةّمنذرّعياشي،ّمركزّاإلنماءّالحضاري،ّحلب139ّ،ّصجيرو،ّبيير،ّاألسلوبيةّ-4
 .47ص،ّ(،ّ)ّرسالةّماجستير2002ةّدمشق،ّ،ّخصائصّاألسلوبّفيّشعرّالجواهري،ّجامععلي،ّسهامّقنبرّ-5
ّ.21مّ،ّص2001،ّدارّغريبّ،ّالقاهرةّ،21ّ"ّصالتحليلّالنصيّللشعرّاعّالموازي"حماسة،ّعبدّاللطيف،ّاإلبدّ-6
 مّ.1992،ّمؤسسةّمختارّللنشر،ّالقاهرةّ،184فضل،ّصالح،ّعلمّاألسلوب،"مبادئهّوإجراءاتهّ"صّ-7
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ّ ّولعل  ّبينّالكلماتّمنّعالقاتّ" ّيقوم ّالتركيبّالذيّيعتمدّعلىّما وتدخلّفيهّاالستعارة،ّووفقّنظام

علىّأنّثم ةّتغييرينّيدخالنّضمنّاالنزياحات1ّالتقديمّوالتأخيرّهوّأجلىّمظاهرّهذاّالنوعّمنّاالنزياحّ"

عنّهذا3ّّ.ّّويتحدثّد.ّصالحّفضل2بيةّوهماّالحذفّواإلضافةّوبخاصةّإذاّحققاّغرابةّومفاجأةالتركي

النماذجّالخمسة،ّوأهمها:ّأنّتصنفّاالنحرافاتّتبعا ّلدرجةّانتشارهاّفيّالنصّكظواهرّمحليةّموضعيةّ

والصرفيةّوالمعجميةّّكاالستعارة،ّأوّتصنيفهاّتبعا ّللمستوىّاللغويّفيتمّالتمييـزّبينّاالنحرافاتّالصوتية

ّوالنحوية.

وبناءّعلىّماّتقدم،ّيمكنّالقولّإنّأنماطّالعدولّتشملّالجوانبّاألسلوبيةّالتيّيتعرضّلهاّالباحثّّّّّّ

فيّمعالجتهّلنصّأدبي؛ّألنّالكشفّعنّشخصيةّالمؤلفّعبرّتفحـــصّأسلوبهّأوّبناهّاألسلوبيةّستضعّ

 .4يتمثلّبخــروجّبنىّالنصّعنّاالستخدامّاالعتياديّللغةّ"ّفيّحسابهاّفكرةّاالنحرافّعنّالمعيارّالذي

ونخلصّمنّذلكّإلىّأنّوظيفةّالعدولّاألساسيةّهيّجذبّانتباهّالقارئ؛ّألنّهدفّأيّنصّأدبيّّّّّّ

هوّأنّيصلّإلىّالمتلقي،ّلذاّفالعدولّفيّاألدبّهوّالوسيلةّالوحيدةّلجذبّانتباهّالقارئّ"ّولعلّالمرادّ

ّ.5ّهوّبلوغّالنصّتمامّتأثيرهّباالنحرافّ"

ّذلكّأنّاإلبداعّاّّّّّ ّمرد  لدالليّالّيكونّفيّاإلتيانّبالمألوف،ّفليسّفيّالمألوفّعجيبةّوالّغريبةّولعل 

تستحقّالنظرّوالتأمل،ّكشروقّالشمسّمنّالمشرقّومغيبهاّفيّالمغرب،ّفهذاّمنّحدودّالحياةّالتيَّأِلفهاّ

الناس،ّوكذاّأصواتّماّفيّالكون،ّمنّحيوانّوإنسانّوجماد،ّوغيرّذلكّمنّظواهرّمألوفة.ّلكنّمخالفةّ

مألوفّبقصد،ّولغايةّفنيةّتلفتّالنظر،ّوتبعثّعلىّالتأمل،ّوينسحبّهذاّعلىّاألدبّأيضا ؛ّفاألديبّال

ّيعيشّالحالةّ ّحين ّالمألوفة ّالقواعد ّعن ّلالنزياح ّيلجأ ّوأن ّبد ّال ّالتأثير، ّويحقق ّالمعنى، ّيوصل كي
                                                 

 .10ويس،ّاالنزياحّفيّمنظورّالدراساتّاألسلوبيةّ،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
ّ.141،ّصنفسهّ-2ّ
ّ.18فضل،ّصالح،ّعلمّاألسلوب،ّمرجعّسابق،ّصّ-3
ّ.46مّص1ّ،2002المركزّالثقافيّالمغرب،ّطّناظم،ّحسن،ّالبنىّاألسلوبية،ّمرجعّسابق،ّ-4
ّ.229،ّوينظر:ّأبوّالرب،ّحسنّطاهر،ّالبنيةّالدالليةّفيّلزومياتّأبيّالعالءّالمعري،ّص188-187،ّصنفسهّ-5
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،ّويحذفّويوجز،ّاإلبداعيةّفيّالتأليف،ّفيؤخرّويقدم،ّويستعير،ّويرمز،ّويخالفّفيّالضمائر،ّويكرر

ّالمؤخرّ م ّقد  ّإنه ّنقول ّأن ّأو ّبسطحية، ّإليه ّالنظر ّيجوز ّال ّالذي ّالتركيبي ّباالنزياح ّيسمى ّما وهذا

ّوأنّيكونّوراءّهذهّاالنزياحاتّجمالياتّأخرى،ّوجبّعلىّالناقدّ لَلهمية،ّوحذفّهذاّلَلهمية،ّفالّبد 

ّتنب هّإليهّالجرجان ّما ّوقدّوقعّفيّظنونّالناسّأنهّواللغويّالبحثّعنها،ّواكتشافها،ّوهذا يّحينّقال:"

ّذكرهّأهمُّ،ّمنّغيرّأنّيذكر،ّمنّأينّكانتّتلكّالعناية؟ّوبمّكانّ مّللعنايةّوألن  يكفيّأنّيقال:ّإن هّق د 

ّواإلظهارّواإلضمارّ ّالّينظرونّفيّالحذفّوالتكرار ّفجعلوا ّاألبواب، ّفيّسائر أهم؟....وكذلكّصنعوا

.ّوهذاّماّسوفّنوليهّعنايةّفائقةّفيّدراستنا1ّأنواعّالفروقّوالوجوه.."والفصلّوالوصلّوالّفيّنوعّمنّ

هذه؛ّألنّاالنزياحّالتركيبيّيشملّالجملّظاهرهاّوباطنها،ّوهوّمختصّفيّالتراكيبّوماّاشتملتّعليهّ

ّوحسنّ ّالسبك ّفي ّمنه ّنفيد ّالذي ّالمبدع ّاألسلوب ّوعب رتّعن ّحملتّدالالتّعميقة، ّانزياحات، من

مّلقصةّسيدناّموسى،ّقبلّأنّنسبرّجمالياتّاختيارّاللفظّ للمعانيّالمقصودة.ّلكنّالّبدّقبلّذلكّوأنّنقد 

ّاالنزياحّفيهاّفيّسورةّالقصص.

 المبحث الثاني: قصة سيدنا موسى في سورة القصص  

 قصة موسى عليه السالم في القرآن -أ

ّقصةّسيدناّموسىّمنّأكثرّالقصصّتكرارا ّفيّالقرآنّالكريم،ّفقدّذكرتّفيّإحدىّعشرةّسورة،ّّّّّّ تعد 

ّحوادثهاّوتفصيالتها، وماّذاكّإال ّألنها2ّّاشتملتّعلىّثالثمائةّوواحدةّوأربعينّآية؛ّوهيّت ذكرّفيّكل 

ّالتا ّفي ّفائدة، ّأيما ّالدارسّوالباحث ّمنها ّيفيد ّوالعبر، ّالمواعظ ّوالدينيّغزيرة ّوالجغرافي ّالسياسي ريخ

ّبالنبيّهارونّوالنبيّ ّثم  والثقافي؛ّوقدّارتبطتّقصتهّعليهّالسالمّباليهودّمنّبنيّإسرائيلّثمّبفرعون،

ّشعيبّوماّرافقّذلكّمنّأحداث.ّ

                                                 

 108م،ّص2000هـ(ّدالئلّاإلعجاز،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،471ّالجرجاني،ّعبدّالقاهرّ)تّ-1
 136م،ّص1595الفنيّفيّالقرآن،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّّقطب،ّسيد،ّالتصويرّ-2
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ّأنّّّّّّ ّبعد ّمعهم، ّومعاناته ّاليهود، ّمع ّالسالم ّموسىّعليه ّمنّقصة ّبعضا  ّالبقرة ّتضمنتّسورة لقد

ّالعجلّأغرقّهللاّع ّفاتخذوا ّعلىّغيابه، ّلمّيصبروا ّأنهم ّومنّمعاناته، ّفيّالبحر، ّفرعونّوجنوده د وهم

،ّثمّأمرهمّبذبحّبقرة،ّفلم1ّإلها :ّ"ّوإذّواعدناّموسىّأربعينّليلة ّثمّاتخذتمّالعجلّمنّبعدهّوأنتمّظالمون"

ثمّعفاّعنهمّلكنهمّعادواّّيفعلواّإالّبعدّعناء،ّثمّطلبواّرؤيةّهللاّجهرةّفأخذتهمّالصاعقةّوهمّينظرون،

لعنادهمّورفضواّأمرهّعليهّالسالمّحينّطلبّمنهمّدخولّاألرضّالمقدسة،ّثمّاستبدلواّاألدنىّمنّالطعامّ

بالذيّهوّخيرّ:"ّوإذّقلتمّياّموسىّلنّنصبرّعلىّطعامّواحد،ّفادعّلناّربكّيخرجّلناّمماّتنبتّاألرضّ

.ّوفيّسورة2ّّتستبدلونّالذيّهوّأدنىّبالذيّهوّخير.."منّبقلهاّوقثائهاّوفومهاّوعدسهاّوبصلها،ّقالّأ

ّفتحولتّإلىّأفعىّأمامّفرعونّوجنوده،ّ ّالسالمّحينّألقىّعصاه ّعنّموسىّعليه األعرافّنجدّحديثا 

فَسَجَدّالسحرةّأجمعون،ّثمّلحقّفرعونّوجنودهّبموسىّومنّآمنّمعه،ّفأغرقهّهللاّونج ىّموسىّومنّمعهّ

ّمنّالمؤمنين.ّ

الذيّفيّسورةّاألعرافّواألحداثّنفسهاّفيّسورةّيونسّمنّّ-عليهّالسالمّ-مشهدّموسىّويتكررّّّّّ

ّ ّالسالم،93ّّ–75ّآية ّعليه ّموسى ّعن ّوقومه ّإعراضّفرعون ّعن ّحديثّموجز ّهود، ّسورة ّوفي ،

ّمنّالسورّالتيّتحدثتّبإسهابّعنّموسىّعليهّالسالمّوفرعونّسورةّ ووصٍفّلمصيرهّفيّاآلخرة،ّولعل 

،ّوفيهاّبيانّلمعجزةّسيدناّموسىّوهيّالعصا،ّثمّوصفّللحوار99ّّّ–9ّتسعينّآيةّمنّّطه،ّوذلكّفي

الذيّدارّبينهّوبينّفرعون.ّوهناكّأربعّآياتّتحدثتّعنهّعليهّالسالمّفيّسورةّ"المؤمنون"ّوبي نتّرفضّ

ّ ّآية ّمن ّالشعراء ّوفيّسورة ّالسالم. ّعليه ّلدعوته ّموسىّعليه68ّّ-10فرعونّوقومه ّلقاء حديثّعن

السالمّبفرعون،ّوحوارّانتهىّببيانّالمعجزة،ّوهيّالعصاّمضافا ّإليهاّيدهّالتيّتحولتّبيضاءّللناظرين.ّ

ّنارا ّ وفيّسورةّالنملّحديثّموجزّعنّذهابّموسىّللجبلّحينّرأىّنارا ،"ّإذّقالّموسىّألهلهّإنيّآنست 

                                                 

 51البقرة،ّّ-1
 61البقرة،ّ-2
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حديثّعما54ّّ-23منّآيةّّ.ّوفيّسورةّغافر1سآتيكمّمنهاّبخبٍرّأوّآتيكمّبشهابّقبسّلعلكمّتصطلون"

جرىّلموسىّعليهّالسالمّمنّالتضييقّوالمطاردة،ّوبخاصةّبعدماّانتشرّأمرّدعوته،ّوقتلّالرجلّالقبطيّ

ّ ّالزخرفّمنّآية ّوفيّسورة ّفقضىّعليه. ّعن56ّّّ-46حينّوكزه ّفرعونّوتعاليه حديثّعنّكبرياء

ّفيّ قومهّقالّياّقومّأليسّليّملكّمصرّالسماعّلدعوةّالحقّوسخريتهّبموسىّومنّمعه،:"ّونادىّفرعون 

ّي بينّ* ّ.2وهذهّاألنهارّتجريّمنّتحتيّأفالّتبصرون*ّأمّأناّخيٌرّمنّهذاّالذيّهوَّمهيٌنّوالّيكاد 

وتبقىّسورةّالقصصّهيّالسورةّالوحيدةّالتيّتتبعتّمولدّموسىّعليهّالسالم،ّثمّزواجهّثمّدعوته،ّّّّّّ

ّبغرقّفرعونّفيّالبحرّوهوّوجنوده.ّوألجلّثمّاصطدامهّبفرعون،ّمعّماّرافقّذلكّمنّم عجزات،ّوانتهاء 

ّذلكّأردناّأنّتكونّدراستناّمقصورةّعليها.

 في سورة القصص: -عليه السالم -قصة موسى -ب

ّفيّسورّالقرآنّالكريمّ      ّوترتيبها ّثمانّوثمانونّآية، ّآياتها ّوعدد ّالقصصّمنّالسورّالمكية، سورة

ميتّبهذاّاالسمّنسبةّالثامنّوالعشرونّبعدّسورةّالن مل،ّوقبلّسورةّالعنكبوت.ّوقيلّفيّتسميتها،ّإنهاّس 

إلىّماّوردّفيهاّمنّقصص؛ّفقدّاشتملتّعلىّثالثّقصص،ّاألولىّقصةّسيدناّموسى،ّثمّقصةّسيدناّ

ّالكريمّ ّالقرآن ّسور ّأسماء ّأن ّوالصحيح ّمنّبنيّإسرائيل. ّقومه ّقارونّمع ّقصة ّثم ّالكفار، ّمع محمد

 .3جتهادية،ّوعلىّذلكّأجمعّالصحابة،ّكماّذكرّالسيوطيتوقيفيةّوليستّا

نزلتّهذهّالسورةّفيّمكة،ّوالمسلمونّمستضعفونّيتعرضونّألصنافّاألذىّواالضطهاد،ّوقريشّ     

ّلذاّ ّأبيّطالب، ّوعمه ّخديجة، ّزوجته ّوفاة ّبعد ّوبخاصة ّوالمكانة، ّوالقوة ّالسيطرة ّالطولىّفي ّاليد لها

                                                 

7ّالنمل،ّّ-1
 52-51الزخرف،ّ-2
 123م،ّص1995السيوطي،ّجاللّالدين،ّاإلتقانّفيّعلومّالقرآن،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّ-3
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ّهناكّقو ةّواحدةّفيّهذا1ّالقوىّوالقيمّكماّيقولّسيدّقطبجاءتّهذهّالسورةّلتضعّموازينّ ،ّولتقررّأن 

 الوجود،ّوهيّقو ةّاإليمان.ّ

ّوالباطل،ّوفيّذلكّتصويرّّّّّّ ّالمحورّالدالليّالرئيسّالذيّتدورّفيهّالسورةّهوّالصراعّبينّالحق  ولعل 

ّقوّ  ّويمثل ّأصحابّالحق، ّمن ّالمستضعفين ّعلى ّوسطوته ّوجبروته ّالباطل، ّالسورةّلهول ّفي ّالباطل ة

ّفهمّموسىّوبنوّإسرائيلّومنّتبعهمّأمامّ ثالثة؛ّفرعونّوكفارّمكةّثمّقارون،ّأماّالمستضعفونّأهلّالحق 

قوةّفرعونّوسطوته،ّثمّسيدناّمحمدّعليهّالسالمّومنّآمنّبهّأمامّبطشّكفارّمكة،ّثمّبنوّإسرائيلّأمامّ

ّهّأمامّفرعون؛ّألنهاّمحورّالدراسة.قوةّقارون.ّوسنكتفيّبالوقوفّعلىّقصةّموسىّومنّتبع

ّبهاّسيدناّموسىّفيّحياته،ّفيّأسلوبّقصصيّبديعّوشامل،ّّّّّّ وصفتّالسورةّأهم ّاألحداثّالتيّمر 

ّأخرى،ّرغمّأنّالسورّالتيّتحدثتّعنّقصتهّعليهّالسالمّكثيرةّكماّ ّفيّأيةّسورة الّنجدّمثلهّشموال 

ّهذهّالسورةّتتبعتّسي رتهّمنّقبلّالوالدةّبقليل،ّثمّوالدته،ّوماّجرىّلهّبعدّأنّخافتّذكرناّسابقا ؛ّغيرّأن 

عليهّأم ه،ّفأرضعتهّثمّوضعتهّفيّتابوتّخشبيّوألقتهّفيّالنهر،ّحتىّوصلّإلىّبيتّفرعونّ،ّوكيفّ

أعادهّهللاّبعدّذلكّسالما ّإلىّأم هّلتشرفّعلىّتربيته،ّثمّيكبر،ّويختلفّمعّفرعونّالذيّرب اه،ّويقتلّرجال ّ

ّبحكمةّهللاّإلىّسيدناّشعيبّعليهّالسالمّفيخدمّعندهّفترة،ّثمّيتزوجّّقبطياّ  ويهربّإلىّمدين،ّوهناكّيصل 

إحدىّبناته،ّويعودّإلىّفرعونّللمواجهة،ّولنصرةّبنيّإسرائيل،ّفيلقيّعصاه،ّفتتحولّبإذنّهللاّإلىّأفعى،ّ

ّ–لذيّيجعلّهؤالءّالسحرةّوي حدثّذلكّصدمةّومفاجأةّلفرعونّوللسحرةّالذينّأتىّبهمّفرعون،ّاألمرّا

ّأعرفّالناسّبالسحر ّيتجهّموسىّّ-وهم ّثم ّمنّالكفر. ّعليه ّكانوا ّمما يؤمنونّبموسىّويعلنونّالتوبة

ّالمعجزةّ ّوتحدث ّوجنوده، ّفرعون ّفيتبعهم ّفرعون، ّعن ّبعيدا  ّمصر(، ّشرقا )من ّمعه ّآمن ّومن وقومه

لحالتهّاألولىّلي غِرَقّفرعونّوجنودهّفيّّالكبرى،ّحينّيتجمدّالماءّوينجوّموسىّومنّمعه،ّثمّيعودّالماء

                                                 

 2673،ّص5م،ّج1992قطب،ّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّّ-1
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ّالهالكّ ّإلى ّفمصيره ّوتجبر، ّعال ّمهما ّالباطل ّأن ّتفيد ّالتي ّالعبرة ّبهذه ّالقصة ّهذه ّوتنتهي الماء.

ّوالخسرانّفيّالدنياّواآلخرة.ّّ

 المبحث الثالث: االنزياح التركيبي وأشكاله:

هاّالباحثّانزياحا ّعرفيا ّفيّالمضمون،ّفالنارّعلىّإنّمعجزاتّاألنبياءّالواردةّفيّالقرآنّالكريم،ّيعدّ      

ّهذاّالمفهومّالعرفيّلدىّالناسّيتوقفّفيّقصةّسيدناّ سبيلّالمثالّتحرقّمنّيقتربّمنهاّويلقىّبها،ّلكن 

إبراهيم،ّإذّنجدهّالّيحترقّحينّيقلىّفيها،ّوهذاّانزياح.ّوكذاّتحولّعصاّسيدناّموسىّإلىّأفعى،ّوتجمدّ

ّالماءّلحظاتّثمّعّو دتهّإلىّحالتهّالسائلةّوغيرّذلكّكثيرّجدا ..ولعلّالهدفّمنّهذاّاالنزياحّهوّحث 

ّالناسّويستعملونها،ّمنّأجلّاإليمانّ.ّوقدّ مهّفيّاألشياءّالتيّيراها الناسّعلىّتأملّقدرةّهللا،ّوتحك 

تّفيهاّاشتملتّآياتّسورةّالقصصّفيّأثناءّسردّقصةّموسىّعليهّالسالمّعلىّانزياحاتّتركيبية،ّاستكن

 إيحاءاتّجماليةّفنيةّبديعة،ّنوضحهاّعلىّالنحوّاآلتي:

 االنزياح المجازي في الدالالت: -أ

ّالجملةّّّّّ ّأن  ّبه، ّاسميةّ-ونقصد  ّأم ّفعلية ّأكان ّمكوناتّّ-سواء ّأحد ّفي ّانزياح ّعلى ّتشتمل التي

تركيبهاّاللفظية،ّويكونّهذاّاالنزياحّمجازيا ؛ّسواءّأكانّعنّطريقّاستعارةّأوّكنايةّأوّكانّمجازا ّمرسال ّ

ّهذاّاالنزياحّيؤثرّفيّداللةّالتركيبّلغرضّيتواءمّمع صورةّالسردّالقصصي،ّعلىّنحوّّأوّعقليا .ّألن 

ّسورةّالقصصّبدأتّبعدّالحروفّالمقطعة)طسم(ّبقولهّتعالى:"ّ ّمتين؛ّومنّشواهدّذلكّأن  ِتْلَكّجمالي 

ِّلَقْوٍمّي ْؤِمن ونَّ ّٱْلِكَتاِبّٱْلم ِبيِنّ*َّنْتل وْاَّعَلْيَكِّمنّنََّبِإّم وَسٰىَّوِفْرَعْوَنِّبٱْلَحقِ  ظينّ*ّفوقعّاالنزياحّفيّلفّآَيات 

ّالسياقّيقتضيّالقرب،ّّ–هماّ]ّتلكّ ّعلىّالبعيد،ّعلىّالرغمّمنّأن  ونتلو[ّ؛ّفاسمّاإلشارةّ"ّتلك"ّيدل 

فعدلّعنّذلكّتنويها ّبشأنّالقرآن،ّوأنهّذوّشأنّعظيم.ّومعنىّاإلشارةّإلىّآياتّالقرآنّ)بتلك(ّهوّقصدّ

منّهذاّقولّالزمخشريّالذيّرأىّأنّالتحد يّبأجزائهّتفصيال ّكماّق صدّالتحديّبجميعهّإجماال .ّوقريبّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

201 

ّآياتّهذاّالمؤلفّمنّالحروفّالمبسوطة)ّطسم(ّتلكّآياتّالكتابّالمبين .ّوفيّاآلية1ّالمقصودّهوّأن 

ّوجل،ّوالذيّيتلو2ّالثالثةّفيّقولهّ"ّنتلوّعليك"ّففيهاّإسنادّمجازّي ّالذيّيأمرّبالتالوةّهوّهللاّعز  ،ّألن 

ّوعال،ّوقالّهوّجبريلّعليهّاّملسو هيلع هللا ىلصعلىّسيدناّمحمدّ لسالم،ّفعدلّعنّذكره،ّوأسندّالضميرّإلىّذاتهّجل 

)موسىّوفرعون(.ّوقالّاأللوسيّوالقرطبي:ّأيّنقرأّعليك3ّّالشوكانيّهيّبمعنىّنوحيّإليكّمنّخبرهما

ّأوّ ّالتنزيلّالزمّلها بوساطةّجبرائيل،ّويجوزّأنّتكونّالتالوةّهناّمجازا ّمرسال ّعنّالتنزيل،ّبعالقةّأن 

ّأنّهذاّالتقديمّفيّغايةّالروعةّوالكمال،ّفقدّمه د4ّالجملةسببهاّفيّ .ّوالنبأّالخبرّالعظيمّالمهم .ّّوالحق 

ّلقصةّموسىّبثالثّآياٍت،ّتشويقا ّللقارئّوالمستمع،ّلماّفيّالقصةّمنّعبرّوعظاتّكثيرةّ ّوجل  هللاّعز 

رجةّالتشويقّلمتابعةّالقصةّيفيدّمنهاّالمؤمنون.ّثمّتحدثتّعنّاألسبابّالتيّأوجبتّنهايتها،ّماّيرفعّد

ّعناصرهاّالجماليةّعلىّاالنزياحّالتركيبيّالذيّبدأّبانزياحّ ومعرفةّتفاصيلها.ّلذاّنجدّاتكاءّالسورةّفيّبث 

ّتلكّ ّثمّتتابعّاآلياتّالالحقة.ّكماّفيّقولهّآيةّ)ّ–دالليّفيّ] َّعاَلِّفيّٱأَلْرِضّ(4نتلو[ ِّفْرَعْوَن ِّإنَّ ":

ْفِسِديَن"َوَجَعَلّأَْهَلَهاِّشيَّ َّأْبَنآَءه ْمَّوَيْسَتْحِييِّنَساَءه ْمِّإنَّه َّكاَنِّمَنّٱْلم  ْمّي َذبِ ح  ْنه  َّطآِئَفة ّمِ  ّ.عا َّيْسَتْضِعف 

نساءهم[،ّوهذاّاالنزياحّالدالليّانعكسّفيّّ–األرضّّ–فنجدّانزياحا ّفيّثالثةّألفاظّهي:ّ]ّعالّّّّّّ

ّتركيبّاآلية؛ّفالفعلّ]عال[ّمنّالعلوّبمعن ىّاالرتفاعّفوقّاألرض،ّلتكبٍرّأوّقو ة؛ّّلكنهّهناّاستعيرّليدل 

ّداللتهّ ّمن ّانتقل ّهنا ّوالفعل ّحقيقيا ، ّوليس ّمجازي ّفالعلو ّوالتعسف، ّبالظلم ّغيره ّعلى ّالتفوق على

،ّوَعِلَيّوتعل ى،ّوعالّفالٌنّالجبَلّإذاَّرِقَيه ،ّّو لو ا ،ّفهوّعِليٌّ عالّالموضوعةّعلىّاالرتفاعّمنّعالّالشيءّع 

                                                 

ّ.379،ّص3م،ج1995هـ(،ّالكشاف،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،538ّالزمخشري،ّجارّهللاّمحمودّبنّعمر)تّ-1
ّالكشاف،ّجّ-2 ّالدار400ّ،ّص3الزمخشري، ّالتحريرّوالتنوير، ّالطاهر، ّابنّعاشور،ّمحمد التونسيةّللنشر،ّ،ّوينظر:

 .64،ّص20م،ّج1984
القدير،ّوزارةّالشؤونّاإلسالميةّواألوقافّوالدعوةّواإلرشاد،ّالسعودية،ّهـ(،ّفتح1250ّالشوكاني،ّمحمدّبنّعلي)ّتّ-3

ّ.157ّ،156،ّص4م،ّج2010
ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمد،)ّت،ّّ-4 ّالقاهرة،671ّالقرطبي، ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّدارّالحديث، ،7ّم،ّج2007هـ(،

ّت،223ّص ّالفضلّشهابّالدين،) ّأبو ّاأللوسي، ّوينظر: ّدار1270ّ، ّالكريم، ّالقرآن ّروحّالمعانيّفيّتفسير هـ(،
 .43،ّص20هـّج1415إحياءّالتراث،ّبيروت،
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ّ ّقَهَره  ّإذا ّفالنا  فالٌن
ّالذي1ّ ّللظلم ّوبياٌن ّالحدود،ّوهوّوصفّلفرعون، ّإلىّالطغيانّوالتجبر،ّومجاوزة .

ّأهلّمصرّوبخاصةّبنيّإسرائيل ّعالّهناّبمعنىّعالّعلىّرعيته2ّماَرَسه ّبحق  .ّورأىّالشيخّالشعراويّأن 

ّالطغي عاءّاأللوهي ة،ّوهوّقم ة ّاد  ّالعلو  ّعالّ"3ّانّوالتكبرووزرائهّحتىّوصلّبه رهّهللاّبقولهّ" ّصو  ّلذا ،

ّأكبرّالعبر لو  لتكونّالعبرةّبهالكهّبعدّذلكّالع 
4.ّ

ّوماّتبعهاّمنّّّّّّ ّفرعونّكانّيحكمّمصرّباألخص  وهناكّانزياحّفيّجعلهّهذاّالعلوّفيّ]ّاألرض[ّألن 

ارا ّلكثرةّماّلحقّرعيتهّمنّبالدّحواليها،ّوبنوّإسرائيلّكانواّفيّمصر،َّفع ِدَلّعنّ]ِمْصَر[ّباألرضّإظه

ّذكرّفرعونّيجعلهاّمعهودةّلدىّالسامع،ّوهيّ الظلمّوالبطش،ّوالتعريفّفيّ]ّاألرض[ّيفيدّالعهد؛ّألن 

.ّواالنزياحّالثالثّفي5ّأرضّمصر،ّويجوزّأنّيكونّالتعريفّلالستغراق،ّأيّالمشهورّمنهاّوهوّمصر

ّقولهّ]ّنساءهم[ّفالمعلومّأنّفرعونّلم اّأخبرهّبعضّا لكهنةّأنّمولودا ّيولدّمنّبنيّإسرائيلّيكونّذهاب 

ّطفٍلّيولدّلبنيّإسرائيل،ّويبقيّالبناتّأحياء،ّليِعْشَنّخادمات،ّويكمنّ ملِكَكّعلىّيديِه،ّفرأىّأنّيقتَلّكل 

ّالنساء[ّعلىّسبيلّالمجازّالمرسل؛ّأيّباعتبارّماّ االنزياحّفيّالتعبيرّعنّالمولوداتّمنّاإلناثّب]

ّفي ّعليه ّقد متّلفرعونّّسيكن  ّحين ّفيّتركيبّاآلية؛ ّاالنزياحاتّأثرا  ّتركتّهذه ّوقد ّن سوة. المستقبل

ّالذيّاتصفّبهّفرعون،ّلمّيقعّفيّمكانّ رّالمفرداتّبعضهاّفيّالتركيب؛ّفالعلو  صورةّحقيقيةّمقنعةّت فس 

ّأكثرّاألرضّشهرةّفيّذلكّالزمان،ّوتجل ىّفيّجعلهّالناسّطوائفّمتفرقة،ّث مّماّمارسهّصغيٍر،ّبلّعم 

ّبحقهمّمنّإذاللّوتحقير،ّثمّتقتيلّأوالدهمّوإبقاءّبناتهمّإحياءّوفيّذلكّقم ةّالفسادّفيّاألرض.

                                                 

ّ.ابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّمادةّ"ّعالّ"ّ-1
ّ.43ّ،44ّ،ّص20األلوسي،ّروحّالمعاني،ّجّ-2
ّة،ّرابط:وي،ّموقعّالتفاسيرّالعظيمالشعراوي،ّمحمدّمتولي،ّخواطرّمحمدّمتوليّالشعراّ-3

http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&Tafs
 irNo=76ّ

ّ.68-66،ّص20ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجّ-4
ّ.68-66ص،20ّالمصدرّالسابق،ّجّ-5

http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&TafsirNo=76
http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&TafsirNo=76
http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&TafsirNo=76
http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&TafsirNo=76
http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&TafsirNo=76
http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=28&AyahNo=4&MadhabNo=7&TafsirNo=76
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ّفيّآية)ّّّّّ ّوجل  َّأْرِضِعيِهّ(ّ:"7ّومنّاالنزياحاتّالتركيبيةّالدالليةّقولهّعز  َّأْن ّم وَسٰى ِّإَلٰىّأ مِ  َوَأْوَحْيَنآ

وه ِّإَلْيِكَّوَجاِعل وه ِّمَنّٱْلم ْرَسِلينََّفِإَذاِّخْفِتَّعَلْيِهَّفَأْلِقيِهّفِّ َّواَلَّتَخاِفيَّواَلَّتْحَزِنۤيِّإنَّاَّرآدُّ "ّ.ّالمتأملّفيّّيّٱلَيمِ 

ّخفِتّعليهّفألقيهّفيّاليم (ّمخالفّلطبيعةّالناس،ّ ّفإذا ّالنظرّإلىّظاهرّالمعنى) ّأن  ّاآلية،ّسيجد  هذه

ّتخافّ ّمنّأمٍ  علىّابنهاّمنّالهالكّأنّترضعه ّثمّترميهّفيّالنهر؟ّوبخاصةّاألمهات؛ّإذّكيفّي طلب 

ّإلقاءّالطفلّبالماءّلنّيكونّفيهّإزالةّللخوفّبلّزيادةّفيه،ّفالطفلّ فظاهرّهذاّالطلبّغريٌبّعجيٌب،ّألن 

الّيستطيعّالسباحة،ّوالحصولّعلىّالغذاءّلينجو،ّوبخاصةّأن هّموضوعّبتابوتّخشبيّمغلق،ّوم حكم ّ

ّاإلغالق.

ّاّّّّّ ،ّوهوّأعلم ّوهذا ّوجل  ّآٍتّمنّهللاّعز  ّلكن ه  ّآتيا ّمنّبشر! ّلوّكانّالطلب  ّصحيٌحّصائٌب، لنظر 

ّله،ّقادٌرّأنّ ّكونيّبردا ّوسالما ّعلىّإبراهيم"،ّثمّتستجيب  ّالذيّيقولّللنار"ّياّنار  بمرادِه،ّوحكمته،ّألن 

بقرينةّمانعةّلتحققّالهالكّوهيّي ْنجيّالطفَلّمنّالغرق،ّومنّالموتّجوعا ّأوّغرقا !ّلذلكّبدأتّاآليةّ

ّموسىّامرأةّ ّوأم ّيخلقّالثباتّواليقينّلدىّالمؤمنّباهلل، ّفاإليحاءّهنا، ّموسى."، ّإلىّأم  ّوأوحينا قوله:"

،ّلذاّاستجابتّلهذاّالوحيّدونّتردد.ّوقالّاأللوسيّأنّالوحيّكانّعنّطريقَّمَلك،ّوقالّ مؤمنةّبالّشك 

ّهللاّتكفَلّبحفظ1ّقيلّبلّكانّرؤيةّفيّالمنامابنّعباسّوقتادةّإنهّكانّإلهاما ،ّّو ،ّومهماّيكنّالوحي،ّفإن 

هّإلىّأم هّسالما ،ّوجْعِلِهّمنّالمرسلين،ّوهذاّماّجعلّاألم ّت نف ذ ،ّحكمّهللاّدونّحيرةّأوّتردد. ّالطفلّورد 

ّفيهّاّّّّّ ّفيّزمنّي ذب ح  ّالتيّتلد  ألطفال،ّوتريدّأنّوهذاّاالنزياحّخلقّصورةّفنيةّمثيرة؛ّوهيّصورةّاألم 

ينجوّوليدهاّمنّالقتل،ّفيأتيهاّاإللهامّالرب انيّأنّت رِضعه ّأوال ّكيّيصبرّعلىّجوعّساعات،ّثمّتضعهّفيّ

ّالنجاة،ّ ّلها ّيضمن ّالذي ّاإللهام ّلوازع ّاالستجابة ّبين ّالصراع ّوهنا ّالنهر. ّفي ّوتلقيه ، ّخشبي  تابوت

ّأب ّمن ّوليدها ّعن ّالحريصة ّاألمومة ّلفطرة ّغرقّواالستجابة ّاحتمال ّفيها ّواألمر ّفكيف ّاألذى! سط

                                                 

47ّ-46،ّص20األلوسي،ّروحّالمعانيّ،ّجّ-1
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وهالك؟؟ّإنهاّصورةّمليئةّبالدراماّالتيّبالتأملّوالتدبرّسيكتشفّالقارئّمعجزةّالفعلّوكذاّعبقريةّالنظمّ

ّالم عب رّعنّالصورة.

ّوجلّفيّآية)ّّّّّ ِّليَّ(:8ّومنّأمثلةّاالنزياحّالدالليّفيّالتركيبّقولهّعز  ِّفْرَعْوَن ّآل  ْمَّفٱْلَتَقَطه  َّله  ك وَن

َّخاِطِئينَّ ن وَده َماَّكان وْا ِّفْرَعْوَنَّوَهاَماَنَّوج  و ا َّوَحَزنا ِّإنَّ ّالم خبرينّمنّأتباعّفرعونَّعد  ".ّواآليةّتشيرّإلىّأن 

ّأنثى!ّوقيلّإنّقولهّ"ّآلّ ّذكرا ّومنّتِلد  ّمنهن  كانواّمنتشرين،ّيراقبونّأخبارّنساءّبنيّإسرائيل،ّمنّتِلد 

ّعندّالنهر،ّفرأينّالتابوتّالخشبيّيسوقهّفرعون"ّهناّه ّيغتسلنّصدفة  ّجواريّامرأةّفرعونّالالتيّكن  ن 

ّبهّلقصرّفرعون.ّواالنزياحّالدالليّ ّبعضّالجنود،ّوأتوا ،ّفخب رَنّعنه،ّفحَمَله  الماءّإلىّالساحلّنحوهن 

ّليكونّل ّفرعوَن ّآل  ّفالَتَقَطه  ّللتركيبّاللفظيّبقوله) ّالسطحية ّكيفّيكمنّفيّالبنية ّإذ ّوَحَزنا (؛ ّعدوا هم

ّكماّ يتناولّاإلنسانّشيئا ّيكونّفيهّهالكهّ؟ّألنّااللتقاطّالّيكونّإال ّللشيءّالم لقىّعلىّاألرض،ّوالّبد 

رينّأنّالمدةّالتيّألقيّفيهاّالتابوتّفيّالنهر،ّوسيرهّوالعثورّعليهّكانتّقصيرةّجدا ّ قالّكثيرّمنّالمفس 

انّاإليحاءّإلىّأم ّموسىّأنّترضَعه ّأوال ّقبلّأنّتلقيه،ّليستطيعّالصبرّالّتتجاوزّسويعاتّمعدودة؛ّلذاّك

ّأشرقتّالشمس،ّ علىّالجوعّقليال ،ّوربماّكانّذلكّفيّساعةّمتأخرةّمنّالليلّأوّعندّالفجر،ّحتىّإذا

وخرجّالناسّلشؤونهم،ّسارّالتابوتّفوقّالماءّمسافةّقصيرةّثمّانعطفّعلىّالساحلّالقريبّحيثّهي أّ

ّبداخله.ّهللاّّو ّإلىّالقصرّوهمّالّيعرفونّما ّالرجالّفحملوه ّأو ّبعضّآلّفرعونّسواءّمنّالنساء جود

ّلذاته،ّ ودخولّالالمّفيّالفعلّ)يكون(ّهوّالذيّأد ىّإلىّاالنزياحّالداللي؛ّفكأنّااللتقاطّكانّمقصودا 

ّ منّداللةّأعمقّتكونّطمعا ّفيّهالكهم؟ّوهذاّالّيوافقّطبيعةّالعقلّالسليم،ّوالفطرةّالصحيحة!ّفالّبد 

ّهيّالمقصودة.ّ

وهذاّماّجعلّالمفسرينّينقسمونّفريقين؛ّأحدهماّرأىّأنّالالمّفيّ)يكون(ّالمّالتعليل،ّكماّنجدّعندّّّّّّ

الشنقيطيّأنّالالمّالمّكي،ّوليستّللعاقبة،ّوالّيجوزّأنّتكونّللعاقبة،ّألنّالقرآنّكماّيرىّالّيشتملّ
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ّالعاقبة،ّأيّالتقطوهّحتىّتكونّعاقبتهّلهمّعدوا ّوسببا ّفيّفزعهمّ.ّوآخرّرأىّأنّالالمّال1علىّمجاز م 

وحزنهمّوخسارتهم،ّفهمّعندّأخذهّأخذوهّليكونّلهمّقرةّعين،ّالّليكونّعدوا ؛ّفكانّعاقبةّذلكّأنّأصبحّ

ّهمّالتقطوهّعلىّاعتقادّأنهم3ّّ.ّوقالّاأللوسي2ّعدوا ّلهم إنّالتركيبّمشتملّعلىّاستعارةّتهكمية؛ّأي 

ّبالتبني،ّفكانّلهمّعدواّوحزنا.ّوقالّابنّعاشور:"ّوحقّالمّكيّأنّتكونّجارةّلمصدرّسي جعلونهّابنا 

منسبكّمنّ)أن(المقدرةّبعدّالالمّومنّالفعلّالمنصوبّبهاّفذلكّالمصدرّهوّالعلةّالباعثةّعلىّصدورّ

رةّدونّالحقيقةّلظهورّذلكّالفعلّمنّفاعله.ّوقدّاستعملتّفيّاآليةّاستعماال ّواردا ّعلىّطريقةّاالستعا

ّأ لقيّفيّ ّلهّلما أنهمّلمّيكنّداعيهمّإلىّالتقاطهّأنّيكونّلهمّعدو ا ّوحزنا ّولكنهمّالتقطوهّرأفةّبهّوحبا 

ّ.4ّنفوسهمّمنّشفقةّعليه.."

ّّّّّ(ّ ّفيّآية ّوجل  ّعز  ّقوله ّاللفظية ّ(:10ومنّانزياحاتّالتركيبّفيّالداللة ّأ مِ  ّف َؤاد  َّوَأْصَبَح م وَسٰىّ"

ْؤِمِنينَّ َبْطَناَّعَلٰىَّقْلِبَهاِّلَتك وَنِّمَنّٱْلم  ّموسىّبالفارغ،َّفاِرغا ِّإنَّكاَدْتَّلت ْبِديِّبِهَّلْواۤلَّأنّرَّ "،ّفوصفّقلبّأم 

ّفيه،ّوالمعنىّالسطحيّ ّوالفراغّالخلوّمنّالشيءّوكأنهّمي تّالّحياة ّفالفارغّهوّالخالي، انزياحّداللي،

ّبطفلهاّكادتّتطلبهّوتكشفّللفظّفيّاآلية؛ّأيّ ةّتعل قها ّموسىّخاليا ،ّحتىّأنهاّمنّشد  أصبحّفؤادّأم 

ّ ّخلو  ّبعضّالمفسرينّرأىّأن  ّاللفظة؟ ّالمعنىّالدقيقّلهذه ّوما ّخاليا ؟ ّكانّفؤادها ّشيء ّفمنّأي  أمره.

ّمنّالصبر،ّفلمّيبقّفيّقلبهاّوعقلهاّغيرّموسى القلبّهناّهوّخلو 
الضعفّ،ّوداللةّعلىّماّلحقهاّمن5ّ

ّالقلبّهناّداللةّأن هّلمّيبقّفيهّشيءّسوىّاإليمانّوالثقةّباهللّواليقينّ وسوءّالحال،ّوبعضهمّرأىّأنّخلو 

                                                 

1-ّّ ّوالتوزيع، ّللنشر ّالفوائد ّعلم ّالقرآن، ّعلم ّفي ّالبيان ّأضواء ّالمختار، ّبن ّاألمين ّمحمد ّج1426الشنقيطي، ،6ّهـ،
ّ.452ص

ّ.160ّ،159صّ،4،ّوينظر:ّالشوكاني،ّفتحّالقدير،ّج225،ّص7القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّجّ-2
 .46،ّص20األلوسي،ّروحّالمعاني،ّجّ-3
 .77-75،ّص20ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجّ-4
ّ.227،ّص7القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّجّ-5
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ّّ-وهللاّأعلمّ -،ّوالصوابّبرأينا1بالفرج،ّفهوّبنظرهمّفارغّمنّالخوفّوالحزنّوالضعف ّفراغّالقلبّيدل  أن 

ةّفيّذلكّقولهّعلىّالضعف،ّوسوءّالحال،ّوانعدامّالصبر،ّفليسّفيهّشيءّإال ّذكرّولدهاّموسى؛ّوالحج 

تعالىّ)ّإنّكادتّلتبديّبه(ّوّ)لوالّأنّربطناّعلىّقلبها(ّفيمتنعّأنّيكونّالفراغّهناّحامال ّلمعنىّإيجابيّ

ّخللّفيّالقلبّأدىّإلىّفراغهّمنّالطمأنينةّوالثباتّوالصبرّ ّالقرائنّالتيّتشيرّإلىّوجود ّهذه بوجود

ّعلىّقوةّاإليمانّوالثباتّوالثقةّبالفرجّلماّفاحتاجّإلىّالتثبيتّ)الربطّ علىّالقلب(.ّولوّكانّفراغّالقلبّدل 

ّاحتاجتّإلىّالربطّعلىّالقلبّوهوّمفعٌمّ ّذلكّإلىّأنّتبوحّبخبرهّوتكشفّسر ه،ّولما أوشكّأنّيدفعها

ّبذلك.ّ

ّفيّآية)ّّّّّ ّوجل  ْمَناَّعَلْيِهّ(:12ومنّاالنزياحاتّفيّالداللة،ّقولهّعز  َّفَقاَلْتَّهْلّ"َّوَحرَّ ٱْلَمَراِضَعِّمنَّقْبل 

َّله َّناِصح وَن" ل وَنه َّلك ْمَّوه ْم َّعَلٰىّأَْهِلَّبْيٍتَّيْكف  لُّك ْم ؛ّفقولهّ:"ّوحر مناّعليهّالمراضع"ّفيهّانزياحّداللي!َّأد 

فّلطبيعةّفالتحريمّمعناهّالمنع ،ّفكيفّيقعّالمنع ّعلىّمنّالّيعقل،ّوماّيزالّطفال ؟ّوظاهرّالداللةّمخال

ّالطفلّ ّشيءّبسجيتهّوتكوينه،ّلذاّفالتحريمّهناّالّيجوزّأنّيكونّشرعيا ،ّألن  الطفلّالذيّيقبلّعلىّكل 

ّأثداءّ ّالتقام ّمن ّاالمتناع ّنفسّالطفل ّفي رنا ّقد  ّأي ّتكويني؛ ّمجازي ّهو ّوإنما ّالتكليف، ّعليه ّيقع ال

يها؛ّألنّفرعونّوامرأتهّحريصانّالمراضعّوكراهتهاّليضطرّآلّفرعونّإلىّالبحثّعنّمرضعّيتقب لّثد

،ّقبلّإلقائهّفي2ّعلىّحياةّالطفل،ّومنّمقدماتّذلكّأنّجعلّهللاّإرضاعهّمنّأمهّمدةّتعودّفيهاّبثديها

النهر،ّولوَّقِبَلّموسىّعليهّالسالمّالرضاعةّمنّأيّمرضع،ّألحد ثّذلكّتناقضا ّاآلياتّالتيّسبقت،ّ

هّإليها)ّ وهّإليكّوجاعلوهّمنّالمرسلين(.ّواالنزياحّيشتملّعلىّصورةّوالتيّتعه دّفيهّهللاّألم هّبرد  إن اّراد 

مّبشهوةّالغذاء،ّفيرفضه!!ّوتثيرّ فنيةّفيّغايةّاإلبداع؛ّحينّنتخيلّطفالّمولودا ّمنذّفترةّقصيرة،ّيتحك 
                                                 

ّجّ-1 ّالكشاف، ّالزمخشري، ّص3ينظر: ّج382، ّالمعاني، ّروح ّواأللوسي، ّص20، ّألحكام48ّ، ّالجامع ّوالقرطبي، ،
،ّوينظر:ّالبيضاوي،ّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّدار77ّ-75نوير،ّوابنّعاشور،ّالتحريرّوالت227ّ،ّص7القرآن،ّج

4ّ،175ّجّ،هـ1418إحياءّالتراثّالعربي،ّ
ّجّ-2 ّالكشاف، ّالزمخشري، ّص3ينظر: ّج383، ّالمعاني، ّروح ّواأللوسي، ّص20، ّالتحرير،117ّّ، ّعاشور، وابن

83،84ّ،ّص20والتنوير،ّج
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ّالذيّأمرهّإنّأرا ّوجل  ّالدهشةّيتقبلهاّقلبّالمؤمنّبقدرةّهللاّعز  دّشيئا ّهذهّالصورةّالدهشةّفيّالبدء،ّلكن 

أنّيقولّله:ّكْنّفيكون!!ّوهذهّالصورةّحينّتتكاملّمعّصورّالسورةّكلهاّفيّقصةّموسىّعليهّالسالمّ

ّللقلب،ّفتزيدّاإليمانّلدىّاإلنسان،ّوتجعلهّيحتميّبعظمةّهللا،ّوالّيستغربّشيئا ،ّمهماّ تستطيعّالنفاذ

 كانتّالقو ةّالتيّيواجههاّمنّالظالمين.

ّفيّآيةّ)ّونجدّبعضّاالنزياحاتّّّّ  ّوجل  َّيَدَكِّفيَّجْيِبَكّ(:32ّيكونّفيّاالستعارةّكقولهّعز  ٱْسل ْك

ِّإَلٰىّ ّٱلرَّْهِبَّفَذاِنَكّب ْرَهاَناِنِّمنّرَّبِ َك ِّإَلْيَكَّجَناَحَكِّمَن َّوٱْضم ْم ۤوٍء ِّمْنَّغْيِرّس  ِفْرَعْوَنَّوَمَلِئِهَّتْخر ْجَّبْيَضآَء

ْمَّكان وْاَّقْوما َّفاِسقِّ ّالجناحّللطائر،ّوأرادّبهاّينَِّإنَّه  "،ّفقوله"ّاضممّيدكّإلىّجناحك"ّانزياحّفيّالداللة،ّألن 

الذراعّوالعضد،ّفحينّتحولتّالعصاّإلىّأفعىّخافّموسىّعليهّالسالم،ّوحاولّاتقاءهاّبيديه،ّكماّيفعلّ

اجتنابّماّهوّّالخائفّمنّالشيء،ّلذاّأمرهّهللاّأنّيدخلّيدهّفيّجيبه،ّثمّيضم ّذراعيهّليحصلّاألمران:

غضاضةّعليه،ّوإظهارّمعجزةّأخرى،ّألنّسيذهبّلفرعونّوالّيجدرّبهّالخوفّأمامّاألعداء.ّوالمرادّ

بالجناحّاليدّألنّيديّاإلنسانّبمنزلةّجناحيّالطائرّوإذاّأدخلّيدهّاليمنىّتحتّعضدهّاليسرىّفقدّضمّ

ّ ّوهو ّالخوف، ّاألمنّبعد ّالطائرّعند ّمنّفعل ّمأخوذ ّوهو ّإليه، فيّاألصلّمستعارّمنّفعلّجناحه

الطائرّعندّهذهّالحالةّثمّكثرّاستعمالهّفيّالتجلدّوضبطّالنفسّحتىّصارّمثال ّفيهّوكنايةّعنّالتجلدّ

1ّّوالضبط.

:"ّلذاّفالوجهّأنّقولهّ}ّواضممّإليكّجناحك{ّتمثيلّبحالّالطائرّإذاّسكنّعن2ّوقالّابنّعاشورّّّّّ

ّ ّعن ّكناية ّالدفاعّجعل ّعن ّأو ّاضطرابّالخوفالطيران ّالمجازيّليرسمّّ.سكون ّاالنزياح ّيعود وهنا

ّيدهّ ،ّفكيفّيدخلّإنسانّيدهّفيّجيبهّفتخرجّبيضاء؟ّوكيفّيضم  ّوجل  صورةّعجيبةّمثيرةّلقدرةّهللاّعز 

                                                 

75ّ،ّص20واأللوسي،ّروحّالمعاني،ّج،394ّ،ّص3ينظر:ّالزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-1
 116-20ّ،114ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجّ-2
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إلىّصدرهّفيزولّالرهبّوالخوف؟ّوتأتيّهذهّالصورةّاستكماال ّللصورّالسابقةّفيّلوحةّالسردّالقصصيّ

ّفيّدالالتّاأللفاظ،ّوفيّهذاّالنظمّالبالغّالدقة.ّالقرآنيّلتثيرّالتأمل

ّعضدكّبأخيكّ[ّفيّقوله35ّو34وكذلك،ّنجدّفيّقولهّفيّاآليتين)ّّّّّّ قني[ّوّ]ّسنشد  (،ّ]ّردءا ّيصد 

ّ: ّوجل  ّأَّعز  ق ِنيِّإنِ ۤيَّأَخاف  َّمِعَيِّرْدءا ّي َصدِ  ِّمنِ يِّلَسانا َّفَأْرِسْله  َّأْفَصح  ّه َو ون  َقاَلّّنّي َكذِ ب وِن*"َوَأِخيَّهار 

ْلَطانا َّفاَلَّيِصل وَنِّإَلْيك َماِّبآَياِتَنآَّأنت َماَّوَمِنّٱتََّبَعكّ  َّلك َماّس  َدَكِّبَأِخيَكَّوَنْجَعل  َّعض  دُّ َّماّٱْلَغاِلب وَن*".َسَنش 

ّوجلّمنّموسىّعليهّالسالمّالتوجهّلفرعون،ّفطلبّعليهّالسالمّأنّيّّّّّ رسلّوذلكّحينّطلبّهللاّعز 

قني[ّانزياحّداللي،ّقدّيفهمّمنهّأنّمهمة ّهارونّهيّالدعمّ معهّأخاهّهارون،ّعونا ّله،ّفقولهّ]ّردءا ّي صد 

ّيقولّلهّصدقتّأمامّفرعونّوأتباعه،ّحينّيدعوهمّإلىّالهدى،ّوالمعنىّالعميقّهوّأنّيكونّ لموسى،ّوأن 

فرعونّوملئهّلرسالةّموسى،ّبإبانتهّعنّّهارونّعونا ّوقو ةّلموسىّعليهّالسالمّبأنّيكونّسببا ّفيّتصديق

اّ األدلةّالتيّيلقيهاّموسىّفيّمقامّمجادلةّفرعونّكماّيقتضيهّقولهّ}هوّأفصحّمنيّلسانا ّفأرسلهّمعيّرد 

ّمنيّتقتضيّأنّموسىّأيضا ّفصيحا ،ّوليسّالتصديقّأنّيقولّلهم:ّصدقّ يصدقني{.ّفقولهّهوّأفصح 

ّلفهاهة.موسى،ّألنّذلكّيستويّفيهّالفصيحّوذوّا

فإسنادّالتصديقّإلىّهارونّمجازّعقليّألنهّسببه،ّوالمصدقونّحقيقةّهمّالذينّيحصلّلهمّالعلمّّّّّّ

دكّبأخيكّ"؛ّفهيّإجابةّلمطلوبهّوهوّعلىّماّ ّعض  بأنّموسىّصادقّفيماّجاءّبه.ّأماّقولهّ:"ّسنشد 

ّفيهاّيكونّمنّالعدولّم :قيلّراجعّلقوله نّمعنىّاجتماعهاّمعا ّعندّفرعونّ}َّأْرِسْله ّمعيّ{،ّواالنزياح 

ّشدّعضدهّكنايةّتلويحيةّعنّتقويتهّألنّاليدّ وتقويةّالعضدّبالعضدّإلىّمعنىّسنقويكّبهّونعينك.ّألن 

تشتدّبشدةّالعضدّوهوّماّبينّالمرفقّإلىّالكتفّوالجملةّتشتدّبشدةّاليدّوالّمانعّمنّالحقيقةّلعدمّدخولّ

كّخارجّمخرجّاالستعارةّالتمثيليةّشبهّحالّموسىّعليهّالسالمّ}بأخيك{ّفيماّجعلّكنايةّأوّعلىّأنّذل
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فيّتقويتهّبأخيهّبحالّاليدّفيّتقويتهاّبعضدّشديد،ّوجوزّأنّيكونّهناكّمجازّمرسلّمنّبابّإطالقّ

ّ.1ّالسببّعلىّالمسببّبمرتبتينّبأنّيكونّاألصلّسنقويكّبهّثمّسنؤيدكّثمّسنشدّعضدكّبه

ّّ(:"37ظيةّأيضا ّقولهّتعالىّفيّآيةّ)ومنّانزياحاتّالداللةّاللفّّّّّ ّيأيهاّٱْلمَل َّماَّعِلْمت  َوَقاَلِّفْرَعْون 

ِّإَلٰىِّإلَّ َّعَلىّٱلطِ يِنَّفٱْجَعلّلِ يَّصْرحا ّلََّعلِ ۤيَّأطَِّلع  ْنِّإلَـٍٰهَّغْيِريَّفَأْوِقْدِّليّٰيَهاَمان  ـِٰهّم وَسٰىَّوِإنِ يّأَلظ نُّه َّلك ْمّمِ 

ّ".ِمَنّٱْلَكاِذِبينَّ

وهوّّ–فقولهّ]ّأوقدّليّياّهامانّعلىّالطين[ّانزياحّداللي،ّإذّالمعنىّالظاهرّأنّيشعلّهامانّهذاّّّّّّ

ّالمقصودّليسّاإليقادّبحدّذاته،ّبلّهوّّ-وزيرّفرعوّن ّالمتأملّفيّاآلية،ّيجدّأن  النارّعلىّالطين،ّلكن 

حّصلبا ّقويا ،ّففيّاألمرّ)أوقدّليّبناءّصرٍحّعالّمنّآجر،ّوهوّالطينّالذيّيتعرضّلحرارةّعاليةّليصب

ياّهامانّعلىّالطين(ّكنايةّعنّالبناءّبمقدماتهّالتيّتبدأّبإيقادّاألفرانّلطبخّالطينّليصيرّآجرا ،ّوكانواّ

ّأولّ ّبالشروعّمن ّعلىّالعناية ّللداللة ّالبناء ّأشغال ّبأول ّبأمره ّوابتدأ ّبيوتهم. ّقوالبّليبنوا يجعلونّمنه

البناءّيتأخرّإلىّماّبعدّإحضارّموادهّفلذلكّأمرهّباألخذّفيّإحضارّتلكّالموادّّأوقاتّاألمر؛ّألنّابتداء

ّوهوّ .التيّأولهاّاإليقاد،ّأيّإشعالّالتنانيرّلطبخّاآلجرّ  ّبالطينّألنهّقوامّصنعّاآلجر  وع برّعنّاآلجر 

ّ.2ّطينّمعروف

ّاألثيرّّّّّ ّابن 3ّوقال ّاآلجر  ّكلمة ّألن ؛ ّباآلجر  ّالتعبير ّعن ّوعدل ّوالطوبّكلماتّ: ّكالقرميد ونحوها

وإسنادّاإليقادّعلىّالطينّإلىّّ.مبتذلةّفذكرّبلفظّالطينّوأظهر؛ّألنّالعدولّإلىّالطينّأخفّوأفصح

ومنّانزياحاتّالداللةّّ.هامانّمجازّعقليّباعتبارّأنهّالذيّيأمرّبذلكّكماّيقولون:ّبنىّالخليفةّالمدينة

ّاآلية) ّفي ّتعالى ّقوله ّأيضا  ونَّّ(:"41اللفظية ّي نَصر  ّاَل ّٱْلِقياَمِة َّوَيْوَم ّٱلنَّاِر ِّإَلى َّيْدع وَن َّأِئمَّة  "َّوَجَعْلَناه ْم

                                                 

ّ.173،ّص4،ّوالشوكاني،ّفتحّالقدير،ّج78،ّص20ينظر:ّاأللوسي،ّروحّالمعاني،ّجّ-1
ّالكشاف،ّجّ-2 3ّالزمخشري، ّالقرآن،ّج399، ّالجامعّألحكام ّوالقرطبي، ّواأللوسي،ّروحّالمعاني، ّوابن256ّ،ّص7، ،

ّ.122-121صّ،20،ّالتحريرّوالتنوير،ّجعاشور
 .259،ّص1ّم،ّج1959هـ(ّالمثلّالسائر،ّمكتبةّنهضةّمصرّومطبعتها،637ّ،ّتّ)ابنّاألثير،ّضياءّالدينّ-3
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ّفيّاآليةّ فقوله]ّيدعونّإلىّالنار[ّانزياٌح؛ّإذّكيفّيكونّالمرءّمنّاألئمةّثمّيدعوّأتباعهّإلىّالنار.ّلكن 

ّوليسّفيّالخير، ّفيّالشر  ّأئمة ّألنهم ّالظاهري، ّاالستفهام ّعنّهذا ّالخيرّيدعوّّعدوٌل ّكانّإمام وإذا

ّماّ ّالنار، ّمآلّدعوته ّالشر  ّفمنّالطبيعيّأنّيكونّإمام ّإلىّالجنة، ّوالهدىّليوصلهم ّإلىّالحق  أتباعه

ّدامتّدعوتهّبعيدةّعنّالخيرّوالفالح.

ّأسلوبّاالنزياحّالمجازيّحينّاكتنفّاأللفاظّأحدثّخرقا ّدالليا ّغيرّالذيّيتوقعهّّّّّّ ّأن  وهكذا،ّنجد 

رئ،ّماّأسهمّبتعميقّالصورةّالفنيةّالقصصية،ّفبعثّعلىّالتأملّوالتعجبّواإلثارةّوالتشوقّللمتابعة.ّالقا

ّوفتحّمداركّالخيالّالحسيّوالمعنويّللنظرّفيّاأللفاظّوبالغةّالنظم.

 االنزياح من خالل أسلوب الحذف: -ب

ا،ّسواءّأكانّنظما ّأوّنثرا ؛ّفقدّويعدّمنّأساليبّاالنزياحّأوّالعدولّالذيّتستعملهّالعربّفيّكالمه     

ّوأطالوا1ّتحذفّالحرفّأوّالكلمةّأوّالجملة ّالظاهرة، ّوبالغيينّعنّهذه ّوقدّتحدثّالقدماءّمنّنحاة .

ّابنّجنيّفيّالخصائص ّعند ّنجد ّكما ّالوقوف، ّوابنّمالكّفيّاأللفية2عليها والجرجانيّفيّدالئل3ّّ،

كماّيقولّّ-الحذفّاإليجاز،ّوهوّنوعّشريفّمنّالكالمّّ.ّوغاية5وابنّاألثيرّفيّالمثلّالسائر4ّاإلعجاز

 الّيتعلقّبهّإال ّفرسانّالبالغة.ّ-ابنّاألثير

ّاللغةّالعربيةّالفصيحة،ّفيّبالغتهاّقائمةّعلىّاإليجاز،ّوالّبالغةّفيّالشعرّوضروبّالنثرّمنّّّّّّ إن 

ّغيابّاإليجازّمنّبالغةّالكالم،ّيعنيّوقوعّالتكرار،ّّو الحشوّالذيّالّطائلّمنه،ّذاكّدونّإيجاز،ّألن 

ّلغةّالعربّالعالية،ّ ّبالصورةّوالتراكيب.ّوالقرآنّالكريمّالذيّيمث ل  ّالجزالةّومتانةّالسبك،ّويضر  الذيّيفسد 

                                                 

 .347م،ّص1993حسان،ّتمام،ّالبيانّفيّروائعّالقرآن،عالمّالكتب،ّّ-1
 .2/362ابنّجني،ّالخصائص،ّ-2
3-ّّ ّهللاّجمال ّعبد ّهشام، ّمالك،ابن ّابن ّألفية ّفي ّالمسالك ّأوضح 1/217،261ّالدين، ّالعصرية،2/285ّو ّالمكتبة ،

ّ.د.ت(ّبيروت،ّ)
 .175ّ-162الجرجاني،ّدالئلّاإلعجاز،ّصّ-4
 وماّبعدها.295ّ،ّص2ابنّاألثير،ّالمثلّالسائر،ّجّ-5
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ّاإليجازّفيّاستعمالّاللفظّالقليلّ ّنعم، ّقائمةّعلىّاإليجاز! ّواإلبداع، ّفيّصنوفّالبالغة المقتدىّبها

ّوالّي ّالمعاني، ّعلىّكثير ّويبقيّالدال  ّوبراعة، ّيعطيّالتراكيبّرونقا  ّوهوّحذٌف تأتىّذلكّدونّحذف.

ّاآليات،ّدونّأنّتشعرّبثَقٍلّللفظة،ّأوّبنشازّفيّإيقاع. ّاإليقاعّالصوتيّيشد 

ّإحدىّجمالياتّأسلوبّّّّّّ ّالذيّيعد  ّألسلوبّالحذف، ّمتعددة ّالقصصّعلىّأمثلة ّاشتملتّسورة لقد

االنزياحّأوّالعدول،ّوكانّذلكّفيّسياقّقصةّسيدناّموسىّعليهّالسالم،ّوهوّماّسنوضحهّونبي نّلمساتهّ

ّالفنية،ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتي:

ِّلَقْوٍمّي ْؤِمن وَن)َنْتل وْاَّعَلْيَكِّمنّنََّبِإّم وَسٰىَّوِفرّّْ- ّ(3َعْوَنِّبٱْلَحقِ 

ّالمخاطبّبالكالم،ّفالسياقّيقتضي:ّنتلوّّّّّّ ّمفعولّلمّيظهرّوكذا فالفعلّ]ّنتلو[ّهوّفعٌلّمتعٍد،ّلكن 

ّملسو هيلع هللا ىلصعليكّياّمحمدّشيئا ّأوّبعضا ّمنّخبرّموسىّوفرعون.ّلكنّحذفّهذا،ّوأكت ِفَيّاإلشارةّلسيدناّمحمدّ

ّالمخاطبّهوّعليهّالصالةّوالسالم،ّلذاّع دَلّّعنّطريقّالضمير)عليك(؛ّإذ معروٌفّلدىّالمسلمينّأن 

ّعليه،ّوكذاّالمفعولّ)كالما ّأوّبعضا ّأوّشيئا (ّع دلّعنهّ عنّذكرهّبالحذفّوإقامةّالضميرّالمتصلّيدل 

ّعليه،ّقالّابنّعاشور:ّومفعولّ}نتلوا{ّمحذوفّدلّعليهّصفتهّوهيّ}منّ وتركّللجارّوالمجرورّأنّيدل 

ّإّموسىّوفرعون{ّفالتقدير:ّنتلواّعليكّكالما ّمنّنبأّموسىّوفرعون.نب

ّالسورةّبعضّقصةّموسىّوفرعونّفيّالواقعّأالّترىّأنهّقدّّّّّّ ّفيّهذه ّتبعيضيةّفإنّالمتلو  و}من{

.ّفاإلتيانّبالفعل]نتلو[1ّذكرتّفيّالقرآنّأشياءّمنّقصةّموسىّلمّتذكرّهناّمثلّذكرّآيةّالطوفانّوالجراد

ّالقصةّبأنهاّّفيّهذا ّلهذه البدءّتمهيدّقصصيّفيّغايةّاإلبداع،ّومنتهىّالتشويق،ّوكأنهّيضعّعنوانا 

ّيجعلّالمتلقي،ّيتشوقّلمعرفةّالتفاصيلّواألحداثّالتيّستحملهاّ ستكونّخاصةّبموسىّوفرعون،ّوهذا

ّاآلياتّالتالية.

                                                 

 64،65،ّص20ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجّ-1
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ِّفيّٱأَلْرضِّ - َّعَلىّٱلَِّذيَنّٱْست ْضِعف وْا َّأنّنَّم نَّ ّٱْلَواِرِثيَن)َّون ِريد  َّأِئمَّة َّوَنْجَعَله م  ْم (َّون َمكِ َنَّله ْم5َّوَنْجَعَله 

وَن) ْمّمَّاَّكان وْاَّيْحَذر  ن وَده َماِّمْنه   (6ِفيّٱأَلْرِضَّون ِرَيِّفْرَعْوَنَّوَهاَماَنَّوج 

ّالقصصيّّّّّ ّتمهيده ّالسالمّوفرعون،ّورغم ّفيّسياقّحديثهّعنّموسىّعليه فاهللّسبحانهّوتعالى،

ّ ّالظالَمّمصيرهّالخسرانّوالهالك،ّوأن  السابق،ّغيرّأن هّيضعّاألحكامّالنهائيةّالتيّتسبقّالسرد،ّفيبي َنّأن 

م.ّهذهّاآليةّأظهرتّالصفةّالمظلومينّالمستضعفينّمصيرهمّالنصرّوالتمكينّماّصبرواّوثبتواّعلىّدينه

)الذينّاستضِعف وا(ّولمّتظهرّالموصوفّ)منّهمّ؟ّالطائفةّ؟(ّلحكمةّفيّغايةّالبيانّوالعبرة!ّوكانّبوسعّ

ّعلىّموسىّوبنيّإسرائيلّالذينّاستضعفوا(ّلكنهّعدلّعنّذكرّ ّأنّيقولّ)ّونريدّأنَّنم ن  ّوجل  هللاّعز 

موصوفّالسابقّألصبحّحكمّاالستضعافّخاصّبموسىّالموصوفّألمٍرّفيّغايةّاألهمية،ّفلوّذكرّال

وبنيّإسرائيل،ّوهذاّفيهّإخراجّلماّيعانيهّالمستضعفونّمنّالمسلمينّمنّالحكم؛ّلذاَّعَدَلتّاآليةّعنّذكرّ

ّالذينّيعذ بونّويستضعفونّمنّالمسلمين في1ّّالموصوفّواكتفتّبالصفةّإيذانا ّأنّالحكمّمطلقّعلىّكل 

يهّالسالمّوبنوّإسرائيلّيدخلونّفيّهذاّالحكم،ّلكنّدونّتخصيصّلهم.ّلذاّكلّزمانّومكان،ّوموسىّعل

نجدّأنّاالنزياحّبالحذفّهناّفيّغايةّالبالغةّواإلبداعّوالحكمّوالعدالة.ّوعدلّعنّذكرّكيفيةّالتمكين،ّ

ّ ّالظالم ّفاهللّالّيكتفيّبرد ّأئمة. ّتقدمّمنّجعلهم ّلما ّلهم، ّوالسيادة ّالداللةّتنسحبّعلىّالحكم عنّألن 

المظلومّفقط،ّبلّينصرّالمظلومينّفيجعلهمّأئمةّقادةّوسادةّللخيرّوالصالح،ّوورثة ّللظالمينّفيّالحكمّ

ّ.2والسيادة

َّواَلَّتَخاِفيَّواَلَّتحّْ - َّفَأْلِقيِهِّفيّٱلَيمِ  َّفِإَذاِّخْفِتَّعَلْيِه ّم وَسٰىَّأْنَّأْرِضِعيِه وهّ َوَأْوَحْيَنآِّإَلٰىّأ مِ  َّزِنۤيِّإنَّاَّرآدُّ

 (.7ِإَلْيِكَّوَجاِعل وه ِّمَنّٱْلم ْرَسِليَنّ)

                                                 

ّ.72-70صّ،20وابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّج44،45ّ،ّص20األلوسي،ّروحّالمعاني،ّجّ-1
ّ الشعراوي،ّمحمدّمتولي،ّخواطرّمحمدّمتوليّالشعراوي،ّموقعّالتفاسيرّالعظيمةّرابط:ّ-2
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ّواكتفتّّّّّ ّالسالم، ّعليه ّموسى ّاسم ّتذكر ّفلم ّالحذف، ّعلى ّالتركيبي ّبنائها ّفي ّاعتمدت ّاآلية فهذا

ّعليهّ]ّأرضعيهّ ألقيهّ[ّفالضميرّالغائبّعائدّإلىّموسىّعليهّالسالم،ّّ–خفتّعليهّّ–بالضميرّليدل 

ّالقصةّعنهّمنذّالمطلعّ كماّوردّفيّقولهّ"ّنتلوّعليكّمنّنبأّموسىّوفرعون.."ّ.ّثمّهناكّحذفّألن 

ّخفتّعليه ّ]فإْن ّأفعال ّّ-متعلقات ّتخافي ّلوضوحها؛ّّ–ال ّالمتعلقات ّهذه ّذكر ّعن ّفع ِدَل ّتحزني[ ال

فالمعنى:ّفإنّخفِتّعليهّالقتلّمنّترصدّرجالّفرعونّله،ّألنهمّكانواّيتتبعونّمواليدّبنيّإسرائيلّلقتلهم،ّ

والطمأنينةّواضحةّتاليةّفيّقولهّ"1ّّوله"ّالّتخافي"ّأي،ّالّتخافيّهالكهّبالغرق،ّوالّتحزنيّلفراقه،ثمّق

ّمنّالمرسلين".ّوهناكّفرقّدالليّبينّالخوفّوالحزن؛ّ ّوجاعلوه ّبالرسالةّ" ّبشارة ّوفيها ّإليكّ" ّرادوه إن ا

ّّو ّوكالّالفعلين ّماٍض. ّأو ّواقع ّوالحزنّيكونّألمر ّلمتوقع، ّفأم ّفالخوفّيكون ّفيّاآلية؛ اصفّللحال

ّوالّهالكا ّ ّأالّتخافّقتال  ّأوحىّهللاّلها ّلذا ّويقتلوه، ّرجالّفرعونّفيأخذوه ّيعثرّعليه موسىّخافتّأْن

هّإليها.ّوجماليةّالحذفّعدمّالتقييد،ّأيّلوّذكرّ لوليدها،ّوالّتحزنّلفراقهّحينّتلقيهّفيّالنهر،ّألنهّسيرد 

قييدهّإفادةّبتعميمه؛ّأيّالّتخافيّشيئا ،ّوالّتحزنيّلشيءّماّدامّالمتعلقّلكانّمخصوصا ّبه،ّلكنّعدمّت

هّسالما ،ّفحكمتهّقضتّبذلك،ّوهذاّأبلغّمنّالقول:ّالّتخافيّالهالكّوالّ هللاّهوّالموحي،ّوهوّالمتكفلّبرد 

ّعلىّهذهّالمعاني.ّ ّتحزنيّللفراق،ّعلما ّأنّالداللةّتدل 

لُّك ْمَّعَلٰىَّوحَّّ(:"12وتكررّالحذفّفيّقولهّتعالىّآيةّ) - َّفَقاَلْتَّهْلَّأد  ْمَناَّعَلْيِهّٱْلَمَراِضَعِّمنَّقْبل  رَّ

ّ وَن" َّناِصح  َّله  َّوه ْم َّلك ْم ل وَنه  َّبْيٍتَّيْكف  ّلم اّأَْهِل ؛ّففيّاآليةّحذفّجملةّوهوّجوابّاالستفهام،ّألنّأخت ه 

ّإلىّجوابّلينتظ ّسؤالها ّاحتاج ّبيتّيكفلونه؟ ّأهل ّعلى ّأدل كم ّهل ّذكرّقالت: ّعن َّفع ِدَل ّبعده، ّبما م

ّ الجوابّالذيّتقديره:ّنعم،ّفدل تهمّعلىّامرأةّفجيءّبهاّوهيّأم ه ّفأرضَعْته .ّوجملةّ"ّفرددناهّإلىّأم ِه"ّتدل 

                                                 

 160،ّص4الشوكاني،ّفتحّالقدير،ّجّ-1
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ّأختهِّ ّجوابّعلى ّرد  ّبعد ّإال  ّيكن ّلم ّأم ِه ّإلى ه ّرد  ّألن  ّالمحذوف؛ على
ّهذا1ّ ّاألثير ّابن ّسم ى ّوقد .

ّ.2والّمسبب،ّوالّإضمارّعلىّشريطةّالتفسير،ّواالستئنافالضربّمنّالحذف:ّماّليسّبسببّ

"ّفرددناهّإلىّأمهّكيّتقرّعينهاّوالّتحزنّّوتكررّحذفّمتعلقاتّاألفعالّفيّآياتّأخرىّكقوله -

،ّفكررّ]والّتحزن[ّعلىّتقديرّالمتعلقّ)لفراقه(،ّ(13)"ّولتعلمّأنّوعدّهللاّحقّولكنّأكثرهمّالّيعلموّن

ّالّيعلمونّوعدّهللاّلهاّبعودتهّإليهاّسالما ،ّوحكمتهّبأنّيجعلهّرسوال ّبعدّوحذفّمتعلقّ]ّالّيعلمون[ّ أي 

ّبحكمةّهللاّوتصريفهّاألمور،ّإالّ  ذلك،ّوحذفّالمتعلقّيفيدّأنّهؤالءّمنّفرعونّوأتباعهّليسّلهمّعلٌم

أتمرونّبهّالقليلّجدا ،ّويدخلّفيّهذاّالقليلّأمّموسىّوأختهّوالرجلّالمؤمنّالذيّأخبرّموسىّأنّالمَلّي

ّليقتلوه.

ّقتلّّّّّّ ّبعدما ّالسالم ّكقولّموسىّعليه ّمتعددة، ّفيّالسورة ّحذفّمتعلقاتّالفعل ّظاهرة ّأن  والحق 

ّ")القبطيّ ّٱلرَِّحيم  َّنْفِسيَّفٱْغِفْرِّليَّفَغَفَرَّله ِّإنَّه ّه َوّٱْلَغف ور  ِّإنِ يَّظَلْمت  فقولهّ]ّاغفرّليّ[ّّ(16"َّقاَلَّربِ 

ملّعلىّحذف؛ّوالتقدير:ّاغفرّليّماّفعلتّمنّقتليّالقبطي،ّفغفرّهللاّلهّذلك.ّوفيّو]ّفغفرّله[ّيشت

اآليةّلفتةّبالغية،ّفكيفّيستغفرّموسىّعليهّالسالمّمنَّقْتِلِهّرجال ّمنّأعدائه،ّإذّتبينتّعداوتهّمنّقولّ

ّوعالّ ّجل  ْنّ  "الحق  َلْيِنَّيْقَتِتاَلِنَّهـَذاِّمنِّشيَعِتِهَّوَهـَذاَّوَدَخَلّاْلَمِديَنَةَّعَلىِّحيِنَّغْفَلٍةّمِ  أَْهِلَهاَّفَوَجَدِّفيَهاَّرج 

وِ ِهّ"،) وِ ِهَّفاْسَتَغاَثه ّالَِّذيِّمنِّشيَعِتِهَّعَلىّالَِّذيِّمْنَّعد  قيل،ّألنّقتلهّالقبطيّكانّقبلّالتبليغّّ(15ِمْنَّعد 

ّبالرسالة،ّوعليهّكانّاالستغفار،ّومغفرةّهللاّله.

َّفَلْنَّأك وَنَّظِهيرا ّلِ ْلم ْجِرِميَن")اّفيّقولهّبعدّذلك"ّوكذ - ِّبَمآَّأْنَعْمَتَّعَليَّ فحذفّمتعلقّ(،17َّقاَلَّربِ 

ّحينّ ّمنّالقو ة،ّثم  ّأنعمتّعلي  [ّألنّذلكّمفهومّمنّالسياقّالسابق؛ّأْيّبما ّأنعمتّعلي  ّبما الفعلّ]

                                                 

 290،ّص2ابنّاألثير،ّالمثلّالسائر،ّجّ-1
289ّ،ّص2المصدرّالسابق،ّجّ-2
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،ّلذاّّ،ّوالداللةّوإن1حفظتنيّمنّفرعون،ّورددتنيّإلىّأمي، ّنعمّهللاّعليهّالّتعد  كانتّتفيدّذلكّغيرّأن 

 لمّت قي دّداللةّالفعل،ّلبيانّبعضّمعانيهاّفيّسياقّسابق.ّ

ه َّقاَلَّله ّم وَسىّٰ - َّفِإَذاّٱلَِّذيّٱْسَتْنَصَره ِّبٱأَلْمِسَّيْسَتْصِرخ  ّّ"َّفَأْصَبَحِّفيّٱْلَمِديَنِةَّخآِئفا َّيَتَرقَّب  ِإنََّكَّلَغِويٌّ

ِبي فقولهّ"ّخائفا "ّوّ"ّيترقب"ّعلىّحذف،ّإذّالتقدير:ّخائفا ّمنّفرعونّوجنده،ّويترقبّالمكروهّ(18ٌّن".)مُّ

ّوالترقب2ّواألذى ّفالخوف ّالقصة، ّمتابعة ّفي ّوالتشوق ّالتخيل ّإلى ّالمتلقي ّيدفع ّأنه ّالحذف ّوفائدة ،

،ّوبدءّشيوعّمخالفتهّمفتوحانّفيّالداللة،ّوهوّوصفّدقيقّلحالةّموسىّعليهّالسالمّبعدّقتلهّالقبطي

 قواعدّفرعون.

ّفيّقولهّ" - ِّلَيْقت ل وَكّّوكذا ِّبَك وَن َّيْأَتِمر  ّٱْلَمََل ّٰيم وَسٰىِّإنَّ َّقاَل َّيْسَعٰى ّٱْلَمِديَنِة َّأْقَصا ْن ّمِ  ٌل َّرج  َوَجآَء

ليفيدّالدعوةّفقولهّ]ّاخرج[ّفيهّحذفّلمتعلقّالفعل،ّوعدولّعنهّ(،20َّفٱْخر ْجِّإنِ يَّلَكِّمَنّٱلنَّاِصِحيَنّ)

إلىّالخروجّمنّحكمّفرعونّوطلبّالنجاة،ّولوّكانّالعكسّلقال:ّاخرجّمنّالمدينةّفقط،ّوعليهّذهبّ

4ّّوقالّابنّعاشورّ.3نحوّالشرقّفأوحىّهللاّإليهّالذهابّإلىّمدين،ّوكانتّغيرّخاضعةّلحكمّفرعوّن إن 

ّنذهبّإليه ّخالفّما ّوهو ّالمدينة، ّالخروجّمن ّعلى ّدالٌّ ّالخروج ّيكونّمتعلق ّأن ّالمعنى ّالحتمال ،

الخطرّفقطّفيّالمدينة،ّرغمّأنّحواليهاّتحتّحكمّفرعون،ّومنّهناّجاءّوحيّهللاّلهّبالتوجهّلمدينّ

 التيّالّتقعّتحتّسيطرةّحكمّفرعون.

ّحينّوصلّموسىّعليهّالسالمّماءّمدين - ّوجل  َوَلمَّاَّوَرَدَّمآَءَّمْدَيَنَّوَجَدَّعَلْيِهّّ:"وكذاّفيّقولهّعز 

ّٱْمَرَأَتيِنَّتذ وَداِنَّقاَلَّماَّخْطب ك َماَّقاَلَتاّاَلَّنْسِقيَّحتَّأ مَّّ وِنِهم  َنّٱلنَّاِسَّيْسق وَنَّوَوَجَدِّمنّد  ٰىّي ْصِدَرّٱلرِ َعآء ّة ّمِ 

الّنسقي[ّولوّلمّّ–تذودانّّ–فيّهذهّاآليةّحذفّلمتعلقاتّاألفعال:ّ]يسقونّّّ(ّ.23َوَأب وَناَّشْيٌخَّكِبيٌر)

                                                 

 92-91،ّص20،ّابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّج385،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-1
 165،ّص4قدير،ّجالشوكاني،ّفتحّالّ-2
238ّ،ّص7القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّجّ-3
94ّ-93،ّص20ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجّ-4
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حذفّلقال:ّيسقونّالمواشيّوتذودانّاألنعامّمنّاإلبل،ّلذاّسم واّالقطيعّمنّاإلبلّذودا ،ّوالّنسقيّيشأّال

.ّوالغايةّمنّهذاّالعدولّعنّذكرّالمتعلقاتّبالحذفّهوّماّقالهّالزمخشري"ّفإْنّقلَتّلم1ّّالمواشيّالماء

ّالغرضّهوّالفعلّالّالمفعول،ّأالّتّر ّكانتاّترَكّالمفعولّغيرّمذكور؟ّقلت:ّألن  ىّأنهّرحمهماّألنهما

 .2ّعلىّالذيادّوالناسّعلىّالسقي،ّولمّيرحمهماّألنّمذودهماّغنمّومسقيهمّإبل

ّاآليةّيجدّبراعةّالتصويرّالقادمّمنّالحذف،ّفيّجعلّالمشهدّالقصصيّحافلّّّّّّ والمتأملّفيّهذه

رةّالفتاتينّوهماّتدفعانّبالحركة،ّفصورةّالناسّوهمّيزاحمونّبمواشيهمّليسقوا،ّوقدّعلتّأصواتهم،ّوصّو

ّ ماّلهماّمنّالغنمّلئالّتختلطّبغيرها،ّوتحاوالنّالوصولّإلىّالماء،ّوصورةّموسىّعليهّالسالمّوهوّيشق 

ّبقوتهّ ّالصخرة ّويرفع ّالدلو، ّفيأخذ ّالفتاتين، ّعلىّهاتين ّوالشفقة ّالرحمة ّأنزلّهللاّبقلبه ّوقد الصفوف،

ناس،ّفتذهبانّإلىّأبيهماّالشيخّلتحدثانهّبماّرَأياّمنهّعليهّوحده،ّويسقيّلهما،ّثمّتعودانّقبلّكثيرّمنّال

 السالم.

وهكذاّنجدّأنّاستعمالّأسلوبّاالنزياحّالتركيبيّمنّخاللّالحذف،ّلهّمقاصدّبالغيةّفنيةّمتعددة؛ّّّّّّ

ّعليه،ّوقدّيكونّلعدمّالتقييدّبشيء،ّوتركّ ومنّذلكّأنّيقعّلإليجاز،ّحيثّيكونّالسياقّالسابقّدالٌّ

ّيكونّللتركيزّعلىّالحدثّالذيّفيّالفعلّوليسّالدال ّوقد ّأكبرّمنّالذكر، ّللمبالغةّولفائدة لةّمفتوحة

ّالكائنّفيّذكرّالمتعلق.

 االنزياح من خالل أسلوب التقديم والتأخير: - 

ّالتقديمّوالتأخيرّمنّالموضوعاتّالنحويةّالتيّتشتملّفيّدالالتهاّعلىّمعاٍنّبالغيةّتدخلّفيّ      يعد 

له3ّبابّاالنزياحّأوّالعدول،ّوقدّتحدثّعنهّابنّجني ّالقياسّواآلخرّيسه  ّيقبل  مهّإلىّقسمين؛ّاألول  ،ّوقس 

                                                 

100ّ-20ّ،98،ّوينظر:ّابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّج388،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-1
 388،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-2
 384،ّص2ابنّجني،ّالخصائص،ّجّ-3
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"ّباٌبّطويلّعريٌضّيشتملّعلىّأسرارّدقيقة،ّوذلكّألنه1ّاالضطرار.ّوهذاّاألسلوبّكماّقالّابنّاألثير

ديم،ّوتقديمّماّحق هّالتأخيرّيؤثرّفيّعدوٌلّعنّالنمطّالتركيبيّللجملةّالعربية؛ّإذّإنّتأخيرّماّحق هّالتق

ّإليهّإال ّلغايةّيقصدهاّالمتكلم،ّومنهاّالتعميمّوالتأكيدّوالتحذيرّواالستعطاف... المعنى،ّوالّي عدل 
2. 

ّالمتأملّفيّسورةّالقصصّصورا ّمنّالتقديمّوالتأخير،ّالدالليّوليسّفيّالبناءّالنحوي،ّكماّّّّّّ ويجد 

:ّّ(ّفيّقوله13نلحظّفيّاآليةّ) ّوجل  ّعز  َِّحقٌّ َّوْعَدّٱّلِلَّ َّعْين َهاَّواَلَّتْحَزَنَّوِلَتْعَلَمَّأنَّ ِهَّكْيَّتَقرَّ َفَرَدْدَناه ِّإَلٰىّأ مِ 

َّأْكَثَره ْمّاَلَّيْعَلم ونَّ "ّفسياقّالحديثّهناّهوّعودةّموسىّعليهّالسالمّإلىّأم ِهّسالما ،ّبعدّأنّخافتَّولَـِٰكنَّ

هّفيّالنهر،ّوالهدفّالمركزيّمنّإعادتهّإليهاّهوّأنّتتيقنّمنّتنفيذّوعدّهللاّوحزنتّعلىّفراقهّحينّألقت

ّعينهاّ هّعليهّالسالم،ّجاءتّمرتبةّترتيبا ّتصاعديا ؛ّ]ّكيّتقر  ّأسبابّرد  هّوبجعلهّرسوال ،ّلكن  ّ–لها،ّبرد 

ّهوّأنّتدركّحكمةّهللاّوتتيقنّمنّّ–الّتحزنّ [،ّعلما ّأنّاألهم  قضاءّوعده،ّأوال ،ّلتعلمّأنّوعدّهللاّحق 

لكنّهذاّجاءّمتأخرا ،ّوتقدمّعليهّشعورهاّبالطمأنينةّوذهابّالحزن،ّوالسببّفيّهذاّالعدولّالدالليّالذيّ

ّإلىّاألهم ّهوّموافقةّالطبيعةّالبشرية،ّوبخاصةّطبيعةّاألم .ّفكيفّتتيقنّ قضىّترتيبّاألسبابّمنّالمهم 

ّ منّالتدرجّالطبيعيّفيّعودتهّوشعورهاّبالطمأنينةّوذهابّبقضاءّوعدّهللاّوابنهاّغائبّقدّيهلك؟ّفالّبد 

ّحزنهاّثمّيحصلّيقينهاّأنّقضاءّهللاّنفذّالّمحالة.ّ

ّإنماّكانّلهذاّالغرضّالديني،ّوهوّعلمهاّّّّّّ ّالرد  وقدّألمحّالزمخشريّوالبيضاويّلهذاّالتقديمّبقوله:"ّإن 

ّاألكثرّالّيعلمونّبأنّهذاّهوّالغّر ضّاألصليّالذيّماّسواهّتبعّله:ّمنّقر ةّالعينّبصدقّوعدّهللا.ّولكن 

ّفيهّتعريض3ّوذهابّالحزن" [ّألن  ّالغرضّاألصليّهوّ]لتعلمّأنّوعدّهللاّحق  ،ّوزادّالبيضاويّمؤكدا ّأن 

ّ.بماّفرطّمنهاّحينّسمعتّبوقوعهّفيّيدّفرعوّن

                                                 

 .216،ّص2األثير،ّالمثلّالسائر،ّجابنّّ-1
 .115م،ّص1998صادق،ّرمضان،ّشعرّعمرّبنّالفارض،ّدراسةّأسلوبية،ّالهيئةّالعامةّللكتاب،ّّ-2
 ،ّوينظرّالبيضاوي،ّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل.384،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-3
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ه ّواستوىّآَتْيَناه ّحّ ّ(14وكذلكّنجدّفيّاآليةّ)ّّّّّ دَّ تقديما ّّْكما َّوِعْلما َّوَكَذِلَكَّنْجِزيّٱْلم ْحِسِنيَن""َوَلمَّاَّبَلَغَّأش 

ه[ّعلىّ]ّاستوى[ّوّتقديما ّلّ]ّحكما [ّعلىّ]ّعلما [،ّفاآليةّتبدأّمرحلةّجديدةّفيّقصةّسيدناّ ل]بلغّأشد 

موسىّعليهّالسالم،ّبعدماّكبر،ّوتجاوزّمرحلةّالطفولة،ّلذاّبدأتّبالحديثّعماّأنعمّعليهّهللاّبعدٍدّمنّ

ه[ّعلىّاالستواء؟ّال ّ]بلغّأشد  َم ّق د  ّثمّاالستواءّثمّمنحهّالحكمّوالعلم[.ّلكنّلماذا نعمّوهيّ]ّبلوغهّاألشد 

ّعلىّاكتمالّبناءّجسمهّوهيّ ه[ّتدل  ّقولهّ]ّبلغّأشد  و]الحكم[ّعلىّ]العلم[ّ؟ّأكثرّالمفسرينّذهبّإلىّأن 

َحتَّٰىِّإَذاّ(ّ"15ّسورةّاألحقافّآيةّ)سنةّلقولهّتعالىّفي40ّّ-18سنةّ،ّوقيلّبلّمن30ّّ-18الفترةّمنّ

ه َّوَبَلَغَّأْرَبِعيَنَّسَنةّ  دَّ ّهيّكمالّالقو ة،ّواالستواءّكمالّالبنية،ّوقيلّ"،َّّبَلَغَّأش  وذهبّفريقّإلىّأنّبلوغّاألشد 

 1االستواءّاكتمالّالعقلّوالّيكونّإال ّفيّاألربعينّمنّالعمر

ّبهّّّّّّ ّيمر  ،ّوهوّترتيبّزمنيّلما ّفالتقديمّموافٌقّللطبيعةّالبشرية،ّفالّاستواءّدونّبلوغّاألشد  وعليه،

اإلنسان؛ّذاكّالذيّيكونّفيّأولّالعمرّفيّنموّويكتملّفيّاألربعينّفالّيزيدّوالّينقصّومنّاألربعينّ

، نّإلىّآخرّالعمرّيبدأّباالنتقاصّومنّالستيّ-كماّقالّابنّعباسّّ-إلىّالستينّيبدأّباالنتقاصّالخفي 

ّقوىّاإلنسانّالجسميةّوالعقليةّتكونّمستكملة،ّ البي ن،ّورويّأنهّلمّيبعثّنبيّإال ّعلىّرأسّاألربعين؛ّألن 

ّللوحي  ..2لهذاّاختارّهللاّهذهّالسن 

مّالحكمّعلىّالعلم؛ّألنّالحكَمّهيّحكمةّاألنبياءّوسن تهم،ّوالعلمّالعلومّاّّّّّ لدينية،ّوقيل،ّأم اّلماذاّقد 

بلّالحكمةّهيّالنبوةّوالعلمّالفهم،ّواألرجحّأنّالحكمةّهيّاالهتداءّللصواب،ّوالعلمّمعرفةّهللا،ّألنهّعليهّ

ّيوسفّعليهّ ّولمّيوصفّسيدنا ّبعدّخروجهّمنّمدين،ّحينّسارّبأهله،ّورأىّنارا ، ّأوتيّالنبوة السالم

ىّعليهّالسالمّكانّرجال ّطواال ّكأنهّمنّرجالّالسالمّإالّببلوغّاألشد،ّولمّيوصفّباالستواء؛ّألنّموس

                                                 

هـ(ّأنوارّالتنزيل691ّالدينّعبدّهللاّبنّعمر)ّت،ّ،ّوينظر:ّالبيضاوي،ّناصر384ّ،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-1
ّط ّبيروت، ّالعربي، ّالتراث ّإحياء ّدار ّالتأويل، ّج1وأسرار ّد.ت( ّص4) ّالمعاني،173ّ، ّروح ّواأللوسي، ّوينظر: ،

87ّ،ّص20،ّوابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّج20،52ج
384ّ،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-2
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ّ ّعلىّموسىّعليه1ّشنوءة ّهللاّبه ّأنعم ّالمنطقيّفيّترتيبّما ّالتدرج ّبنيتّعلى ّالعموم ّعلى ّواآلية  .

 السالم،ّفالحكمةّوالعلمّوالنبوةّتاليةّالكتمالّالنموّالجسميّوالعقلي.

َهِّتْلقَّ(22ّكماّنجدّفيّاآليةّ)ّّّّّ ِبيلِّ"َّوَلمَّاَّتَوجَّ "ّتقديما ،ّفيّآَءَّمْدَيَنَّقاَلَّعَسٰىَّربِ ۤيَّأنَّيْهِدَيِنيَّسَوآَءّٱلسَّ

التوجهّإلىّمدينّأوال ّثمّقولهّعسىّربيّأنّيهدينيّسواءّالسبيل،ّوالسياقّيقتضيّأنّيطلبّالهدايةّأوال ّ

ّالمّؤ ّإلىّطريقّمدين،ّوبخاصةّأنّهذاّحدثّبعدماّجاءّالرجل  ّوجل  ّثمّيهديهّهللاّعز  ّإن  منّوأخبرهّ"

ةّوالعناء،ّوالدعاءّإلىّهللاّبالهداية،ّ المَلّيأتمرونّبكّليقتلوك"ّونصحهّبالخروج،ّفالموقفّيقتضيّالشد 

ّتركيبّاآليةّعدلّعنّذلك،ّليفيدّأنّموسىّعليهّالسالم،ّبسجيتهّوفطرتهّالدينيةّوبإلهامّهللاّله اتجه2ّّلكن 

ْجَهِتِه،ّفتابعّسيرهّنحوّمدين.ّورويّأنهّعليهّالسالمّأخذّّإلىّالشرقّطالبا ّالهداية،ّفكانّعلىّصوابّفي و 

ّ.3يمشيّمنّغيرّمعرفةّفهداهّجبريلّعليهّالسالمّإلىّمدين

:31ّ(و)30ومنّالعدولّفيّالتقديمّوالتأخيرّماّجاءّفيّآيةّ)ّّّّّ ّوجل  َّأَتاَهاّن وِدَيّ(ّفيّقولهّعز  َفَلمَّآ

ّٱْلَعاَلِميَن*َّوَأْنَّأْلِقِّمنّشاطئّٱْلَواِديّٱأَلْيَمِنِّفيّٱْلب قّْ َجَرِةَّأنّٰيم وَسٰىِّإنِ ۤيَّأَناّٱّلِلَّ َّربُّ َعِةّٱْلم َباَرَكِةِّمَنّٱلشَّ

َّولَّٰىّم ْدِبرا َّوَلْمّي َعقِ ْبّٰيم وَسٰىَّأْقِبْلَّواَلَّتَخْفِّإنَّكَّ َّكَأنََّهاَّجآنٌّ السياقّ"ّ،ّفِّمَنّٱآلِمِنينََّعَصاَكَّفَلمَّاَّرآَهاَّتْهَتزُّ

يتحدثّعنّخروجّموسىّعليهّالسالمّبأهله،ّحينّآنسّفيّالطريقّعندّشاطئّالواديّاأليمنّفيّسيناءّ

نارا ،ّوأمرّأهلهّبالمكوثّواالنتظار،ّفلماّوصلّموضعّالنارّسمعّصوتا ّيقولّلهّإنيّأناّهللاّربّالعالمين،ّ

ّللتعريفّبصا حبّالصوتّوالقولّفيّنكتةّتقديمّوأنّألِقّعصاك.ّوفيّاآليتينّتأخيرّألمرّهللاّوتقديم

                                                 

،20ّ،ّوابنّعاشور،ّتحريرّالتنوير،ّج4ّ،164رّالشوكاني،ّفتحّالقدير،ّج،ّوينظ384،ّص3الزمخشري،ّالكشاف،ّجّ-1
 .87ص

 .87ص،20ّبنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجاّ-2
ّ.59،ّص20،ّاأللوسي،ّروحّالمعاني،ّج238،ّص7القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّجّ-3
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ّتلقيّ ّمنّأجلّانّيثبتّبذلكّقلبّموسىّمنّهول ّالعصا ّبإلقاء ّله صفةّهللاّتعالىّقبلّإصدارّأمره

ّففائدةّالتقديمّهناّإيجادّالطمأنينةّوإذهابّالفزع،ّحتىّإذاّحصلّذلك،ّجاءّاألمرّفيّمكانه.ّ.1الرسالة

ّنلحظّأنّاالنزياحّمنّخاللّالتقديمّوالت ّالمراحلّوهكذا ّكموافقة ّبهّألجلّغاياتّمتعددة، ّأ ِتَي ّقد أخير،

ّحاجةّ ّالغاية ّكانت ّوحينا  ّيحدث، ّيجبّأن ّالذي ّال ّلوصفّالذيّحدث، ّتنازليا  ّأو ّتصاعديا  الزمنية

الشخصيةّالرئيسةّللشعورّبالطمأنينةّكماّرأيناّذلكّفيّاآليةّاألخيرةّالسابقة)إنيّأناّهللاّربّالعالمين،ّوأْنّ

ّ..(.ألِقّعصاك

 االنزياح من خالل أسلوب االلتفات: -د

ّوالمتأملّفيّآراءّّّّّّ ّلغايةّجمالية، ّأوّعدوال  ّالتيّتحدثّانزياحا  ّااللتفاتّمنّاألساليبّالبالغية يعد

القدماءّيجدّأنّااللتفاتّمنّالجذر)َلَفَت(،ّوهوّمصدرّالتَفَتّالتفاتا ّوالتفاتة ،ّوهوّالنظرّفيّغيرّاتجاه،ّ

فالسكاكيّيرىّأنّااللتفاتّهوّاالنتقالّمنّواصطالحا ّهوّالمخالفةّفيّاستعمالّالضميرّأوّزمنّالفعل،ّ

ّإلىّاآلخر،ّ ّينتقلّكلّواحدّمنها ّ)الضمائر( الحكايةّ)ضميرّالمتكلم(ّأوّالخطابّإلىّالغيبة،ّوثالثتها

ّالنقلّالتفاتا ّعندّعلماءّالمعاني .ّوعلىّهذاّسارّأكثرّالعلماءّكالقزوينيّومحمدّبنّعلي2ّويسمىّهذا

التّاختالفّصيغّاألفعالّمنّفعلّماٍضّإلىّمستقبل،ّأوّمنّمستقبلّإلىّالجرجاني،ّوزادّابنّاألثيرّحا

.ّويرىّالسكاكيّأنّاالنتقالّمنّأسلوبّإلىّأسلوبّأدخلّفيّالقبولّعندّالسامع،3ّماٍضّأوّغيرّذلك

 .4وأحسنّنظريةّلنشاطه،ّوأمال ّباستدرارّإصغائه

ّفيّنظمّالكالمّإال ّلّّّّّ ّاألسلوبّالّيقع  ّنجدّأنّهذا ّالسياق،ّوسنجدّوهكذا غايةّجماليةّفنيةّيفرضها

ّفيّآية) ّوجل  ّقولهّعز  ّالقصص،ّنذكرّمنها ّّ(4أمثلةّكثيرةّفيّقصةّموسىّعليهّالسالمّفيّسورة ِإنَّ

                                                 

ّ.112،ّص20ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّجّ-1
 .86،ّص1950مطبعةّالتقدمّالعلمية،ّّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّ-2
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َّأْبَنآَءه ْمَّوَيْسَتْحيِّ ْمّي َذبِ ح  ْنه  َّطآِئَفة ّمِ  ِنَساَءه ْمِّإنَّه َّكاَنّّيِفْرَعْوَنَّعاَلِّفيّٱأَلْرِضَّوَجَعَلّأَْهَلَهاِّشَيعا َّيْسَتْضِعف 

ْفِسِدينَّ ّٱْلم  ّعبرةِّمَن ّلتكون ّالهالك، ّالستحقاقه م ّوتقد  ّفرعون ّأفعال ّتصف ّالسرد ّحيث ّمن ّفاآلية ."

ّللمؤمنين،ّوهيّتعرضّاإلجمالّقبلّاالنتقالّللتفاصيل،ّوتبدأّبالتوكيدّزيادةّعلىّأهميةّالحدث.ّ

ّّ–ىّالحاضر:ّ]ّعالّوقدّاستخدمتّاآليةّالزمنّالماضيّثمّعدلتّإلّّّّّ ي ذب ح ّّ–جعل[ّثمّ]ّيستضِعف 

ّاستضعفّطائفةّّ– ّشيعا ، ّإنّفرعونّعالّفيّاألرضّوجعلّأهلها ّوكانّالسياقّيقتضيّ" يستحييّ[

ّعنّذلكّلغايةّبالغيةّودالليةّلإلقناعّوالتأثير؛ّفاستخدامّ منهم،ّذب َحّأبناءهم،ّاستحياّنساءهم.."ّلكنّع ِدل 

ّعلىّحدوثّ ّفرعونّحقيقةّقديمةّوكذاّتفريقهّالناسّإلىّطوائف،ّالماضيّأدل  لو  ّع  الفعلّوحصوله؛ّألن 

ّويستحييّ ّبعضا  ّويذب ح  ّمنهم ّيستضعفّطائفة ّفهو)فرعون( ّفيّإثباتّالدليل؛ ّالمضارعّزيادة واستخدام

رّبعدّتكثيف؛ّلمنّيقولّ لّبعدّإيجاز،ّوفس  نساءّبعض،ّوهوّوصفّغزيرّالداللة،ّقويّالنظم،ّفقدّفص 

ّالتفصيلّكيفّ ّجاء ّثم ّعالّفيّاألرضّوفر قّالناس! ّإنه ّالرد  ّجاء ّاستحقّالهالك؟ ّولَم كانّفرعون؟

بالحاضرّبعدّالماضيّإلقامةّالحجةّعليه؛ّفهوّيستضعفّطائفةّويذَبحّأبناءهاّويستحييّنساءها.ّولوّ

ّالحديثّسيكونّبعيدا ّنفسيا ّّو ّإقناعا ّوإثارة،ّألن  زمنيا ،ّوقدّأحدثّهذاّكانّالوصفّكلهّبالماضيّلكانّأقل 

ّالذهن،ّوالتيقنّبعدّذلكّأنّهالكّفرعونّكانّأمرا ّحتميا ّبعدّ العدولّنقلةّللمخاطبّلتخيلّالمشاهد،ّوشد 

ّهذهّاألفعال.

ّإلىّاآليةّالتاليةّرقم)ّّّّّّ ّهذاّاالنزياحّفيّالخطابّيمتد  ّّ(ّفيّقولهّتعالى:"6(و)5ونجد  َّأنّنَّم نَّ َون ِريد 

ْمِّفيّٱأَلْرِضَّون ِرَيَّّعَلىّٱلَِّذينَّ ّٱْلَواِرِثيَنّ*َّون َمكِ َنَّله  م  ْمَّأِئمَّة َّوَنْجَعَله  ِفْرَعْوَنّٱْست ْضِعف وْاِّفيّٱأَلْرِضَّوَنْجَعَله 

وَنّ". ْمّمَّاَّكان وْاَّيْحَذر  ن وَده َماِّمْنه  َّوَهاَماَنَّوج 

ّالمستضّّّّّ ّتعر ضّله ّما ّوبيان ّالوصفّالسابقّلفرعون، ّوبنيّإسرائيلّفبعد ّمنّسكانّمصر عفون

بخاصة،ّجاءتّهاتانّاآليتانّلترسمّصورةّاألملّفيّنفوسّالمستضعفين،ّكيّالّيحدثّيأسّوالّقنوطّ

منّرحمةّهللا،ّوتعيدّاإليمانّوتعززهّفيّالصدور،ّوذلكّمنّخاللّانزياحّفيّالسردّعبرّانتقالّمنّأفعالّ
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ّ [ّثمّّ–حاضرةّإلىّفعلّماٍضّ]ّونريد  مّأْنّنمنَّ َنّّ–]ّاستضِعف واّ[ّثمّالعودةّللحاضر]ّونجعَله  ّ–ون مك 

ّبعضّ ّونظر ّاألرض(، ّفي ّي ستضعفون ّالذين ّعلى ّنمن  ّأن ّونريد ّلقال) ّااللتفات ّي ِرد ّلم ّولو ]ّ ون ِرَي

ِّفيّٱأَلر1ّْالمفسرينّإلىّهذاّاالنزياح،ّفقالّالشوكاني َّعَلىّٱلَِّذيَنّٱْست ْضِعف وْا َّأنّنَّم نَّ َّون ِريد  ِضّ{ّجاءّ:ّ"

ّبعدّ ّعليهم ّنتفضل ّأن ّنريد ّأي ّصورتها، ّواستحضار ّالماضية، ّالحالة ّلحكاية ّالمضارع بصيغة

بنوّإسرائيل،ّوالواوّفيّ}ونريد{ّللعطفّعلىّجملةّ}إنّفرعونّعال{،ّوإنّّ :استضعافهم،ّوالمرادّبهؤالء

ّمنهماّللتفسيرّوالبيان".كانتّالجملةّالمعطوفّعليهاّاسمية؛ّألنّبينهماّتناسبا ّمنّحيثّأنّكلّواحدةّ

وقالّابنّعاشور:"ّوجيءّبصيغةّالمضارعّفيّحكايةّإرادةّمضتّالستحضارّذلكّالوقت،ّكأن هّفيّّّّّّ

ّفيّذلكّالوقتّإبطالّعملهّوجعلهمّأمةّعظيمة،ّ ّفرعونّيطغىّعليهم،ّوهللاّيريد  ّالمعنىّأن  الحال؛ّألن 

ّالحالّمنّ ّفيّموضع ّ}ونريد{ ّباعتبارّأنّتلكّاإلرادةّولذلكّجازّأنّتكونّجملة ّيستضعف( ضمير)

مقارنةّلوقتّاستضعافّفرعونّإياهم.ّفالمعنىّعلىّاالحتمالين:ّونحنّحينئذّم ريدونّأنّننعمّفيّزمنّ

ّيفيدّ ) ّنمنَّ ّأن ّفيّ)ونريد ّالحاضر ّالفعل ّاستعمال ّأن م ّتقد  ّمما ّويفهم ّاستضعفوا. ّالذين ّعلى مستقبل

تضعفين،ّألنّالمضارعّفيهّزمنّمستقبلّواستمرارية؛ّوعليهّيصبحّاإليذانّبثباتّوعدّهللاّعلىّنصرةّالمس

ّفيّ ّالماضي ّإلى ّوع ِدَل ّعنهم. ّالقصة ّسياق ّكان ّوإن ّفقط، ّإسرائيل ّلبني ّليسّمخصصا  ّعاما  الوعد 

ّالوعدّبالنصرةّوالتمكينّيكونّأولىّعلىّعذابّحصل،ّواستضعافّوقع،ّلتبدأّمرحلةّ )استضعفوا(ّألن 

مينّوهالكّالظالمين،ّواآليةّبشارةّلكلّالمستضعفينّعامة،ّووبالّعلىّالظالمينّجديدةّمنّنصرةّالمظلّو

(ّغالبةّثابتةّبالنصرةّوغيرّمقي دةّبزمن،ّماّدامّالحالّيستدعيّذلك. ّإرادةّهللاّ)ونريد  ّعامة،ّألن 

ّفيّآيةّ)ّّّّّ ّوجل  َّوَقاَلتِّ(9ومنّاالنزياحاتّالتيّجاءتّمنّخاللّأسلوبّااللتفاتّقولهّعز  ٱْمَرأَةّ ّ:"

ونَّ َّيْشع ر  ّاَل َّوه ْم َّوَلدا  َّنتَِّخَذه  َّأْو َّأنَّيْنَفَعَنا َّعَسٰى َّتْقت ل وه  ّاَل ّلِ يَّوَلَك َّعْيٍن ّق رَّت  ّلماِّفْرَعْوَن ّفقدّرويّأن ه ."

أ حِضَرّموسىّعليهّالسالمّإلىّبيتّفرعون،ّوف ِتَحّالتابوتّوقعتّالرحمةّوالمحبةّفيّقلبّامرأةّفرعون،ّ

                                                 

 159،ّص4الشوكاني،ّفتحّالقدير،ّجّ-1
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فرعونّحينّرآهّخالجهّالخوفّمعّرجاله،ّفهم ّبقتله،ّفأسرعتّالقول:ّقر ةّعينّليّولك،ّفقالّلهاّأماّوكانّ

ونسبّهذا1ّأنهّقال:ّ"ّلوّقالّفرعونّنعمّآلمنّبموسىّولكانّقر ةّعينّله"ّملسو هيلع هللا ىلصليّفال.ّفرويّعنّالنبيّ

 .2القولّإلىّابنّعباسّوليسّللنبيّعليهّالسالم

ويكمنّانزياحّااللتفاتّفيّاآليةّفيّانتقالّزوجةّفرعونّمنّضميرّالخطابّالمفردّفيّقولها]ّقر ةّّّّّّ

عينّليّولكّ[ّّإلىّالجمعّفيّقولهاّ]ّالّتقتلوه[ّوكانّالسياقّيقتضيّقولهاّ]ّالّتْقت له[ّفعدلتّإلىّخطابّ

ّهذاّاالنتقالّجاءّللتعظيمّمنّشأنّفّر عون،ّوإسنادّالفعلّلهّ]ّالّتقتلوه[ّالجمع.ّوذهبّالمفسرونّإلىّأن 

لينّبقتلّأطفالّإسرائيل 3ّمجازي،ّوقيلّ}الّتقتلوه{ّالتفاتّعنّخطابّفرعونّإلىّخطابّالموك  .ّولوّصح 

ّضميرّ ّألن  ّينفعنا[ ّأن ّ]عسى ّقولها ّاستقام ّلما ّفقط، ّاألطفال ّبقتل ّالموكلين ّإلى ه ّموج  ّالخطاب أن

ّوفرعونّفقط.ّومنّهنا،ّيرىّالباحثّأنهاّالجماعةّالمتكلمّالّيشملّأولئكّالموكلينّ بالقتل؛ّبلّيشملها

ّأنّ نسبتّقر ةّالعينّلهاّولزوجهاّطمعا ّفيّالرحمةّوالمحبة،ّثمّعدلتّإلىّخطابّالجمع،ّألنهاّالّتحب 

ّعلىّ ّتعميما  ّبالقتل ّجعلتّالنهي ّلهذا ّعلىّيديّزوجها، ّله، ّقلبها ّانشرح ّالذي ّالطفل ّهذا ّقتل يكون

 علم.الحاضرين،ّوهللاّّأ

ّفيّآيةّ)ّّّّّ ّوجل  َّعَلٰىّّ(:12ومنّااللتفاتّقولهّعز  لُّك ْم َّأد  َّفَقاَلْتَّهْل ِّمنَّقْبل  ّٱْلَمَراِضَع َّعَلْيِه َوَحرَّْمَنا

َّناِصح ونَّ َّله  َّوه ْم َّلك ْم ل وَنه  َّيْكف  َّبْيٍت ّعنّأَْهِل ّالسالم ّعليه ّإعراضّموسى ّلحظة ّتصف ّاآلية ّوهذه ،"

،ّوتصفّلحظةّقدومّأختّموسىّعليهّالسالم،ّألنهاّكانتّتراقبّمصيرهّمنّالمراضع،ّوعدمّتقب لهِّ ّلهن 

ّورفضهّ ّبكاءه ّورأت ّللمشاهدة، ّالالحقين ّمع ّفلحقت ّفرعون، ّبيت ّإلى ّي حمل ّتابوته ّرأت ّوقد بعيٍد،

ّ الرضاعةّمنّالمراضع،ّفقالت"ّهلّأدل كمّعلىّأهلّبيتّيكفلونهّلكم"،ّورويّأنّفرعونّوبعضّأعوانهّشك 
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ّأهلهّناصحونّأيّمخلصونّفيّالعمل،ّفحملته ّفيّا ّأن  ألمرّفقال:ّإنهاّلتعرفّأهله،ّفقالت:ّإنماّأردت 

ّريحّأم ه،ّورويّأنّفرعونّ ّشم  ّكيفّأقبلّعلىّالرضاعةّحين  وتبعهاّفرعونّإلىّبيتّأمّموسى،ّورأوا

ّالريحّطيبةّ ّفقالت:ّألنيّامرأةّطيبة ّأنتّ؟ ّرفضّالمراضعّوقبلَك ّلماذا ّوالعدولّفي1ّاللبنسألّاألم : .

اآليةّالكريمةّواقعّمنّالجملةّالفعليةّفيّقولهاّ]ّهلّأدل كمّعلىّأهِلّبيتّيكفلونهّلكم..[ّإلىّجملةّاسميةّ

ّفيّقولهاّ]ّوهمّلهّناصحون[.

ّهذاّالعدولّكائٌنّلقصدّتأكيدّأنّالنصحّمنّسجاياهمّومماّثبتّلهمّفلذلكّلمّّّّّّ ويرىّابنّعاشورّأن 

ــّّيقل:ّوينصحونّله كماّقيلّ}يكفلونهّلكم{ّألنّالكفالةّأمرّسهلّبخالفّالنصحّوالعناية.ّوتعليقّ}له{ّبــ

}ناصحون{ّليسّعلىّمعنىّالتقييدّبلّألنهّحكايةّالواقع.ّفالمعنى:ّأنّالنصحّمنّصفاتهمّفهوّحاصلّ

اإلبداعّ.ّأما2ّلهّكماّيحصلّألمثالهّحسبّسجيتهم.ّوالنصح:ّالعملّالخالصّالخليّمنّالتقصيرّوالفساد

ّعلىّ ّتدل  ّالتي ّالفعلية ّغير ّالثباتّوالتأكيد، ّعلى ّتدل  ّاالسمية ّالجملة ّأن  ّمن ّفنابع ّاآلية الدالليّفي

ّأنّالموقفّتطل بّمنهاّأنّتعززّثقتهمّحينّدل تهمّعلىّأهلّبيتّ الحدثّالمتغيرّالمتجدد،ّوالسياقّيوضح 

ّ ّمعروفون ّوهم ّقيام، ّخير ّتربيته ّعلى ّويشرفون ّلتضمنّيقومونّبرضاعته ّللتأكيد ّفاحتاجّالمقام بذلك،

ّالموافقةّمنّفرعونّوأعوانه.

وفيّختامّقصةّموسىّنجدّانزياحا ّعبرّااللتفاتّإيذانا ّبانتهاءّاألحداث،ّوبدءّحديثّآخر،ّوذلكّّّّّّ

ّفيّآيةّ) ّوجل  َّفانظ ْرَّكْيَفَّكاَنَّعاِقَبة ّالظَّاِلِميَن".ّ(:40فيّقولهّعز  ن وَده َّفَنَبْذَناه ْمِّفيّاْلَيمِ  َّفَأَخْذَناه َّوج 

ّالغرقّكانّمصيرهمّوالهالكّوالخسرانّمآلهم،ّوفيّذلكّفاآليةّتصفّنتيجةّظلمّفرعّّّّّ ونّوأتباعه،ّوأن 

فنبذناهم[ّإلىّالمخاطبّالمفردّفيّّ–عبرةّللمسلمين،ّلذاّجاءّاالنزياحّمنّضميرّالجماعةّفيّ]ّفأخذناه ّ
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رّ؟ّوفيّداللةّاآليةّوالتفاتهاّفخامةّوتعظيمّلشأنّاآلخذّواستحقا1]فانظْر[ّياّمحمدّكيفّكانتّعاقبتهمّ

ّفيّاليم ّوطرَحه م ّفيّكفٍ  ّمعّكثرتهم ّأخذهم ّعب رّاالنتقالّبالضمائرّعنّإيحاء2ّللمأخوذينّكأنه ّوقد .

ّبانتهاءّالقصة،ّبعدّتوضيحّالعبرةّمنها،ّتلكّالتيّعلىّالمسلمّأنّيتأملهاّجيدا ،ّكل ماّتالّالقرآن.

ّاالنزياحّالتركيبيّمنّخاللّااللتفات،ّوقعّفيّسّوّّّّّ ّأن  رةّالقصصّوذلكّباالنتقالّحينا ّوهكذا،ّنجد 

منّالزمنّالماضيّإلىّالحاضر،ّوحينا ّمنّالزمنّالحاضرّإلىّالماضي،ّوتارةّمنّالمخاطبّالمفردّإلىّ

ّإلىّ ّالذيّللجماعة ّالمتكلم ّمنّضمير ّوأخيرا  ّإلىّاالسمية، ّالفعلية ّالجملة ّمن ّوتارة المخاطبّالجمع،

ّي ّداللي، ّلغرض ّذلك ّكل  ّالمفرد، ّالمخاطب ّالسياقّضمير ّيفرضها ّوأبعاٍد ّفنية ّلمسات ّعلى شتمل

ّالقصصي،ّمنّدقةّوصف،ّوتشويق،ّومواءمةّللحوارّفيّالقصةّالقرآنية.

 خاتمة البحث

ّسورّالقرآنّالكريمّمجاال ّخصبا ّللدراساتّاللغويةّوالداللية،ّوذاتّقيمةّفنيةّوعلميةّعالية،ّوماّّّّّّ تعد 

فيهّيحتملّقدرا ّواسعا ّمنّالدراسةّوالبحث،ّوأتتّهذهّالدراسةّّيزالّالقرآنّعلىّكثرةّالدراساتّواألبحاث

ّالقرآنيّمنّخاللّالوقوفّعلىّقصةّموسىّعليهّ لتلقيّالضوءّعلىّظاهرةّاالنزياحّالتركيبيّفيّالقص 

ّعلىّ ّمنّالنتائجّنوضحها ّخل َصّالباحثّإلىّمجموعة ّوقد ّداللية(. ّدراسة ّالقصص) ّفيّسورة السالم

ّالنحوّاآلتي:

ّالعلماءّبمسم ياتّمتعددةّإنّظاه • ّوقفّعليها ّقديمة، ّبالغية( ّداللية) ّلغوية ّاالنزياحّهيّظاهرة رة

كالعدولّواالنصرافّوالخرقّواالنتهاك،ّوهيّتشملّالجوانبّاألسلوبيةّالتيّيتكئّعليهاّاألديبّفيّ

اللفظّّنظمّكالمهّمنّحذفّوتقديمّوتأخيرّوالتفاتّوتكرار،ّوتشملّأيضا ّالمجازّالذيّيعنيّاستعمال
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فيّغيرّماّوضعّله،ّانزياحا ّعنهّلغاياتّمختلفةّكزيادةّاالهتمامّوالتعظيمّوالتفخيمّواإلثارةّوالمشابهةّ

 واإلعجابّوغيرّذلكّمنّغايات.

ّقصةّسيدناّموسىّمنّأكثرّالقصصّتكرارا ّفيّالقرآنّالكريم،ّفقدّذكرتّفيّإحدىّعشرةّسورة،ّ • تعد 

ّحوادثهاّوتفصيالتهاّوماّذاكّإال ّألنهاّاشتملتّعلىّثالثمائةّوتسعّوخمسينّآية ؛ّوهيّت ذكرّفيّكل 

غزيرةّالمواعظّوالعبر،ّيفيدّمنهاّالدارسّوالباحثّأيماّفائدة،ّوقدّارتبطتّقصتهّعليهّالسالمّباليهودّ

 منّبنيّإسرائيلّثمّبفرعون،ّثم ّبالنبيّهارونّوالنبيّشعيبّوماّرافقّذلكّمنّأحداث.

ّسورةّالقصصّهيّالسورةّ • الوحيدةّالتيّتتبعتّمولدّموسىّعليهّالسالم،ّثمّزواجهّثمّدعوته،ّثمّتعد 

 اصطدامهّبفرعون،ّمعّماّرافقّذلكّمنّمعجزات،ّوانتهاء ّبغرقّفرعونّفيّالبحرّوهوّوجنوده.ّ

ّوليسّفيّ • ّالموضوعات، ّفي ّقبلها ّنزلتا ّاللتين ّوالنمل ّالشعراء ّسورتي ّالقصصّمع ّسورة تتكامل

 متحدةّفيّاألهدافّوالموضوعاتّأيضا .الترتيبّفحسب؛ّفهيّ

ّويمثلّقو ةّ • ّوالباطل، ّالصراعّبينّالحق  ّالقصصّهو ّسورة ّالدالليّالرئيسّالذيّتدورّفيه المحور

ّفهمّموسىّوبنوّ الباطلّفيّالسورةّثالثة؛ّفرعونّوكفارّمكةّثمّقارون،ّأماّالمستضعفونّأهلّالحق 

يدناّمحمدّعليهّالسالمّومنّآمنّبهّأمامّبطشّإسرائيلّومنّتبعهمّأمامّقوةّفرعونّوسطوته،ّثمّس

 كفارّمكة،ّثمّبنوّإسرائيلّأمامّقوةّقارون.

ّبهاّسيدناّموسىّفيّحياته،ّفيّأسلوبّقصصيّبديعّ • ّاألحداثّالتيّمر  وصفتّسورةّالقصصّأهم 

وشامل،ّالّنجدّمثلهّشموال ّفيّأيةّسورةّأخرى،ّرغمّأنّالسورّالتيّتحدثتّعنّقصتهّعليهّالسالمّ

ّحتىّكثي ّوالدته، ّثم ّبقليل، ّالوالدة ّقبل ّمن ّتتبعتّسيرته ّالسورة ّهذه ّأن  ّغير ّسابقا ؛ ّذكرنا ّكما رة

 رسالتهّعليهّالسالم،ّوهالكّفرعونّفيّالبحر.ّ
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ّعلىّأسلوبّاالنزياحّالتركيبيّمنّخاللّاالنزياحّ • ّحفلتّباشتمالها ّالقصصّأكثرّما حفلتّسورة

مّوالتأخيرّوبااللتفات،ّوذلكّبماّرسمّصورةّقصصيةّقويةّالواقعّبالمجازّالداللي،ّوبالحذفّوبالتقدي

قةّألحداثّقصةّسيدناّموسىّعليهّالسالم.  م شوِ 

المتأملّفيّسورةّالقصص،ّيجدّأنّبناءّقصةّموسىّعليهّالسالمّجاءّبأسلوبّعجيبّرائع،ّوذلكّ •

الم عب رة،ّالتيّّمنّخاللّاالنزياحّالتركيبيّفيّااللتفاتّالذيّيظهرّفيهّالحرصّعلىّانتقاءّالمفردات

ّبينّ ّحالة ّإلى ّحالة ّمن ّبالضمائر ّوتنتقل ّبالماضي، ّوالحاضر ّبالحاضر ّالماضي ّالزمان تمزج

مخاطبّومتكلمّأوّجمعّوإفرادّأوّغائبّومخاطب،ّأوّبينّالجملّالفعليةّواالسميةّبماّيخدمّالسردّ

 القصصيّويحافظّعلىّرسمّالقصةّبأسلوبّمؤثرّعجيب

ّتن وعّبينّتحميلّإنّاالنزياحّالمجازيّالدالّ • ّقد ّالسالم ّالتركيبّفيّقصةّموسىّعليه ليّفيّبناء

األلفاظّدالالتّجديدة،ّأوّتغليفّالتراكيبّبلوحاتّفنيةّت ْعِملّالخيالّلفهمّالمقصود،ّوتسهمّفيّرسمّ

.ّ ّوجل   صورةّللقصةّالقرآنية،ّلغاياتّالتوضيحّوبيانّعظمةّهللاّعز 

نّخاللّالحذف،ّلهّمقاصدّبالغيةّفنيةّمتعددة؛ّومنّذلكّإنّاستعمالّأسلوبّاالنزياحّالتركيبيّم •

ّعليه،ّوقدّيكونّلعدمّالتقييدّبشيء،ّوتركّالداللةّ أنّيقعّلإليجاز،ّحيثّيكونّالسياقّالسابقّدالٌّ

مفتوحةّللمبالغةّولفائدةّأكبرّمنّالذكر،ّوقدّيكونّللتركيزّعلىّالحدثّالذيّفيّالفعلّوليسّالكائنّ

 فيّذكرّالمتعلق.

النزياحّمنّخاللّالتقديمّوالتأخير،ّقدّأ ِتَيّبهّألجلّغاياتّمتعددة،ّكموافقةّالمراحلّالزمنيةّجاءّا •

ّحاجةّ ّالغاية ّكانت ّوحينا  ّيحدث، ّأن ّيجب ّالذي ّال ّحدث، ّالذي ّلوصف ّتنازليا  ّأو تصاعديا 

ّهللا ّأنا ّ)إني ّالسابقة ّاألخيرة ّاآلية ّفي ّذلك ّرأينا ّكما ّبالطمأنينة ّللشعور ّالرئيسة ّربّالشخصية

ّالعالمين،ّوأْنّألِقّعصاك..(.
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ّالزمنّ • ّمن ّحينا  ّباالنتقال ّجاء ّالقصصّفقد ّسورة ّفي ّااللتفات، ّخالل ّمن ّالتركيبي ّاالنزياح أم ا

ّإلىّ ّالمفرد ّالمخاطب ّمن ّوتارة ّالماضي، ّإلى ّالحاضر ّالزمن ّمن ّوحينا  ّالحاضر، ّإلى الماضي

وأخيرا ّمنّضميرّالمتكلمّالذيّللجماعةّإلىّالمخاطبّالجمع،ّوتارةّمنّالجملةّالفعليةّإلىّاالسمية،ّ

ّالسياقّ ّيفرضها ّيشتملّعلىّلمساتّفنيةّوأبعاٍد ّذلكّلغرضّداللي، ّكل  ضميرّالمخاطبّالمفرد،

 القصصي،ّمنّدقةّوصف،ّوتشويق،ّومواءمةّللحوارّفيّالقصةّالقرآنية.

الشخصيات،ّّشملّأسلوبّاالنزياحّثالثةّعناصرّفيّقصةّسيدناّموسىّعليهّالسالمّوهي:ّوصف •

ّموسىّوأختهّوالرجلّالمؤمنّوبناتّشعيب،ّثمّوصفّللمكانّ الرئيسةّكشخصيةّموسىّوفرعونّوأم 

ّمصرّومدين،ّثمّالزمانّمنّخاللّاألفعالّواالنتقالّمنّالماضيّإلىّالحاضرّأوّالعكس.

قةّفيّالبناء؛ّفقدّب ِدَئّالحديثّبإجمالّ • فيّجاءّالسردّالقصصيّفيّسورةّ)القصص(ّفيّغايةّالد 

ّثمّأعقبهّبشرىّعامةّبوعدّهللاّأنّينصرّ ّلمظالمّفرعونّعلىّبنيّإسرائيل، اآلياتّاألولى،ّوصفا 

المظلومينّالمؤمنينّويهلكّالظالمين،ّثمّجاءّالتفصيلّلقصةّسيدناّموسىّمنّلحظةّمولدهّوحتىّ

َحّأسلوبّالحوارّقويا ،ّوظهورّالشخصيات،ّوبيانّصفاتها،ّووصفهاّمنّ الداخلّهالكّفرعون،ّوَوض 

 والخارج،ّثمّكانتّالعبرةّمنّهذهّالقصةّجليةّبانتصارّالمظلومينّوهالكّالظالمين.

ّ

ّالعالمين ّوالحمدّهللّرب 

ّ
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ّمعهدّ - ّالمعري، ّالعالء ّأبي ّلزوميات ّفي ّالداللية ّالبنية ّطاهر، ّحسن ّالرُّب، البحوثّوالدراساتّّأبو

 م،2006العربية،ّالقاهرة،ّ

 م1995هـ(،ّالكشاف،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،538ّالزمخشري،ّجارّهللاّمحمودّبنّعمر)تّ -

 1950السكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّمطبعةّالتقدمّالعلمية،ّ -

 سليمان،ّفتحّهللاّأحمد،ّاألسلوبيةّ"ّمدخلّنظريّودراسةّتطبيقيةّ"،ّمكتبةّاآلداب،ّالقاهرةّ -

 م.2003سنريس،ّفيليّ،ّنحوّنظريةّأسلوبيةّلسانيةّ،ّترجمةّخالدّجمعةّ،ّدارّالفكرّ،ّدمشقّ،ّ -
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 م.2003

ّ
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 "" سورة طه أنموذجاً  ة في أدب حوار القصص القرآني  قيم تربوي  

 

 كتور منصور عبد الكريم الكفاوينكتور حسن فالح بكور               الد  األستاذ الد  

 جامعة الحسين بن طالل                        جامعة الحسين بن طالل

 ة اآلدابة اآلداب                                     كلي  كلي  

 ة وآدابهاغة العربي  ة وآدابها                    قسم الل  غة العربي  قسم الل  

Habkoor123@gmail.com 

 الملخ ص: 

تشغلّالقصصّحيزاّواسعاّفيّالقرآنّالكريم،ّمنّأجلّالعبرةّباألحداثّالتاريخيةّالتيّتشك لّمنعطفاتّّّّّ

ّالوقوفّعلىّجانبّمحددّمنّجوانبّالقصصّ ّوتتعظّبمجرياتها،ّولعل  ّللبشرية،ّتهتديّبهديها تنويرية

ّمجا ّي عد  ّالتربويةّمنّأحداثه، ّواستخالصّالقيم ّالِحواري  ّفيّتشكيلّالشخصيةّالقرآنيّوالّسيما الّمهما

ّالبحثّ ّوتأتيّأهمية ّالصورة؛ ّالبحثّبهذه ّالمنطلقّجاء ّومنّهذا ّواإلنسانية، ّالدينية ّوهوي تها ناتها لمكو 

للحاجةّالماسةّإلىّتعزيزّكثيرّمنّالقيمّالتربويةّفيّنفوسّالناشئةّعلىّضوءّمسيرةّاألنبياءّوالصالحين،ّ

لى:ّمفهومّالقيمّالتربوية،ّوالقصةّالقرآنيةّوخصائصها،ّوالقيمّولتحقيقّهذاّالسبيلّألقىّالبحثّالضوءّع

التربويةّفيّقصةّموسىّعليهّالسالمّمعّفرعون،ّومنّالقيمّالتربويةّالواردةّفيّسورةّطه:ّضرورةّامتالكّ

ّالغلظةّفيّالدعوة،ّواالختيارّالمناسبّللوقت،ّ البيِ نةّوالدليلّالعقلي،ّوإعمالّالفكرّوالعقل،ّواللينّوعدم

ّاألخذّباألسباب.ّو

وأماّالمنهجّالذيّسلكهّالباحثانّفكانّالوصفيّالتحليليّالقائمّعلىّالقراءةّالمتدبرةّلآلية،ّوالكشفّّّّّّ

لّآياتّ عماّوراءهاّمنّدالالتّورموز.وانتهىّالبحثّبجملةّمنّالنتائجّوالتوصيات،ّكانّمنّأبرزها:ّتشك 

mailto:Habkoor123@gmail.com
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لدراسةّالباحثينّفيّمجالّالدراساتّاإلسالميةّإلىّالقصصّالقرآنيّبيئةّخصبةّللقيمّالتربوية،ّوتدعوّا

ّالتعم قّفيّدراسةّالقصصّالقرآني،ّواستكناهّالدالالتّوالرموزّالكامنةّوراءّاألحداث.

ّ.الكلماتّالمفتاحية:ّالقصصّالقرآني،ّالقيمّالتربوية،ّأدبّالحوارّ

ّ

ّ

Educational Values in the Politeness of the Dialogue of Quranic 

Storytelling: Surat Ṭaha as an Example 

Storytelling occupies a large part of the Holy Quran with the objective of taking 

lessons and guidance from historical events and enlightenment turning points.  

The analysis of a certain aspect of the Quranic storytelling particularly that is 

conducted in the form of a dialogue is considered as an important field to the 

formation of the religious and human identity of personality. The importance of 

this paper stems from the desperate need to enhance many educational values 

in young people in light of the life of prophets and pious people. In order to 

achieve this objective,  the paper sheds light on the concept of educational 

value, the Quranic story and its characteristics, and the educational values in 

the story between Moses (Peace be upon him) and Pharaoh. Among the 

educational values in Surat Ṭaha are: the importance of having evidence and 

mental proof, the use of thought and mind, leniency in calling for Allah 

(Daʽwa), choosing the right moment, and making use of all available means. 
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The descriptive analytical methodology is used in this research which is based 

on considerate reading of the verse and revealing its symbols and denotations. 

The paper concludes with a number of results and recommendations the most 

prominent of which is that Quranic stories represent a rich environment of 

educational values. The paper calls researcher in Islamic studies to conduct 

in-depth studies on Quranic stories and to probe the denotations and symbols 

behind the events. 

Key words: Quran stories, educational values, politeness of dialogue  

 

 

 المبحث األول: التمهيد 

ّيشتملّالمبحثّاألولّمنّالتمهيدّعلىّمطلبينّهما:ّّّّّّ

 المطلب األول: الدراسة النظرية 

أهدافّالدراسة،ّومنهجها،ّوأهميتها،ّومشكلتها،ّوالدراساتّالسابقة،ّوفيماّيليّإضاءةّوتحتويّعلى:ّّّّّّّ

ّسريعةّعليها:ّ

 اآلتية:ّ تسعيّهذهّالدراسةّإلىّتحقيقّاألهداف:ّأهداف الدراسة

وتبيانّدورّالقصصّالقرآنيّفيّّالقصةّالقرآنيةّالواردةّفيّسورةّطه، استخالصّالقيمّالتربويةّمنّّّّ

ّالتربويةّ،ّورصدّالتوصياتّالتيّسيستفيدّمنهاّالباحثونّفيّدراساتّمستقبلية.ّّتعزيزّالقيم

اتكأْتّهذهّالدراسةّعلىّالمنهجّاالستقرائيّعبرّتتبعّآياتّقصصّسورةّطه،ّواستنباطّ:ّمنهج الدراسة

 القيمّالتربويةّاإليجابيةّمنهاّّودراستهاّبصورةّمنفردةّ.
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  :أهمية الدراسة

ّفيّاإلسالمّيتمثلّفيّالقيمّالتربويةّتكمنّأهميةّّّّّّ ّمهماّوأصالّرئيسا ّتعالجّركنا ّالدراسةّكونها هذه

ّمتغيراتّمتسارعةّ المستنبطةّمنّالقرآنّالكريمّمصدرّالتشريعّالحياتي،ّكماّتكمنّأهميةّالدراسةّفيّظل 

ةّدخيلةّعلىّوعالميةّتعصفّبالقيمّالفاضلةّوالعملّعلىّتحييدهاّعنّمنهجّالحياة،ّوإحاللّثقافةّجديد

ّمجتمعناّتهدفّإلىّخلخلةّقيمناّوبعثرتها.

 مشكلة الدراسة:  

ّالقيمّالتربويةّمنّاألركانّالمهمةّفيّتحديدّشخصيةّالفردّوتشكيلها،ّوقدّتعاظمّاالهتمامّبالقيمّّّّّّ تعد 

ّانطلقتّالدراسةّ التربويةّمنّخاللّمظاهرّالخواءّالروحيّالذيّيطغىّعلىّشخصيةّالكثير،ّومنّهنا

ّلضرورةّالعودةّإلىّالقرآنّالكريمّباعتبارهّالمرجعّاألساسّوالمصدرّالذيّنستقيّمنهّمنهاجّحياتنا.

 الدراسات السابقة

بعدّالتقصيّوالبحثّعنّالدراساتّالسابقةّلمّأقفّعلىّدراساتّتناولتّدراسةّعلميةّبنفسّالعنوانّّّّّّ

والمحتوىّلسورةّطه،ّإالّأنّهناكّدراساتّتناولتّموضوعّالقيمّالتربويةّوكلّدراسةّنظرّلهاّصاحبهاّ

ّباتجاهّمعين،ّوسيتمّاستعراضّالدراساتّالسابقة،ّالتيّأمكنّالحصولّعليهاّ:

عبدّالحميدّالسعدنيّّ-عليهّالسالمّّ-:ّالقيمّالتربويةّفيّالقصصّالقرآنيّقصةّيوسفّدراسةّاألولىال

،ّوتعدّهذهّالدراسةّمنّأوائل1982ّوهيّرسالةّمطبوعة،ّكليةّالبنات،ّجامعةّعينّالشمس،ّالقاهرة،ّت:

ّالدراساتّعنّالقيمّالتربويةّفيّالقصصّالقرآني.

ّ ّالثانية: ّإالدراسة ّمنىّعبدّهللاّحسنّداوود،ّرسالةّمنهجّالدعوة ّفيّضوءّالقصصّالقرآني، لىّالعقيدة

ّ.1417ّ-الرياضّ–دكتوراه،ّكليةّالدعوةّواإلعالم،ّجامعةّاإلمامّمحمدّبنّسعودّاإلسالميةّ

ّالقيمّالتربويةّفيّالقصصّالقرآني"ّأحمدّطهطاوي،ّوهيّرسالةّمطبوعة،ّكليةّالدراسةّالثالثة:ّ بعنوانّ"

ّم.1985أسيوط،ّت:التربيةّبجامعةّ
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األهدافّالتربويةّفيّالقصصّالقرآني،ّمدهشّعليّخالدّأحمد,ّّرسالةّماجستير،ّكليةّ الدراسةّالرابعة:ّ

ّ.ّم1989هّّ/1409ّ-المملكةّالعربيةّالسعوديةّّ-جامعةّأمّالقرىّ – التربية

زنّأحمدّيوسفّعبده،ّالقواعدّالتربويةّكماّتظهرهاّالقصةّالقرآنيةّفيّسورةّالكهف،ّيالدراسةّالخامسة:ّ

4ّ.ّم.2000هّّ/1421رسالةّماجستير،ّكليةّالشريعةّوالدراساتّاإلسالمية،ّ

ّ ّالسادسة: ّالتربيةّالدراسة ّمنهج ّإطار ّفي ّتدريسها ّلخطة ّتصور ،ّ ّالقصصّالقرآني ّفي ّالتربوية القيم

زهراءّاحمدّعثمانّّالحلقةّاألولىّمنّمرحلةّالتعليمّاألساسّبالسودانّرسالةّدكتوراة،ّّإعدادّ–اإلسالميةّ

ّم.2009مّالمشرفّأ.د.ّسرّالختمّعثمان2002ّالصادقّ)جامعةّالخرطوم(ّ

ّ ّالسابعة: ّماجستير،ّالدراسة ّرسالة )ّ ّمقاصدية ّتحليلية ّالكهفّ)دراسة ّفيّقصصّسورة ّالتربوية القيم

ّم.2014ّالطالبةّمعروفّسعاد،ّإشرافّالدكتورةّبولخراصّكريمة،ّجامعةّأبيّبكرّبلقايد،ّالجزائر،ّ

دةّفيّبعدين،ّاألول:ّيعالجّّ–وفيّحدودّعلمهماّّ–أنّالدراساتّالسابقةّّويرىّالباحثانّّّّّ كانتّمحد 

القيمّالتربويةّعبرّجميعّالقصصّفيّالقرآنّالكريم،ّوأماّالبعدّالثانيّفكانّمحورهّدراسةّقصصّقرآنيةّ

ّتلكّالدراسات،ّ ّتعالجها ّالتربويةّشأنّخاصّورؤيةّمخصوصة ّيكنّللقيم ّلم بعينها،ّوفيّكالّالبعدين،

لقيمّالتربويةّفيّسورةّومنّهناّجاءّهذاّالبحثّليكونّلبنةّمضافةّإلىّتلكّالدراساتّ؛ّبرصدّكثيرّمنّا

ّطه،ّوالّسيماّماّوردّفيهاّمنّقصةّموسىّعليهّالسالمّمعّالطاغيةّفرعون.ّ

 بين يدي سورة طه. المطلب الثاني: التعريف بالمفاهيم والمصطلحات. القيمة، والقصة، 

ّوهمّّّّّ ّالبحث، ّفيّهذا ّخاصة ّالمطلبّإلىّمفهومينّأساسيينّشك الّأهمية ّالباحثانّفيّهذا اّأشار

ّلغةّ ّالمفهومين ّهذين ّعلى ّالوقوف ّالبحث ّارتأى ّوقد ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّوالقصة ّالتربوية، القيمة

ّومناسبتها،ّ ّوقيمتها، ّفضلها ّحيث ّمن ّطه ّسورة ّعن ّنبذة ّتقديم ّالمطلب ّهذا ّتناول ّكما واصطالحا؛

ّوموقعهاّبينّالسورّالقرآنية،ّّوماّاشتملتّعليهّمنّمحتوياتّومضامين.ّ

ّ
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 القيمة لغة:  

قيمّاألمر:ّمقيمه.ّوأمرّقيم.ّمستقيم.ّوفيّالحديث:ّأتانيّملك،ّفقال:ّأنتّقي مّوردّفيّمعاجمّاللغةّ:ّّّّّ

،ّأي:ّالمستقيمّالذيّالّزيغّفيهّوالّميلّ القيمّالدينّذلك :وخلقكّقيم،ّأي:ّمستقيمّحسن.ّوفيّالحديث

الحقّمنّالباطلّعلىّاستواءّوبرهان،ّوقولهّ ،ّأي:ّمستقيمةّتبين قيمةّكتبّفيهاعنّالحق.ّوقولهّتعالى:ّ

ّ القيمةّدينّوذلك :"تعالى "(ّ ّآية ّالملةّّ(5البينة ّدين ّيكون ّأن ّويجوز ّبالحق، ّالقيمة ّاألمة ّدين أي:

المستقيمة،ّقالّالجوهري:ّإنماّأنثهّألنهّأرادّالملةّالحنيفية.ّوالقيم:ّالسيدّوسائسّاألمر،ّوقيمّالقوم:ّالذيّ

القيمةّمنّالناحيةّاللغويةّتعني:ّاالستقامة،ّوالمستقيمّالذيّالّانحرافّفيهّّ(1).ّيقومهمّويسوسّأمرهم

ّالثباتّوالرسوخّهوّالرابطّالذيّيجمعّكلّالتعريفاتّ عنّالحقّإلىّالباطل،ّوالدينّالقائمّعلىّالحق،ّولعل 

ّ.اللغويةّويبقىّمحافظاّعلىّهذهّالصفةّوالّيتحولّعنها

 التربوية اصطالحا :القيم 

ّالتعريفاتّّّّّّّ ّومنّهذه ّمنها، ّفيّكثير ّوتتقاطع ّلدىّالباحثينّوالدارسين، ّالتربوية ّمعانيّالقيم تتعدد

ّمعّ ّوتفاعله ّانفعاله ّخالل ّمن ّالفرد ّيتشربها ّواقعية ّبمضامين ّالمتـصلة ّالمعياريـة ّاألحكـام )مجموعـة

دّاألحكامّقبوال ّمنّجماعةّاجتماعيةّمعينـةّحتـىّّالمواقفّوالخبـراتّالمختلفة،ّويشترطّأنّتنالّهذه تتجس 

(ّتخضعّالقيمةّاصطالحاّإلىّضوابط2ّ)ّفيّسياقاتّالفردّالسلوكيةّأوّاللفظيةّأوّاتجاهاتهّأوّاهتمامات

دّسلوكياتّالفردّّوتصرفاته،ّبماّالّيتجاوزهاّأوّيقفزّعلىّتلكّاألسسّالتيّآمنتّ معياريةّمجتمعيةّتحد 

ّتخذتهاّمنهجّحياتها.بهاّالجماعةّوا

والقيمةّهي"ّمعيارّاجتماعيّذوّصفةّانفعاليـةّقويـةّتتصـلّبالمستوياتّالخلقيةّالتيّتقدمهاّالجماعةّّّّّّ

 " موازينّيبررّبهاّأفعالهّوتتخذهاّهاديا ّومرشداّ  ويمتصـهاّالفردّمنّبيئتهّاالجتماعيةّوالخارجيةّويقيمّمنهـا

ليستّمستمدةّمنّبيئةّمغايرةّللبيئةّالتيّينتميّإليهاّالفرد،ّبلّهيّّ(ّومماّالّشكّفيهّأنّهذهّالقيم،3)

منّصميمّالمجتمعّالذيّيعيشّفيه،ّفهذهّالبيئةّهيّالحاضنةّلتلكّالقيمّونتاجّطبيعيّلرؤيتهاّالمستمدةّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6965&idto=6965&bk_no=122&ID=6977#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6965&idto=6965&bk_no=122&ID=6977#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6965&idto=6965&bk_no=122&ID=6977#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6965&idto=6965&bk_no=122&ID=6977#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6965&idto=6965&bk_no=122&ID=6977#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6965&idto=6965&bk_no=122&ID=6977#docu
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ّ)عبارةّعنّمجموعةّمنّالمعاييرّالتـيّمنّالموروثّالثقافي،ّ ّمحمدّصالحّالدينّمجاورّبأنها ويعر ف ها

عليهاّالناسّبأنهاّحسنه،ّويريدونهاّألنفسهم،ّويبحثونّعنها،ّويكافحونّفـيّسبيلّتقديمهاّلَلجيالّّيحكم

ّهذهّ(4)تعاملّبهّالناسّجيال ّبعدّجيلّّ القادمةّواإلبقاءّعليهاّجزءا ّحيا ّمقبوال ّمنّالتـراثّالـذيّ ،ّإن 

ّفيّش ّلمعامالته ّلحياته ّالمجتمعّمنهجا ّالتيّارتضاها ّالحسنة ّالذيّالقيم ّهيّالمرشد ّإنما تىّالميادين،

ّلهمّطريقّحياتهم. ّيرتضيهّذلكّالمجتمعّسبيالّتسلكهّاألجيالّالتاليةّعلىّهديّمنّسبقهمّوشق 

ّالتيّيتمثلهاّّّّّّ ّالقرآنّوالسنة ّالتـيّمصدرها ّهيّالمعتقداتّواألحكـام ّالفكرّاإلسالميّ" ومنّمنظور

المجتمعّالمسلمّوبالتاليّالفردّالمسلم،ّالتيّيتحددّفيّضوئهاّعالقتهّبربهّواتجاههّنحوّاآلخرةّكماّيتحددّ

،ّأنّالقيمّّتصوراتّيعتقدهاّّالسابقةّويمكنّاالستنتاجّمنّالتعريفات(5ّّ)موقعـهّمـنّبيئتهّاالجتماعيةّّ

اإلنسانّويؤمنّبها،ّفتنعكسّعلىّسلوكهّوتصرفاتهّأثناءّتعاملهّمعّمنّحوله،ّوتتميزّهذهّالقيمّبقابليتهاّ

ّاالجتماعيّ ّفمنها ّمتنوعة، ّوصورا ّأشكاال ّتتخذ ّأنها ّكما ّالثبات، ّبعنصر ّتصطبغ ّألنها لالستمرارية؛

ّوالمنطقي،ّوالديني.ّ

 القصة لغة 

وردّفيّلسانّالعربّأنّالقصصّبالفتحّيعنيّالخبرّالمقصوص،ّو ضعّموضعّالمصدرّحتىّصارّّّّّّ

ّفعلّالقاصّإذاّقصّأغلبّعليه،ّوالقصصّبكسرّالقاف:ّجمعّالقصةّالتيّتكتب،ّ وقالّالليث:ّالقص 

ّقولهّتعالى ّونحوه ّفيّرأسهّقصةّيعنيّالجملةّمنّالكالم، ّويقال: ّوالقصةّمعروفة. ّنحن : "القصص،

ّآيةّ) "القصصّأحسنّعليكّنقص ّالذيّيأتيّّ(3ّسورةّيوسفّ ّنبينّلكّأحسنّالبيان.ّوالقاص: أي:

ّألختهّوقالتبالقصةّمنّفصها.ّويقال:ّقصصتّالشيءّإذاّتتبعتّأثرهّشيئاّبعدّشيءّومنهّقولهّتعالى:ّ

والقصصّكماّيقولّالراغبّاألصفهاني:ّ"ّتتبعّاألثر،ّيقال:ّقصصتّأثرهّّ(6)،ّأي:ّاتبعيّأثرهّ قصيه

ّ.(7)والقصص،ّاألثر،ّوالقصص:ّاألخبارّالمتتبعةّ"ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6678&idto=6678&bk_no=122&ID=6690#docu
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ّماّّّّّّ ّإلىّاألممّالسابقةّواألحداثّالتيّصنعوهاّوهذا ّيتضمنّاإلشارة ّتاريخيا ّفيّالقصةّجانبا ولعل 

ّالناسّأوّ ّكشفتّعنّآثارّمضتّوتنقيبّعنّأحداثّنسيها ّأنّالقصةّ" أشارّإليهّحجازيّالذيّأفاد

تهمّإليهاّ؛ّلتكونّغفلواّعنها،ّوغايةّماّيرادّمنّذلكّهوّإعادةّعرضهاّمنّجديدّلتذكيرّالناسّبهاّولف

ّ(8)العبرةّوالعظةّ"ّ

 مفهوم القصة في القرآن الكريم 

يختلفّمفهومّالقصةّاألدبيةّعنّالقصةّفيّالقرآنّالكريم،ّفالقصةّاألدبيةّكماّيقولّمحمدّنجمّ:"ّّّّّّ

مجموعةّمنّاألحداثّيرويهاّالكاتب،ّوهيّتتناولّحادثةّواحدةّأوّحوادثّعدةّتتعلقّبشخصياتّإنسانيةّ

ّ(.9)لفةّتتباينّأساليبّعيشهاّوتصرفهاّفيّالحياةّكماّهوّفيّالواقعّ"ّمخت

أم اّالقصصّالقرآنيّفهوّقصصّصادقّالّيحتملّالخيالّأوّالزيادةّوالنقص،ّإنهّالواقعّكماّهو،ّّّّّّ

ّقيمةّهذاّالقصصّالقرآنيّّ والتاريخّالذيّيرسمّأحداثاّليستّفيّالخيال،ّويتضمنّالوعظّواإلرشاد،ّولعل 

ّ.(10)فيّ"ّاألضواءّالتيّسل طتهاّعلىّوقائعهاّوفيّالروحّالجديدةّالتيّاقتحمتّبهاّالقلوبّ"ّّتكمن

 بين يدي سورة طه 

ّّّّّ(ّ ّالقرآنّالكريمّرقم ّفيّ ّوترتيبها ّمائةّوخمسّوثالثونّآية، ّآياتها ّطهّمكي ة،ّوعدد (ّبعد20ّسورة

سمَّىّسورةّ)ّالكليم(؛ّألنهاّّألقتّالضوءّسورةّمريم،ّوتقعّفيّالجزءّالسادسّعشر,ّذكرّالسيوطيّأنهاّتّ 

ّمنّفرعونّوجبروتهّوبطشهّ ّإلىّمدينّّهربا ّابتداءّمنّمولدهّوخروجه ّالسالم علىّقصةّموسىّعليه

وطغيانه،ّثمّرجوعهّإلىّمصرّوموقفهّمنّالسحرةّوانتصارهّعليهم،ّكماّبسطتّالسورةّقصةّخروجّموسىّ

ِسطتّفيّهذهّالسورة،ّفقدّتناولتّأحداث اّتتعلَّقّبموسىّعليهّوبنيّإسرائيلّّفراراّمنّفرعونّوملئه،ّقدّبّ 

ّإلىّفرعونّ ّثمّعودته ّمنّبطشّفرعونّوملئه، ّإلىّمدينّهارب ا ّمهاجر ا ّإلىّخروجه ّمنّميالده السالم

والمواجهةّبينهّوبينّالسحرة،ّوانتصارهّعليهم،ّثمّخروجهّببنيّإسرائيل،ّومصيرّفرعونّحيثّهلكّوجندهّ

ّّّ.(11يهم.ّ)بإطباقّالبحرّعل
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وحينماّعرضتّسورةّطهّلقصةّموسىّعليهّالسالمّمعّفرعون،ّإنماّكانتّتهدفّإلىّطمأنةّالرسولّّّّّّ

ّويقفونّفيّطريقّ ّأنهّكانّيلقىّاألذىّمنّالمشركين، ّّوالّسيما محمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتسليته،

ّلتطمئنّرسولنا ّالسورة ّجاءتّهذه ّوقد ّبالكاهنّوالساحر، ّويسخرونّبهّويصفونه الكريمّوتحثهّّالدعوة،

(ّ ّيلقاه، ّكانّيتألمّويحزنّمما ّوقد ّعليكّ(12ّعلىّالصبرّوالمضيّفيّطريقّالدعوة، ّأنزلنا ّما ّطه (

ةّآدمّعليهّالسالمّّبصورةّسريعة،ّوعرضتّالسورةّليومّ[،3ّ-1]طه:القرآنّلتشقىّ(ّ وأشارتّالسورة ّلقصَّ

ّلىّالنار.الحشرّاألكبر،ّوإنزالّالناسّمنازلهمّفمنهمّإلىّالجنةّومنهمّإ

ّعليهّوسل مّأنهّقال:ّّّّّّ منّقرأّهذهّالسورةّأعطيّيومّ»ومنّفضائلّهذهّالسورةّماّوردّعنهّصل ىَّّللا 

القيامةّمثلّثوابّالمهاجرينّواألنصار،ّومنّكتبهاّوجعلهاّفيّخرقةّحريرّخضراء،ّوقصدّإلىّقومّيريدّ

ّوق ضيتّحاجت ه،ّوإنّمشىّبينّعسكرينّيقتتال نّافترقواّولمّيقاتلّأحدّمنهمّاآلخر،ّوإنّالتزويج،ّلمّي َرد 

ّشرهّوقضىّلهّجميعّحوائجه،ّوكانّعندهّجليلّالقدر ووردّأنّهذهّّ(13)«ّدخلّعلىّسلطانّكفاهَّّللا 

ورةّّ-رضيّهللاّعنهّّ-روىّالبخاريّعنّابنّمسعوٍدّالسورةّمنّالسورّالمتقدماتّفيّالنزولّكماّ فيّس 

ّّ)بنيّإسرائيلّوالكهفّومريمّوطهّواألن ّمنِّتالِدي" ّاأل َول،ّوه نَّ ّمنّالِعتاِق ّّ(14بياء،ّقال:ّ"ه نَّ ولعل 

فيماّسبقّيدل لّعلىّأهميةّسورةّطهّوفضلهاّوقيمتها،ّاألمرّالذيّيدفعّإلىّاالهتمامّبهاّوإيالئهاّعنايةّ

ّبعضهّأهميةّعنّاآل خر،ّخاصة،ّعلىّالرغمّمنّأنّجميعّسورّالقرآنّالكريمّكالمّمنّهللاّتعالىّالّيقل 

ّإالّأنّهذهّالسورةّتمتلكّبعضّالخصوصيةّفيّقصتهاّالقرآنيةّالغنيةّبالقيمّالتربويةّ)موضوعّالبحثّ(.ّ

 المبحث الثاني: القيم التربوية

تتجلىّأهميةّالقصةّفيّالقرآنّالكريمّبماّتحويهّمنّأحداثّوسرديات،ّالّتختصّبزمنّمحدد،ّبلّّّّّّ

،ّترسمّللمجتمعاتّمنهاجّحياتهاّفيّضوءّالتشريعّالسماوي،ّتنسحبّدالالتهاّوماّتحويهّمنّعبرّودروس

ّالتيّجرتّ ّتلكّالقصصّالواقعية ّحقيقة د ّيؤك  ّانتشارّالقصصّفيّكثيرّمنّسورّالقرآنّالكريم، ولعل 

زّضرورةّالوقوفّعلىّتفاصيلّ أحداثهاّعلىّمسرحّالحياة،ّوليسّفيّعوالمّالخيالّواالفتراض،ّمماّيعز 
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ّهذهّالدراسةّتبحثّعنّالمواقفّالحواريةّبينّالشخوصّّتلكّاألحداثّوماّتتضمنه منّأبعادّورموز،ّولعل 

ّنموذجاّومنطلقاّللدراسة،ّلماّتحتويهّ القرآنيةّوماّينبثقّعنهاّمنّأحداثّوالّسيماّفيّسورةّطهّالتيّت عد 

ّذيّمنّقيمّتربويةّتنظ مّطبيعةّالتعاملّمعّاآلخرّعلىّأسسّربانيةّكفيلةّبتأسيسّمجتمعّآمنّمستقرّ 

ّالقيمّ ّمنّهذه ّيليّمجموعة ّوفيما ّالمادية، ّالحضارة ّودعاة ّتياراتّالتغريب، ّالّتهز ه كيانّصلبّالبناء

ّالسلوكيةّالتربوية:

 التحل ي بالرفق واللين  -1

ّمنّأهمّالقيمّالتيّيستخلصهاّالباحثّفيّهذهّالسورةّهيّالتمي زّّّّّّّ فكلّمعلِ مّأوّبالرفقّواللين،ّلعل 

اّوإعراضاّوعناداّمرشدّأوّداعيةّإل ّأنهّسيواجهّصد  ىّااللتفافّحولّغرضّنبيلّأوّمقصدّشريف،ّالّبد 

ّغيرّ ّجديدة ّحالة ّإلى ّثوابته، ّمن ّثابتا ّت عد  ّالتي ّالمتعارفّعليها ّالراهنة ّالحالة ّمن ّاالنتقال لصعوبة

بينّفكرّّمألوفة،ّوهيّدخيلةّعلىّأدبياتهّوقناعاته،ّومنّهناّفمنّالطبيعيّأنّيحدثّالصدامّوالمواجهة

ّإنهاّ ّالمتشب ثّبالموروثّوبينّالداعيةّأوّالمعلمّالذيّيحملّبشائرّالتغييرّوالتجديد، ترب ىّعليهّالمدعو 

صدمةّتنويريةّكماّيراهاّالداعيةّوالمعلم،ّوصدمةّسلبيةّكماّيراهاّالمدعوّوالمتعلم،ّوبينهماّجسرّطويلّ

لم،ّوإماّيعلوّالداعيةّوالمعلمّبرسالتهّالجديدة،ّمحفوفّبالمخاطرّوالمهالك،ّفإماّأنّينتصرّالمدعوّوالمتع

ّأقوىّ نهّويوج ههّإلىّالمتشب ثّبكلّقديم،ّولعل  ويتوقفّأمرّغلبةّالداعيةّعلىّالسالحّالذيّيمتلكهّويحص 

ّ ّتربويةّ ّالداعيةّّ-وسيلةّ كّبها ّّ–إنّتمس  ّعلىّالتحد يّوالصمودّهيّ" ّفعلىّّالرفقّواللينقادرة ،ّ "

ّسالحّ ّوالمنعّعتباتهاّيهتز  ّوالظالم،ّوتتزلزلّعقليةّالصد  الرافضينّللتجديد،ّوبينّيديهاّتخورّقوىّالشر 

ّ–والرفض،ّومنّهناّكانّعلىّموسىّعليهّالسالمّأنّيقومّبمهمةّشاقةّوعسيرة،ّتقتضيّدعوةّفرعونّ

ّعلىّمّ–طاغيةّالعصرّبالّمنازعّ ّاألمرّضربّمنّالمستحيل،ّولكن  وسىّإلىّاإليمانّباهللّتعالى،ّولعل 

﴿اْذَهْبَّأْنَتّّاالستجابةّوقبولّالدعوةّومنّهللاّالعونّوالمددّمنّخاللّالمنهجّالذيّيرسمهّلهّهللاّتعالىّ"

َّليِ ن اَّلعَّ وَكِّبآَياِتيَّواَلَّتِنَياِّفيِّذْكِريّ*ّاْذَهَباِّإَلىِّفْرَعْوَنِّإنَّه َّطَغىّ*َّفق واَلَّله َّقْوال  َّأْوّيََّوَأخ  ْخَشىّ﴾ّلَّه َّيَتَذكَّر 
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ّ ّليحاوالّالوصولّإلىّّ[.44ّ-42]طه: ّفرعون، ّوجهّهللاّتعالىّموسىّوهارونّإلىّحسنّمخاطبة لقد

ّ(.15قلبه،ّواستحياءّكوامنّالخيرّفيهّ"ّ)

ّبالحكمةّّّّّّ ّووصفه ّعليه ّوالثناء ّومدحه، ّالخصم ّمهادنة ّيعنيان ّواللين ّالرفق ّالبعضّأن ّيظن وقد

ّالمقصودّمنّالرفقّّواللينّهوّطريقةّاألسلوبّوالخطابّ"ّوهذاّمعناهّأنّالقولّاللينّهوّ واالتزان،ّإن 

باّإلىّاستماعّفرعونّلهّأسلوبّالتعبير،ّوفيّكيفيةّالقول،ّوفيّنبرةّالصوت،ّليكونّلينّالقولّورقتهّسب

ّفهذاّ ّوالّفيّحقائقّالفكرّوالتصور، ّوالّفيّمضمونّالعبارة، ّالقول، ّوليسّالقولّفيّماهية ّبه، وتأثره

(ّ ّاللينّفيهّتعنيّالتحريفّوالتغييرّوالتبديلّ" ّاللين،ّألنّ ّإنهّخطابّبصيغة16ّالمضمونّالّيقبلّ )

تزويدّبالمنهجّالذيّيجبّأنّيتحلىّفيهّالداعية،ّلئالّطلبيةّأمرية،ّوالّمجالّللتهر بّأوّاالعتذار،ّوفيهّ

ّفرعونّيمثلّ يقعّفيّإحراجّممنّيدعوهمّإلىّالدينّالجديد،ّإنهّالقولّاللينّوالرفقّالّالغلظةّوالقسوة،ّإن 

كلّمتمسكّبماّاعتادّعليهّوتربى،ّإنهّنموذجّالعنادّوالمتفر دّبرأيهّالذيّالّيقبلّالتغيير،ّوأماّموسىّعليهّ

فهوّالمرسلّإلحداثّالتغييرّوالتجديدّفيّالموقفّالرافضّوالثابتّباالنغالقّعلىّالذاتّوالحل قّّالسالم

ّحولها.

 األخذ باألسباب   -1

ِّمْنِّلَساِنيّ*َّيْفَقه واّقالّتعالىّ":ّّّّّّّ ْقَدة  ْرِّليَّأْمِريّ*َّواْحل ْلّع  ّاْشَرْحِّليَّصْدِريّ*َّوَيسِ  ﴿َقاَلَّربِ 

ْدِّبِهَّأْزِريّ*َّوَأْشِرْكه ِّفيَّأْمِريّ)َقْوِليّ*ّ وَنَّأِخيّ*ّاْشد  (َّكْيّن َسبِ َحَك32َّواْجَعْلِّليَّوِزير اِّمْنّأَْهِليّ*َّهار 

ْؤَلَكَّياّم وَسى﴾ّ]طه:ّ ْنَتِّبَناَّبِصير اّ*َّقاَلَّقْدّأ وِتيَتّس   [.36ّ-25َكِثير اّ*َّوَنْذك َرَكَّكِثير اّ*ِّإنََّكّك 

اذاّطلبّموسىّمنّهللاّأنّيشرحّلهّصدره،ّويحللّعقدةّمنّلسانهّليفقهواّقوله،ّألنهّيخافّإنّ"ّلمّّّّّ

كذ بوهّأنّيضيقّصدره،ّوإذاّضاقّصدرهّفإنهّينحبسّلسانهّوالّينطلق،ّوعندهاّالّيقومّبالبالغّوالبيان"ّ

(17.)ّ
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ّالداعيةّالحكيمّالذيّيحرصّعلىّضرورةّإنجاحّمهمته،ّيدركّأنّدخولّّّّّّ معتركّالدعوة،ّيتطلبّإن 

نةّ توافرّاإلمكاناتّالالزمةّالتيّتؤهلهّللقيامّبهاّعلىّخيرّوجه،ّوالّسيماّإذاّكانتّالفئةّالمستهدفةّمحص 

بالقوةّوالجبروتّوالعنادّوالمجادلةّوالمراوغةّوجميعّأساليبّالمكرّالتيّيلتفونّحولها،ّومنّهناّكانّعلىّ

ّ،ّّو ّلمواجهةّالطغاةّالداعيةّالبحثّعنّأسبابّنجاحّالدعوة ماتّاألساسيةّالتيّيتكئّعليها توفيرّالمقو 

ّهذهّاألركانّالتيّينبغيّااللتفافّحولهاّهيّاالستعدادّالفطريّواإلحساسّالداخليّ ّأشد  وجبروتهم،ّولعل 

ّإلىّهللاّبأنّ ّالسالم ّتوجهّبهّموسىّعليه ّما ّالداعية،ّوهذا ّالتيّيقومّبها ّعنّالمهمة يشرحّلهّبالرضا

ّالصدرّإذاّضاق،ّلمّ،ّ"ّليصدره رّقلبهّبذلك،ّوالّيضيقّصدر،ّفإن  حتملّاألذىّالقوليّوالفعلي،ّّوالّيتكد 

ّ(.18)يصلحّصاحبهّّلهدايةّالخلقّودعوتهمّ"ّ

ومنّعواملّالنجاح:ّالطلبّمنّهللاّأنّييسرّلهّاألمرّمنّخاللّتذليلّالعقباتّالتيّتعترضّسبيلهّّّّّّ

ّمنّتيسيرّاألمورّأنّيكونّالداعيّقادراّعلىّوتتحداه،ّوأنّيذللّمنّطريقهّكلّالصعا بّوالشدائد،ّولعل 

مخاطبةّاآلخرينّباألسلوبّالذيّّيفهمونهّويتقبلونه،ّوأنّتكونّلديهّالقدرةّعلىّالنفاذّإلىّالقلوبّوالعقولّ

ومنّتيسيرّاألمورّأنّييسرّللداعيّأنّيأتيّجميعّّ"منّمداخلهاّالصحيحة،ّوهذاّماّأشارّإليهّابنّسعدي

ورّمنّأبوابهاّويخاطبّكلّواحدّبماّيناسبه،ّولسانّفصيحّيتمكنّمنّالتعبيرّبهّعماّيريدهّويقصده،ّاألم

ّولحاجتهّ ّالمراجعاتّوالمراوضات، ّلكثرة ّيكونّ؛ ّما ّالمقامّمنّألزم يلّالفصاحةّوالبالغةّلصاحبّهذا

وتهجينهّلينفرّمنه،.....ّّلتحسينّالقبح،ّوتزيينهّبماّيقدرّعليه،ّليحببهّإلىّالنفوس،ّوإلىّتقبيحّالباطل،ّ

وتمامّذلكّأنّيكونّلمنّهذهّصفتهّأعوانّووزراءّيساعدونهّعلىّمطلوبهّألنّاألصواتّإذاّكثرت،ّالّبد ّ

ومنّأسبابّنجاحّالدعوةّامتالكّالفصاحةّ(19ّ)أنّتؤثر،ّفلذلكّسألهّعليهّالسالمّهذهّاألمورّفأعطيهاّ"

وإقناعهّوالتأثيرّعليهّّلقولهّتعالىّ":ّ*َّواْحل ْلّع ْقَدة ِّمْنّّوالبيانّالتيّتسهمّإلىّحدّكبيرّفيّإفهامّالخصم

ِّلَساِنيّ*َّيْفَقه واَّقْوِليّ".

ّمنّاألركانّالمهمةّهيّ  االستعانةّبأهلّالخبرة.ولعل 
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ّطلبّّّّّّ ّفي ّيتردد ّأال ّالداعية ّأمام ّالمعوقات ّتذليل ّفي ّكبير ّحد  ّإلى ّتسهم ّالتي ّالتربوية ّالقيم من

ماتّ؛ّألنّالمضيّفيّطريقّيعتقدّفيهّالداعيةّأنهّالمشورةّواالستعانةّبمنّيمتلكّماّيفتقرّإليهّ منّمقو 

ّشعورّالداعيةّبثغرةّغيرّقادرّعلىّتحقيقّالهدفّالمنشودّإنماّهوّضربّمنّالمجازفةّالخاسرة،ّ ولعل 

ّيبررّالبحثّعمنّيؤازرهّّ ّقدرتهّعلىّالتأثيرّالفاعلّفيمنّيدعوه، معينةّفيّشخصيتهّأوّإحساسهّبعدم

زّإرادةّالداعيّويقوي هاّ؛ّألنّالجانبّالضعيفّبدأّيقوىّبقوةّ ويجدّفيهّتلكّالصفةّالمتوافرةّلديه،ّمماّيعز 

زّأدواتهّوآلياتّدعوتهّبماّيراهنّفيهّمنّاستعانّبه،ّفيدفعهّإلىّمواصلةّدعوتهّّو مواجهةّالخصمّوقدّعز 

علىّاكتسابّالجولةّواالنتصارّعلىّقوةّالعدوّودحرّنفوذهّوإحداثّبعضّالثغراتّفيّمواطنّالتحصينّ

ّهارونّ ّأنّيكونّأخوه ّالعزة ّمنّرب  ّالسالم رّطلبّموسىّعليه ّيفس  ّما ّوهذا ّالعدو، التيّيتكئّعليها

ّلهّفيّدعوتهّ؛ّأل ّالتيّكانّشريكا ّتلكّالخصلة ّفيّنفوسّاآلخرين، ّوأكثرّتأثيرا ّمنه، نهّأفصحّلسانا

ّالحرصّعلىّإشراكّ ّإنه ّلها، ّالماسة ّبحاجته ّالتصريح ّوبين ّبينه ْل ّتح  ّلم ّيفتقدها ّالسالم موسىّعليه

ّالقريبّالذيّيسهمّفيّعمليةّإنجاحّالدعوةّ؛ّوبهّتكتملّالمهمة.

 الحجة والبرهان: -2

ّمنّأعظمّاألّّّّّ ساليبّالمؤثرةّفيّالمدعوينّتلكّاألدلةّوالحججّالمنطقيةّوالعقليةّالتيّيبرهنّفيهاّإن 

زّماّ هّإليهّالناس،ّفمنّيدعوّإلىّالتشب ثّبقضيةّّمنّغيرّدليلّيعز  الداعيةّعلىّصدقّدعوتهّوماّيوج 

تلكّمهمةّيوجهّاآلخرينّإليه،ّمعتمداّعلىّالنظرياتّوالكمّمنّالمعلومات،ّإنماّهوّمحاربّبغيرّسالح،ّّو

ّعقولهمّ ّفي ّوقر ّمما ّبه ّيؤمنون ّبما ّوتمسكا ّعلىّجهلهم ّإصرارا ّالحق ّجادة ّالمتنكبين ّستزيد خاسرة،

ّالحقيقةّ ّعن ّوبعيد ّوخيال ّوهم ّهو ّإنما ّإليه ّيدعون ّما ّبأن ّالجازم ّاالعتقاد ّإلى ّتدفعهم ّكما وقلوبهم،

ّعلىّالمقاومةّوالعنادّوالتصد يّللداعيةّ ّيزيدهمّإصرارا الذيّيصفونهّبالغريبّالذيّجاءّوالصواب،ّمما

ّموسىّعليهّالسالمّكانّيمتلكّمقوماتّ ليفسدّمعتقدهمّوماّكانّعليهّمنّعاداتّاآلباءّواألجداد.ّولعل 

مّمنّخاللهاّالبرهانّعلىّصدقّماّيدعوّإليه،ّفقدّأدهشهمّبموقفّخارقّللعادةّوصادمّ الداعيةّالتيّيقد 
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ّإلىّأفعى،ّوكذلك لّالعصا ّكالشمسّمشرقةّومضيئةّلهمّمنّخاللّتحوُّ ّإدخالّيدهّفيّجيبهّوإخراجها

َهاِّسيَرَتَها﴿ ْذَهاَّواَلَّتَخْفَّسن ِعيد  اأْل وَلٰىّ،َّواْضم ْمَّّقاَلَّأْلِقَهاَّياّم وَسٰى،َّّفَأْلَقاَهاَّفِإَذاِّهَيَّحيٌَّةَّتْسَعٰى،َّّقاَلّخ 

ّو وفوجئّفرعونّبماّيرى،ّكماّ[22ّ-19ّ]طه:ّ﴾ٍءّآَية ّأ ْخَرٰىَّيَدَكِّإَلٰىَّجَناِحَكَّتْخر ْجَّبْيَضاَءِّمْنَّغْيِرّس 

ّمبين،ّويدّموسىّالسمراءّعندماّيخرجهاّ فوجئّالمَلّحولهّبماّيرونّعصاّخشبيةّتتحولّإلىّثعبانّحيٍ 

ّ(.20منّجيبهّتخرجّبيضاءّناصعةّالبياضّ"ّ)

 التنبيه واإلنذار: -3

ّاّّّّّ ّنقل ّالحرصّعلى ّتقتضي ّالداعية ّكانتّمهمة ّربّلم ا ّعبادة ّإلى ّالطغاة ّعبادة ّمن لمدعوين

ّبخطأّ ّوينذرهم ّعليهّأنّينب هّاآلخرينّمنّعواقبّعصيانهمّوإصرارهمّعلىّموقفهم، ّكانّلزاما العباد،

استمرارهمّفيّالعصيانّوالتمر دّعلىّطريقّالصوابّوالحق،ّفقدّأمرّهللاّتعالىّموسىّوأخاهّهارونّأنّ

ّعليهمّاألمن ّفرعونّومَله،ّليحل  ّالقيمةّّينذرا والسالم،ّوإالّفالّسالمّأوّأمانّأوّاطمئنانّعليهم.ّإن 

التربويةّالتيّيمكنّاستخالصهاّمنّهذاّالموقفّهيّعدمّالتلويحّبالقوةّوالعقوبةّمنذّالبداية،ّألنّعاقبةّ

ّالتيّمنّ ّاالنصياعّللدعوة ّوعدم ّوالتحديّواإلصرارّعلىّموقفّالتمر د، ّمنّالعناد ّمزيد تلكّالوسيلة

ّخاطبّهللاّمقتضيات ّومنّهنا ّللطاغية. ّالعمياء ّمنّالطاعة ّوقرّفيّنفوسهم ّالعملّعلىّتغييرّما ها

ّعليهّ تعالىّموسىّوأخاهّإلىّضرورةّالتوجهّإلىّفرعونّوعرضّدعوتهمّعليه،ّفإنّاستجابّللهدىّحل 

والَّربِ َكَّفَأْرِسْلَّمَعَناَّبِنيّإِّّ﴿السالمّواألمانّ ْمَّقْدِّجْئَناَكِّبآَيٍةّمِ نّرَّبِ َكَّفْأِتَياه َّفق والِّإنَّاَّرس  ْسَراِئيَلَّوالّت َعذِ ْبه 

الم َّعَلىَّمِنّاتََّبَعّاْله َدى ّ[47ّ]ّطه:ّ﴾َّوالسَّ

 االختيار المناسب للوقت: -4

طلبّفرعونّمنّموسىّعليهّالسالمّتحديدّالزمانّليدليّكلّبحجته،ّوهناّاختارّموسىّيومّالزينة،ّّّّّّ

ّيلبسونّأجملّماّ ّوكبارا،ّرجاالّونساء، اليومّالذيّيقد سهّقومّفرعون،ّفيخرجّفيهّجميعّالناسّصغارا

ّ ّالعيد ّبهذا ّالخاصة ّ ّويمارسونّطقوسهم ّويتطيبون، ّمنّلباس، َّفاْجَعْلَّفَلَنْأتِّّ﴿عندهم ْثِلِه ّمِ  ِّبِسْحٍر َينََّك
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يَنِةَّوَأنّيّ  ك ْمَّيْوم ّالزِ  و ى،َّقاَلَّمْوِعد  َّوالَّأنَتَّمَكان اّس  ّن ْخِلف ه َّنْحن  اّال  ىَّبْيَنَناَّوَبْيَنَكَّمْوِعد  ح  ّض  ﴾ّْحَشَرّالنَّاس 

المنازلة،ّوتكونّالغلبةّويجتمعّالناسّمنّكلّاألصقاعّالتيّتتبعّمملكةّفرعون،ّوتبدأّّّ[59ّ-58]طه:ّ

لموسىّعليهّالسالم،ّويهزمّفرعونّوالسحرةّوقومهّشهودّعيان،ّويلقيّسحرةّفرعونّعصيهمّوحبالهم،ّ

ّمنّسحر ّصنعوا ّهيّتبتلعّما ّفإذا ّبإلقاءّعصاه، ّوأمره ّولكنّهللاّمعه ِّفيّ﴿ّفخافّموسى، َّما َوَأْلِق

اَّقال واّآَمنَّاَّيِميِنَكَّتْلَقْفَّماَّصَنع واِّإنََّماَّصَنع واَّكيّْ د  جَّ َحَرة ّس  َّأَتىَّفأ ْلِقَيّالسَّ َّحْيث  اِحر  ّالسَّ َّساِحٍرَّوالّي ْفِلح  د 

وَنَّوم وَسى َّهار  ّ[69]طه:ّّّ﴾ِبَربِ 

لمّيقَوّالسحرةّأمامّالمَلّعلىّالتحد يّواالستمرارّفيّالمكابرةّواتباعّالحيلّوالخداع،ّفصدعواّللحقّّّّّّ

اّأنّماّجاءواّبهّإنماّهوّالسحر،ّولماّتدب رواّأمرهم،ّاعتقدواّأنّماّجاءّبهّموسىّواتبعوهّ؛ّألنهمّأيقنّو

ّيد عون،ّ ّوكشفّزيفّما ّالذيّأبطلّسحرهم ّالمبين ّالحق  ّبلّهو ّوالّخداعا، ّليسّسحرا ّالسالم عليه

ّفكانتّالنتيجةّأنّآمنواّجميعاّباهللّسبحانهّوتعالى...

 التشاركية في اتخاذ القرار: -5

ّالّّّّّ دّفرديةّالمسؤولّوتشب ثهّبرأيه،ّعلىّأنهّمصدرّالسلطاتّلعل  تفر دّفيّاتخاذّالقرارّالمصيري،ّيؤك 

والتشريع،ّوبيدهّالسلمّوالحرب،ّوأم اّاآلخرونّفهمّمهم شونّومغي بون،ّوالّرأيّلهم،ّوماّعليهمّسوىّتنفيذّ

ّاإل ّلديهم ّيولِ د ّمما ّالقرار، ّالسلوكّاألوامرّوالتوجيهاتّالتيّتصدرّمنّمركزيةّصنع ّهذا حساسّبخطأ

ّبماّ ّليسّمقتنعا ّأنه ّمع ّالحاشيةّمنّحوله، ّفرعونّأدركّقيمةّمشاورة ّالطاغية ّولعل  التسلُّطيّالجائر،

يطرحونهّمنّآراءّوأفكار،ّولكنهّكانّمضطراّومرغماّعلىّمشاورتهمّحينماّاستشعرّخطرّموسىّعليهّ

ّتدحضّبطالنّدعوته، ّآياتّمبي نات، ّمن ّبه ّجاء ّوما ّبهّّالسالم، ّالذيّجاء ّالمنهج وتثبتّمصداقية

ّموسىّعليهّالسالم.

وهكذاّأرادّفرعونّأالّيتحم لّمسؤوليةّالفشلّوالهزيمةّأمامّبنيّإسرائيلّوموسى،ّوبعدّأنّأقنعّمَلهّّّّّّ

قالواّإنّهذانّلساحرانّيريدانّأنّيخرجاكمّمنّّ﴿ّأنهمّمستهدفونّمنّدعوةّموسىّبإخراجهمّمنّأرضهم
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ّوي ّبسحرهما ّالمثلىأرضكم ّبطريقتكم ّّ﴾ّذهبا ّوااللتفافّحوله،ّ[63ّ]طه: ّإلىّجانبه ،ّضمنّانحيازهم

ّالسحرةّمنّكلّأنحاءّمصرّإلبطالّسحرّفرعونّ ﴿ّفاستشارّمَلهّبماّيجبّفعله،ّفاقترحواّأنّيجمعوا

لََّهاَّفَكذََّبَّوَأَبى ْثِلِهَّّقاَلَّأِجْئَتَناِّلت ْخِرَجَناِّمنّْ،َّوَلَقْدَّأَرْيَناه ّآَياِتَناّك  َأْرِضَناِّبِسْحِرَكَّياّم وَسى،َّفَلَنْأِتَينََّكِّبِسْحٍرّمِ 

و ّى َّوالَّأنَتَّمَكان اّس  ّن ْخِلف ه َّنْحن  اّال  ّ.[58-56]طه:ّ﴾َفاْجَعْلَّبْيَنَناَّوَبْيَنَكَّمْوِعد 

 التهديد سالح المهزومين ومنهج المفلسين: -6

ّوالدليلّّّّّّ ّبالحجة، ّالحجة ّمقارعة ّعن ّيعجزون ّحينما ّوالجبابرة ّالطغاة ّأن ّبها ّالمسل م ّالحقائق من

بالدليل،ّيلجؤونّإلىّأساليبّالعنفّوالتنكيلّبمنّاتخذّفكرهّوعقلهّمنهجاّيستنيرّبه،ّفعندماّانهزمّالسحرةّ

نادىّبهاّموسىّهيّدعوةّالحقّّبينّيديّموسىّعليهّالسالم،ّوأيقنواّأنهمّعلىّباطل،ّوأنّالدعوةّالتي

ّوعال،ّهرعواّإلىّاإليمانّباهللّتعالى،ّعلىّالر غمّمنّأنهمّيدركونّحجمّالخطرّواألذىّالذيّسيلقونهّ جل 

امنّفرعون،ّإالّأنهمّآثرواّالمضيّفيّقناعتهمّتلك،ّفسجدواّكلهمّ:"ّ د  جَّ َحَرة ّس  َّّفأ ْلِقَيّالسَّ َقال واّآَمنَّاِّبَربِ 

َّومّ  وَن َّهار  ّّوَسىّ" ّطه:ّ [70]ّ ّبتعذيبهمّوتقطيعّأيديهمّوأرجلهمّمنّخالف،ّ. فكانّردّفرعونّالتهديد

َّأْيِدَيك مّّْ﴿وصلبهم:ّ ْحَرَّفََل َقطِ َعنَّ ّالسِ  ّالَِّذيَّعلََّمك م  َّلَكِبير ك م  ِّإنَّه  َّقْبَلَّأْنّآَذَنَّلك ْم َّله  َلك مّمِ ْنَّقاَلّآَمنت ْم َّوَأْرج 

َّعَذاب اَّوَأْبَقىِخالٍفَّوأَل َصل ِّ َّأيَُّناَّأَشدُّ ذ وِعّالنَّْخِلَّوَلَتْعَلم نَّ ّ.[71]ّطه:ّّّ﴾َبنَّك ْمِّفيّج 

ّهوّّّّّّ ّالفعلةّالمشينةّالمتمثلةّبإيقاعّأبشعّأنواعّالتعذيبّوالتنكيلّإنما ّاقترفهّفرعونّمنّهذه ّما لعل 

ّلجوءّفرعونّإلىّتعذيبّالسحرةّالمؤمنينّإ"ّّدليلّدامغّعلىّالهزيمةّالنكراءّالتيّم نيّبهاّأمامّالمَل ن 

دليلّعلىّهزيمتهّأمامّالمنطقّاإليماني،ّوإفالسهّمنّالحجةّالمقنعة،ّفلماذاّيعذِ بّالسحرةّالمؤمنينّ؟ّإذاّ

ّلمّيخاطبّعقولهمّبخطابّعقليّ كانواّمخطئينّفيّإيمانهمّفلماذاّالّيبينّلهمّفرعونّخطأهمّ؟ّولماذا

مّحجتهّويحاولّإقناعهمّ؟ّّ"موضوعيّ؟ّوإذاّكانّهوّعلىّ ّ(21)ّصوابّفلماذاّالّيقد 

 اإليمان بتغي ر خصائص األشياء:  -7
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لهاّّّّّّ ّمنّالقيمّالتربويةّالتيّتنفتحّعليهاّبعضّآياتّسورةّطهّهيّتغي رّإيحاءاتّالكلماتّوتحوُّ لعل 

ّالظاهريةّ؛ّلتتشك لّجماليةّجديدةّعبرّداللتهاّ ّالمأثورةّّالمألوفةّإلىّشكلّمغايرّلوظيفتها منّفاعليتها

لةّوليستّثابتة،ّتبعاّللموقف والحدث،ّفالنارّالتيّأ لقيّفيهاّسيدناّّالجديدة،ّفدالالتّبعضّالكلماتّمتحو 

لتّبإرادةّهللاّإلىّبردّوسالمّعليه،ّوتلكّهيّمفارقةّبينّ إبراهيمّعليهّالسالمّفقدتّخاصي ةّاإلحراقّ،ّوتحو 

ّالعمليةّفقدانّوظائفّبعضّالموادّانسجاماّ دّهذه خاصيتيّاإلحراقّوانتزاعهاّلتكونّبرداّوسالما،ّوتؤك 

،ّوفيّسورةّطهّأمرّهللاّتعالىّأمّموسىّأنّتقذفّرضيعهاّفيّالتابوت،ّوتلكّكلمةّمعّالتوجيهّالرب انيّلها

ّيبعثّ ّفيّالصندوقّالخشبي، ّفمنّيصد قّأنّإيداعّالطفلّالرضيع ّبالموت، ّومدهشةّالرتباطها مخيفة

عتقدّأنهّعلىّاألمانّواستمراريةّالحياةّ؟ّويزدادّالموقفّخطورةّحينماّيأمرهاّهللاّبأنّتقذفهّفيّاليمِ ،ّومنّي

سيكونّملجأّآمناّلهّمنّالموتّ؟ّوحينماّينجوّمنّالتابوتّّوالغرق،ّإلىّأينّسيكونّمصيرهّ؟ّسينتقلّ

ّبينّيديّ ّأنّمصيره ّوهلّيؤمنّأحد ّالذكورّفيّتلكّالسنة، ّالمواليد ّفرعونّالذيّقتلّجميع إلىّعدو ه

،ّّ)ّفالتابوت،ّواليم،ّوفرعونّ(ّفرعونّسيكونّاألمنّوالطمأنينةّ؟ّهناّتحدثّالصدمةّالتيّالّيتوقعهاّأحد

ماتّسلبيةّتتمي زّبطبيعتهاّبفاعليةّمغايرةّللخيريةّوالنفع،ّولكنهاّخضعتّالنحرافّعنّمسارهاّ كلهاّمقوِ 

ّإلهيةّ ّبقدرة ّأفعالّآمنةّمطمئنة ّمكانها ّليحل  ّوالموت، ّفتيلّالتخريبّوالهدم ّفانت زعّمنّأصلها األصيل،

جنودّهللاّفيّأرضهّلحمايةّأوليائهّومنهمّموسىّعليهّوإعادتهّإلىّّوحكمةّاقتضتهاّتلكّالظروف،ّ"ّإنهم

أمهّسالما،ّوفيّهذهّالسلسلةّمنّاألزماتّتجعلّمنّالقصةّأكثرّدراميةّفيّإمتاعّالعواطفّفيّمتابعةّ

ّالحدثّالجليلّمنّتاريخّ ّوإمتاعّالعقلّاإلنسانيّعلىّسبيلّاإلقناعّفيّصدقّهذا األحداثّالمأزومة،

ّ(.22يّيحملّبطياتهّالصبرّوالدروسّاالجتماعيةّواإلنسانيةّ"ّ)اإلنسانيةّالذ

ّتجريّعلىّيديهّّّّّّ ّنبيا ّبعد ّأنهّسيكونّفيما ّيعتقد ّكانّأحد ّّوما ّالطفلّالرضيعّمنّالموت، ويسلم

النهايةّالحتميةّلطاغيةّالعصرّآنذاكّفرعون،ّفيكونّعبرةّلمنّيعتبر،ّومنّهناّجاءتّاألفعالّاألمريةّ

راّذلكّالمشهدّّخدمةّلهذهّالخا َأِنّّ﴿صيةّ)ّاقذفيهّالمكررةّمرتين،ّوكذلكّالفعلّفليقلهّ(ّّيقولّتعالّمصو 
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ّلَّّ وٌّ ّلِ يَّوَعد  وٌّ ْذه َّعد  اِحِلَّيْأخ  ِّبالسَّ ّاْلَيمُّ َّفْلي ْلِقِه نِ يّاْقِذِفيِهِّفيّالتَّاب وِتَّفاْقِذِفيِهِّفيّاْلَيمِ  ّمِ  َّعَلْيَكَّمَحبَّة  َّوَأْلَقْيت  ه 

ّ.[39ّ]ّطه:ّّّ﴾ِّلت ْصَنَعَّعَلىَّعْيِنيوَّ

ّ

 خاتمة البحث ونتائجه

ّالخليقةّمنّخاللّّّّّّ ّالسابقةّمنذ ّيلحظّالحضورّالهائلّلَلمم ّمنّيتتب عّالقصصّالقرآنيّالكريم لعل 

ّفتارةّ ّومختلفة، ّأنماطّمتعددة ّالحضورّعبر ّويتشك لّهذا ّاألحداثّوتفترق، ّفيها ّتتقاطع ّمتباعدة أزمنة

ّبين ّهذهّّيكون ّخالل ّومن ّالدعوة، ّأمور ّحول ّوقومه ّالنبي ّبين ّومرة ّالجماعات، ّبين ّوأخرى األفراد

ّنسجّ ّمن ّالقصصّليست ّهذه ّأن ّالمحق ق ّومن ّهللا، ّلها ّيشاء ّكما د ّوتتمد  ّاألحداث ّتتطو ر الحوارات

ّعليهاّ ّيضفي ّمما ّالتاريخ، ّحقب ّمن ّمحددة ّوأزمنة ّبعينها، ّأمكنة ّفي ّجرت ّواقعية ّهي ّبل الخيال،

مصداقية،ّومنّهناّجيءّبهاّلغاياتّمقصودة،ّوأهدافّمعلومة،ّفمنهاّماّيتعل قّبشخصّالرسولّمحمدّال

ّوإعراضّّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّّ- لتكونّلهّنبراساّوهادياّفيّدعوته،ّوتسريةّلهّعلىّماّيلقىّمنّصد 

ّالقيمّالتربويةّالسلوكيةّالتيّتن ّبيئةّمناسبةّنستقيّمنها ّأنها ظ مّعالقاتّالناسّفيماّمنّالمشركين،ّكما

بينهمّعلىّأسسّمنّالعقيدةّالسماوية،ّتلكّالقيمّالتيّتتصفّبالثباتّوالديمومةّالتيّمنّشأنهاّترسيخّ

أسسّاالستقرارّوبناءّالمجتمعّالنظيفّعلىّأركانّقويةّقادرةّعلىّالصمودّفيّوجهّاألخطارّالتيّتحيطّ

ّبه.

زّالقيمّالتربويةّالتيّتجل تّفيّسورةّطه،ّوماّاشتملتّومنّهناّكانتّهذهّالدراسةّللوقوفّعلىّأبّرّّّّّّ

عليهّقصةّموسىّعليهّالسالمّمعّفرعونّوقومهّمنّأحداثّبرزتّفيهاّكثيرّمنّالقيمّالتيّالّغنىّللناسّ

خّفيّالناشئةّواألجيالّآلياتّالتعاملّوكيفياتها،ّاألمرّ ّإيمانيةّتربويةّترس  ّفيّكلّزمان،ّوهيّقيم عنها

ّاألجيا ّيجعل ّاألدواتّالذي ّامتالك ّنفوسها ّفي ز ّيعز  ّمما ّالثقافي، ّوموروثها ّبماضيها ّالصلة ّوثيقة ل

ّالحضاريةّالقادرةّعلىّمجابهةّالتحدياتّالعالميةّبثقةّواقتدار.ّ
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ومنّأبرزّالقيمّالتربويةّالتيّاستخلصتهاّالدراسة:ّالتحل يّبالرفقّواللينّ؛ّلماّلهذهّالقيمةّمنّفعاليةّّّّّّ

ّووجوب ّكماّّفيّالتأثير، ّبالنجاح، ّباألسبابّوربطها ّاألخذ ّوأثرّقيمة ّبالحجةّوالبرهان، ّالخصم مقارعة

ّالتيّيجبّ ّمنّالقيم ّوالوصولّإلىّالهدف،ّولعل  كانّلقيمةّالتنبيهّواإلنذارّأثرّكبيرّفيّتحقيقّالمراد

ىّضوءّهذهّالتمسكّبهاّهيّاالبتعادّعنّأسلوبّالتهديدّوالوعيدّألنهّأسلوبّمنف رّالّيخدمّالتربية،ّوعل

ّيجعلهاّ ّمما ّالتأويالتّوالتفسيرات، ّمن ّعلىّكثير ّآفاقها ّتنفتح ّالقرآنية ّالقصة ّأن النتائجّيرىّالباحثان

 معيناّالّينضبّمنّرفدّالمجتمعاتّبالقيمّالتربويةّالجديدة.

ّالدراسةّتدعوّالباحثينّإلىّمزيدّمنّالدراساتّوالّسيماّفيّالمجاالتّّّّّّ وبناءّعلىّهذاّالمعطى،ّفإن 

 الحياتيةّالمتشعبةّكالنفسيةّواالجتماعية.
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 :صالملخ  

تتناولّهذهّالدراسةّموضوعا ّمنّأهمّالموضوعاتّالتيّتحتاجهاّالبشرية؛ّفللقدوةّأثرّبالغّفيّحياهّّّّّّ

ّاألفرادّوالمجتمعات.

ّ-وتتحدثّهذهّالدراسةّعنّالتربيةّبالقدوةّمنّخاللّقصصّاألنبياء،ّوقدّتمّاختيارّقصةّإبراهيمّّّّّّ

ّالسالم ّمنّجوانبّعظيمةّمنّجوانبّاّ-عليه ّفيها ّإبراهيملما ّفشخصية ّالسالمّ-لقدوة، تحتويّّ-عليه

علىّصفاتّجليلةّعظيمةّنحتاجهاّفيّكلّزمانّومكانّوبالذاتّفيّبابّالدعوةّإلىّهللاّتعالىّوصبرهّ

ّعلىّاالبتالءّوكيفّكانتّعالقتهّبأهلّبيته.

بويةّعظيمةّوقدّتناولّالباحثّهذهّالصفاتّالثالثّبالدراسةّوالتحليلّواستخراجّماّفيهاّمنّقيمّتّرّّّّّ

ّبالغةّاألثرّفيّحياةّالبشريةّجمعاء.

ّ.الكلماتّالمفتاحية:ّالقدوة،ّاألسوةّالحسنة،ّقصصّاألنبياء،ّاإلمامةّ

ّ

ّ
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ّ

Abstract 

models of prophets stories , The prophet Ibrahim's model peace be upon him 

In this study, there is one of the most important topics that the humanity needs 

and it has a great impact on the lives of individuals and communities. It's how 

to teach by exemplary people particularly prophets. An example of this is our 

prophet Ibrahim's personality, peace be upon him , which has a lot of great 

qualities that we need in our daily life as lessons. The researcher here focused 

on how the prophet Ibrahim spread the Islam and how he was patient with 

calamities and his relationship with his home. These three models of Ibrahim's 

life was taken by the researcher in consideration by study, analysis and extract 

the great values which affect the live of the whole mankind. 

 Key words: Exemplary people , Uswa Hasana , Prophets stories , Imamah. 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المقدمة

ّالحمدّهللّربّالعالمينّوالصالّّّّّ ّمحمد ّوالسالمّعلىّأشرفّاألنبياءّوالمرسلينّسيدنا وعلىّآلهّّة

 وصحبهّأجمعينّوبعد:

ّفيّحياةّّّّّّ ّوبالٌغ ّكبيٌر ّأثٌر ّفللقدوة ّالبشرية، ّالموضوعاتّالتيّتحتاجها ّأهم ّمن ّالقدوة ّموضوع يعدُّ

المجتمعاتّواألفراد،ّفكلّمجتمٍعّأوّفرٍدّمهماّبلغّصالحهّوتميزهّإالّأنهّيحتاجّلنماذجّحيَّةّيحاكيّفيهاّ

ّ ّمن ّكثيرا  ّفيه ّنعيش ّزمن ّفي ّسيما ّال ّطريقها، ّفي ّوسيرها ّوالتحوالتّسلوَكها ّواألزمات التحديات

ّوالمتغيرات.

،ّ-عليهمّالصالةّوالسالمّ-ولذاّكانّمنّأهمّالقدواتّالتيّنحتاجّإليهاّفيّحياتناّهمّاألنبياءّوالرسلّّّّ

ّأقفلتّ ّقد ّقلوبا  ّأنبياءّهللاّتعالىّورسله ّفبالقدوةّغزا ّأروعّاألمثلةّوأسمىّالنماذج، ّفيّسيرهم فقدّضربوا

متّوأ ّبصارا ّقدّأغشيت.ّوآذانا ّقدّص 

:}ّأ ْوَلـِئَكّالَِّذيَنَّهَدىَّّللا ّ ،ّقالّتعالىّ-عليهمّالسالمّ-االقتداءّبهم ولذَاّأمرّهللاّتعالىّنبيهّمحمدا ّّّّّّ

َداه م ّاْقَتِدْهّق لّالََّّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهَّأْجر اِّإْنّه َوِّإالَِّّذْكَرىِّلْلَعاَلِمين{]األنعام: ّ[.90َفِبه 

وّّكذلكّأمرناّهللاّتعالىّاالقتداءّبنبيهّمحمدّّوّّّّ ِّأ ْسَوٌةَّحَسَنٌةّلِ َمنَّكاَنَّيْرج  وِلَّّللاَّ }َّلَقْدَّكاَنَّلك ْمِّفيَّرس 

ّ[.21َّللاَََّّواْلَيْوَمّاآلِخَرَّوَذَكَرَّّللاَََّّكِثير ا{]األحزاب:

ّالتّّّّّ ّلتسليطّالضوءّعلىّبعضّالنماذجّالنبوية ّالدراسة ّومبادئّالشريعةّوتأتيّهذه لتّتعاليم يّحوَّ

ّاإلسالميةّالغراءّإلىّسلوكّعمليّوإلىّحقيقةّواقعةّأمامّالبشرّجميعا.

وقدّوقعّاختيارّالباحثّعلىّنموذجّنبويّمنّهذهّالنماذجّّالكثيرة،ّّفسيرّاألنبياءّكلهاّخيرّوكلّّّّّّ

هيّمدارّهذهّّ-عليهّالسالمّ-جانٍبّمنّجوانبهاّتحملّفيّطياتهاّالخيرّالكثير،ّولذاّكانتّقصةّإبراهيم

وهوّقدوةّللمرسلينّوالناسّأجمعين،ّأبوّاألنبياءّّ-عليهّالسالمّ-الدراسةّلنرىّماّفيهاّمنّقدوةّوأسوةّّفهو
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َّكاَنّ ّذ كرّفيّكتابّهللاِّأنَّه  ّاألتقياءّورمزّاإليمانّوأبوّالضيفان، ّإمام ّالكرماء ّالخلقّالعظيمّوسيد ذو

يق اّنَِّبيًّاّفهوّالقدوةّوالمثل،ّيقولّتعالى:ّ ّ{. هّ َقْدَّكاَنْتَّلك ْمّأ ْسَوةَّحَسَنةِّفيِّإْبَراِهيمَّوَالَِّذيَنَّمعَّ }ِصدِ 

ّّحدود البحث:

)ّوإالّفالصفاتّالحسنةّالتيّّ-عليهّالسالمّ-سيتناولّالبحثّبعضّالصفاتّالتيّتحلىّبهاّإبراهيمّّّّّ

كثيرةّوبابهاّواسع(ّوالتيّيرىّالباحثّأنهّمنّاألهميةّبمكانّأنّتكونّّ-عليهّالسالمّ-تحلىّبهاّإبراهيم

ّقدوةّلمنّأرادّأنّيقتديّبها.

  :الموضوع وأسباب اختيارهأهمية 

تنبثقّأهميةّالبحثّمنّكونهّيتناولّقصةّرسوٍلّمنّأوليّالعزمّمنّالرسل،ّونبياّوردّذكرهّفيّالقرآنّ -1

كثيرا ،ّوبيـانّعظـيمّمـاّاتصفّبهّهذاّالنبيّمنّصفات،ّوبيانّبعضّطرائقهّفيّالدعوةّإلىّهللا؛ّليكـونّ

ّالزمانّفيّات باعّنهجه  .قـدوةّللدعاةّعلىّمرِ 

ّإبراهيم -2 ّبه ّيتمتع ّما ّالسالمّ-إبراز ّالمسلمونّّ-عليه ّفيتـشرف ّالمـسلمين، ّعنـد ّرفيعـة ّمنزلة من

،ّفهمّالورثةّالحقيقيونّلهّعليهّالسالمّفـيّالعقيـدةّالصحيحة،ّقالّتعالى:ّّ-عليهّالسالمّ-باالنتسابّله

َّأْوَلىّالنَّاِسِّبِإْبَراِهيَمَّللَِّذيَنّاتََّبع وه َّوَهـ ّاْلم ْؤِمِنين{]ّآلّعمران:}ِإنَّ َّوالَِّذيَنّآَمن وْاَّوَّللا  َّوِليُّ ّ[68َذاّالنَِّبيُّ

ّإبراهيم -3 ّشخصية ّاحتوته ّما ّالسالمّ-بيان ّبابّّ-عليه ّفـي ّوخـصوصا  ّوجليلة منّصفاتّعظيمة

 .الدعوةّإلىّهللاّتعالىّوصبرهّعلىّاالبتالءاتّوكيفّكانتّعالقتهّبأهله،ّوحاجةّالناسّإلىّذلك

 الدراسة:  أهداف

 تسعىّهذهّالدراسةّإلىّتحقيقّجملةّمنّاألهدافّأهمهاّماّيأتي:ّّّّّ

ومنّبينهمّّ-عليهمّالسالمّّ-بيانّأهميةّالتربيةّبالقدوةّالحسنةّالّسيماّمنّخاللّقصصّاألنبياء -1

 .-عليهّالسالمّ-أبوّاألنبياءّإبراهيم

ّونّقدوةّلمنّأرادّالقدوة.لتكّ-عليهّالسالمّ-إبرازّبعضّالصفاتّالنيّتحلىّبهاّإبراهيمّ -2
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 المبحث األول: القدوة، معناها، أهميتها، دورها في المجتمع.

 المطلب األول: معنى القدوة.

 أوال: لغةً 

َّعَلىّّّّّ لُّ َّأْصٌلَّصِحيٌحَّيد  ّاْلم ْعَتلُّ َّواْلَحْرف  ال  َّوالدَّ يقولّابنّفارسّفيّمعجمّمقاييسّاللغة"ّ)َقَدَو(ّاْلَقاف 

ْيِءَّحتَّىَّيْأِتَيِّبِهّم َساِوي اِّلَغْيِرِه.ِّمْنَّذِلَكَّقوّْ ِّفيّالشَّ ْيِءَّواْهِتَداٍء،َّوم َقاَدَرٍة ْم:ّاْقِتَباٍسِّبالشَّ ْمٍح،ّل ه  َهَذاِّقَدىّر 

ِّمْنه ّاْلف رّ  ّالَِّذيَّيَتَشعَّب  ّاْلَقْدَو:ّاأْلَْصل  ه .َّوف اَلٌنّق ْدَوٌة:ّي ْقَتَدىِّبِه.َّوَيق ول وَن:ِّإنَّ ّ(1)وع ".َأْيَّقْيس 

َّوقَّّّّّّ ّ)ي ْقَتَدى(ِّبِه ِّقْدَوٌة :ّف اَلٌن ّي َقال  ْسَوة  ّ)اْلِقْدَوة (ّاإْلِ :ِّليِّبَكّوجاءّفيّمختارّالصحاح:" ّي َضمُّ،َّفي َقال  ْد

ّ(2))ق ْدَوٌة(ّو)ِقْدَوٌة(ّو)ِقَدٌة(ّ".

ِّلَماّّّّّّ ّوق ْدوٌة ِّقْدَوٌة : ّي َقال  ّاالقتداء، ّمنهَّتْصِريف  ّالذيَّيَتَشعَّب  :َّأصلّاْلِبَناِء وعندّابنّمنظورّأنّالَقْدو 

:ّف اَلّ ِّباْلَياِء.َّوَقِدّاْقَتَدىِّبِه.ّوالق دوةّوالِقدوة:ّاأل ْسوة.ّي َقال  َوةّي ْقَتَدىٌّنّق دّْي ْقَتدىِّبِه..ّوالِقَدى:َّجْمع ِّقْدَوةّي ْكَتب 

ّف اَلٌنّاَلّي قاِديهَّأحدَّواَلّي ماديهَّأحدَّواَلّي باريهَّأحدَّواَلّي جاريهَّأحد،َّوذَّ م .ّي َقال  زِّبِه.ّوالَقْدوة ّالتَقدُّ ِلَكِّإذاَّبرَّ

ْذِّفيِّهْدَيِتكّوِقْدَيِتكَّأيِّفيَماَّكنّْ :ّخ  لِ َها.ّوالِقْدية :ّالِهْدية ،ّي َقال  ّ(3)َتِّفيِه.ِفيّالِخاللّك 

ّمنّخاللّماّتقدمّنجدّأنّالقدوةّتأتيّّبالمعانيّاآلتية:

 .به يحتذى الذي النموذج -1

 المثالّالجيد. -2

 النموذجّأوّالنمط.ّ -3
                                                 

ّ-هـ1399،ّتحقيق:ّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدارّالفكر،ّمعجم مقاييس اللغةأحمدّبنّفارسّبنّزكريا،ّّابنّفارس،ّ-1
 .67صّّ،5ّ،ّجم1979

2-ّّ ّالرازي، ّالحنفي ّالقادر ّعبد ّبن ّبكر ّأبي ّبن ّمحمد ّالمكتبةّمختار الصحاحالرازي، ّمحمد، ّيوسفّالشيخ ّتحقيق: ،
 (249م،)ّص:1999ّهـّ/5ّ،1420ّصيدا،ّطّ،الدارّالنموذجية،ّبيروتّ،العصرية

 .171،ّص15هـ،ّج3ّ،1414ّبيروت،ّط:ّ،ّ،ّدارّصادرلسان العربينظر،ّابنّمنظور،ّحمدّبنّمكرمّبنّعلى،ّّ-3
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 .الفروع ذو األصلّ -4

 ثانيا: القدوة اصطالحاً 

ّهذاّالتعريفّّّّّّ تناولّالعلماءّمفهومّالقدوةّوعرفوهاّعدةّتعريفات،ّكٌلّيعرفهاّمنّالجانبّالذيّيرىّأنَّ

ّيحويّعناصرّالمفهومّجميعها،ّأوّمنّخاللّانطباعاتهّوتوجههّورؤيتهّللقدوة.

عتقاد،ّوبينّفهذاّالندويّيعرفهاّويقول:"ّالقدوةّهيّبمثابةّنموذجّمثاليّواقعيّيجمعّبينّاإليمانّواالّّّّ

ّ(1)الوعيّوالرشدّوالنضج،ّويقومّعلىّالحبّوالطاعةّوالوضوح،ّيقتديّبهّالفردّوالجماعةّقوال ّوعمال ّ".

ّالقدوةّّّّ ّكتابه ّفي ّالخطيب ّمحمد ّاالبتدائيةّّلتالميذ االجتماعية التنشئة في وأثرها ويعرفها المرحلة

اتّالشعوريةّوغيرّالشعورية،ّويلعبّفيّتشكيلهاّبقوله:"ّنمٌطّمنّالسلوكّي حتذىّبهّبعدّكثيرّمنّالعملي

2ّكلّمنّإحساسّالفردّوضميره،ّوتتركّآثاراّقويةّفيّالنفس".

ّالقدوةّّّّّّ إالّأنناّنالحظّفيّهذاّالتعريفّأنهّعامّوالّيحددّماّهوّنوعّالقدوةّالمراد،ّفمنّالمعروفّأنَّ

ونحنّإذّنعر فّالقدوةّالّبدّلناّأنّننطلقّفيّنوعانّقدوةّحسنة،ّوقدوةّسيئةّوهذاّالمفهومّلمّيحددّالنوع،ّ

تعريفناّمنّمنظورّإسالمي؛ّالّسيماّونحنّنتحدثّعنّأفضلّالقدواتّالتيّتمثلتّمنهجّهللاّتعالىّقوال ّ

ّ.-عليهمّالسالمّ-وعمال ّوسلوكا ّواعتقادا ّوهمّأنبياءّهللاّتعالى

ّالسماتّوالقيمّّّّ ّمن ّمجموعة ّهي: ّالقدوة ّيرىّالباحثّأن ّالمقتَدىّبهّّولذا ّالتيّيتحلىّبها الفاضلة

ّليكونّلمنّيقتديّبهّالمثالّالذيّي حتذى؛ّقوال ّوعمال ،ّفكرا ّوسلوكا ،ّنابعا ّمنّالتوجيهاتّاإلسالمية.ّ

 المطلب الثاني: أهمية القدوة

                                                 

 لمنظمة الخامس اللقاء إلى مقدم ،ّبحثبعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصرالندوي،ّأبوّالحسنّالندوي،ّّ-1
ّ.26نيروبي،ّكينيا،ّصّ في اإلسالمي،ّالمنعقد للشباب العالمية الندوة

 العربي التربية ،ّمكتبالمرحلة االبتدائيةلتالميذ  االجتماعية التنشئة في وأثرها القدوةشحات،ّ بن الخطيب،ّمحمدّ-2
ّ.40الخليج،ّالرياض،ّص لدول
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تعانيّمجتمعاتناّفيّكثيرّمنّاألحيانّمنّغيابّالقدوةّالحسنة،ّفعندّحديثناّعنّاإلسالمّوعظمتهّّّّّّ

ّهناكّبونا ّشاسعا ّبينّماّهوّمسطورّفيّكتابّربناّوسنةّنبيناّمحمدّ ،ّوبينّوقيمهّالعلياّفإنناّنجدّأنَّ

ّماّهوّموجودّعلىّالواقع.

نكادّنجدّمنّي قتدىّبهّإالّماّرحمّربي،ّولذاّكانّمنّاألهميةّفعندماّتتجهّأنظارناّإلىّواقعناّفالّّّّّّ

،ّولذاّكثرّالحديثّفيّالقرآنّالكريمّعنّ-عليهمّالسالمّ-بمكانّالتأسيّواالقتداءّبأنبياءّهللاّتعالىّورسله

ّمنّأرادّاالقتداءّوالتأس ّالمسلمين،ّيرجعّإليها ّفيّحياة ّالنماذجّالربانيةّالمكرورة؛ّلكيّتظلّحيَّة  يّهذه

ّبالنماذجّالكاملة،ّوالسيرّعلىّمنهجهمّالقويم.

ّالقدوةّالحسنةّوسيلةّهامةّمنّوسائلّالتعليمّالفاعلة،ّوقدّأرسلّهللاّاألنبياءّوالرسلّعليهمّّّّّّ ّتعدُّ لذا

َّمْنَّخَلَقَّوه َوّ}ّّالسالمّلتعليمّالناسّوبيانّماّيصلحّحالهمّوهوّأعلمّبماّيصلحهم،ّقالّتعالى: َأاَلَّيْعَلم 

ّاْلَخِبير{]ّالملك: ّ[.14اللَِّطيف 

ّانتشارا ،ّوهوّأسلوبّقديم،ّبلّهوّمنّأقدمّّّّّّ ّأسلوبّفيّالتعليمّمنّأنجحّالوسائلّوأكثرها ّفالقدوة "

 يعلم غراب ا هللا أساليبّالتعليم،ّتمتدّجذورهّمعّجذورّاإلنسان،ّبلّتعلَّمّابنّآدمّقابيلّالذيّقتلّأخاه،ّأرسل

 من ولعله موجهون، وال كتب وال معلموّن وال مدارس فيه تكن لم وقت أخيهّفي سوءة يوارّي كيف قابيل

ّ(1)."أخيه سوءة يوارّي كيف بالقدوة يعلمه غراب ا للقاتل يرسلّهللا أن المنطق

 فكانتّخيرّوسيلةّللتعبير،ّوخيرّوسيلةّللتقويم،ّومنّهناّنرىّتوجيهّهللاّتعالىّرسولهّالكريمّمحمدّّّّّ

ّّ:َداه م ّاْقَتِدْهّق لّالََّّأْسَأل ك ْمَّعَلْيِهَّأْجر اّاالقتداءّبمنّسبقهّمنّالرسل،ّقالّتعالى }ّأ ْوَلـِئَكّالَِّذيَنَّهَدىَّّللا  َّفِبه 

ّ[.90ِإالَِّّذْكَرىِّلْلَعاَلِمين{]ّاألنعام:ِإْنّه َوّ

ّفكريا ّّّّّّ ّتأثيرّكبيرّوفاعلّفيّالشخصيةّوتكوينها ّالحسنةّمنّأكثرّالوسائلّالتيّلها ّالقدوة ّأنَّ كما

ّالسلوكّ ّوبين ّالبحتة ّالنظرية ّالمبادئ ّبين ّالتوفيق ّفي ّالبارز ّالدور ّولها ّواجتماعيا ، ّونفسيا  وسلوكيا 

                                                 

ّ.164،ّص،ّغزة3،ّطاإلسالم في والتعليم التعلم أساليبإحسان،ّ اآلغا،ّ-1
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ّهللاّتعالىّبهّوبأنّالّيكونّهناكّانفصالّبينهماّقالّتعالى:ّّالعملي،ّالذيّأمرنا وَنّالنَّاَسِّباْلِبرِ  }َّأَتْأم ر 

ْمَّوَأنت ْمَّتْتل وَنّاْلِكَتاَبَّأَفاَلَّتْعِقل ون{]ّالبقرة: }َّياَّأيَُّهاّالَِّذيَنَّآَمن واِّلَمَّتق ول وَنّوقولهّتعال:ّ[،44َّوَتنَسْوَنَّأنف َسك 

ّ[.2َعل ون{]ّالصف:َماّاَلَّتفّْ

ّالذينّيحملونّالمنهجّاإللهي،ّومنّثمّّّّّّ وعلىّذلكّيكونّوصفّاالقتداءّبالرسلّعليهمّالسالمّفهم

يكونّواقعا ّملموسا ّفيّحياتهمّيقولّسيدّقطب"ّوالرسالةّمنهجّإلهيّتعيشهّالبشرية،ّوحياةّالرسولّهيّ

الذيّيدعوّقومهّإلىّاالقتداءّبه،ّوهمّبشر،ّفالّّالنموذجّالواقعيّللحياةّوفقّذلكّالمنهجّاإللهي،ّالنموذج

ّأنّيكونّرسولهمّمنّالبشرّليحققّنموذجا ّمنّالحياةّيملكونّهمّأنّيقلدوه". ّ(1)بدَّ

ّالخيرّفيّأمةّّّّّّ ّوكلُّ ّغثاؤها، ّعالها ّفالّخيرّفيّأمة ّوخطرها، ّأهميتها ّفيّالمجتمعّلها ّفالقدوة "

 القدوة، حسن من قوتها تستمد عالهاّفضالؤها،ّوفيّالحالةّاألولىّيكونّالمناخّصالحا ّتماما ،ّفالدعوة

ا العكس ويحدث صالحها، في يجدّسنده والداعية  المحيط المجتمع في وفسدت القدوة ساءت إذا تمام 

ا والداعية بالدعوة وقدّتنبهّالسفّالصالحّلخطرّالقدوةّوعظيمّأمرهاّوأهميتهاّفيّالتربية،ّفهذاّعمرو2ّّ."مع 

ّفإنّ ّليكنّأولّإصالحكّلولديّإصالحكّلنفسك، ّالقيمةّفيقولّله:" ّإلىّهذه بنّعتبةّيوجهّمعلمّولده

ّعنده ّ(3)مّماّصنعت،ّوالقبيح ّعندهمّماّتركت".عيونهمّمعقودةّبعينك،ّفالَحَسن 

ّالمربيّّّّّّ ّبطبيعة ّيتأثر ّالمتربي ّفإن ّولذا ّوالقدوة، ّبالمحاكاة ّالتأثر ّعلى ّتعالى ّهللا ّفطرهم فالبشر

ّالرفيعةّ ّاألنماط ّوعن ّالتجارب ّأصحاب ّوعن ّواألصلح، ّاألفضل ّعن ّالبشر ّويبحث ّدائما، ويحاكيه

ّ(4)سيرهاّوتلتزمّالمنهجّوالطريقّالذيّسارّعليه.والنماذجّالطيبةّحتىّتحذوّحذوهاّوتسيرّ

                                                 

 .2961،ّص5،جّهـ17ّ،1412ّ،ّطالقاهرة،ّبيروت،ّدارّالشروّق،ّفي ظالل القرآن، سيدّقطبّإبراهيمقطب،ّّّ-1
ّمحمدّ-2 ّ البادي، ّالقاهرة،ّ مجلة ،المجتمعات اإلسالمية في الحسنة القدوة وأهمية والداعية الدعوةمحمد، األزهر،

ّ.42ص
ّربه،ّّ-3 ّبنّعبد ّبنّمحمد ّأحمد ّاألندلسي، ّربه ّالعقد الفريدابنّعبد ّالكتبّالعلمية، ّجهـ1ّ،1404ّ،ّطبيروت، ،2ّ،

 .272ص
 .56صّ،1987ّ،ّجدة منبرّاإلسالم، ،ّمجلةالصالح المجتمع بناء في وأثرها القدوة،ّرزّق الطويل،ّالسيدينظرّّ-4
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ّالنماذجّهمّأنبياءّهللاّتعالىّورسله،ّفالتربيةّباالقتداءّبهمّمنّأنجعّالطرقّّّّّّ ّأفضلّهذه ّأنَّ والّشكَّ

ّالموصلة،ّوالتيّتؤتيّثمارهاّفيّأسرعّاألوقات؛ّموفرةّبذلكّالوقتّوالجهدّعلىّالمربين.

ّالرسّّّّّ ّفيهمّالمثالّلَلسوةّالحسنة،ّبهمّوقدّرأىّالناسّأنَّ لّقدّاتصفواّبصفاتّالقدوةّالحسنة،ّفرأوا

مونّماّاعوجّمنّسلوكهم،ّفكمالّصفاتهمّالبشريةّتجعلّمنهمّالمالذّ يستدركونّنقصهم،ّومنّخاللهمّيقوِ 

مروءةّللمربين،ّفالمربيّإنّلمّيكنّقدوة ّيرىّفيهّالمتربيّقوةّاإليمانّوحسنّالسمت،ّوالسالمةّمنّخوارمّال

ّفماّيهدمهّأكثرّمماّيبنيه.

ّيريدّأنّّّّّّ ّالنماذجّالواقعيةّعنّتلكّالكماالتّوالبطوالت،ّوما ّالقدوةّالحسنةّمدرسةّتقدمّلطالبها إذا 

ّيصلّإليهّاإلنسانّويتأثرّفيه،ّوينهلّمنّهذاّالمعينّالذيّالّينضبّالمتصلّبحبلّهللاّالذيّالّينقطع.

أيضاّفيّماّتتركهّمنّأثٍرّعلىّالشخصّأكثرّمنّالكالم،ّفمهماّط لبّوتكمنّأهميةّالقدوةّالحسنةّّّّّّ

ّيكونّ ّولربما ّالمطلوب، ّاألثر ّفلنّتجد ّمنّخاللّالكالم منّشخٍصّأنّيتحلىّبالفضائلّويقبلّعليها

ّالعملّبماّتتحدثّعنهّووجودّ التصديقّواإلقناعّبماّتتكلمّعنهّالّيؤتيّثمارهّوالّيكونّلهّجدوى،ّإالّأنَّ

ّمنّخصائصّالسلوكّالبشريّهذهّالصف اتّواقعا ّملموسا ّيدفعّاإلنسانّلالقتناعّوالرضوخّإليها،ّوهذاّيعدُّ

ّالذيّيقبلّفيّالعادةّعلىّاألعمالّوالسلوكّأكثرّمنّإقبالهّعلىّاألفكارّالمجردة.

يحتاجّوعليهّفإنّالقدوةّالحسنةّتعدّحاجةّضروريةّلَلفرادّكبيرهمّوصغيرهمّذكرهمّوأنثاهم،ّفاإلنسانّّّّّ

ّوالّسيماّ ّالحسنة ّالقدوة ّأهمية ّتكمن ّوبهذا ّعلىّخطاه، ّويسير ّيتمثَّله ّإلىّمن ّالحياة ّتفاصيل فيّكل

ّبالكماالتّالبشريةّالتيّهيأهاّهللاّتعالىّلذلك.

 المطلب الثالث: دور القدوة في المجتمع

ّّّّّّ ّدورّالقدوةّالحسنةّفيّبناءّاإلنسانّوبناءّالمجتمعّوالحضارةّالّيستطيعّأنّيتجاهلهّأحد،ّبلّإن  إنَّ

ّفيّ ّاإلسالم ّحيثّإن ّالحسنة، ّالقدوة ّعلى ّقامتّقيّجانبّمنها ّمنها ّاإلسالمية ّوخاصة الحضارات؛
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ّذهبّالمسلمونّكتجا ّوإنما ّينتشرّعنّطريقّالجيوشّالفاتحة، ّلم ّيحملونّأخالقّجنوبّشرقّآسيا ر

ّاإلسالم،ّفكانواّخيرّقدوةّلمنّيتعاملونّمعهم،ّفغزواّالقلوبّقبلّأنّيغزواّاألراضيّوالبلدان.

ّقولهّّّّّّّ ّفي ّفمثال ّعدة، ّمواضع ّفي ّوذلك ّالمجتمع ّبناء ّفي ّالقدوة ّضرورة ّالكريم ّالقرآن ّذكر ولقد

وْاَّلْوآلّأ نِزَلَّعَلْيهِّّتعالى: ّالَِّذيَنَّكَفر  َّقْوٍمَّهاد{]ّالرعد:ّ}َّوَيق ول  بِ ِهِّإنََّماَّأنَتّم نِذٌرَّوِلك لِ  ّ[.7آَيٌةّمِ نّرَّ

ّهاٍد(ّأيّولكلّأمةّقائدّيدعوهمّإلىّسبلّالخير،ّفطرهّهللاّّّّّّ َّقْوٍم يقولّالمراغيّفيّتفسيره:ّ")َّوِلك لِ 

هؤالءّالهداةّفيّكلّعلىّسلوكّطريقهّبماّأودعّفيهّمنّاالستعدادّلهّبسائرّوسائله،ّوقدّشاءّأنّيبعثّ

ّفالحكماءّ ى،ّوأولئكّهمّاألنبياءّالذينّيرسلهمّلهدايةّعباده،ّفإنّلمّيكونوا زمانّكيّالّيتركّالناسّسد 

ّوحميدّ ّاألخالق ّوفضائل ّالشرائع ّمن ّخلفوا ّبما ّويقتدون ّسننهم ّعلى ّيسيرون ّالذين والمجتهدون

ّ(1)الشمائل".

ّاألنبياءّّّّّ ّقبلهم ّالمصلحينّوِمن ّعليّ-فدور ّالسالم ّمنّّ-هم ّفالّبدَّ ّالمجتمعات، ّإلعمار ّمهٌم دوٌر

وجودّالقدوةّالتيّيقتديّبهاّالناسّليتبعواّمنّخاللهاّطريقّالخيرّوالصالح،ّويسيرواّمنّخاللهاّالطريقّ

يّمجتمعاتناّالمهالكّالتيّحلَّتّباألممّالسابقة،ّحيثّكانتّقدواتهمّماّوجدواّعليهّآباءهمّ اآلمنةّالتيّتنحِ 

ّىّطريقهمّمهتدون.وهمّعل

ّمهمةّاألنبياءّوالرسلّّّّ لمّتكنّنقلّالناسّوتحويلهمّمنّعقيدٍةّإلىّعقيدٍة،ّولكنَّهاّّ-عليهمّالسالمّ-إنَّ

ّالناصعةّ ّالعقيدة ّعلىّضوء ّوالمجتمعّمنّجديد ّالفرد ّكانتّمهمةّصياغة ّأكبرّمنّذلك، كانتّمهمة 

عليهمّّ-ةّواالقتصادّواالجتماع،ّولذاّكانّدورهمالصحيحة،ّصياغةّتحولّالمجتمعّبأفرادهّفيّعالمّالثقاف

فيّالناس،ّفكانتّالقدوةّّ-بكلّماّأوتواّمنّإيمانّعميقّ-دورا ّبارزا ّوضعواّعلىّعاتقهمّالتأثيرّ-السالم

                                                 

1-ّّ ّالمراغي ّمصطفى، ّبن ّتفسير المراغيأحمد ّبمصر، ّوأوالده ّالحلبي ّالبابي ّمصطفى ّومطبعة ّمكتبة ّطشركة ،1ّ،
 .73،ّص13ّج،ّم1946ّّ-هـ1365ّّ
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الحسنةّالمحركّالرئيسّحتىّتتبعهمّالبشريةّلماّترىّمنّقيمّومثلّعلياّالّتجدهاّإالّفيّمنّأوتيّحظا ّ

ّلربانية.وافرا ّمنّالتربيةّا

األسوةّالحسنةّوالقدوةّالصالحة،ّحينّّ-رضوانّهللاّعليهمّ-وصحابتهّالكرامّ"ولناّفيّرسولّهللاّّّّّّ

ّالصالحةّبصالحّقدوتها،ّّ ّالتربية ّاإلسالمية ّالدعوة ّوجدتّفيه ّمثاليا ، ّمجتمعا  ّالمنورة ّفيّالمدينة أقاموا

ّّ(1)فنمتّوقويتّوذاعتّفيّبقاعّاألرض".

ّالبناءّّ-عليهّالسالمّ-رتّالقدوةّفيّبناءّمصرّزمنّيوسفونرىّكيفّأثّّّّ ّتأثير،ّولمّيكنّهذا أيما

التأثيرّالبالغّفيّالمجتمعّآنذاك،ّبدءا ّمنّّ-عليهّالسالمّ-وهذاّاإلنقاذّإالّبعدّأنّكانّلشخصيةّيوسف

جناّمعه ،ّوماّكانّأيضا ّالملكّوانتهاءّبالنسوةّالالتيّقطعنّأيديهنّلماّرأينه،ّمرورا ّبالسجينينّالذينّس 

ّالمجتمعّ ّمن ّمتنوعة ّشرائح ّتمثل ّالشخصيات ّهذه ّأنَّ ّولعمري ّالعزيز، ّامرأة ّشخصية ّفي ّتأثير من

ّالمصري،ّوكذلكّماّكانّمنّتأثيرّفيّالمجتمعّبعدّخروجهّمنّالسجنّوبعدّتسلمهّزمامّالمسؤولية.

فيّبناءّالحضارة،ّفهيّدافعةّللعملّفالقدوةّلهاّدوٌرّكبيٌرّفيّبناءّالمجتمعّسواءّفيّسلوكهّوقيمه،ّأمّّّّّ

دّومواجهةّاألزماتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّقالّتعالى: ه ْمّّوالتوحُّ َّبْعض  }َّواْلم ْؤِمن وَنَّواْلم ْؤِمَنات 

اَلَةَّوي ْؤتّ  وِفَّوَيْنَهْوَنَّعِنّاْلم نَكِرَّوي ِقيم وَنّالصَّ وَنِّباْلَمْعر  وَله َّأْوِلَياءَّبْعٍضَّيْأم ر  َكاَةَّوي ِطيع وَنَّّللا ََّوَرس  وَنّالزَّ

َّّللا ََّعِزيٌزَّحِكيم{]التوبة: ّ[.71أ ْوَلـِئَكَّسَيْرَحم ه م َّّللا  ِّإنَّ

تمثلتّفيهاّّالتيّكانتّقدوة ّفيّكلّشيء"ّفشخصيةّالرسولّّوهذاّماّرأيناهّفيّشخصيةّالرسولّّّّّّ

ّرسولّكانّلهّمث كانّأبا ّوماّكلّرسولّكانّأبا ،ّوكانّّلّهذا،ّفالرسولّجوانبّالحياةّكلها،ّوماّكلُّ

زوجا ّوماّكلّرسولّتزوجّ...ّوبعثّلإلنسانيةّعامةّفشرعّلهاّبأمرّهللاّماّيلزمهاّفيّكلّجوانبّحياتهاّ

ّ ّالمنزلّعلىّمحمد ّجعلّاإلسالم ّوالسياسية... ّوالعباديةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّواألخالقية ّالعقدية

                                                 

 .42ص،ّاإلسالميةالمجتمعات  في الحسنة القدوة وأهمية والداعية الدعوة البادي،ّ-1
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ّلدينهّكلهّفيّكلّجوانبه،ّحتىّتقومّنظاما ّشامالّ  ّالبشرّكلها،ّوجعلّحياةّرسولهّنموذجا  ّلجوانبّحياة

ّّّ(1)الحجةّعلىّالناسّمرتين،ّمرةّبالبيانّالنظريّومرةّبالبيانّالعملي".

 فمنهمالروادّ من رائعةّ  أجياالّ  أنتجت الريادة هذه قدوتهمّوإمامهم"ّفالّريبّأنَّّّفمنّكانّرسولّهللاّّّّّ

 – طالب أبي بن عفان،ّوعلي بن الخطاب،ّوعثمان بن وعمر الصديق، بكر السياسي:ّأبو المستوّى على

 أبي بن وسعد الجراح، بن عبيدة ،ّوأبودالولي بن خالد: العسكرّي المستوّى على ومنهم – عنهم هللا رضي

 بن الرحمن االقتصادي:ّعبد المستوّى ،ّوعلى عنهمّهللا رضي  وغيرهم العاص، بن وعمرو وقاص،

 العلمي:ّأبو المستوّى ،ّوعلى-عنهم هللا رضي -وغيرهم العوام، والزبيرّبن هللا،ّ عبيد بن وطلحة عوف،

ّ(2)."وغيرهم ،ّ-عنهم هللا رضي -جبل بن ومعاذ مسعود، بن وعبدّهللا الغفاري، ذر

ّهذاّهوّالدورّالرياديّالمأمولّفيّكلّمجتمع،ّريادةّفيّالجانبّالسياسيّوفيّالجانبّّّّّّ والّشكّأنَّ

ّحضارةّحينّتقومّإنماّتقومّعلىّهذهّالجوانبّالرئيسة،ّ العسكريّوفيّالجانبّاالقتصاديّوالعلمي،ّوكلُّ

ّولذاّفالقدوةّتلعبّدورا ّفيّإعمارّالمجتمعاتّوحضارتهاّوريادتها.

 ظروف بعيدّباستقراء حد إلى مرهوّن لدورها استردادها ومعاودة األمة نهوض بأنَّّ القول صح وإذاّ     "

 بعث في السيرة والسنةّوتطبيقات الكتاب بقيم االقتداء أهمية يظهر حينها األول، في ميالدها وشروط

ّ".3جديد من المسلمة األمة

ّوهيّمنّّّّّّ ّوالجماعاتّواألمم، ّعلىّنجاحّاألفراد ّالتيّتساعد ّالعوامل ّمنّأكثر ّالحسنة ّفالقدوة إذا 

ّمجتمع،ّ ّالمهمةّواألركانّاألساسيةّفيّصالحّأيِ  الروافدّالمهمةّأليّعمليةّتربوية،ّوهيّمنّاألعمدة

ّوهيّالمعينّعلىّالتقدمّوالنجاحّوتحقيقّاألهدافّالتيّتوضعّعلىّحدّسواء.

ّ

                                                 

 .127،ّصالرسول صلى هللا عليه وسلمحوى،ّسعيد،ّّ-1
ّ.177صالفرقان،ّ دارالنبوية،  السيرة في القدوةرجب،ّ األسمر،ّأحمدّ-2
ّ.7الرياض،ّص للكتابّاإلسالمي، العلمية الدار ،والحركة والدعوة الفكر في مراجعاتعبيد،ّ عمر حسنة،ّ-3
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 المبحث الثاني: التربية بالقدوة من خالل قصة إبراهيم عليه السالم

،ّولقدّعنيّعنايةّشديدةّ-عليهمّالسالمّ-حفلّالقرآنّالكريمّبالحديثّعنّقصصّاألنبياءّوالرسلّّّّّ

ّبحياةّالرسل،ّوذْكرّكثيٍرّمنّتفاصيلّحياتهمّاألسريةّوالدعويةّوالحياتية.

ّ،ّومنهم(1)ومنّحكمةّهللاّتعالىّأنّجعلّأولئكّاألنبياءّيتفاضلونّبينهم،ّفمنهمّرسلّومنهمّأنبياءّّّّّ

ّمنّ ّحسبّنصيبه ّدرجاتّكٌل ّورفعّهللاّبعضهم لّعلىّبعض، ّمنّف ضِ  ّومنهم ّمنّالرسل، ّالعزم أولو

ْنه مّمَّنّّالدعوةّوشدةّاالبتالءّالذيّالقاهّفيّحياتهّقالّتعالى: ْلَناَّبْعَضه ْمَّعَلىَّبْعٍضّمِ  َّفضَّ ل  }ِّتْلَكّالرُّس 

ْمَّدَرَجاٍت...ّاآل ّ[.253ية{]ّالبقرة:َّكلََّمَّّللا  َّوَرَفَعَّبْعَضه 

عليهّّ-،ّوهيّموضوعّدراستنا،ّإبراهيم-عليهّالسالمّ-ومنّبينّهذهّالقصصّقصةّخليلّهللاّإبراهيمّّّّّ

الذيَّأمرّهللاّتعالىّنبيَّهّّ-عليهّالسالمّ-أبوّاألنبياء،ّوواحدّمنّأوليّالعزمّمنّالرسل،ّإبراهيمّ-السالم

اَّوَماَّكاَنِّمَنّاْلم ْشِرِكين{]ّ:ّ}ّوأمَّتهّات باعّملتهّقالّتعالىّمحمداّ َّأْوَحْيَناِّإَلْيَكَّأِنّاتَِّبْعِّملََّةِّإْبَراِهيَمَّحِنيف  ث مَّ

الذيّأوالهّهللاّتعالىّصفاٍتّعظيمة ّجليلة ّتحلَّىّبهاّفكانتّنبراسا ّّ-عليهّالسالمّ-إبراهيم[،123ّالنحل:

ّيقّاألنبياء.للسالكين،ّيقتفيّأثرهّمنّأرادّاالهتداءّوالسيرّعلىّطّر

ولذاّسيفردّالباحثّفيّهذهّالدراسةّمجموعةّمنّأهمّالصفاتّالتيّتحلىّبهاّإبراهيمّعليهّالسالمّلنرىّّّّّ

ّفيهاّمجالّالقدوةّالحسنة.

 المطلب األول: القدوة الحسنة في دعوته إلى هللا تعالى

َِّحِنيف اَّوَلْمّ:ّ}ِّإنَّّوصفّهللاّتعالىّإبراهيمّّعليهّالسالمّبأنهّأم ٌة،ّقالّتعالىّّّّ َّقاِنت اّّلِل  ِّإْبَراِهيَمَّكاَنّأ مَّة 

ِّمَنّاْلم ْشِرِكين{]ّالنحل: فقدّجمعّبينّخصالّالخيرّكلهاّالتيّتكونّعندّأمٍةّبأكملها،ّوبماّأنهّ[،120َّيك 

ّأنّيكونّقدوة ّللدعاة،ّيحتذيّبهّمنّأرادّأنّيدعوّالناسّإلىّربّ ّالعالمين.يتمتعّبهذهّالصفاتّإذا ّفالّبدَّ

                                                 

 بشريعةّمستقلة،ّوالنبيّمنّجاءّتابعا ّلشريعةّمنّسبقه،ّفكلّرسولّنبيّوليسّكلّنبيّرسول.الرسولّهوّمنّجاءّّ-1
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ّدعوتهّقدّشملتّجميعّفئاتّالمجتمعّفلمّتقتصرّّ-عليهّالسالمّ-وعندّتتبعّقصةّإبراهيمّّّّّ نجدّأنَّ

علىّفئةّوتتركّاألخرى،ّنجدهّبدأّالدعوةّبدعوةّأقربّالناسّإليه،ّفقدّصورّلناّالقرآنّدعوةّإبراهيمّألبيهّ

يق اّنَِّبيًّاّ:ّ}َّواْذك ْرِّفيّاْلِكَتاِبِّإْبَراهِّحيثّقالّهللاّتعالى َّماّاَلّّيَمِّإنَّه َّكاَنِّصدِ  ِإْذَّقاَلّأَلِبيِهَّياَّأَبِتِّلَمَّتْعب د 

َّواَلّي ْغِنيَّعنَكَّشْيئ اّ َّواَلّي ْبِصر  َياَّأَبِتِّإنِ يَّقْدَّجاءِنيِّمَنّاْلِعْلِمَّماَّلْمَّيْأِتَكَّفاتَِّبْعِنيّأَْهِدَكِّصَراط اَّّيْسَمع 

ْيَطاَنَّكاَنِّللرَّْحَمِنَّعِصيًّاَّّسِويًّاّ ّالشَّ ْيَطاَنِّإنَّ َكَّعَذاٌبَّّياَّأَبِتّاَلَّتْعب ِدّالشَّ َّأنَّيَمسَّ َياَّأَبِتِّإنِ يَّأَخاف 

َنّالرَّْحمَّ ْيَطاِنَّوِليًّاّمِ  ْرِنيّنَّفَتك وَنِّللشَّ َمنََّكَّواْهج  َّلِئنّلَّْمَّتنَتِهّأَلْرج  {َّقاَلَّأَراِغٌبَّأنَتَّعْنّآِلَهِتيَّياِّإْبراِهيم 

َّكاَنِّبيَّحِفيًّا َّلَكَّربِ يِّإنَّه  َّعَلْيَكَّسَأْسَتْغِفر  َّساَلٌم َّقاَل َّتْدع ونَّ َمِليًّا َّوَما َِّوَأْدع وَّربِ يَّوأَْعَتِزل ك ْم وِنَّّللاَّ ِّمنّد 

َعاءَّربِ يَّشِقيًّا{ّ]ّمريم: ّ[48-41َعَسىَّأالََّّأك وَنِّبد 

وفيّهذاّإرشادّوتوجيهّلمنّأرادّأنّيدعوّإلىّتوحيدّهللاّتعالى،ّكيفّتكونّدعوتهّوخاصةّمعّأقربّّّّّّ

حنانّوالعطفّوالرقة،ّوهكذاّيجبّأنّفيهاّالشفقةّوالّ-عليهّالسالمّ-الناسّإليه،ّفقدّكانتّكلماتّإبراهيم

ّأمرّهللاّتعالى:ّ ّبأهلهّأوال ،ّويخصهمّبمزيدّمنّالرعايةّوالعنايةّكما َّعِشيَرَتَكّيكونّالداعيّيبدأ َّوَأنِذْر {

ّ[.214اأَلْقَرِبين{]الشعراء:

ّمنهاٍجّوأقومّسبيل،ّواحتجّعليهّّّّّ ّولقدّسلكّعليهّالسالمّفيّدعوتهّأحسَن أبدعّّيقولّأبوّالسعود:"

ةّالرشاد،ّ احتجاجّبحسنّأدٍبّوخلٍقّجميل؛ّلئالّيركَبّمتَنّالمكابرةّوالعنادّوالّيتنكَبّبالكليةّعنَّمَحج 

ّكلّعاقلّمنّعالمّوجاهلّويأبىّالركونّإليهّفضال ّعنّ ّبهّعقل  حيثَّطلبّمنهّعلَةّعبادِتهِّلماّيستخف 

ىّأنّيتبعهّليهدَيهّإلىّالحقّالمبينِّلماّأنهّلمّعبادتهّالتيّهيّالغايةّالقاصيةّمنّالتعظيم،...ّثمّدعاهّإل

را ّلدعوتهّبماّمرّمنّاالستمالةّواالستعطافّ ّمصد  يكنّمحظوظاّمنّالعلمّاإللهيّمستقال ّبالنظرّالسوي 

ّأباهّبالجهلّالم فِرطّوإنّكانّفيّأقصاّياّأبتِّإن يَّقْدَّجاءِنيِّمَنّالعلمَّماَّلْمَّيْأِتَك{حيثّقال:ّ}ّ هّولمّيِسمِ 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

268 

ّمنّ ّسلكاه ّبأحوالّما ّأعرَف ّله ّرفيٍق ّفيّصورة ّبلّأبرزّنفسه ّالفائقّوإنّكانّكذلك، ّبالعلم والّنفَسه

ّ(1)الطريق".

ّتقتضيهّّّّّّ ّما ّوهذا ّأبت( ّيا (ّ ّبقوله: ّيصدرها ّكانّيقولها ّففيّكلّدعوة ّبأدبّجم، ّخاطبّأباه فقد

ّيعاّفكيفّبمنّلهّحقّعليك؟الدعوةّإلىّهللاّتعالى،ّوهكذاّيكونّأسلوبّالداعيةّمعّالناسّجم

ّعلىّأبيهّبحجةّقوية،ّوكيفّأقامّالدليلّعلىّبطالنّمعتقدّّ-عليهّالسالمّ-ثمّنرىّإبراهيمّّّّ كيفّاحتجَّ

ّأبيه؛ّليردهّعنّغيهّوعناده،ّويضعهّعلىّطريقّالهدىّوالصالحّوالرشاد.

،ّفبدأّبالدعوةّإلىّتوحيدّهللاّثمّدعاّقومهّالذينّكانواّيعبدونّاألصنام،ّومنهمّمنّكانّيعبدّالكواكبّّّّ

تعالىّوعبادتهّوحده،ّوأبطلّماّيعبدونّمنّدونّهللاّتعالى،ّوبيَّنَّأنَّهّإفكّمفترى،ّوقررّلهمّماّهمّعليهّ

واّّمنّالضالل،ّوبيَّنّمصيرهمّإنّلمّيستجيبواّلدعوةّهللاّتعالىّّقالّتعالى: }َّوِإْبَراِهيَمِّإْذَّقاَلِّلَقْوِمِهّاْعب د 

نت ْمَّتْعَلم وّنَّللاََّّ ّالَِّذيَنَّتْعب د وَنَّّواتَّق وه َّذِلك ْمَّخْيٌرّلَّك ْمِّإنّك  َِّأْوَثان اَّوَتْخل ق وَنِّإْفك اِّإنَّ وِنَّّللاَّ وَنِّمنّد  ِإنََّماَّتْعب د 

وهّ  ْزَقَّواْعب د  ِّالرِ  ِّاَلَّيْمِلك وَنَّلك ْمِّرْزق اَّفاْبَتغ واِّعنَدَّّللاَّ وِنَّّللاَّ واَّله ِّإَلْيِهّت ْرَجع وّنِمنّد  َوِإنّت َكذِ ب واَّفَقْدَّّّواْشك ر 

وِلِّإالَّّاْلَباَلغ ّاْلم ِبين{)]ّالعنكبوت: ّ[.18-16َكذََّبّأ َمٌمّمِ نَّقْبِلك ْمَّوَماَّعَلىّالرَّس 

يفهمهّمنّدعاّقومهّوبدأّباألهم،ّولمّيكنّهناكّتعقيدّوالّغموض،ّرتَّبّماّيريدّعرضهّترتيبا ّدقيقا ّّّّّ

نّبكلّصاحبّدعوةّأنّيتبعّهذاّالنهجّفيّعرضهّللدعوة،ّدعوتهّخاليةّمنّالتعقيدّ يسمعه؛ّوهكذاَّيحس 

والتقعرّوالتشدقّفيّالكالمّالذيّالّطائلّتحته،ّفالناسّبحاجةّإلىّمنّيبسطّلهمّدينهمّويأخذّبأيديهمّإلىّ

ّالهدىّالّأنّينفرهمّمنه.

وذلكّبسؤالهمّعنّالجدوىّمنّعبادتهمّلَلصنام،ّوهلّهيّتنفعّأوّّوفيّمقامّآخرّيقيمّعليهمّالحجةّّّّّ

ّإالّالتبعيةّالعمياء،ّواالقتداءّالسي ئ،ّقالّتعالى: َّنَبَأّّتضر،ّوهلّهناكّفائدةّمنّعبادتها َّعَلْيِهْم َّواْتل  {

                                                 

،ّّدارّإحياء9ّمّإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوّالسعودّالعمادي،ّمحمدّبنّمحمدّبنّمصطفى،ّّ-1
 .267،ّص5ّ،ّجبيروتّ–التراثّالعربي
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وّنِّإْبَراِهيمّ َّقاَلّأَلِبيِهَّوَقْوِمِهَّماَّتْعب د  َّلَهاَّعاِكِفينِّّإْذ اَّفَنَظلُّ َّأْصَنام  ِّإْذَّّقال واَّنْعب د  َقاَلَّهْلَّيْسَمع وَنك ْم

وّنَّتْدع وّن رُّ وّنَّّقال واَّبْلَّوَجْدَناّآَباءَناَّكَذِلَكَّيْفَعل وّنَّأْوَّينَفع وَنك ْمَّأْوَّيض  نت ْمَّتْعب د  َأنت ْمَّّّقاَلَّأَفَرَأْيت مّمَّاّك 

ّ م  ّاأَلْقَدم وّنَوآَباؤ ك  ّاْلَعاَلِمينّ َّربَّ ِّإالَّ ّلِ ي وٌّ َّعد  ْم َّفِإنَّه  َّيْهِدينّ َو َّفه  ّي ْطِعم ِنيّّالَِّذيَّخَلَقِني َوالَِّذيّه َو

َوَّيْشِفينّ{]الشعراء:َّّوَيْسِقين َّفه  ّ[.80ّ-69َوِإَذاَّمِرْضت 

لكّبعدّأنّدعوهّللخروجّمعهمّإلىّوفيّمسلكّآخرّأقامّإبراهيمّّعليهّالسالمّالحجةّعلىّقومه،ّوذّّّّ

ّدبَّرّلهمّحجةّتبهتهم،ّوتبيَّنّعوارّأصنامهمّوعدمّالجدوىّمنها،ّقالّ عيدّلهم،ّلكنهّاعتذرّعنّذلكّثم 

نَّاِّبهَّعاِلِمينّتعالى َّوك  ّالَِّتيَّأنت ْمِّإْذَّقاَلّأَلِبيِهَّوَقْوِمِهَّماَّهِذِهّالّ:ّ}َّوَلَقْدّآَتْيَناِّإْبَراِهيَمّر ْشَده ِّمنَّقْبل  تََّماِثيل 

َّعاِكف وّن َّعاِبِدينَّلَها َّلَها ّآَباءَنا َّوَجْدَنا ّمُِّبينَّقال وا ِّفيَّضاَلٍل ْم َّوآَباؤ ك  َّأنت ْم نت ْم ّك  َّلَقْد َّأِجْئَتَناَّّقاَل َقال وا

ّالالَِّعِبين ِّمَن َّأنَت َّأْم ّوَِّّباْلَحقِ  َماَواِت ّالسَّ َّربُّ بُّك ْم ّرَّ َّبل ّمِ َنَّقاَل َّذِلك م َّعَلى َّوَأَنا َّفَطَره نَّ ّالَِّذي اأَلْرِض

اِهِدين َّأْصَناَمك مَّبْعَدَّأنّت َولُّواّم ْدِبِرينّالشَّ ِّأَلِكيَدنَّ ْمِّإَلْيِهَّيْرِجع وّنَّوَتاّلِلَّ ْمَّلَعلَّه  َذاذ اِّإالََّّكِبير اّلَّه  ْمّج  َّفَجَعَله 

َّله ِّإْبَراِهيمّاِّإنَّه َّلِمَنّالظَّاِلِمينَقال واَّمنَّفَعَلَّهَذاِّبآِلَهِتنَّ َقال واَّفْأت واِّبِهَّعَلىَّّقال واَّسِمْعَناَّفت ىَّيْذك ر ه ْمّي َقال 

ْمَّيْشَهد ونّ َّهَذاَّفاْسَأل وه ْمِّإنَّقاَلَّبْلَّفَعَله َّكِبير ه مَّّْقال واَّأَأنَتَّفَعْلَتَّهَذاِّبآِلَهِتَناَّياِّإْبَراِهيمّأَْعي ِنّالنَّاِسَّلَعلَّه 

ّالظَّاِلم وّنَّكان واَّينِطق وّن ؤ وِسِهْمَّلَقْدَّعِلْمَتَّماَّهؤ اَلءَّّفَرَجع واِّإَلىَّأنف ِسِهْمَّفَقال واِّإنَّك ْمَّأنت م  واَّعَلىّر  ّن ِكس  ث مَّ

َِّماّاَلَّينَفع ك ْمَّشْيئ اَينِطق وّن وِنَّّللاَّ وَنِّمنّد  رُّك مَّقاَلَّأَفَتْعب د  َِّأَفاَلَّّواَلَّيض  وِنَّّللاَّ وَنِّمنّد  ّلَّك ْمَّوِلَماَّتْعب د  أ فٍ 

نت ْمَّفاِعِلينَّتْعِقل وّن واّآِلَهَتك ْمِّإنّك  ر  ق وه َّوانص  اَّوَساَلم اَّعَلىِّإْبَراِهيمَّقال واَّحرِ  وِنيَّبْرد  ّك  ْلَناَّياَّنار  واّّق  َوَأَراد 

اَّفَجَعْلَناه م ّاأَلْخَسِرين{]ّاألنبياء: ّ[.70-51بهَّكْيد 

ّاألدلةّّّّّ ّمن ّيستخدم ّويثنيه، ّخصمه ّبها ّي فحم ّما ّوالبراهين ّاألدلة ّمن ّعنده ّصاحبّحجة، فالداعية

دليلّالعقليةّماّيخاطبّبهّعقولّالجماهيرّويردهاّإلىّجادةّالطريق،ّولهّفيّآياتّهللاّتعالىّالكونيةّألفّ

ّودليل.
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فيّمناظرتهّلقومهّوهوّيبيِ نّفسادّعقولهمّوهمّيعبدونّالكواكب،ّّ-عليهّالسالمّ-وكذلكّماّكانّمنهّّّّّ

ّبابّمناظرةّ ّلَلمة ّفتح ّالذي ّوهو ّالقيم:" ّابن ّيقول ّوأبطلها ّحججهم ّوكسر ّالحجة، ّعليهم وكيفّأقام

ّمناظرا ّهللاّسبحانه ّذكر ّوقد ّحججهم، ّوكسر ّالباطل ّوأهل ّالمعطلينّالمشركين ّإمام ّمع ّالقرآن ّفي ته

ّ(1)ومناظرتهّمعّقومهّالمشركين،ّوكسرّحججّالطائفتينّبأحسنّمناظرةّوأقربهاّإلىّالفهمّوحصولّالعلم".

ِّإنِ يَّأَراَكَّوَقْوَمَكِّفيَّضاَلٍلّمُِّبينيقولّتعالى:ّ ّآِلَهة  َّأْصَنام ا َّأَتتَِّخذ  ّآَزَر ّألَِبيِه ِّإْبَراِهيم  َّقاَل َوَكَذِلَكّّ}َّوِإْذ

َماَواِتَّواأَلْرِضَّوِلَيك وَنِّمَنّاْلم وِقِنين َّرَأىَّكْوَكب اَّقاَلَّهـَذاَّربِ يّّن ِريِّإْبَراِهيَمَّمَلك وَتّالسَّ َّعَلْيِهّاللَّْيل  َفَلمَّاَّجنَّ

ّاآلِفِلين اَّقاَلَّهـذََّّفَلمَّاَّأَفَلَّقاَلّالّأ ِحبُّ َّفَلمَّاَّرَأىّاْلَقَمَرَّباِزغ  اَّربِ يَّفَلمَّاَّأَفَلَّقاَلَّلِئنّلَّْمَّيْهِدِنيَّربِ يّألك وَننَّ

الِ ين َّفَلمَّاَّأَفَلْتَّقاَلَّياَّقْوِمِّإنِ يَّبِريٌءّمِ مَِّّّمَنّاْلَقْوِمّالضَّ ْمَسَّباِزَغة َّقاَلَّهـَذاَّربِ يَّهـَذآَّأْكَبر  اَّفَلمَّاَّرَأىّالشَّ

وّن ْهتّ ّت ْشِرك  اَّوَماَّأَنْاِّمَنّاْلم ْشِرِكينِّإنِ يَّوجَّ َماَواِتَّواأَلْرَضَّحِنيف  ه َّقْوم ه َّقاَلَّّوْجِهَيِّللَِّذيَّفَطَرّالسَّ َوَحآجَّ

وَنِّبِهِّإالََّّأنَّيَشاءَّربِ يَّشْيئ اَّوِسَعَّربِ يّكّ  َّماّت ْشِرك  َِّوَقْدَّهَداِنَّواَلَّأَخاف  ونِ يِّفيَّّللا  َّشْيٍءَّأت َحاجُّ اَّأَفاَلّلَّ ِعْلم 

وّن ْلَطانّ َّتَتَذكَّر  ْلِّبِهَّعَلْيك ْمّس  َِّماَّلْمّي َنزِ  َّماَّأْشَرْكت ْمَّواَلَّتَخاف وَنَّأنَّك ْمَّأْشَرْكت مِّباّلِل  ّاْلَفِريَقْيِنَّوَكْيَفَّأَخاف  اَّفَأيُّ

نت ْمَّتْعَلم وّن ِّباأَلْمِنِّإنّك  َّوَلْمَّيْلبَِّّأَحقُّ وّنالَِّذيَنّآَمن وْا َّوه مّمُّْهَتد  ّاأَلْمن  م  ِّإيَماَنه مِّبظ ْلٍمّأ ْوَلـِئَكَّله  وْا َوِتْلَكّّس 

َّربََّكَّحِكيٌمَّعِليم{]األنعام: ت َناّآَتْيَناَهاِّإْبَراِهيَمَّعَلىَّقْوِمِهَّنْرَفع َّدَرَجاٍتّمَّنّنََّشاءِّإنَّ جَّ ّ[.83-74ح 

إبطالّالشركّبالحجةّالدامغةّوالمناظرةّالساطعة،ّوألنهاّّ"مجادلةّأولّرسولّأعلنّالتوحيدّوناظرّفيّّّّّ

أعدلّحجةّفيّتاريخّالدينّإذّكانتّمجادلةّرسولّألبيهّولقومه،ّوكانتّأكبرّحجةّعلىّالمشركينّمنّ

ّأباهمّلمّيكنّمشركا ّوالّمقرا ّللشركّفيّقومه،ّوأعظمّحجةّللرسولّ إذّجاءهمّباإلقالعّعنّّالعربّبأنَّ

ّ(2)ّالشرك".

                                                 

،ّجمعه:ّمحمدّأويسّالندوي،ّتحقيقّمحمدّالتفسير القيم البن القيم بنّأيوب،ّابنّقيمّالجوزية،ّمحمدّبنّأبيّبكر -1
 .140،ّص2لبنان،ّج،ّحامدّالفقي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت

2-ّّ ّالفاضل، ّمحمد ّعاشور، ّبن ّمالتفسير ورجالهالطاهر ّط(، ّد. (ّ ّاإلسالمية1، ّالبحوث ّمجمع ّاألزهر: ّج، ،7ّ،
 .310ص
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ّإبراهيمّّّّ ّتدرج ّالسالمّ-هكذا ّمقامّّ-عليه ّهنا ّوالمقام ّالشمس، ّثم ّالقمر ّالكواكبّثم ّفذكر ّقومه مع

ّّ-عليهّالسالمّ-وليسّمقامّنظرّمنّإبراهيم(1ّ)مناظرةّومحاججةّوإقامةّالدليلّكماّقالّجمهورّالمفسرين،

ع،ّبعدّذلكّتبرأّمنّعبادةّهذهّ،ّحيثّبيَّنّبطالنّاعتقادهمّبالدليلّالقاط(2)كماّذكرّهذاّبعضّالمفسرين

ّالكواكب.

ليدحضّبهاّحجتهمّالتيّجاؤواّّّ-عليهّالسالمّ-"ّلقدّكانتّهذهّهيّالحجةّالتيّألهمهاّهللاّإبراهيمّّّّّ

بهاّيجادلونه،ّولقدّكشفّلهمّعنّوهنّماّهمّعليهّمنّتصورهمّأنّهذهّاآللهةّتملكّأنّتسيءّإليه...ّلماّ

عليهّّ-هللاّلهّوألهمهّإياها،ّسقطتّحجتهم،ّوعلتّحجته،ّوارتفعّإبراهيمّواجههمّبهذهّالحجةّالتيّآتاها

علىّقومهّعقيدةّوحجةّومنزلةّ..ّوهكذاّيرفعّهللاّمنّيشاءّدرجات،ّمتصرفا ّفيّهذاّبحكمتهّّّ-السالم

ّ(3)وعلمه".

دلهّفيّقضيةّيحاورهّويجاّ(4)يخرجّعليهّمنّآتاهّهللاّملكاّ ّ-عليهّالسالمّ-وفيّمقامّآخرّنجدّإبراهيمّّّّ

هيّمنّصميمّعقيدةّاإليمانّوهيّتصريفّهللاّتعالىّللكونّوتدبيرهّلماّيجريّفيهّمنّإحياءّوإماتةّوخلقّ

ّوإيجاد.

                                                 

1-ّّ ّأحمد، ّبن ّعمرو ّبن ّمحمود ّالقاسم ّأبو ّالزمخشري، ّطالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلينظر، ّم3، ّدار4ّ، ،
ّ ّبيروت، ّ والرازي،ّ،40،ّص2هـ،ّج1407ّالكتابّالعربي، ّبنّعمرّبنّالحسن، ،ّمفاتيح الغيبأبوّعبدّهللاّمحمد

طبي،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمدّبنّوالقّرّ،29،ّص13ه،ّج1420،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،32ّ،ّم3ط
،ّ)ّتحقيق:ّأحمدّالبردونيّوإبراهيمّأطفيش(،ّدارّالكتب10ّ،ّم2،ّطالجامع ألحكام القرآنأبيّبكرّبنّفرحّاألنصاري،ّ

، تفسير القرآن العظيم إسماعيلّبنّعمرّبنّكثير، ،ّوابنّكثير،29،ّص7م،ّج1964هـ،138ّالمصرية،ّالقاهرة،ّّ
،ّوأبوّالسعود،292ّ،ّص3جّ،م1999ّ-هـ2ّ،1420،ّطدارّطيبةّللنشرّوالتوزيع،ّدّسالمةساميّبنّمحمّتحقيق:

 .154،ّص3،ّجإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
،1ّّ،ّتحقيق:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطجامع البيان في تأويل القرآنالطبري،ّمحمدّبنّجريرّأبوّجعفر،ّّ-2

 .481،ّص11جم،2000ّّهـ،1420ّ
ّ.1142،ّص2،ّجفي ظالل القرآن الكريمسيدّقطب،ّّ-3
ّاسمهّالنمرودّكماّجاءّعندّبعضّالمفسرين،ّولذاّسأتبعّمنهجّالقرآنّّ-4 لمّيذكرّالقرآنّالكريمّاسمهّوالّصفته،ّولمّيردّأنَّ

ّالقرآنّيذكرّماّفيهّالعب ّرةّويعرضّعماّالّعبرةّفيه.فيّاإلعراضّعنّاسمهّوصفته،ّفلوّأرادّهللاّذكرّذلكّلذكره،ّلكنَّ
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َّربِ يَّيقولّهللاّتعالى:ّّّّّّ ِّإْبَراِهيَمِّفيِّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللا  ّاْلم ْلَكِّإْذَّقاَلِّإْبَراِهيم  الَِّذيّّ}َّأَلْمَّتَرِّإَلىّالَِّذيَّحآجَّ

َّفأّْ ّاْلَمْشِرِق ْمِسِّمَن َّيْأِتيِّبالشَّ َّّللا َ َّفِإنَّ ِّإْبَراِهيم  َّقاَل ّأ ْحِيـيَّوأ ِميت  َّأَنا َّقاَل ّاْلَمْغِرِبّي ْحِيـيَّوي ِميت  ِّمَن ِتِّبَها

ّ[258َفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَرَّوَّللا  ّاَلَّيْهِديّاْلَقْوَمّالظَّاِلِمين{]ّالبقرة:

هذاّالطاغية،ّوأقامّعليهّالحجة،ّوألقمهّالحجر،ّوأسكتهّإلىّاألبد،ّّ-عليهّالسالمّ-إبراهيمّهكذاّأفحمّّّّّ

ّمنّصفاتّهللاّ-عليهّالسالمّ-حيثّقالّلهّإبراهيم :ّإنّكنتّتدَّعيّالربوبيةّفلنّأ نازعكّفيّذلكّلكنَّ

ّع ّالكونّويدبرّأموره،ّفاهللّيأتيّبالشمسّمنّالمشرقّفما ليكّإالّأنّتأتيّتعالىّأنهّمتصرفّفيّهذا

ّالمكابرّالمعاندّأمامّالحجةّالبالغة،ّوخرسّلسانه،ّوعجزّبيانهّعنّ بالشمسّمنّالمغرب،ّفضعفّهذا

ّ{،ّفموقفّمثلّهذاّيحتاجّإلىّحجةّدامغةّوبرهانّساطع.َفب ِهَتّالَِّذيَّكَفرَّّالمحاورةّوالجدالّ}

علىّالرعاع،ّوكانّبطالنّجوابهّمنّّيقولّابنّعادل:ّ"ولماّسلكّالطاغيةّمسلكّالتلبيسّوالتمويهّّّّّ

ّالحاصل،ّ ّالسعيّفيّتحصيل ّقبيل ّمن ّوالتصديّإلبطاله ّوالظهورّبحيثّالّيخفىّعلىّأحد، الجالء

انتقلّإبراهيمّعليهّالسالم،ّإرساال ّلعنانّالمناظرةّمعه،ّإلىّحجةّأخرىّالّتجريّفيهاّالمغالطةّوالّيتيسرّ

:}ّقاَلّاغبةّأوّتلبيسّعلىّالعوام،ّوهوّماّقصهّتعالىّبقولهللطاغيةّأنّيخرجّعنهاّبمخرجّمكابرةّأوّمش

ْمِسِّمَنّاْلَمْشِرِقَّفْأِتِّبهاِّمَنّاْلَمْغِربِّ َّّللاَََّّيْأِتيِّبالشَّ َّفِإنَّ {ّأي:ّإذاّكنتّكماّتدعيّمنّأنكّتحييِّإْبراِهيم 

بهّوحركاته،ّفهذهّوتميتّفالذيّيحييّويميتّهوّالذيّيتصرفّفيّالوجود،ّفيّخلقّذواتهّوتسخيرّكواك

الشمسّتبدوّكلّيومّمنّالمشرق،ّفإنّكنتّإلهاّكماّادعيتّفأتّبهاّمنّالمغربَّفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَر،ّتحي رّ

ّ(1)ود هشّوغلبّبالحجة،ّلماّعلمّعجزهّوانقطاعهّوأنهّالّيقدرّعلىّالمكابرةّفيّهذاّالمقام".

                                                 

ّ–باسلّعيونّالسود،ّدارّالكتبّالعلميةّّحقيق:ّمحمد،ّتالتأويلمحاسن محمدّجمالّالدينّبنّمحمدّسعيد،ّالقاسمي،ّّ-1
 .196،ّص2ّ،ّجهـ1ّ،1418،ّطبيروت
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وحجتهّلعرضّاإلسالمّوالدعوةّإليه!ّّ-ليهّالسالمعّ-ماّأ حوجّالكثيرينّمنّالدعاةّإلىّمنطقّإبراهيمّّّّّ

هكذاّيكونّسالحّالداعيةّالحجةّوالبرهانّوالدليلّالدامغ،ّوااللتزامّبالفكرةّالتيّيدعوّإليهاّدونّشططّأوّ

ّعنت.

 المطلب الثاني: القدوة في عالقته بأهله

ّ-يجدّأنّالقرآنّالكريمّقدّأفردّمساحةّبارزةّمنّحياةّإبراهيمّ-عليهّالسالمّ-المتأملّفيّقصةّإبراهيمّّّّّ

ّاألسريةّوكيفّكانتّعالقتهّبأهله.ّ-عليهّالسالم

ّطيبة ،ّقالّّّّّّ فقدّدعاّهللاّتعالىّمراراّمنّأجلّأهله،ّوأولّماّكانّذاكّعندماّدعاّهللاّأنّيهبهّذرية 

اِلِحينّ}َّرب ِّتعالى: ْرَناه ِّبغ اَلٍمَّحِليم{]َّّّهْبِّليِّمَنّالصَّ ّ-[،ّومعلومّأنّإبراهيم101ّ-100الصافات:َفَبشَّ

تأخرّلهّالولدّحتىّبلغّمنّالعمرّمبلغا،ّفعندماّأمرهّهللاّبالهجرةّإلىّالشامّاتجهّإلىّربهّّ-عليهّالسالم

ّهوّحالّالمؤمنّالمت ّوهكذا ّالصالحة، ّالمؤمنة ّالذرية ّإلىّهللاّتعالىّفيّالظروفّيسأله ّيلجأ علقّباهلل،

إلىّربهّيسألهّالذريةّالصالحةّفهيّثمرةّالحياةّّ-عليهّالسالمّ-الحالكةّوالمواقفّالصعبة،ّالتجأّإبراهيم

ّولذتها.

ثمّإنهّدعاّربهّعندماّوضعّزوجهّهاجرّوابنهّإسماعيلّبواٍدّغيرّذيّزرعّ)ّمكة(،ّفاهللّخيرّحافظاّّّّّّ

يَِّتيِّبَواٍدّ:ّ}ّ-عليهّالسالمّ-مين،ّيقولّتعالىّعلىّلسانّإبراهيموهوّأرحمّالراح ِّمنّذ رِ  ِّإنِ يَّأْسَكنت  رَّبََّنا

ّإِّ َّتْهِوي ّالنَّاِس َن ّمِ  َّأْفِئَدة  َّفاْجَعْل اَلَة ّالصَّ ِّلي ِقيم وْا َّربََّنا ِم ّاْلم َحرَّ َّبْيِتَك ِّعنَد َّزْرٍع ِّذي َنَّغْيِر ّمِ  م َّواْرز ْقه  َلْيِهْم

ون{]ّإبراهيم:ال ر  ْمَّيْشك  ّ[.37ثََّمَراِتَّلَعلَّه 

فيّهذاّالموضعّإنهّطلبّفيّدعائهّأمورا ّسبعةّكماّّ-عليهّالسالمّ-وقدّحكىّهللاّتعالىّعنّإبراهيمّّّّ

ّ:(1)قالّالرازيّفيّتفسيره

                                                 

،19ّ،ّجهـ3ّ،1420،ّطّ،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتمفاتيح الغيبمحمدّبنّعمرّبنّالحسن،ّينظر،ّالرازي،ّّ-1
 .107ّ-103صّ
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ّتعالى: -1 ّقوله ّفي ّوذلك ّاألمان ّنعمة ّالّْطلب َّهـَذا ّاْجَعْل َّربِ  ِّإْبَراِهيم  َّقاَل َّوِإْذ ّآِمن ا...اآلية{ّ} َبَلَد

 [.35]إبراهيم:

ّقالّتعالى: -2 ّمنّالشر، ّويصونه ّاأَلْصَنام{ّطلبّأنّيرزقهّهللاّالتوحيد، َّأنّنَّْعب َد َّواْجن ْبِنيَّوَبِنيَّ ...{

ّ[.35]إبراهيم:

يَِّتيِّبَواٍدَّغْيِرِّذيَّزْرٍعِّعنَدّقولهّتعالى:ّ -3 ِّمنّذ رِ  بََّناِّإنِ يَّأْسَكنت   َبْيِتَكّاْلم َحر م...ّاآلية{.}ّرَّ

ِِّمنَّشْيٍءَّفيّّثمّدعاّربهّكماّفيّقولهّتعالى:ّ} -4 َّوَماَّيْخَفىَّعَلىَّّللا  َّماّن ْخِفيَّوَماّن ْعِلن  َربََّناِّإنََّكَّتْعَلم 

َماء{ ّ[.38]ّإبراهيم:اأَلْرِضَّواَلِّفيّالسَّ

يَِّتي...اآلية{]َّّرب ِّودعاّربهّلنفسهّولذريتهّإقامةّالصالة،ّقالّتعالى:}ّ -5 َّوِمنّذ رِ  اَلِة ّالصَّ ِقيَم اْجَعْلِنيّم 

ّ[.40إبراهيم:

َعاء{]ّإبراهيم:دعواهّلربهّأنّيتقبلّمنهّدعاءه،ّقالّتعالى -6  [.40:}...َّربََّناَّوَتَقبَّْلّد 

َّولِّدعاؤهّوطلبهّالمغفرةّلهّولوالديهّوللمؤمنين،ّقالّتعالى: -7 ّاْغِفْرِّليَّوِلَواِلَديَّ َّيق وم ّ}َّربََّنا َّيْوَم ْؤِمِنيَن ْلم 

 [.41اْلِحَساب{]ّإبراهيم:

ّدعائهّألهلّبيته،ّفالدعاءّّ-عليهّالسالمّ-هكذاّنرىّإبراهيمّّّّّ كانّدائمّالدعاءّهللّتعالى،ّوكانّجلُّ

ّدائمّ ّمنّهللاّتعالى، ّأنّيحفظّأهلهّأنّيكونّقريبا ّينبغيّلمنّأراد ّأهلهّوحفظهم،ّوهكذا سالحهّلحماية

ّلهّالهدايةّوالحفظّوالرعاية.الدعاءّيسأ

فيّعالقتهّمعّأبنائهّوأهلّبيتهّربَّىّفيهمّاالستجابةّهللّولرسوله،ّففيّّ-عليهّالسالمّ-ثمّإنّإبراهيمّّّّ

الذيّجاءهّعلىّكبرّوهوّبأمسّالحاجةّ)ّّ–عليهّالسالمّ-معّابنهّإسماعيلّ-عليهّالسالمّ-قصةّإبراهيم

رؤياّأنّيذبحه،ّفكانتّاالستجابةّالفوريةّمنّاالبنّالبار،ّقالّتعالى:ّإليه(ّوذلكّحينّأمرهّهللاّتعالىّفيّال

ْرَناه ِّبغ اَلٍمَّحِليم َكَّفانظ ْرَّماَذاَّتَرىّّ }َفَبشَّ ِّإنِ يَّأَرىِّفيّاْلَمَناِمَّأنِ يَّأْذَبح  ْعَيَّقاَلَّياّب َنيَّ اَّبَلَغَّمَعه ّالسَّ َفَلمَّ

ّت ْؤَمرّ  َّأَبِتّاْفَعْلَّما َّيا اِبِرينَقاَل ِنيِّإنَّشاءَّّللاَّ ِّمَنّالصَّ ِّلْلَجِبينَّّسَتِجد  َّوَتلَّه  َّأْسَلَما ا َوَناَدْيَناه َّأْنَّياَّّفَلمَّ
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ِّّإْبَراِهيم ّاْلم ْحِسِنين َّنْجِزي َّكَذِلَك ِّإنَّا ْؤَيا ّالرُّ ْقَت َّصدَّ َّّقْد ّاْلم ِبين ّاْلَباَلء َو َّله  َّهَذا ِّبِذْبٍحِّّإنَّ َوَفَدْيَناه 

ّ[.107ّ-101َعِظيم{]الصافات:

ّلم اّأمرهّهللاّتعالىّأنّيذهبّبزوجهّوابنهّإلىّحيثّأمرهّهللاّتعالى،ّكانتّاالستجابةّمنّالزوجةّّّّّّ ثم 

بَّنَّالصالحة،ّالتيّتربتّأيضاّعلىّطاعةّهللاّتعالى،ّقالّتعالى يَِّتيِّبَواٍدَّغْيِرِّذيّ:}ّرَّ ِّمنّذ رِ  اِّإنِ يَّأْسَكنت 

َنّالنَّاِسَّتْهِويِّإَلْيِهْمّوَّ َّفاْجَعْلَّأْفِئَدة ّمِ  اَلَة ِمَّربََّناِّلي ِقيم وْاّالصَّ ْمَّزْرٍعِّعنَدَّبْيِتَكّاْلم َحرَّ َنّالثََّمَراِتَّلَعلَّه  مّمِ  اْرز ْقه 

ون{]ّإبراهيم: ر  ّ[.37َيْشك 

ّالواديّالذيّففيّّّّّ ّبهذا ّأينّتذهبّوتتركنا ّإبراهيم ّيا الحديثّالطويلّالذيّرواهّابنّعباسّقال:"...

ليسّفيهّإنسّوالّشيءّ؟ّفقالتّلهّذلكّمراراّوجعلّالّيتلفتّإليهاّفقالتّله:ّآهللّالذيّأمركّبهذاّ؟ّقالّ

ّ(1)نعم،ّقالت:ّإذنّالّيضيعنا".

ّواستجابةّمّّّّّ طلقةّلماّعندّهللاّتعالى،ّتلكّهيّالعالقةّالتيّصنعهاّقالتّهذهّالكلماتّبحبّورضى 

عليهّّ-إبراهيمّفيّأهله،ّتجمعهمّالدعوةّبالحبّلدينّهللاّتعالى،ّوتجمعهمّالرحمةّوالعطف،ّفكانّإبراهيم

}ّأمةّقانتاّهلل{ّوكانّبيتهّقدوةّلكلّالبيوتّالتيّأرادتّأنّتسيرّعلىّالطاعةّهللّتعالىّواإليمانّّ-السالم

ّالكامل.

ّابنهّإسماعيلّّّّّ ّ-وكانّإبراهيمّيشركّأهلّبيتهّفيّالعملّمعه،ّفنراهّيبنيّبيتّهللاّالحرام،ّويساعده

ّاْلَقَواِعَدِّمَنّاْلَبْيِتَّوإسماعيلَّربََّناَّتَقبَّْلّفيّمناولتهّالحجارة،ّيقولّتعالى:ّّ-عليهّالسالم ِّإْبَراِهيم  }َّوِإْذَّيْرَفع 

مِّ فاألبّيعملّواالبنّيساعدّفيّعالقةّتشاركيةّتعاونية،ّثمّيكونّ[،127ّيع ّاْلَعِليم{]ّالبقرة:ِمنَّاِّإنََّكَّأنَتّالسَّ

ّالدعاءّهللّتعالىّبالقبول.

                                                 

ّإسماعيلّالبخاري،ّ-1 ّبن ّمحمد ّتحقيق:ّوسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ، ،
ّ.1227،ّج3ج،3184ّ،ّحديثّرقم:1987ّ–ه3ّ،1407مصطفىّديبّالبغا،ّدارّابنّكثير،ّاليمامة،ّبيروت،ّط
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أبناءه،ّوهكذاّتكونّالقدواتّلمنّّ-عليهّالسالمّ-هكذاّكانتّعالقةّإبراهيمّبأهله،ّوهكذاّربىّإبراهيمّّّّّ

ّالحياةّوحلوهاّويكونواّزينةّأرادّأنّيقتدي،ّولمنّأرادّأنّي خرجّبيتا ّصالح ا ّطائعا ّهللّيعينهّأبناؤهّعلىّم رِ 

ّهذهّالحياةّبماّأودعّفيهمّمنّتربيةّصالحةّطيبة.

 المطلب الثالث: القدوة في صبره على االبتالء والمحن

ألشدّاالبتالءاتّوالمحنّفيّّ-عليهمّالسالمّ-اقتضتّحكمةّهللاّتعالىّأنّيتعرضّالرسلّواألنبياءّّّّّ

؟َّقاَل: َّباَلء  ّالنَّاِسَّأَشدُّ ِ،َّأيُّ وَلَّّللاَّ :َّياَّرس  اأَلْنِبَياء ّ»ّدعوتهم،ّ"عْنّم ْصَعِبّْبِنَّسْعٍد،َّعْنَّأِبيِه،َّقاَل:ّق ْلت 

َّفاأَلمّْ ّاأَلْمَثل  َّباَلؤ ه ،َّوِإْنَّكاَنِّفيِّديِنِهّث مَّ ْلب اّاْشَتدَّ َّعَلىَّحَسِبِّديِنِه،َّفِإْنَّكاَنِّدين ه ّص  ل  ،َّفي ْبَتَلىّالرَّج  ِرقٌَّةَّثل 

ّخَّ َّعَلْيِه َّيْمِشيَّعَلىّاأَلْرِضَّما َّحتَّىَّيْتر َكه  ِّبالَعْبِد ّالَباَلء  َّيْبَرح  َّفَما ِّديِنِه، َّعَلىَّحَسِب َهَذاّ»«.ِطيَئةٌّاْبت ِلَي

ّ(1).َحِديٌثَّحَسٌنَّصِحيٌح"

كانّمنّبينّالرسلّالذينّتعرضواّلصنوفّمنّاألذىّوالعذاب،ّواالبتالءّفيّّ-عليهّالسالمّ-وإبراهيمّّّّّ

دينهّوأهلهّوولده،ّفكانّمثاال ّي حتذىّبهّفيّالصبرّعلىّذلك،ّحتىّاستحقّأنّيكونّمنّأوليّالعزمّمنّ

}َّفاْصِبْرَّكَماَّصَبَرّأ ْول واّاْلَعْزِمّأنّيصبرّكصبرهم،ّقالّتعالى:ّّالكريمّمحمدّّالرسلّالذينّأ مرّرسولنا

وَنَّلْمَّيْلَبث واِّإالََّّساَعة ّمِ نّنَّهَّ ْمَّيْوَمَّيَرْوَنَّماّي وَعد  ْمَّكَأنَّه  ِلَّواَلَّتْسَتْعِجلّلَّه  ِّإالَِّّمَنّالرُّس  اٍرَّباَلٌغَّفَهْلّي ْهَلك 

ّعلىّمختلفّمراحلها.ّ-عليهّالسالمّ-حيثّامتدّاالبتالءّفيّحياةّإبراهيم[،35ّاْلَفاِسق ون{]ّاألحقاف:اْلَقْوم ّ

ّإبراهيمّّّّ ّبه ّجاء ّالذيّرفضّاإليمانّبما ّابتليّبأبيه ّالسالمّ-فقد ّيكتفّبذلكّبلّهددهّ-عليه ّولم ،

ْرِنيَّمِليًّا{]مريم:}َّقاَلَّأَراِغٌبَّأنَتَّعْنّآِلَهِتيَّياِّإْبراِهيم َّلِئنّلَّّوتوعده، َمنََّكَّواْهج  ّ[46ْمَّتنَتِهّأَلْرج 

ّهذاّلمّيحملّإبراهيمّّّّّ ّمعّأبيهّوالدعاءّلهّ-عليهّالسالمّ-كلُّ ،ّ}َّقاَلّإالّعلىّالتلطفّواألدبّالجمِ 

َّلَكَّربِ يِّإنَّه َّكاَنِّبيَّحِفيًّا{]ّمريم: ّ[.47َساَلٌمَّعَلْيَكَّسَأْسَتْغِفر 

                                                 

أحمدّمحمدّشاكرّ)جـّّ،ّتحقيقّوتعليق:سنن الترمذيبنّالضحاك،ّحمدّبنّعيسىّبنَّسْورةّبنّموسىّرواهّالترمذي،ّّ-1
(،ّشركةّمكتبةّومطبعةّمصطفىّالبابي4ّ،5ّلمدرس)ّجـّ(ّوإبراهيمّعطوةّعوضّا3(ّومحمدّفؤادّعبدّالباقي)ّجـ1ّ،2

 ،ّوقالّاأللبانيّحديثّحسنّصحيح.601،ّص4ّ،ج2398رقمّالحديث:ّم،1975ّّ-هـ2ّ،1395،ّطمصرّ–الحلبي
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ّإبراهيمّّّّّ ّي بتلى ّالسالمّ-ثم  ّوحيثّّ-عليه ّالسلطان، ّحيث ّوتعالى ّتبارك ّهللا ّإلى ّقومه ّيدعو وهو

المصالحّالمادية،ّوحيثّالعنادّوالتبعيةّالعمياءّوالتقليدّالسي ئّللموروثّالخاطئّالذيّجاءّبهّاآلباء،ّومنّ

ّقومهّأضرمواّلهّنارا ّعظيمةّ،ّوالتربصّبهّوبدعوته،ّحت-عليهّالسالمّ-هناّكانتّالعداوةّإلبراهيم ىّإنَّ

كبيرةّفإماّأنّينتهيّعماّيقولهّأوّأنّي لقىّفيّالنارّفتأكلهّوتأكلّدعوتهّالتيّجاءّبها،ّوالّيبقىّلهماّأثٌر،ّ

ّالصافات: ّاأَلْسَفِلين{] َّفَجَعْلَناه م  ا َّكْيد  ِّبِه وا قّ 98}َفَأَراد  َّحرِ  َّقال وا {ّ ّكانّفيّخسرانّمبين، ّكيدهم ّلكنَّ وه ّ[،

نت ْمَّفاِعِلين واّآِلَهَتك ْمِّإنّك  ر  اَّعَلىِّإْبَراِهيم{]ّاألنبياء:ّ َوانص  اَّوَساَلم  ّك وِنيَّبْرد  ْلَناَّياَّنار  ّ[.69ق 

ّإبراهيمّّّّّ ّالسالمّ-ويبتلى ّيحييّويميت،ّّ-عليه ّهو ّوأنه ّلنفسه، ّيدعيّاأللوهية ّطاغية بجبارّعنيد

والّيجبنّوالّيتراجع،ّبلّيواجهّهذاّالبالءّبقوةّوجرأةّويقين،ّوحجةّّ-عليهّالسالمّ-فيقفّفيّوجههّإبراهيم

َّربِ َيّدامغةّتدفعّالباطلّوتصده،ّ ِّإْبَراِهيَمِّفيِّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللا  ّاْلم ْلَكِّإْذَّقاَلِّإْبَراِهيم  }َّأَلْمَّتَرِّإَلىّالَِّذيَّحآجَّ

ّأ ْحِيـ َّأَنا َّقاَل ِّمَنّالَِّذيّي ْحِيـيَّوي ِميت  ِّبَها َّفْأِت ّاْلَمْشِرِق ِّمَن ْمِس ِّبالشَّ َّيْأِتي َّّللا َ َّفِإنَّ ِّإْبَراِهيم  َّقاَل يَّوأ ِميت 

ّ.[258اْلَمْغِرِبَّفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَرَّوَّللا  ّاَلَّيْهِديّاْلَقْوَمّالظَّاِلِمين{]ّالبقرة:

لولد،ّحيثّرزقّعليهّالسالمّبإسماعيلّّّتأخرّاّ-عليهّالسالمّ-ومنّاالبتالءاتّالتيّواجههاّإبراهيمّّّّّ

ّبعدّطولّزمان،ّوبعدّأنّبلغّمنّالعمرّعتيا،ّفكانّفيّشوقّألنّيرزقّبالولدّفطالّصبره،ّقالّتعالى:

ْمَّعنَّضْيِفِّإْبراَِهيمّ اَّقاَلِّإنَّاِّمنك ْمَّوِجل وّن }َوَنبِ ْئه  َّعَلْيِهَّفَقال وْاَّسالم  ر َكَّقال وْاّاَلّتَِّّإْذَّدَخل وْا ْوَجْلِّإنَّاّن َبشِ 

ّ َّعِليم ِّّبغ الٍم ون ر  ّت َبشِ  َّفِبَم ّاْلِكَبر  ِنَي ّمَّسَّ َّأن َّعَلى ْرت م وِني َّأَبشَّ ّمِ َنَّّقاَل َّتك ن َّفاَل ِّباْلَحقِ  ْرَناَك َّبشَّ َقال وْا

َّقال واّال55َّ-51اْلَقاِنِطين{]ّالحجر: ْمِّخيَفة  وه ِّبغ اَلٍمَّعِليمّ[ّوقالّتعالىّأيضا:}َّفَأْوَجَسِّمْنه  ر  َّّتَخْفَّوَبشَّ

وٌزَّعِقيمّ ْتَّوْجَهَهاَّوَقاَلْتَّعج  َّفَصكَّ ّاْلَعِليم{َّّفَأْقَبَلِتّاْمَرَأت ه ِّفيَّصرٍَّة َقال واَّكَذِلَكَّقاَلَّربُِّكِّإنَّه ّه َوّاْلَحِكيم 

ّ[.28-30]الذاريات:
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ّاّّّّّ ّحالّالكبرّألن  ّذكَر ّوإنما ّأعظم،ّمنّحيثّإنهاّحالّوقوعّقالّالزمخشري:" لمنةّبهبةّالولدّفيها

ّالنعمّوأحالهاّفيّنفسّالظافر". ّ(1)اليأسّمنّالوالدة،ّوالظفرّبالحاجةّعلىّعقبّاليأسّمنّأجل 

َعاء{ّّّّّّ ّالدُّ َّلَسِميع  َّربِ ي ِّإنَّ َّوِإْسَحَق ّإسماعيل ّاْلِكَبِر َّعَلى ِّلي َّوَهَب ّالَِّذي ِ ّّلِل  ّاْلَحْمد  ّتعالى:"} قال

ّحرمانّالولدّمنّالبالءّالذيّي بتلىّبهّ[،39ّ]إبراهيم: ّنعمة،ّوإنَّ ّالولدّنعمةّمنّهللاّتعالىّالّتعدلها إنَّ

كانّصابرا ّعلىّهذاّالبالء،ّبلّكانّّ-عليهّالسالمّ-رّأمّيسخط،ّوإبراهيماإلنسانّفيّالحياةّالدنيا،ّليصب

ّشاكرا ّلربهّحامدا ّلهّفيّكلّاألحوال.

أنّيحملّزوجهّوولدهّّ-عليهّالسالمّ-ولمّيقفّاالبتالءّعندّذلكّبلّامتدّاألمرّإلىّأنّيؤمرّإبراهيمّّّّّ

والّبشر،ّإنهّالبالءّيومّأنّّيحرمّالمرءّمنّويضعهماّبواٍدّغيرّذيّزرع،ّفيّصحراءّمقفرة،ّالّماءّفيهاّ

ّفكانّإبراهيم ّالذيّهوّفيّلهفةّوشوقّله، ّالسالمّ-زوجهّوولده ّعندّهللاّّ-عليه الصابرّالمحتسبّلما

ْرَناه ِّبغ اَلٍمَّحِليمّتعال،ّقالّتعالى: ِّإنِ يَّأَرىِّفيّالّّْ}َّفَبشَّ ْعَيَّقاَلَّياّب َنيَّ َكَّفَلمَّاَّبَلَغَّمَعه ّالسَّ َمَناِمَّأنِ يَّأْذَبح 

اِبِرين ِنيِّإنَّشاءَّّللاَّ ِّمَنّالصَّ َّسَتِجد  َّفَلمَّاَّأْسَلَماَّوَتلَّه ِّلْلَجِبينَّفانظ ْرَّماَذاَّتَرىَّقاَلَّياَّأَبِتّاْفَعْلَّماّت ْؤَمر 

ّ ِّإْبَراِهيم َّيا َّأْن ّنََّّوَناَدْيَناه  َّكَذِلَك ِّإنَّا ْؤَيا ّالرُّ ْقَت َّصدَّ ّاْلم ْحِسِنينَقْد ّاْلم ِبين{]ّّْجِزي ّاْلَباَلء َو َّله  َّهَذا ِإنَّ

ّ[.102-101الصافات:

لةّالتيّالّتقبلّّّّّّ ّ؟ّإنهّاالمتحانّوإثباتّالخ  ّهوّاالبتالءّحقا ،ّوهلّهناكّابتالءّأعظمّمنّهذا هذا

لمّّ-عليهّالسالمّ-مالمشاركةّوالّالمزاحمة،ّحتىّلوّكانّالولدّالذيّجاءّبعدّحينّمنّالزمان،ّلكنّإبراهي

ّوطمأنينةّوتسليم،ّصابرا ّمحتسباّألمرّهللا،ّ يعترضّولمّيجزع،ّبلّأذعنّوانقادّألمرّهللاّتعالىّبكلّرضى 

ّ ّتعالى: ِّلْلَجِبينقال َّوَتلَّه  َّأْسَلَما َّفَلمَّا {ّّ ِّإْبَراِهيم َّيا َّأْن َّنْجزَِّّوَناَدْيَناه  َّكَذِلَك ِّإنَّا ْؤَيا ّالرُّ ْقَت َّصدَّ يَّقْد

َوّاْلَباَلءّاْلم ِبين{]ّالصافات:ّاْلم ْحِسِنين َّهَذاَّله  ّ[.106-103ِإنَّ

                                                 

ّ.561،ّص2ّ،ّجالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري،ّ-1
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َّقاَلِّّبَكِلَماتٍَّوِإِذّاْبَتَلىِّإْبَراِهيَمَّربُّه ّحتىّحازّعلىّمرتبةّاإلمامةّ}ّّ-عليهّالسالمّ-ابتليّإبراهيمّّّّ َفَأَتمَّه نَّ

اَّقاَلَّوِمنّذّ  َّعْهِديّالظَّاِلِمين{]ّالبقرة:ِإنِ يَّجاِعل َكِّللنَّاِسِّإَمام  يَِّتيَّقاَلّاَلَّيَنال  يقولّالرازي:"ّومنّ[،124ّرِ 

ّإبراهيمّالكلماتالمفسرينّمنّفسرّتلكّ صبرّعلىّماّابتليّبهّفيّدينّهللاّتعالى،ّّ-عليهّالسالمّ-بأنَّ

ّتعالىّفيّذبحّالولدّوهوّالنظرّفيّالكواكبّوالقمرّوالشمسّومناظرةّعبدةّاألوثان،ّثمّاالنقيادّألحكامّهللا

واإللقاءّفيّالنار،ّوهذاّيوجبّعلىّهؤالءّاليهودّوالنصارىّوالمشركينّالذينّيعترفونّبفضلهّأنّيتشبهواّ

،ّفهذهّالوجوهّالتيّألجلهاّبهّفيّذلك،ّويسلكواّطريقتهّفيّتركّالحسدّوالحميةّوكراهةّاالنقيادّلمحمدّ

ّ(1)".السالمذكرّهللاّتعالىّقصةّإبراهيمّعليهّ

ّهذاّاألمرّوقامّبهّحقّالقيامّّ-عليهّالسالمّ-ابتليّإبراهيمّّّّ فصبرّعلىّكلّهذهّاالبتالءات،ّلقدّأتمَّ

ّالنجم:منّغيرّتفريطّأوّتوان،ّ}ّ ّالَِّذيَّوفَّى{] ّطلبهّهللاّمنه،ّولذلكّاستحقّهذهّ[37َوِإْبَراِهيَم ،ّوف ىّما

ا{}ِّإنِ يَّجاِعل َكِّللنَّاِسِّإمَّالشهادةّ إماما ّيتخذونهّقدوة،ّويقودهمّإلىّهللا،ّويقدمهمّإلىّّيقولّسيدّقطب"ّام 

ّ.ّ(2)الخير،ّويكونونّلهّتبعا ،ّوتكونّلهّفيهمّقيادة"

ّاقتدىّبإبراهيمّّّّّ ّالسالمّ-من ّبوَّأهّهللاّدرجةّّ-عليه ّهللاّتعالىّمنه ّطلبه ّما ّوأتمَّ وسارّعلىّطريقه

َّعْدٍنّاّأتمّمنّاالبتالءّالذيّوضعّبه،ّالمحبةّوالقيادة،ّوالقدوةّعلىّحسبّم َّجنَّات  َّربِ ِهْم }َّجَزاؤ ه ْمِّعنَد

واَّعْنه َّذِلَكِّلَمْنَّخِشَيَّربَّّ ْمَّوَرض  اّرَِّضَيَّّللاَّ َّعْنه  َّخاِلِديَنِّفيَهاَّأَبد  ّ[.8ّه{]ّالبينة:َتْجِريِّمنَّتْحِتَهاّاألَْنَهار 

ّ

 النتائج والتوصيات

ّالدراسةّإلىّمجموعةّمنّالنتائج،ّمنّأهمهاّالنقاطّاآلتية:توصلتّهذهّ

ّاألنبياءّهمّأفضلّالقدوات؛ّوذلكّألنهمّتمثَّلواّمنهجّهللاّتعالىّقوال ّوعمال ّوسلوكا ّواعتقادا . -1  إنَّ

                                                 

 .31،ّص4ّ،ّجمفاتيح الغيبالرازي،ّّ-1
ّ.112،ّص1،ّّجالقرآنفي ظالل سيدّقطب،ّّ-2
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أساليبّمتنوعةّفيّدعوتهّإلىّهللاّتعالىّأساسهاّقولهّتعالى:ّ}ّاْدع ّّ-عليهّالسالمّ-استخدمّإبراهيم -2

...اآلية{]ّالنحل:ِإِلىّسَّ مِّبالَِّتيِّهَيَّأْحَسن   [125ِبيِلَّربِ َكِّباْلِحْكَمِةَّواْلَمْوِعَظِةّاْلَحَسَنِةَّوَجاِدْله 

مليئةّباالبتالءاتّالعظيمةّوالتيّأبدىّفيهاّالصبرّوالحلمّوالتوكلّّ-عليهّالسالمّ-كانتّحياةّإبراهيم -3

 علىّهللاّتعالىّدونّجزعّأوّتردد.

ّك -4 ّإبراهيمأوضحتّالدراسة ّالسالمّ-يفّكانتّعالقة ّاألنبياءّآلبائهم،ّّ-عليه ّاحترام ّوكيفية بأهله،

 وحديثهمّمعهمّبكلّأدبّوتقدير.

وهي)ّاإلمامة(ّلمّّ-عليهّالسالمّ-خلصتّالدراسةّإلىّأنّالدرجةّالعاليةّالتيّحصلّعليهاّإبراهيم -5

ّّتعالىّوالتضحيةّبكلّغاٍلّونفيس.تأِتّمنّفراغ،ّولمّتأتّدونّجهد،ّفقدّكانّثمنهاّااللتزامّبأوامرّهللا

 التوصيات:

ّوالرسلّ -1 ّاألنبياء ّحياة ّفي ّالحسنة ّالقدوة ّحول ّالمتخصصة ّالعلمية ّوالندوات ّالمؤتمرات إقامة

 والمصلحين،ّوتعميمّالنتائجّعلىّنطاقّواسع.

ّعلىّ -2 ّوتعميمها ّالرسل، ّاألنبياء ّحياة ّفي ّالحسنة ّالقدوة ّحول ّالمفصلة ّالعلمية ّالدراسات إعداد

 المدارسّوالجامعاتّوالمؤسساتّاإلصالحية.ّ

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 .الفرقان دارالنبوية،  السيرة في القدوةرجب،ّ األسمر،ّأحمدّ •

ّ.،ّغزة3،ّطاإلسالم في والتعليم التعلم أساليبإحسان،ّ اآلغا،ّ •
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ر،ّاألزه مجلة ،المجتمعات اإلسالمية في الحسنة القدوة وأهمية والداعية الدعوةمحمد،ّ البادي،ّمحمدّ •

ّالقاهرة.

ّإسماعيلّالبخاري،ّ • ّبن ّمحمد وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ،

 م.1987ّ–ه3ّ،1407ّبيروت،ّطّ–اليمامة،ّتحقيق:ّمصطفىّديبّالبغا،ّدارّابنّكثير،ّوأيامه

،ّتحقيقّوتعليق:ّأحمدّمحمدّسنن الترمذيالترمذي،ّحمدّبنّعيسىّبنَّسْورةّبنّموسىّبنّالضحاك،ّّ •

ّ 1ّ،2ّشاكرّ)جـ ّالباقيّ)جـ ّفؤادّعبد 3ّ(ّومحمد ّوإبراهيمّعطوةّعوضّالمدرسّ)جـ (،ّشركة4ّ،5ّ(

 م.1975ّّ-هـ2ّ،1395ّّمصر،ّطّ–مكتبةّومطبعةّمصطفىّالبابيّالحلبي

ّالرياض. للكتابّاإلسالمي، العلمية الدار ،والحركة والدعوة الفكر في مراجعات عبيد، رعم حسنة،ّ •

 ،ّمكتبلتالميذ المرحلة االبتدائية االجتماعية التنشئة في وأثرها القدوة شحات، بن الخطيب،ّمحمدّ •

ّالخليج،ّالرياض. لدول العربي التربية

،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،32ّ،ّم3،ّطمفاتيح الغيبأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّعمرّبنّالحسن،ّ الرازي،ّ •

 ه.1420ّبيروت،ّ

• ّّ ّالرازي، ّالحنفي ّالقادر ّعبد ّبن ّبكر ّأبي ّبن ّمحمد ّيوسفّالشيخّمختار الصحاحالرازي، ّتحقيق: ،

ّ.م1999هـّ/5ّ،1420ّصيدا،ّطّ–الدارّالنموذجية،ّبيروتّ-محمد،ّّالمكتبةّالعصرية

،4ّّ،ّم3،ّطالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمروّبنّأحمد،ّّّ •

 دارّالكتابّالعربي،ّبيروت.ّ

،9ّّمّإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبوّالسعودّالعمادي،ّمحمدّبنّمحمدّبنّمصطفى،ّّ •

 .بيروتّ–دارّإحياءّالتراثّالعربي

 .،ّاألزهر:ّمجمعّالبحوثّاإلسالمية1،)ّد.ّط(،ّمالتفسير ورجاله،ّمحمدّالفاضل،ّالطاهرّبنّعاشورّ •
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• ّّ ّجعفر، ّأبو ّجرير ّبن ّمحمد ّشاكر،ّجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، ّمحمد ّأحمد ّتحقيق: ،

 م.2000ّّّ-هـ1ّّ،1420ّمؤسسةّالرسالة،ّط

 جدة. منبرّاإلسالم، ،ّمجلةالصالح المجتمع بناء في وأثرها القدوةرزق،ّ الطويل،ّالسيدّ •

• ّّ ّربه، ّعبد ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّاألندلسي، ّربه ّعبد ّالعلميةالعقد الفريدابن ّالكتب ّطّ–، ،1ّبيروت،

 هـ.1404

،ّتحقيق:ّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدارّمعجم مقاييس اللغةأحمدّبنّفارسّبنّزكريا،ّّابنّفارس،ّ •

ّ.م1979ّ-هـ1399ّالفكر،ّ

حقيق:ّمحمدّباسلّعيونّالسود،ّدارّ،ّتمحاسن التأويل،ّلّالدينّبنّمحمدّسعيدمحمدّجماالقاسمي،ّّ •

ّ.هـ1ّ،1418بيروت،ّطّ–الكتبّالعلميةّ

،ّّّتحقيق:ّالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمدّبنّأبيّبكرّبنّفرحّاألنصاري،ّّ •

 م.1964هـ،2ّّ،138ّالقاهرة،ّطأحمدّالبردونيّوإبراهيمّأطفيش،ّدارّالكتبّالمصرية،ّ

 هـ.17ّ،1412القاهرة،ّطّ-بيروتّ-،ّدارّالشروّقفي ظالل القرآنقطب،ّسيدّقطبّإبراهيم،ّّ •

،ّّجمعه:ّمحمدّأويسّالندوي،ّالتفسير القيم البن القيم ابنّقيمّالجوزية،ّمحمدّبنّأبيّبكرّبنّأيوب،ّ •

 .لبنانّ-تحقيقّمحمدّحامدّالفقي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت

تحقيق:ّساميّبنّمحمدّسالمة،ّدارّتفسير القرآن العظيم،  إسماعيلّبنّعمرّبنّكثير، ابنّكثير،ّ •

 .292،ّص3م،ّج1999ّ-هـ2ّ،1420طيبةّللنشرّوالتوزيع،ّط

• ّّ ّبنّمصطفى، ّأحمد ّتفسير المراغيالمراغي، ّمكتبةّومطبعةّمصطفىّالبابيّالحلبيّوأوالدهّ، شركة

 .م1946ّ-هـ1ّ،1365ّّبمصر،ّط

 .هـ3ّ،1414بيروت،ّط:ّّ–،ّدارّصادرلسان العربمنظور،ّمحمدّبنّمكرمّبنّعلي،ّّابنّ •



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

283 

• ّّ ّالحسنّالندوي، ّأبو ّبحثبعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصرالندوي،  اللقاء إلى مقدم ،

 نيروبي،ّكينيا. في اإلسالمي،ّالمنعقد للشباب العالمية الندوة لمنظمة الخامس

ّ
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ّرات العصر، وفي ضوء متغي  ة الفاضلة في منهج القصص القرآني  المرأة القوي  ة مالمح شخصي  

 

 كتورة دالل محمود شطناوي الد  

  ةة الهاشمي  عليم/ المملكة األردني  ربية والت  في وزارة الت   مشرف تربوي  

    Eyad0777774045@gmail.com   عنوان البريد اإللكتروني  

 

 ص:الملخ  

ّالمرأةّّّّّّ ّتكون ّأن ّوجل ّهللاّعز ّأراد ّالتي ّالصحيحة ّالصورة ّإلبراز ّمحاولة ّفي ّالدراسة جاءتّهذه

عليها،ّلحلّكثيراّمنّاإلشكالياتّالفكريةّوالشبهاتّالمتعلقةّبالتصورّالصحيحّلدورّالمرأةّورسالتهاّفيّ

درّالمصادرّوأساسها،ّهذهّالحياةّمنّخاللّإيجادّنموذجّثابتّلصورةّالمرأة،ّمنّمصدرّربانيّهوّمص

ّوأصحهاّوأصدقهاّّوهوّكتابّهللاّالمبين.

ّحيثّّّّّّّّّّّ ّالتحليلي، ّالوصفي ّوالمنهج ّاالستنباطي، ّاالستقرائي ّالمنهج ّاستخدم ّهدفّالدراسة ولتحقيق

أظهرتّالدراسة:ّأنّمنّأبرزّمالمحّشخصيةّالمرأةّالقويةّالفاضلةّفيّمنهجّالقصصّالقرآني،ّالوعيّ

ىّاالنسجامّواالتحادّمعّزوجها،ّالتامّبغائيةّوجودها،ّالقدرةّعلىّوهبّالراحةّوالطمأنينةّلزوجها،ّالقدرةّعل

ّالتوكلّعلىّهللاّوالثقةّالمطلقةّبه،ّواالستعانةّبهّوحدهّ الحياءّوالعفة،ّوالحرصّعلىّاالحتشامّوالستر،

َّوالتَّْقَوى،ّالحكمةّفيّإدارةّ علىّالثبات،ّالثباتّوالجرأةّفيّالحق،ّالتََّناِهيِّفيَّجِميِعّاْلَفَضاِئِلَّوِخَصاِلّاْلِبرِ 

،ّمجاهدةّالنفسّفيّطاعةّهللاّعزّوجل،ّالحكمةّوّالرأيّالسديد،ّاألخذّبمبدأّالشورى،ّالجديةّفيّالمواقف

التخاطب،ّالفراسةّفيّتقديرّاألمور،ّالكفايةّوالخبرةّفيّإدارةّاألمور،ّامتالكّمهارةّاالتصالّوالتواصلّمعّ

شخصيةّالمرأةّالقويةّالفاضلةّّوأنّمنّأبرزّمالمحّاآلخرين،ّالمرونةّوالقدرةّعلىّالتكيفّمعّالمتغيرات،
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،ّاإليمانّالصادقّالمرتبطّبالعملّالصالح،ّالحرصّعلىّطلبّالعلمّالمقتضيّفيّضوءّمتغيراتّالعصر

للعمل،ّإدراكّغائيةّالوجود،ّااللتزامّبالقيمّوالمثلّالعلياّقوال ّوسلوكا ،ّاالعتزاٌزّوالتفاخرّبالهويةّاإلسالميةّ

ّ ّاالرتباط ،ّ ّوالحضارية ّاآلخرين،ّالثقافية ّمع ّوالتواصل ّمهاراتّاالتصال ّإتقان ّاألسرية، ّبالحياة الوثيق

ّاتخاذّ ّعلى ّالقدرة ّوبتلطفّومودة، ّخلق ّبحسن ّاالجتماعي ّالمحيط ّمع ّوالتعامل ّالتأثير، ّعلى والقدرة

،ّالقراراتّوإصدارّاألحكام،ّالتمتعّباالستقاللية،ّالثقةّبالنفس،ّالموازنةّبينّمكوناتّالنفسّالثالثّ)ّالعقل

 والجسد،ّوالروح(.ّّ

ّدراسةّّّّّّّ ّبضرورة ّبشكلّخاص، ّالدراساتّاإلسالمية ّالمهتمينّوالباحثينّوطلبه ّوتوصيّالدراسة هذا

منهجّالقصصّالقرآنيّبتوسعّأكثرّواستدراكّماّفاتنا،ّوعلىّأهميةّالوعيّالتامّبخطورةّالتغريبّوضرورةّ

ّوتحقي ،ّ ّبالمرأة ّ ّالمتعلقة ّالقضايا ّفي ّوخاصة ّالمؤتمراتّمواجهته ّبتفعيل ّشاملة، ّإسالمية ّصحوة ق

ّفيّ ّالدينية، ّوالتربية ّبالوعي ّترتقي ّتوعوية ّببرامج ّالديني ّاإلعالمي ّالمشهد ّوتعزيز والمجالسّالعلمية،

ّالقضاياّالمعاصرةّلَلمةّوخاصةّقضاياّالمرأة.

ّالكلماتّالمفتاحية:ّمنهجّالقصصّالقرآني،ّالمرأةّالقويةّالفاضلة،ّمتغيراتّالعصر.

ّ

abstractّ

This study came in an attempt to highlight the correct image that God wanted 

to be a woman to solve many of the intellectual problems and suspicions 

related to the correct perception of the role and mission of women in this life by 

finding a consistent model of the image of women, from the source of Rabbani 

is the source and basis of sources, And the truth is the book of God shown. 
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In order to achieve the goal of the study, use the deductive inductive method, 

and the analytical descriptive approach, where the study showed that one of 

the most prominent features of the woman's strong personality virtuous in the 

curriculum of the Quranic stories, full awareness of the existence of its 

existence, the ability to give comfort and reassurance to her husband, the 

ability to harmony and union with her husband, modesty and chastity , And to 

be careful about modesty and concealment, trust in God and absolute 

confidence in him, and use alone on the steadfastness, steadfastness and 

courage in the right, the most virtuous in all virtues and virtues of 

righteousness and piety, wisdom in the management of positions, striving self 

in obedience to God Almighty. The ability to communicate and communicate 

with others, the flexibility and the ability to adapt to changes, and that one of 

the most prominent features of the woman's strong personality virtuous in the 

light of the variables of the age , The sincere faith associated with good work, 

the need to seek the necessary knowledge of work, the awareness of the 

existence of existence, the commitment to values and ideals in words and 

behavior, pride and pride in the Islamic identity of cultural and civilization, close 

family life, mastering communication skills and communication with others The 

ability to influence, and dealing with the social environment and create a good 

Pilots and affection, the ability to make decisions and make judgments, enjoy 
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the independence, self-confidence, the balance between the three components 

of self (mind, body and spirit.) 

The study also recommends that scholars and scholars should study Islamic 

studies in particular. It is necessary to study the Quranic stories in a more 

comprehensive manner, to understand what we missed, and to recognize the 

seriousness of Westernization and the need to confront it, especially in issues 

related to women. Religious awareness programs, raising awareness and 

religious education, in the contemporary issues of the nation, especially 

women's issues. 

Keywords: Quranic storytelling, powerful, virtuous women, contemporary 

variables 

 

 المقدمة:

ّهيّّّّّّ ّوليستّجهل، ّهيّعلم ّوليستّضعف، ّهيّرحمة ّالمرأةّروحّوليستّجسد، ّإن ّالحكماء: قال

ّالسالم،ّوجعلّهللاّفيّالقرآنّ ّآلدمّعليه ّهللاّمالذا  ّخلقها عاطفةّوليستّسذاجة،ّهيّطيبةّوليستّغباء،

ّباسمهاّسورة،ّوهيّوصيةّالنبيّفيّعنقّكلّرجل.

راتّالفكريةّالبشريةّعلىّمرّالعصورّبامتالكهّتصورا ّربانيا ّفريداّإنّاإلسالمّيتفردّعنّجميعّالتياّّّّّ

ّتعاليمّ ّأمام ّشقيقته ّوهي ّكالرجل، ّإنسان ّالمسلمة ّالمرأة ّالغزالي:" ّاإلمام ّيقول ّالمرأة، ّلصورة ّنظيره عز

ما ّاإلسالمّكلها،ّوكانتّالمرأةّمحقورةّالشأنّعندّالعرب،ّتوأدّطفلة،ّوتزدرىّكبيرة،ّوكانّاألوروبيونّقدي
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ّإنّ ّأوّيموت، ّيمرضّزوجها ّعندما ّبموتها ّمنّيحكم ّوكانّفيّالهند ّروحّمثلّالرجل؟ ّألها يتساءلون:

ّ.(1)شخصيةّالمرأةّولدتّمعّمجيءّالرسالةّاإلسالمية"

إنّمنّأخطرّماّتواجههّاألمةّاإلسالميةّفيّهذاّالعصرّعمليةّالتغريبّوالغزوّالفكري،ّالتيّأدتّّّّّّ

ّّو ّالدين، ّفي يك ّتشك  ّبشكلّإلى ّالمسلمة ّالمرأة ّواستهداف ّالرذيلة، ّونشر ّاألخالق، ّوإفساد ّللثوابت، هز

التيّتحاولّّ–العالمّالغربيّالذيّساندّالدولةّالصهيونيةّ»ّخاص،ّيقولّالدكتورّعبدّالوهابّالمسيري:

ّوحضاريا ّالعربيّواإلسالميّسياسيا ّالعالم ّفيّّ–تفكيك ّاألنثى ّحول ّحركاتّالتمركز ّبنفسّالقوة يساند

،ّلقدّوجهّأعداءّاإلسالمّمنّالغربيينّجهودهمّلتخريبّاألسرةّالمسلمة،ّوجعلواّمرتكزهمّفيّذلك؛ّ(2)الدنا"ب

ّتغريبّالمرأةّالمسلمةّباعتبارهاّالعمودّالفقريّلَلسرة.ّ

ّهللاّعزّوجلّأنّتكونّالمرأةّّّّّّ ّالتيّأراد ّالصحيحة ّإلبرازّالصورة ّفيّمحاولة ّالدراسة وجاءتّهذه

ثيراّمنّاإلشكالياتّالفكريةّوالشبهاتّالمتعلقةّبالتصورّالصحيحّلدورّالمرأةّورسالتهاّفيّعليها،ّلحلّك

ّالذيّتناولّ ّالقصصّالقرآني ّمنهج ّمنّخالل ّالمرأة، ّنموذجّثابتّلصورة ّإيجاد ّمنّخالل ّالحياة هذه

ّقصصّمجموعةّمنّشخصياتّالنساءّالتيّتوضحتّمنّخاللهاّالمالمحّالعامةّللشخصيةّالنموذج.

ّاالستنباطيّّّّّ ّالمنهج ّخالل ّمن ّالباحثة ّتحقيقّّ–وستسعى ّالتحليلي ّالوصفي ّوالمنهج االستقرائي،

ّاألهدافّالمرجوةّمنّهذاّالبحثّوالذيّجاءّفيّمقدمة،ّومبحثّتمهيدي،ّتناول:

ّأوال :ّتحريرّمصطلحاتّالعنوانّفيّاللغةّواالصطالح)ّسماتّالشخصية،ّالقصصّالقرآني(.ّ

ّلةّعلىّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني،ّوداللةّاختالفها.ثانيا :ّاأللفاظّالدا

ّوالمبحثّالثاني:ّ ّفيّالقصصّالقرآني، ّالفاضلة ّالمرأةّالقوية ّمالمحّشخصية ّالمبحثّاألول: ومبحثين،

ّمالمحّشخصيةّالمرأةّالقويةّالفاضلةّفيّضوءّمتغيراتّالعصر.

                                                 

ّ.40لغزالي،ّمحمد،ّمشكالتّفيّطريقّالحياةّاإلسالمية،ّصا1- 
ّالمنعطفّالمغربية،ّّّ-2 ّمجلة ّمعرفية، ّرؤية ّالمرأة: ّحول ّالتمركز ّوحركة ّالمرأة، ّحركة ّبين ّما ّالوهاب، ّعبد المسيري،

ّم.2000ّه،16ّ،1421ّ-15،ّعدد93ّص
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 المبحث التمهيدي، ويتضمن: 

 لغة واالصطالح ) الشخصية، القصص القرآني(:أواًل: تحرير مصطلحات العنوان في ال

جاءّاالشتقاقّاللغويّلكلمةّالشخصيةّمنّالفعلّ"ّشخص":ّّيقالّشخصّالشيء،ّأيّعينهّظاهرياّّّّّّ

،ّوقدّوردّلفظّشخصّفيّ"ّلسانّالعرب"ّ(1)وباطنيا ،ّوأقامّلهّأشكاال ّبارزةّواضحةّالمعالمّذاتّكيانّمرئي

،ّوقدّوردّفيّالحديثّالشريفّفيّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم:"ّالّاإِلنسانّوغيرهعلىّأنه:ّجماعة َّشْخِصّ

،ّولمّ(2)شخصّأغيرّمنّهللا"ّوالمرادّبهّإثباتّالذات،ّوقيلّمعناهّالّينبغيّلشخصّأنّيكونّأغيرّمنّهللا

اإلنسان،ّتردّكلمةّالشخصيةّفيّالقرآنّالكريم،ّوقدّوردتّمرادفاتّلها)ّمنّحيثّالمعنى(ّأبرزها:ّالنفس،ّ

ّالفرد ّالمرء، خصّعنّ(3)الذات، ّالشَّ فاتّالَّتيّت ميِ ز ّالصِ  َّمجموعة ّفيّاالصطالح: ّبالشخصية ّويقصد ،

ّغيرهّمنّحيثّالفكرّوالمعتقد،ّواالنفعاالت،ّوالسلوك.

ّوَقَصصا ّّّّّّ ّأثرهّتتبعهّمنّبابّرد  وجاءّاالشتقاقّاللغويّلكلمةّقصصّفي)ّقّصّص(:ّبمعنىَّقصَّ

ّأيضا،ّوكذاّ ّالحديثّرواهّعلىّوجههّوَقصًّ ة ّالسمرّوالحديث،ّوقدّاْقَتصَّ َصّأثرهّوالِقصَّ ّأثرهّوَتَقصَّ اْقَتصَّ

ّ ّبالفتح ّالَقَصص  ّأيضا ّواالسم َّقَصصا  ّالخبر ّعليه ّوَقصَّ ّ(4)الحديثّرواهّعلىّوجهه ،ّ بمفهومّويقصد

يمّعنّأحوالّاألممّوالنبواتّ:ّالقصصّالتيّأخبرّبهاّهللاّفيّالقرآنّالكّرفيّاالصطالحّالقصصّالقرآني

ّوالوقائعّواألحداثّالماضية.

 ثانيًا: األلفا  الدالة على المرأة في القصص القرآني، وداللة اختالفها 

عبرّالقرآنّالكريمّفيّسياقّالقصصّعنّالمرأةّمنّخاللّمجموعةّمنّاأللفاظّوالمصطلحاتّالدالةّّّّّّ

ّوالصاحبة،ّ ّوالحليلة، ّواألهل، ّوالزوج، ّوالوالدة، ّواألم، ّواألنثى، ّوالمرأة، ّكالنساء، عليها،

                                                 

ّ.12التل،ّشادية،ّالشخصيةّمنّمنظورّنفسيّإسالمي،ّص1ّ-
ّ.300،ّص6ابنّمنظور،ّأبوّالفضلّجمالّالدين،ّلسانّالعرب،ّج2ّ-
ّ.13التل،ّشادية،ّالشخصيةّمنّمنظورّنفسيّإسالمي،ّصّ-3

ّ.254،ّص1الرازي،ّزينّالدينّأبوّعبدّهللاّمحمد،ّمختارّالصحاح،ّج4- 
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ّوالمسلمة،(1)والبنت واألخت، ّالمؤمنة، ّمنها: ّأوصاف ّخالل ّمن ّالكريم ّالقرآن ّوذكرها ّاآلتيّّ، وفي

ّتفصيلها،ّودالالتّاختالفها.

النساء:ّيردّلفظّالنساءّفيّالقرآنّالكريمّبهذهّالصيغة،ّوبصيغةّالمفرد:ّ)ّامرأة(،ّوالمثنى:ّ)امرأتان(،ّ  .1

ّسياق ّفي ّاستعماله ّيكثر ّنساء( (ّ ّلفظ ّأن ّويالحظ: ّمرة، ّوثمانين ّخمسا  ّنسوة(، التشريعاتّ والجمع:)

 .القصصّالقرآني بّعلىّاستعمالّلفظّ)ّامرأة(ّفيّسياقاألسريةّواالجتماعية،ّبينماّغل

ّاللفظّفي .2 ّهذا ّورد ّالكريم األنثى: ّوالمثن القرآن ّأنثى(، (ّ ّاإلفراد ّإناث(،ّبصيغ (ّ ّوالجمع ّأنثيين(، ى)

ّفي ّأغلبها ّاللفظّتؤكدّعلىّالتوحدّوالتكاملّسورّمكية ثالثينّمرة ّلهذا ّأغلبّاستعماالتّالقرآنّالكريم ،

  أوّعلىّمستوىّالعملّوالجزاء.ّبينهما،ّسواءّعلىّمستوىّالخلق

تارةّبلفظّ"ّاألم"ّوهوّاألكثرّحيثّوردّثمانياّ القرآنّالكريم األمّوالوالدة:ّع برّعنّمفهومّاألمومةّفي .3

قط،ّوألنّلفظّ"ّاألم"ّأعمّمنّلفظّوعشرينّمرة،ّوتارةّبلفظّ"ّالوالدة"ّوهوّقليلّحيثّوردّخمسّمراتّف

 "الوالدة"ّكانّاألكثرّاستعماالّفيّالقرآنّالكريمّحيثّذكرّفيّسياقاتّمختلفة.

 الزوج،ّوردّفيّالقرآنّالكريمّلفظّ"ّالزوج"ّإحدىّوثمانينّمرةّللداللةّعلىّالمرأةّالمتزوجة.ّ .4

،ّفيّالغالب،ّفيّمجالّالقرآنّالكريم األهل،ّكانّالمجالّالذيّوردّفيهّلفظّاألهلّبمعنىّاألسرةّفي  .5

ّالقص ّالتيّساقتّهذه ّالسور ّاآلياتّفي ّهذه ّونجد ّوالنملّّ :قصصّاألنبياء، ّوهود، ّيوسف، كسورة

 .نبياء،ّوالقصص،ّوالصافات،ّوطه،ّوالشعراءواأل

ّهول  .6 ّعلى ّللداللة ّاللفظ ّهذا ّالكريم ّالقرآن ّاستعمل ّحيث ّالقيامة الصاحبة، ّعرىّ يوم ّتنفك حيث

 الزوجيةّويذهلّكلّزوجّعنّزوجهّرغمّماّكانّيجمعهماّمنّمالزمةّدائمة.ّ

                                                 

ّالم1ّ- ّبعنوان" ّزمرد، ّفريدة ّد. ّودالالت"مقال ّإحصاءات ّالكريم ّالقرآن ّفي ّّ،رأة ّبتاريخ 23ّّنشر  ،2012يناير
http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5634ّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
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رةّواحدةّفيّصيغةّالجمعّ)ّحالئل(ّللداللةّعلىّالمرأةّفيّالحليلة،ّجاءّهذاّاللفظّفيّالقرآنّالكريمّم  .7

ّذكر ّالنساء سياق ّمن ّال المحرمات ّحاللّ زواج،في ّفالمرأة ّالحالل ّمعنى ّعلى ّيحيل ّبالحليلة والتعبير

 .الرجلّبموجبّالزوجية،ّوقدّيحيلّأيضاّعلىّمعنىّالحلول،ّإذّالمرأةّتحلّمعّالزوجّفيّمكانّواحد

البنت،ّوردّلفظّالبنتّفيّالقرآنّالكريم،ّتسعّعشرةّمرة،ّمرةّواحدةّبصيغةّاإلفرادّومرةّواحدةّبصيغةّ .8

لمراتّبصيغةّالجمع،ّوبالنظرّفيّهذهّالمواردّنجدّاللفظّحاضراّفيّمجاالتّثالثة:ّفيّالتثنيةّوباقيّا

ّوفيّ ّالسالم، ّعليهم ّمريم ّوقصة ّموسى، ّلوطّوقصة ّفيّقصة ّحيثّيحضر ّالقصصّالقرآني، مجال

ّبعضّالعقائدّ ّعن ّالقرآن ّحديث ّعند ّالبنين ّمقابل ّالبناتّفي ّلفظ ّحيثّذكر ّالعقدية، ّاألحكام مجال

المشركينّكادعاءّالبناتّوالبنينّهللّسبحانه،ّوادعاؤهمّأنّالمالئكةّبناتّهللاّسبحانه،ّوأماّفيّّالفاسدةّلدى

مجالّاألحكامّالتشريعية،ّفقدّذكرتّالبنتّضمنّتشريعاتّالزواج،ّحيثّاعتبرتّالبنتّمنّالمحرماتّفيّ

ّالمفهومّتطلقّعلىّالفرعّمنّالرجلّوإنّنزل،ّأيّعلىّالبنتّ وبنتّالبنتّوهكذا،ّالزواج،ّوالبنتّبهذا

 وذكرتّفيّنفسّالسياقّبناتّاألخ،ّالالتيّيدخلنّضمنّفروعّاآلباء.ّ

وبهذاّيأتيّلفظّالبنتّليدلّعلىّموقعّللمرأةّداخلّاألسرة،ّفالبنتّتمثلّفروعّالرجل،ّوفروعّاآلباء،ّّّّّّ

 وفروعّاألجدادّأيضاّ)ّكبناتّالعمومةّوالخؤولة(.

ادّوالتثنيةّوالجمع،ّأربعّعشرةّمرة،ّويستعملّغالباّللداللةّعلىّاألخت،ّيردّلفظّاألختّبصيغّاإلفّر  .9

أماّباقيّالمواردّفجاءّجزءّمنهاّفيّمجالّتشريعي،ّضمنّموضوعاتّ المرأةّالمشاركةّللرجلّفيّالنسب،

اإلرث،ّوالزواج،ّوالحجاب،ّوآدابّاالستئذان،ّوجاءّجزءّآخرّفيّمجالّالقصصّالقرآني،ّضمنّقصتيّ

 السالم.ّمريمّوموسىّعليهما

 المبحث األول: مالمح شخصية المرأة القوية الفاضلة في القصص القرآني

إنّمنّأهمّماّيميزّمالمحّشخصيةّالمرأةّالقويةّالفاضلةّفيّالمنهجّالقصصيّالقرآني،ّأنهاّمالمحّّّّّّّ

استنبطتّمنّمصدرّربانيّهوّمصدرّالمصادرّوأساسها،ّوأصحهاّوأصدقهاّحيثّجاءتّالقصصّالقرآنيةّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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ّالقرآنّت وصفّاألحداثّبشكلّدقيقّوشاملّومتكاملّوهادفّوواضح،ّوهيّلشخصياتّحقيقيةّاصطفاها

وأخبرناّعنهاّفهيّواقعيةّبأشخاصهاّوأحداثهاّوبنتائجها،ّولمّتأتّإالّلنقتديّبهاّونتأسىّبشخوصهاّونعتبرّ

ّمنّأحداثهاّووقائعها.

ّالفّّّّّ ّالقوية ّالمرأة ّمالمحّشخصية ّأبرز ّاستنباط ّشخصياتّواقتصر ّعلىّسبع ّالدراسة ّفيّهذه اضلة

ّالسالمّ ّحواءّعليها ّأمنا ّالمرأةّالزوجّالسكن) وردتّفيّقصصّمختلفةّمنّالقرآنّالكريم،ّوهي:ّشخصية

نموذجا ّ(،ّشخصيةّالمرأةّالمؤمنةّالصابرة)ّآسياّزوجةّفرعون،ّوأمّموسىّعليهّالسالم،ّسارةّوهاجرّزوجّ

(،ّنموذجاّ ّ-رضيّهللاّعنهاّ-صيةّالمرأةّالمحاورة)ّخولةّبنتّثعلبةنموذجا (،ّشخّّ-عليهّالسالمّ-إبراهيم

ّبناتّصاحبّمدين ّالمرأةّالحيَية) ّابنةّعمران،ّنموذجاّ ّشخصية ّمريم (ّ ّالطاهرة ّالمرأةّالعفيفة (،ّشخصية

ّ(،ّشخصيةّالمرأةّالمسؤولة)ّملكةّسبأ،ّوأختّسيدناّموسىّعليهّالسالمنموذجاّ ّ-رضيّهللاّعنهاّ-عائشة

ّ(.ّنموذجاّ 

ّ

 المطلب األول: شخصية المرأة الزو  السكن) قصة أمنا حواء عليها السالم نموذجًا (

َنِّإَلْيَها{ّ)األعراف:ّّّّّّ َّوَجَعَلِّمْنَهاَّزْوَجَهاِّلَيْسك  ِّمْنَّنْفٍسَّواِحَدٍة (،189ّقالّهللاّتعالى:}ّه َوّالَِّذيَّخَلَقك ْم

أرادّهللاّسبحانهّوتعالىّأنّيبينّللناسّأنّالزوجةّشيءّمهمّجدا ّفيّحياةّالرجل؛ّبلّلعلهاّأهمّشيء،ّوتأتيّ

ّوا ّسكن، ّأنها ّمن ّوظائفّأهميتها ّللمرأة ّجعل ّوجل ّفاهللّعز ّاألساسية، ّالزوجية ّالحياة ّدعائم ّمن لسكن

أساسيةّمتنوعة،ّوكانّأولهاّوأهمهاّأنّتكونّسكنا ّلزوجها،ّولقدّرسمتّشخصيةّأمناّحواءّالتيّخلقهاّهللاّ

أبرزّمنّّوكانّ-عليهّالسالمّ-عزّوجلّألعظمّوظيفةّللمرأةّفيّهذاّالكونّنموذجّالزوجّالسكنّلسيدناّآدم

ّمالمحّشخصيةّالمرأةّالزوجّالسكنّفيّمنهجّالقصصّالقرآني:

ّالوجودّ -أ ّمع ّوالمتناغمة ّاإلنساني، ّللوجود نة ّالمكو  ّاألجزاء ّمن ّجزء ّوبأنها ّوجودها: ّبغائية ّالتام الوعي

ّعنّمعصيته،ّ ّهللاّعزّوجلّواالبتعاد ّعلىّطاعة ّنفسها ّومجاهدة ّبصبرها ّمرتبطة ّوأنّسعادتها الكوني،
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ّآدمّوزوجهّحواء ّالسالمّ-فالمعصيةّالتيّحصلتّمنّسيدنا ّالشيطانّوأكالّمنّبعدّأنّأغوّاّ-عليهما هما

الشجرة،ّجعلتهماّيجدانّذلّالمعصية،ّوالشعورّبالذنب،ّوالحاجةّإلىّالتوبةّواإلنابةّوالعودةّإلىّطاعةّهللاّ

عزّوجلّلوعيهماّالتامّوإدراكهماّأنّالّسعادةّبعيدا ّعنّطاعةّهللا،ّفكانّمنهماّأنّتاباّإلىّهللاّوأنابا،ّليجداّ

 يقّالعبوديةّالتامةّهللّعزّوجلّ.بعدهاّعزّالطاعةّولذتهاّفيّتحق

ّآدم -ب عليهّّ-القدرةّعلىّوهبّالراحةّوالطمأنينةّلزوجها،ّخلقّهللاّعزّوجلّأمناّحواءّليجدّعندهاّسيدنا

َّوَجَعَلِّمْنَهاّّ-السالم ِّمْنَّنْفٍسَّواِحَدٍة الراحةّوالطمأنينة،ّوهذاّماّأكدّعليهّقولّهللاّتعالى:}ّه َوّالَِّذيَّخَلَقك ْم

َّزْوجَّ ّاألعراف: [ّ ِّإَلْيَها{ َن ِّلَيْسك  ّوالنساء،189َّها ّالرجال ّأيها }ّ َّخَلَقك ْم ّٱلَِّذي ّه َو {ّ ّأي: ّالسعدي: ّيقول ]

}َّوَجَعَلّّ-عليهّالسالمّ-المنتشرونّفيّاألرضّعلىّكثرتكمّوتفرقكم}ّمِ نّنَّْفٍسَّواِحَدٍةّ{ّوهوّآدمّأبوّالبشر

ّ{ّأي:ّخلقّمنّآدمّزوجتهّ َّزْوَجَها ّمنِّمْنَها ّكانتّمنهّحصلّبينهما ّإذا حواءّألجلّأنّيسكنّإليهاّألنها

،ّفإنّ(1)المناسبةّوالموافقةّماّيقتضيّسكونّأحدهماّإلىّاآلخر،ّفانقادّكلّمنهماّإلىّصاحبهّبزمامّالشهوة"

ّوالعلمّ ّالزوجية ّالمعاشرة ّبآداب ّالمرأة ّوعي ّالزوجين ّبين ّوالطمأنينة ّالسكن ّتحقق ّالتي ّاألمور ّأكثر من

ّوالمحبة،ّبحقوق ّالمسؤولية ّبروح ّاألمر ّعلى ّتقبل ّحتى ّوذلك ّالزواج، ّقبل ّوأحكامها ّالجنسية ّوواجباتها ها

ّ.(2)وتحققّمنّتفاعلهاّمعّزوجهاّالسكنّواستقرارّالزواجّونجاحه

ّ] -ت } َّله نَّ ِّلَباٌس َّوَأْنت ْم َّلك ْم ِّلَباٌس ّه نَّ ّيقولّهللاّتعالى:} ّمعّزوجها، ّعلىّاالنسجامّواالتحاد البقرة:ّالقدرة

ا،187ّ مِ يّامتزاجّكلّواحدّمنّالزوجينّبصاحبهّلباس  ّأصلّاللباسّفيّالثياب،ّثمّس  [،ّيقولّالقرطبي:"

اّبالثوب ّالعالقةّبينّالزوجينّهيّعالقةّامتزاجّ(3")النضمامّالجسدينّوامتزاجهماّوتالزمهما؛ّتشبيه  ،ّ"ّإنَّ

ّناحيت ّعلى ّالحتوائها ّاجتماعية؛ ّعالقة ّأقوى ّوهي ّعاطفيةّوالتصاق، ّوناحية ّفطرية، ّغريزية ّناحية ين:

                                                 

ّ.311،ّص1تيسيرّالكريمّالرحمنّفيّتفسيرّكالمّالمنان،ّج السعدي،ّعبدّالرحمنّبنّناصر،1ّّ-
ّالموضوعّوينصحّبالرجوعّإليّ-2 ّالمرأةّالمسلمةّبينّاجتهاداتّ:القيسيّفيّكتابههّالدكتورّمروانّوممنّفصلّفيّهذا "

ّ.ساتّالمسلمين"الفقهاء،ّومماّر
ّ.314ّ،ّص2القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّجّ-3
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ّنفسية" ّأقوىّرابطة ّفثمَّ ّوالعاطفة، ّالتقتّالغريزة ّوإذا ّالتعاونّ(1)وجدانية، ّعلى ّالقدرة ّلها ّالسكن ّفالزوج ،

ّمنّ ّوذلكّمنّخاللّاالستفادة ّوبينّزوجها، ّالمسؤولياتّبينها ّيحققّإتقانّأداء ّبما ّواالنسجام والمشاركة

ّ ّالفطري ّالزوجيةالوجود ّالحياة ّوالرحمةّ-لثالثية ّوالمودة ّوجل،ّّ-السكن ّهللاّعز ّعند ّمن ّعظيمة كهبة

ّهللاّ ّيقول ّومسؤولياتها، ّأعبائها ّعلى ّوالصبر ّالزوجية ّالحياة ّمواجهة ّعلى ّستعينها ّالتي ّللقوة وكمصدر

اِّلتَّ ْمَّأْزَواج  ِّفيّسبحانهّوتعالى:}َّوِمْنَّآَياِتِهَّأْنَّخَلَقَّلك ْمِّمْنَّأْنف ِسك  ة َّوَرْحَمة ِّإنَّ ن واِّإَلْيَهاَّوَجَعَلَّبْيَنك ْمَّمَودَّ ْسك 

وَن{ّ]الروم:ّ "ّمنّتمامّرحمتهّببنيّآدمّأنّجعلّّ-رحمهّهللاّّ-[،ّويقولّابنّكثير21َذِلَكّآَلََياٍتِّلَقْوٍمَّيَتَفكَّر 

ّمودةّوهيّالمحبة،ّورحمةّوهيّالرأف ّالرجلّيمسكّالمرأةّإماّأزواجهمّمنّجنسهم،ّوجعلّبينهمّوبينهنَّ ة،ّفإن 

ّوغيرّ ّبينهما ّإليهّفيّاإلنفاق،ّأوّلَللفة ّأوّمحتاجة ّمنهّولد، ّبأنّيكونّلها ّأوّالرحمةّبها، ّلها، لمحبته

 .(2)ذلك"

َّبَدْتّ -ث َجَرَة َّذاَقاّالشَّ َّفَلمَّا وٍر ِّبغ ر  الحياءّوالعفة،ّوالحرصّعلىّاالحتشامّوالستر:ّقالّهللاّتعالى:}َّفَدالَّه َما

َماَّأَلْمَّأْنَهك َماّعَّ َماَّوَطِفَقاَّيْخِصَفاِنَّعَلْيِهَماِّمنَّوَرِقّاْلَجنَِّةَّوَناَداه َماَّربُّه  َماَّسْوَءات ه  َجَرِةَّوَأق لّلَّك َماَّله  نِّتْلك َماّالشَّ

ّاألعراف: (}ّ ّمُِّبيٌن وٌّ َّعد  َّلك َما ْيَطاَن ّالشَّ ّّو22ِإنَّ ّ ّآدم ّسيدنا ّبه ّطفق ّما ّأول ّفإن ّحواء(، عليهماّّ-أمنا

ّوالسترّّ-السالم ّوالعفة ّوذلكّدليلّعلىّتأصلّخلقّالحياء ّسترّعوراتهما ّإلىّاألرضّهو ّهبطا عندما

 عندهما.

المطلب الثاني: شخصية المرأة المؤمنة الصابرة) قصة آسيا زوجة فرعون، وأم موسى عليه السالم، ّّ

 ) نموذجًا(:  -عليه السالم -وسارة  وهاجر زو  إبراهيم

ّعلىّأداءّ      ّوإما ّأنّيكونّعنّمعصيةّهللا، ّإما ّوالصبر ّوالّصبرّبالّإيمان، الّإيمانّبالّصبر،

ّويذكرّ ّاليومية، ّفيّحياته ّالمسلم ّالتيّيالقيها ّالمؤلمة ّأنّيكونّالصبرّعلىّاألقدار ّوإما فرائضّهللا،

                                                 

ّالرحمة"ّ،المودةّ،زيدّبنّمحمدّالرماني،ّفيّمقالّبعنوان"ّثالثيةّالحياةّالزوجية:ّالسكنّ-1
ّّّّّّhttp://www.alukah.net/web/.ّ

ّ.277،ّص6كثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّجابنّّ-2
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َوَضَرَبّ " لّهللاّتعالى:آسياّّزوجةّفرعون،ّقاّمنهجّالقصصّالقرآنيّكمثالّللنساءّالمؤمناتّالصابرات

َّوَنجِّ  ِّفيّاْلَجنَِّة َّبْيت ا ِّليِّعْنَدَك ّاْبِن َّربِ  َّقاَلْت ِّإْذ ِّفْرَعْوَن ِّاْمَرأََة َّآَمن وا ِّللَِّذيَن َّمَثال  َّوَعَمِلِهَّّللاَّ  ِّفْرَعْوَن ِنيِّمْن

ِنيِّمَنّاْلَقْوِمّالظَّاِلِمينَّ َوَأْصَبَحّف َؤاد ّ  :"وأمّموسىّعليهّالسالم،ّفيّقولهّتعالىّ،(11:سورةّالتحريم (  )َوَنجِ 

ّ َّلت ْبِديِّبِه َّكاَدْت ِّإْن ا َّفاِرغ  ّم وَسى ّاْلم ْؤِمِنينَّأ مِ  ِّمَن ِّلَتك وَن َّقْلِبَها َّعَلى َّرَبْطَنا َّأْن يِهّ َلْواَل ّق صِ  ّأِل ْخِتِه َوَقاَلْت

ونَّ َّيْشع ر  ّاَل َّوه ْم ن ٍب ّج  َّعْن ِّبِه َرْت َّبْيٍتّ َفَبص  َّعَلىّأَْهِل لُّك ْم َّأد  َّهْل َّفَقاَلْت َّقْبل  ِّمْن ّاْلَمَراِضَع َّعَلْيِه َوَحرَّْمَنا

ل وَنهّ  َّناِصح ونََّيْكف  َّله  َّوه ْم ّ  َّلك ْم َّوَلِكنَّ َّحقٌّ ِ َّّللاَّ َّوْعَد َّأنَّ َّوِلَتْعَلَم َّتْحَزَن َّواَل َّعْين َها َّتَقرَّ َّكْي ِه ِّإَلىّأ مِ  َفَرَدْدَناه 

(،ّّومنّخاللّدراسةّتفاصيلّقصصهمّالواردّذكرّتفاصيلها13ّ-10:ّسورةّالقصص( "َأْكَثَره ْمّاَلَّيْعَلم ونَّ

 منهجّالقصصّالقرآني:ّمنّأبرزّمالمحّشخصيةّالمرأةّالمؤمنةّالصابرةّفيّفيّالقرآنّالكريم،ّتبينّأن

التوكلّعلىّهللاّوالثقةّالمطلقةّبه،ّواالستعانةّبهّوحدهّعلىّالثبات،ّقالّهللاّتعالى:ّ"ّإنَّكاَدْتَّلت ْبِديّ -أ

(،ّإنّأمّموسىّهذهّالمرأةّالمؤمنةّالصابرة8ِّبِهَّلْواَلَّأنّرَبْطَناَّعَلىَّقْلِبَهاِّلَتك وَنِّمَنّاْلم ْؤِمِنيَن")ّالقصص:ّ

زمنّجبارّعنيد،ّهذاّالطاغوتّادعىّالربوبية،ّونفيّاأللوهيةّعماّسواه،ّوكانّيقتلّّاألوالدّّعاشتّفي

ّ ّموسىّبه ّحملتّأم ّفلما ّبنيّإسرائيل، ّمن ّالسالمّ-الذكور ّذرعا،ّّ-عليه ّضاقتّبه ّذكرا ووضعته

تجابت،ّوخافتّعليهّخوفاّشديداّأوحىّهللاّعزّوجلّلهاّوألقىّفيّروعهاّأنّتلقيهّفيّاليم،ّفوثقتّواس

إذّلوالّكمالّثقتهاّّ-تعالىّ-فأعادهّهللاّلها،ّقالّابنّالقيمّرحمهّهللا:ّ"ّفإنّفعلهاّهذاّهوّعينّثقتهاّباهللّ

ّأوّ ّإلىّحيثّينتهي ّوجريانه ّأمواجه، ّتتالعبّبه ّالماء، ّتيار ّفي ّكبدها ّوفلذة ّألقتّبولدها ّلما بربها

 .(1)يقف"

ّإبراهيمّّّّّ ّسيدنا ّزوجتا ّالسالمّ-وكذلك ّفيّّ-عليه ّالعالمين ّلنساء ّوقدوات ّكنماذج ّوهاجر سارة

ّوعالّفيّكتابهّالعزيزّزوجةّإبراهيم األولىّوهيّّ-عليهّالسالمّ-اإليمانّوالصبر،ّحيثّذكرّهللاّجل 

ةّاالعتقّ-رضيّهللاّعنهاّ-سارةّفيّأكثرّمنّآية،ّوقدّكانتّمنّصفاتها اد،ّفقدّآمنتّاإليمانّوصح 

                                                 

 .142ّ،ّص2ابنّالقيم،ّمدارجّالسالكين،ّجّ-1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5
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ّهللاّإبراهيم ّعنه،ّوقدّ-عليهّالسالمّ-بدعوةّنبي  ،ّووقفتّمعهّفيّأصعبّمراحلّحياتهّودعوتهّولمّتتخل 

ّأجرّ ّكانتّعقيم اّالّتلد،ّوقدّأكرمهاّهللاّتعالىّوعوضها ّفيهّحيلة،ّوهيّأن ها ّلمّيكنّلها ابتليتّبأمٍر

رهماّبقدومّغالٍمّلهاّاسمهّإسحقّومنّّصبرها،ّوأكرمّنبي هّالكريمّحينماّجاءتّمالئكةّالر حمن إليهماّتبش 

 ورائهّيعقوب.

يدةّهاجرّّّّّ ّهللاّإبراهيمّ-رضيّهللاّعنهاّ-أم اّالس  هاّنبي  وجةّالث انيةّالتيّتزوج  ّ-عليهّالسالمّ-فهيّالز 

الّتوكلتّعلىّهللاّواستعانتّبهّوحده،ّوكانتّحافظةّهللّفيّحالّالرخاءّفحفظهاّهللا،ّوحفظّولدهاّفيّح

ّإبراهيم ّقالت:ّّ-عليهّالسالمّ-الشدة؛ّقالتّلسيدنا لماّتركهاّوابنها:ّآهللّالذيّأمركّبهذا؟،ّقال:ّ"ّنعم"

إذنّالّيضيعنا،ّ"ّولمّيضيعهاّهللاّعزّوجلّبلّخلدّذكرها،ّوأجزلّلهاّالعطاءّفيّالدنياّواآلخرة،ّعندهاّ

بدأتّبماّوقرّفيّقلبهاّمنّيقينّتضاءلتّفيّعينيهاّكلّالصعوباتّالتيّأحاطتّبهاّوتركتهّيمضي،ّّو

،ّولقدّكرمّ(1)تعالجّذلكّالموقفّالعصيبّولوالّصدقّإيمانهاّوتوكلهاّعلىّهللاّالنهارتّمنّأولّلحظة"

هللاّسبحانهّوتعالىّالسيدةّهاجرّبأنّأبقىّذكراهاّعطرةّخالدةّوأمرناّأنّنفعلّمثلماّفعلتّفنهرولّعندّ

ّوجعلّلناّفيّسيرتهاّالقدوةّالحسنة.ّ-رضيّهللاّعنهاّ-سبعّمراتّكماّفعلتّهي7ّالصفاّوالمروةّ

الثباتّوالجرأةّفيّالحق:ّإنّفيّالقدرةّعلىّالتحديّومواجهةّأصعبّالظروف،ّوالصبرّعلىّاألذى،ّ -ب

ّامرأةّ ّومنّفضائلّآسية ّقالّالحافظّابنّحجر:" ّشجاعة، ّبعدها ّما ّالفانيةّشجاعة وعلىّملذاتّالدنيا

ملك،ّوالعذابّفيّالدنياّعلىّالنعيمّالذيّكانتّفيه،ّوكانتّفراستهاّفيّفرعونّأنهاّاختارتّالقتلّعلىّال

ّعينّلي" ّقالتّقرة ّحين ّصادقة ّالسالم ّوتتمسكّبعقيدتهاّ(2)موسىّعليه ّبدينها، ّتعتز ّالمؤمنة ّفالمرأة ،

لماّكانتّحافظةّهللّفيّّ-عليهاّالسالمّ-ومبادئهاّوأخالقهاّفيّأصعبّالظروفّوأحلكها،ّوالسيدةّهاجر

                                                 

ّ.6هاشمي،ّمحمدّعلي،ّشخصيةّالمرأةّالمسلمة،ّصّ-1
ّ.448،ّص6ّيّبشرحّصحيحّالبخاري،ّجّالعسقالني،ّابنّحجر،ّفتحّالباّرّ-2
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لرخاءّحفظهاّهللا،ّوحفظّولدهاّفيّحالّالشدة؛ّلماّتركهاّوابنها،ّفالثقةّباهللّمنّأسبابّالتمكينّورفعّحالّا

 الدرجاتّفيّالدنياّواآلخرة.ّ

كماّضربتّآسياّّبنتّمزاحمّأعظمّالمثلّفيّحسنّالتوكلّعلىّهللاّعزّوجل،ّوالثقةّبه،ّمماّجعلهاّّّّّّ

 تصبرّعلىّعذابّفرعونّوأذاه.ّ

َّوالتَّْقَوى،ّاالقترابّمنّبلوغّدرجةّالكمالّاإلنسانيّواألفضليةّّالتََّناِهي -ت ِفيَّجِميِعّاْلَفَضاِئِلَّوِخَصاِلّاْلِبرِ 

ّمِّ َّكَمَل (ّ َّوَسلََّم: َّعَلْيِه َِّصلَّىّهللا  َّّللاَّ ول  َّرس  َّقاَل َّقاَل: َّعْنه ، َّأِبيّم وَسىَّرِضَيَّّللاَّ  َنّعلىّاآلخرين،ّعْن

َّكِثيٌر،ّ ّعَّالرِ َجاِل َّعاِئَشَة َّفْضَل َّوِإنَّ ِّعْمَراَن، ِّبْنت  ّاْمَرأَة ِّفْرَعْوَن،َّوَمْرَيم  ّآِسَية  ِّإالَّ ّالنِ َساِء: ِّمَن َّيْكم ْل َلىَّوَلْم

ّه َناّبالكمال:ّالتََّناِهيِّفيّ(1)ّالنِ َساِءَّكَفْضِلّالثَِّريِدَّعَلىَّساِئِرّالطََّعاِم( َجِميِعّاْلَفَضاِئِلّ،ّقالّالنووي:"ّوالم َراد 

َّوالتَّْقَوى" فيّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-،ّوعنّعكرمةّعنّابنّعباسّقال:ّخطّرسولّهللا(2)َوِخَصاِلّاْلِبرِ 

صلىّهللاّعليهّّ-األرضّأربعةّخطوطّوقال:"ّأتدرونّماّهذا؟ّ"ّقالوا:ّهللاّورسولهّأعلم،ّفقالّرسولّهللا

نتّخويلد،ّوفاطمةّبنتّمحمد،ّومريمّابنةّعمران،ّوآسيةّبنتّ:ّ"ّأفضـلّنساءّأهلّالجنة:ّخديجةّب-وسلم

ّفرعون" ّامرأة ّبرضىّ(3)مزاحم ّوالفوز ّالكمال ّدرجة ّالمرأة ّبلوغ ّاإليمان، ّمع ّالصبر ّاجتماع ّثمرة ّإن ،

 الرحمن.

ممارسةّالمسؤوليةّالشخصية:ّإنّالبراءةّمنّأهلّالكفرّوالسعيّإلىّالخالصّمنّسلطانهمّمسؤوليةّ -ث

ّيحاسبّهللا ّصاحبّشخصية ّيقول ّأخرى، ّوزر ّوازرة ّتزر ّوال ّنفسه ّعن ّإنسان ّكل ّعليها ّوجل ّعز

الظالل:"ّهاّهيّامرأةّفرعونّلمّيصدهاّطوفانّالكفرّالذيّتعيشّفيهّفيّقصرّفرعونّعنّطلبّالنجاةّ

،ّوهاّهيّأمّموسىّرغمّخوفهاّمنّّ(4)وحدها،ّفقدّتبرأتّمنّقصرّفرعونّطالبةّإلىّربهاّبيتا ّفيّالجنة"

                                                 

ّ(.2431،ّومسلمّ)(3411رواهّالبخاريّ)ّ-1
ّ.198،ّص15النووي،ّشرحّصحيحّمسلم،ّجّ-2
ّ.(1135(،ّوصححهّالشيخّاأللبانيّفي"ّصحيحّالجامع"ّ)2663ّّرواهّأحمد،ّرقمّ)ّّ-3
ّ.3621،ّص6قطب،ّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّجّ-4



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

298 

وجنودهّإالّأنهاّحرصتّعلىّأداءّمسؤوليتهاّتجاهّرضيعهاّبعدّأنّألقتهّفيّاليم،ّوتتبعتّأخبارهّفرعونّ

وتبعتهّولمّتقرّعينّلهاّحتىّأكرمهاّهللاّعزّوجلّوردهّإليها،ّفأرضعتهّواحتضنته،ّوكذلكّحملتّالسيدةّ

ّإبراهيم ّسيدنا ّتركها ّعندما ّإسماعيل، ّرضيعها ّمسؤولية ّالسالمّ-هاجر فيّطلبّالماءّوسعتّّ-عليه

 والطعامّلهّولمّتتخلّأيّمنهنّعنّمسؤوليتهاّالشخصيةّبحجةّصعوبةّالظروفّوقسوتها.ّّ

الحكمةّفيّإدارةّالمواقف،ّوالقدرةّعلىّالتأثير،ّوهذاّماّنلحظهّعندّمخاطبةّآسيةّلفرعونّفيّأمرّ -ج

لتّقرةّعينّلك،ّلقالّلهاّالمولودّوإخبارهاّإياهّبأنهّسيكونّقرةّعينّلهاّوله،ّوكانّأجدىّبإقناعه،ّفلوّقا

أنّعندهّمنّالجنودّوالخدمّماّيقرّبهّعينه،ّلكنهاّاستمالتّقلبهّبحسنّكالمها،ّثمّعرضتّطلبهاّبأسلوبّ

،ّإنّقدرةّآسياّزوجةّفرعونّعلىّ(1)التعظيم"ّالّتقتلوه"ّوجاءتّبعلةّالطلب"ّعسىّأنّينفعناّأوّنتخذهّولدا"

 انّلهّدورّعظيمّفيّإنقاذّموسىّعليهّالسالمّونجاته.ّالتأثيرّعلىّفرعونّوحسنّإدارتهاّللموقفّك

مجاهدةّالنفسّفيّطاعةّهللاّعزّوجل:ّّإنّمجاهدةّالنفسّفيّطاعةّهللاّلهاّمنّالثمراتّماّلها،ّ -ح

ّاْلم ْحسِّ َّلَمَع َّّللاََّ َّوِإنَّ ب َلَنا ّس  ْم َّلَنْهِدَينَّه  ِّفيَنا وا َّجاَهد  َّوالَِّذيَن ّالعنكبوت:ّحيثّيقولّهللاّسبحانهّوتعالى:" ِنيَن")

(،ّإنّمجاهدةّآسياّزوجةّفرعونّلنفسهاّوحملهاّعلىّالصبرّعلىّطاعةّهللاّكانّعاقبتهّأنّجعلهاّهللا69ّ

عزّوجلّممنّكملتّمنّنساءّالدنيا،ّوخلدّذكرهاّوقصتهاّفيّالقرآنّالكريمّ،ّكماّأنّإيمانّالسيدةّهاجرّ

بوادّغيرّذيّزرع،ّّّ-عليهّالسالمّ-هاّسيدناّإبراهيمويقينهاّبأنّهللاّلنّيضيعهاّوابنهاّالرضيعّعندماّترك

والّبشرّوالّسكن،ّوعندماّاجتمعتّعليهاّوحشةّالظلمةّوالجوعّوالخوفّونقصّاألموالّوالثمراتّفيهّمنّ

مجاهدةّالنفسّوالصبرّعلىّطاعةّهللاّعزّوجلّالنموذجّالذيّيحتذى،ّوكانّعاقبةّصبرهاّأنّخلدّهللاّ

امةّوجعلّمنّسعيهاّبينّالصفاّوالمروةّشعيرةّمنّشعائرّالحج،ّومجاهدةّأمّعزّوجلّذكرهاّإلىّيومّالقي

موسىّوصبرهاّعلىّإلقاءّرضيعهاّفيّاليمّجعلّهللاّعزّوجلّثوابهاّبأنّردّعليهاّولدهاّلتقرّبهّعينهاّ

 وجعلهّمنّالمرسلين.

                                                 

ّ.511،ّالبيضاوي،ّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل.ّص293الحميد،ّمحمدّناصر،ّقصصّالنساءّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ-1
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 (-رضي هللا عنها -المطلب الثالث: شخصية المرأة المجادلة) خولة بنت ثعلبة

زوجهاّأوسّبنّالصامتّفيّشيءّأثارّغضبه،ّفقالّّ-رضيّهللاّعنهاّ-راجعتّخولةّبنتّثعلبةّّّّّ

،ّثمّبعدّذلكّأرادّأنّيباشرهاّفأبتّوامتنعتّعنه،ّوذهبتّإلىّ ّكظهرّأمي،ّأيّمحرمةّعلي  لها:ّأنتّعليَّ

ّالمجادلة،ّفشكتّإليه،ّفنزلّالقرآنّالكريمّبآياتّالظهارّفيّمطلّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-النبي عّسورة

َِّوَّللاَّّ  َّوَتْشَتِكيِّإَلىَّّللاَّ َّسِمَعَّّللاَّ َّقْوَلّالَِّتيّت َجاِدل َكِّفيَّزْوِجَها َّيْسَمع ّلتقدمّالحلّوالحكمّلهذهّالقضية:}َّقْد

َّماّهّ  ِّمْنِّنَساِئِهْم وَنِّمْنك ْم َّبِصيٌر*ّالَِّذيَنّي َظاِهر  َّّللاَََّّسِميٌع َرك َماِّإنَّ ِئيَّتَحاو  ّالالَّ ِّإالَّ ْم ِّإْنّأ مََّهات ه  ّأ مََّهاِتِهْم نَّ

َّغف وٌر{ّ)ّالمجادلةّ َّّللاَََّّلَعف وٌّ ور اَّوِإنَّ ْمَّلَيق ول وَنّم ْنَكر اِّمَنّاْلَقْوِلَّوز  ْمَّوِإنَّه  (،ّوبناءّعليهّفإنهّيلحظ2:1َّوَلْدَنه 

ّرآني:منّأهمّمالمحّشخصيةّالمرأةّالمجادلةّفيّمنهجّالقصصّالقأنّ

التقوىّوالخوفّمنّهللاّمنّخاللّتحريّاألحكامّالشرعيةّفيّتسييرّأمورّالحياةّبكافةّتفاصيلهاّوفقّ -أ

ّ منهجّهللا،ّويظهرّذلكّمنّموقفّخولةّبنتّثعلبهّمعّزوجهاّعندماّأرادّأنّيجامعها؛ّوقالّلها:ّأنتّعليَّ

ّأدريّمبلغه،ّوسا صلىّهللاّّ-رعتّإلىّرسولّهللاكظهرّأمي،ّفقالت:ّوهللاّلقدّتكلمتّبكالمّعظيم،ّما

 تسألهّوتجادلهّفيّحكمّهللاّوشرعهّفيّكالمّزوجها.ّّ-عليهّوسلم

نحوّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-والصحابيةّالجليلةّالمؤمنةّالصابرةّاتجهتّبعدّحوارهاّمعّرسولّهللاّّّّّ

الكعبةّالمشرفة،ّورفعتّيديهاّإلىّالسماءّوفيّقلبهاّحزنّوأسى،ّوفيّعينيهاّدموعّوحسرة،ّقائلة:ّ"ّاللهمّ

ّعليّمنّفراقه،ّاللهمّأنزلّعلىّلسان نبيكّماّيكونّفيهّفرج،"ّتقولّّإنيّأشكوّإليكّشدةّوجدي،ّوماّشق 

السيدةّعائشةّرضيّهللاّعنهاّوهيّتصفّلناّحالةّخولة:"ّفلقدّبكيتّوبكىّمنّكانّمعهاّومنّأهلّالبيتّ

ّ.(1)رحمة ّلهاّورقةّعليها"

                                                 

(46/1ّ(ّوكذلكّفيّمسندّاإلمامّأحمدّ)481/2ثعلبةّمفصلةّفيّالمستدركّللحاكمّ)ّراجعّقصةّالمجادلةّلخولةّبنتّ-1
ّ.(168/6والنسائيّفيّالنكاحّبابّالظهار)
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ّهيّخولةّبنتّثعلبةّ -ب ّفها ّعليها، ّوما ّلها ّوما ّوواجباتها ّفهيّتعرفّحقوقها الحكمةّوالرأيّالسديد،

السدادّفيّمواطنّمنها:ّحكمتهاّفيّأنهاّخرجتّبنفسهاّلتتحرىّحكمّماّتلفظّبهّيتسمّرأيهاّبالحكمةّّو

زوجها،ّولمّتنتظرّأنّيخرجّزوجهاّلحرصهاّعلىّبيتهاّوأسرتها،ّمماّتسببّفيّنزولّسورةّمنّسورّ

القرآنّالكريمّوحكمّشرعيّفيهّحلّلمشكلةّالظهارّلجميعّالمسلمين،ّوكذلكّحكمتهاّفيّاالمتناعّعنّ

ّزوج ّفيّالحرصّعلىّمستقبلّوتماسكّمعاشرة ّوحكمتها ّأمي؛ ّكظهر ّعليَّ ّأنِت ّلها: ّقال ّأن ّبعد ها

 أسرتهاّوعدمّضياعّأبنائها.

أنّكفارةّالظهارّليستّفيّوسعّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-وحكمتهاّعندماّأوضحتّبأدٍبّلرسولّهللاّّّّ

صلىّّ-حتىّساعدهاّرسولّهللازوجهاّوالّيمكنهّتطبيقها،ّولمّتخجلّأنّتكررّذلكّمرةّواثنتينّوثالثاّ

 وجعلّالكفارةّلهاّوألوالدها.ّّ-هللاّعليهّوسلم

صلىّّ-الثباتّوالجرأةّفيّالحق،ّويظهرّذلكّمنّخاللّإصرارّخولةّوإعادتهاّالكالمّعلىّرسولّهللا -ج

ّ-لتبينّلهّماّقدّيصيبهاّوابنهاّإذاّافترقتّعنّزوجها،ّوفيّكلّمرةّيقولّلهاّرسولّهللاّّ-هللاّعليهّوسلم

ّوسلم ّبيتهاّ-صلىّهللاّعليه ّإنقاذ ّعلى ّوإصرارها ّعلىّجرأتها ّدليل ّحرمتّعليه"، ّقد ّإال ّأراِك ّما "ّ :

 وأسرتهاّمنّالضياعّوالهالكّبسببّكلمةّقالهاّزوجهاّفيّلحظةّغضب.

دليلّعلىّحرصهاّعلىّأخذّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ–األخذّبمبدأّالشورى،ّإنّاستشارةّخولةّلرسولّهللا -خ

ّفيماّّالمشورةّممن تنطبقّعليهمّصفةّأصحابّالعقولّوذويّالرأيّوالسداد،ّوذلكّلمعرفةّالرأيّالسديد

 أشكلّمنّاألمور،ّمماّيسهمّفيّالوصولّإلىّالقرارّالمناسبّوحلّالمشكلة.ّ

 المطلب الرابع: شخصية المرأة الحي يقة ) بنات صاحب مدين(

إنّمنّأبرزّماّجبلتّعليهّالمرأةّفيّأصلّخلقتهاّأنّجملهاّهللاّعزّوجلّبصفةّالحياء،ّوقدّتكادّّّّّّ

تكونّالصفةّاألساسيةّلكلّامرأةّتربتّفيّوسطّيؤمنّبالفضيلةّواألخالق،ّوفيّقصةّبناتّصاحبّمدينّ

ليهاّوتتمسكّبها،ّبيانّوصورةّواضحةّللمرأةّالحييةّالتيّيستوجبّعلىّالمرأةّأنّتتأسىّبهاّوتحرصّع
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ومنّّ(،26ومنّمظاهرهّالوقارّفيّالمشي،ّقالّتعالى"ّفَجاءْته ِّإْحَداه َماَّتْمِشيَّعَلىّاْسِتْحَياٍء")ّالقصص:

 أبرزّمالمحّشخصيةّالمرأةّالحي يةّفيّمنهجّالقصصّالقرآني:

ّوسط -أ ّفي ّتربت ّامرأة ّلكل ّالمميزة ّالصفة ّهو ّاإليمان ّإن ّوجل: ّعز ّباهلل ّالصادق يؤمنّّاإليمان

بالفضيلةّواألخالق،ّويظهرّهذاّفيّقصةّالمرأةّالتيّتربتّتربيةّصالحةّهيّوأختهاّوكانتاّترعيانّالغنمّ

ّالنبي ّقال ّوقد ّومزاحمتهم، ّالرجال ّمخالطة ّعن ّإيمانهما ّوسلمّ-ويمنعهما ّالحياءّ-صلىّهللاّعليه (ّ :

 ّ.(1)ّواإليمانّقرناّجميعا ّفإذاّرفعّأحدهماّرفعّاآلخر(

َّأِبيَّيْدع وَكِّلَيْجِزَيَكّ -ب الجديةّفيّالتخاطب،ّقالّتعالى:ّ"ّفَجاءْته ِّإْحَداه َماَّتْمِشيَّعَلىّاْسِتْحَياٍءَّقاَلْتِّإنَّ

(،ّإنّالحياء،ّوالثقةّبالنفس،ّوالجرأةّفيّالحديث،ّوالتكلمّبطالقةّووضوح،26َّأْجَرَّماَّسَقْيَت"ّ)القصص:

ّفيّاألمورّالّيعدّ-يرإنّجازّالتعبّ-وجهانّلعملةّواحدة ّووجهةّنظرها ،ّألنّإفصاحّالمرأةّعنّرأيها

 انحرافا ّعنّأصلّالحياءّوغايته،ّبلّهوّغايةّمطلوبةّوهدفّمنشود.

ّموسىّ(2)الفراسة -ت ّأنّيت خَذ ّوذلكّحينّطلبْتّإحدىّالفتاتينّمنّوالِدها عليهّّ-وحسنّتقديرّاألمور،

"،ّّأجيراّعنَدهّلقوِتهّوصدِقهّوأمانِته،ّ-السالمّ  ّاأَلِمين  َّخْيَرَّمِنّاْسَتْأَجْرَتّاْلَقِويُّ قائلة ّله:"َّياَّأَبِتّاْسَتْأِجْره ِّإنَّ

ّلتصرفاتّموسى أخالقهّّ-عليهّالسالمّ-لقدّاستطاعتّإحدىّالفتاتينّأنّتستنتجّمنّخاللّمالحظتها

الطرفين،ّقالّعبدّهللاّّوصفاته،ّواالستفادةّمنّهذهّالمالحظةّوتوظيفهاّبماّيعودّبالنفعّوالفائدةّعلىّكال

ّأكرميّ "ّ ّوصاحبّيوسفّحينّقال: ّبكرّحينّتفرسّفيّعمر، ّأبو ّأفرسّالناسّثالثة: بنّمسعود:"

 .ّ(3)مثواه"،ّوصاحبةّموسىّحينّقالتّ:"ّياّأبتّاستأجرهّإنّخيرّمنّاستأجرتّالقويّاألمين"ّ

                                                 

ّ.1603ّ،ّصححهّاأللباني،ّصحيحّالجامعّالصغير،1313ّالبخاري،ّمحمدّبنّإسماعيل،ّاألدبّالمفرد،ّحّ-1
الفراسةّعلمّمعمولّبهّمنذّفترةّكبيرة،ّوانتشرّعندّالعربّوهوّيعتمدّعلىّتحليلّالخصائصّالسلوكيةّوالنفسية،ّويوجدّّ-2

ّ ّأساسياتّتعرفّمنها ّمع70لها ّتتعامل ّالذي ّالفرد ّ%ّمنّشخصية ّوالكثير ّحالةّّها، ّفي ّالفراسة ّعلىّعلم يعتمد
https://alwafd.orgّّ .،وتعتبرّتفاصيلّالوجهّهيّخريطةّكلّشخصّاالرتباطّوالزواجّوغيرهاّمنّأمورّالحياة،

ّ.376ّ،ّص2النيسابوري،ّمحمدّبنّعبدّهللا،ّالمستدركّعلىّالصحيحين،ّتفسيرّسورةّيوسف،ّجّ-3
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ّمنّارتيادّاألما -ث ّللمرأةّأنّتصونّنفسهاّوعرضها ّ:ّالّبد ّالشبهة،ّالعفةّوالطهارة كنّالتيّتكونّفيها

ّوعدمّ ّالرجال ّعن ّالفتاتين ّابتعاد ّوفي ّالفواحشّوالرذائل، ّارتكاب ّمظن ة ّيكون ّالذي ّالمحر م واالختالط

ّمزاحمتهمّدليلّعلىّعفتهنّوطهارتهنّوتربيتهنّالكريمة.ّ

 (-عليها السالم -المطلب الخامس: شخصية المرأة العفيفة الطاهرة ) مريم ابنة عمران

َقتّْيّّّّّ وِحَناَّوَصدَّ ِّمنّرُّ ِّفيِه َّفَنَفْخَنا ّالَِّتيَّأْحَصَنْتَّفْرَجَها ّاْبَنَتِّعْمَراَن ّوَمْرَيَم ّقولّهللاّسبحانهّوتعالى:"

:ّ ّالتحريم ّاْلَقاِنِتيَن") ِّمَن َّوَكاَنْت ت ِبِه َّوك  َّربِ َها ّالعفاف12ِّبَكِلَماِت ّهو ّواإلحصان: ّوصانته، ّأيّحفظته ،)

صلىّهللاّّ-منّيطلبّالعفةّبأنّيعينهّويعفه،ّويتضحّذلكّفيّقولهّ-عزّوجلّ-وعدّهللا،ّوقدّ(1)والحرية

ّوسلم ّهللا"-عليه ّيغنه ّيستغن ّومن ّهللا، ّيعفه ّيستعفف ّومن ّوقسم(2):" ّنوعين،ّّ، ّإلى ّالعفة الماوردي

،ّّوقدّضربتّمريمّالبتولّابنةّعمرانّللعالمينّ(3)أحدهما:ّالعفةّعنّالمحارم،ّوثانيهما:ّالعفةّعنّالمآثمّ

ّمنّنفخّالروحّلتلدّ ّأجراهّهللاّعزّوجلّعليها ّالقرآنّالكريم،ّوما ّالمحصنةّبشهادة نموذجّالمرأةّالطاهرة

سيدناّعيسىّعليهّالسالم،ّلمّيكنّسوىّمعجزةّخلدهاّهللاّعزّوجلّإلىّيومّالقيامةّوخلدّذكرّصاحبتها،ّ

والتجأتّإليهّوكانتّمنّالقانتين،ّوعليهّفإنّمنّأبرزّمالمحّشخصيةّالمرأةّّألنهاّصدقتّبكلماتّربها

 العفيفةّالطاهرةّفيّمنهجّالقصصّالقرآنيّماّيمكنّإجمالهّفيّاآلتي:ّ

ّأرادتّأنّتلدّمنّغيرّزوج،ّ -أ الحياءّ:ّوهوّخلقّيظهرّفيّشخصيةّالسيدةّمريمّابنةّعمرانّعندما

 موتّعلىّمواجهتهمّمنّشدةّحيائها.ّّفاعتزلتّالناسّإلىّمكانّبعيد،ّوتمنتّال

قوةّاإليمانّالباعثةّعلىّالثقةّباهلل،ّوتوكيلّاألمورّإليه،ّإنّثقتهاّوتوكلهاّعلىّهللاّحملهاّعلىّأنّ -ب

،ّوقولهاّلهّ-عليهّالسالمّ-تدخلّعلىّقومهاّبمولودهاّدونّأنّتخافهمّأوّتخشاهم،ّوجوابهاّلسيدناّزكريا

                                                 

ّ.198،ّص8جّالعظيم،ابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّّ-1
ّ(.1469البخاري،ّمحمدّبنّإسماعيل،ّصحيحّالبخاري،ّكتابّالزكاة،ّبابّاالستعفافّعنّالمسألة،ّرقمّحّ)ّ-2
ّ.451،ّصالماوردي،ّعليّبنّمحمد،ّأدبّالدنياّوالدينّ-3
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راب،ّأنّهذاّمنّرزقّهللاّعندماّسألهاّعماّيجدّعندهاّمنّرزقّفيّغيرّموسمهّكلماّدخلّعليهاّالمح

 يؤتيهّمنّيشاء،ّدليلّعلىّقوةّإيمانهاّوحسنّتوكلهاّعليه.

ّمريم -ت ّالسيدة ّشجاعة ّوتظهر ّالحق: ّفي ّوالجرأة ّالسالمّ-الشجاعة ّقومهاّّ-عليها ّعلى ّقدومها في

اطمأنتّّومواجهتهمّبوليدها،ّقالّالزحيلي:"ّجاءتّمريمّالمؤمنةّالواثقةّبتأييدّهللاّلهاّقومهاّمعّولدها،ّلما

 .(1) بماّرأتّمنّاآلياتّوعلمتّأنّهللاّتعالىّسيبينّعذرها"

 

 المطلب السادس: شخصية المرأة المسؤولة )  بلقيس ملكة سبأ(

ّاإلنسانّ     ّويتحول ّوإرادة، ّموقف ّذا ّوتجعله ّاإلنسان ّنشاط ّتوجه ّوحكيمة، ّهادفة ّعملية المسؤولية

ّإلىّإنسانّهاد ّالمسؤولية ّيسعىّإلىّتحقيقهّالمسؤولّبتحملهّألعباء ّيمتلكهّهدفّووجهةّومقصود ف،

والوصولّإليه،ّوفيّشخصيةّملكةّسبأّنموذجّللمرأةّالمسؤولة،ّومنّأبرزّمالمحّشخصيةّالمرأةّالمسؤولةّ

 فيّمنهجّالقصصّالقرآني،ّماّيمكنّإجمالهّفيّاآلتي:

منّعملّالمرأةّوتوليهاّالكفايةّوالخبرةّفيّإدارةّاألمور،ّلمّيشرّمنهجّالقصصّالقرآنيّأنّهناكّمانعّ -أ

المناصب،ّفلمّينكرّالقرآنّالكريمّعلىّملكةّسبأّكونهاّقدّتولتّهذاّالمنصبّفيّأيّجزئيةّمنّالقصة،ّ

بلّجعلّالقاعدةّالعامةّلتوليّالمسؤولياتّالكفايةّبصرفّالنظرّعنّأيةّاعتباراتّأخرى،ّومنّالمالحظّ

 خاللّعدةّمواقفّمنها:ّأنّبلقيسّملكةّسبأّكانتّتتمتعّبالكفايةّوالخبرة،ّمنّ

ّخبرتهاّفيّمعرفةّطبائعّالملوكّوسياستهم،ّوتظهرّفيّقولها:"ّإنّالملوكّإذاّدخلواّقريةّأفسدوها".ّ-ّ

التيّدعاهاّوقومهاّفيهاّّ-عليهّالسالمّ-خبرتهاّالتيّظهرتّفيّكيفيةّتعاملهاّمعّرسالةّسيدناّسليمانّ-ّ

ّإلىّعبادةّهللاّعزّوجلّّوالردّعليها.ّ

                                                 

ّ.84صّ،16الزحيلي،ّوهبه،ّالتفسيرّالمنيرّفيّالعقيدةّوالشريعةّوالمنهج،ّجّ-1
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هاّفيّالتعاملّمعّالملوكّبحنكةّوكياسة،ّويظهرّفيّجوابهاّعندّسؤالهاّعنّعرشها،ّفلقدّرأتّأنهّخبرتّ-ّ

ّ.(1)ليسّمنّالحكمةّوالدقةّأنّتقرّبأنهّعرشها،ّأوّأنّتنفي،ّفأعطتّجوابا ّبينّبين"ّكأنهّهو"

ّ -ب ّسبأ ّويظهرّذلكّحينّجمعتّملكة ّالقراراتّالمصيرية: ّاتخاذ ّالشورىّعند ّبمبدأ كبارّقومهاّاألخذ

ّسليمان ّيقولّّ-عليهّالسالمّ-لمشورتهمّفيّرسالةّسيدنا ّحتىّتشهدون، ّقاطعةّأمرا  ّكنت  ّوقالتّما لها،

،ّوكانّرأيهمّالحربّألنهمّأولوّبأسّوقوة،ّإالّأنهاّكانّلهاّرأيّ(2)الشوكاني"ّطلبتّمنهمّالشورىّوالمعاونة"

ّ ّوالتريث؛ ّالحكمة ّسياسة ّتتبع ّوكانت ّوحكمة ّتعقال  ّالتسرع،ّأكثر ّوعدم ّاألمور ّتقدير ّحسن ّمن للتأكد

 وانتظارّالخبر،ّواختبارّصدقّنبوته.ّ-عليهّالسالمّ-وينطويّرأيهاّعلىّبعثّالهداياّلسليمان

ّقومهاّّ -ت ّمع ّسبأ ّتعاملّملكة ّذلكّفيّحسن ّويظهر ّاآلخرين: ّوالتواصلّمع ّاالتصال امتالكّمهارة

عرّمنّحولهاّبأنهاّواحدةّمنهمّوأنّدورهاّفيّصنعّبحنكةّوذكاء،ّوكقائدةّفذة،ّتستطيعّبأسلوبهاّأنّتش

عليهّّ-القرارّالّيقلّعنّدورهم،ّوذلكّحينّجمعتّكبارّقومهاّلمشورتهمّفيّأمرّرسالةّسيدناّسليمان

لها،ّوقالتّماّكنتّقاطعةّأمرا ّحتىّتشهدون،ّوجعلتهمّيشعرونّبتقديرهاّواحترامهاّلهمّولرأيهمّّ-السالم

ّاتخاذ ّفي ّلها ّشركاء ّحتىّّوأنهم ":ّ ّالسعود ّأبي ّيقول ّواحترامهم، ّبحبهم ّجديرة ّيجعلها ّمما القرار،

ّلهمّواستمالةّلقلوبهم" ،ّوكانّردهمّبعدّأنّأبدواّ(3)تشهدون":ّأي:ّبمحضركمّوبموجبّآرائكم،ّاستعطافا 

قوتهمّوبأسهم:ّ"ّواألمرّإليكّفانظريّماذاّتأمرين"ّيقولّالطبري:"ّّأحجمواّعنّالمشورةّوالرأيّوفوضواّ

األمرّلها،ّولوّأنهاّفرضتّرأيها،ّلكانّالرفضّمنهمّولحدثّماّالّتحمدّعقباه،ّفلماّاطمأنتّإلىّحسنّ

 .ّّ(4)ظنهمّبهاّوإلىّرضاهمّبحكمهاّلمّيبقّإالّأنّتعرضّماّلديها"

                                                 

م،2003ّّجامعةّالنجاح،ّنابلس،ّفلسطين،ّّمحمد،ّرسالةّماجستيرّبعنوان"ّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني"،حسين،ّهدابّّ-1
ّ.56ص

ّ.137،ّص4الشوكاني،ّفتحّالقدير،ّجّ-2
ّ.295،ّص4أبوّالسعود،ّابنّمحمدّالعماديّالحنفي،ّتفسيرّأبيّالسعود،ّدارّالفكر،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّجّ-3
ّ.100،ّص9يان،ّجالطبري،ّجامعّالبّ-4
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الحرصّعلىّاالحتشامّوالستر،ّوذلكّعندماّرأتّملكةّسبأّالصرحّفحسبتهّلجة،ّفكشفتّعنّساقيها،ّ -ث

 تّتحرصّعلىّتغطيةّساقيها،ّفالسترّوالتغطيةّمنّصفاتّالملوكّوعاداتهم.مماّيدلّأنهاّكان

عليهّّ-المرونةّوالقدرةّعلىّالتكيفّمعّالمتغيرات:ّويظهرّفيّإيمانّملكةّبلقيسّبدينّسيدناّسليمان -ج

،ّبعدماّرأتّماّأجراهّهللاّعلىّيديهّمنّالخوارقّوالمعجزات،ّيقولّصاحبّالظالل:"ّوقفتّالملكةّ-السالم

،ّوهذاّمنّحكمتهاّوقدرتهاّعلىّ(1)ءةّمدهوشةّأمامّهذهّالعجائبّالتيّتعجزّالبشرّفرجعتّإلىّهللا"مفجّو

ّالتعاملّبمرونةّمعّاألمور.ّّّ

 المبحث الثاني: مالمح شخصية المرأة القوية الفاضلة في ضوء متغيرات العصر

ّأضحّّّّ ّفلقد ّمتالحقة، ّوتطورات ّمسبوقة ّغير ّمتسارعة ّمتغيرات ّالعصر ّالعربيّيشهد ّالعالم ى

ّالليبراليةّ ّالعلمانيةّوتارة ّتارة ّالفكريةّالتيّأ طلقّعليها واإلسالميّاليومّفيّظلّرياحّهائجةّمنّالسموم

ّبدينهّ ّالمسلم ّوتشكيك ّالحياة، ّتغييبّالدينّعن ّتهدفّإلى ّوالتي ّاألسماء ّذلكّمن ّوغير واالشتراكية،

ّالتأثيرّعلىّشخصيةّالمرأةّالمسلمة.وتاريخهّوبحقيقةّهويته،ّوذلكّمنّخاللّعدةّطرقّمنهاّ

ّبذلكّّّّّ ّإلىّالدولّاإلسالميةّوأرادوا ّعلىّنقلها ّانطلقتّفيّالغربّصيحاتّتحريرّالمرأةّوعملوا فلقد

لقتّمنّأجلهّسواءّكانتّأما ّأوّأختا ّأوّزوجةّأوّابنه،ّوكلّدورّ إبعادّالمرأةّعنّدورهاّالحقيقيّالذيّخ 

ّخ ّمن ّوسعوا ّأجله، لقتّمن ّخ  ّوتكوينها،ّأصيل ّطبيعتها ّمن ّإخراجها ّإلى ّالشيطاني ّالمفهوم ّهذا الل

وعملواّعلىّتغريبّعقلهاّوثقافتهاّوتفكيرهاّوجرهاّلالهتمامّبالموضةّالعالميةّواألزياءّالحديثةّومؤسساتّ

ّأو ّأوّزوجها ّأبوها "ّ ّعلىّوليّأمرها ّللتمرد ّودعوتها ّوقيمها ّعنّأسرتها …"ّالتجميلّالزائف،ّوصرفها

ّ ّاألجسادّوإشغالها ّتحرر ّدعاوى ّإلى ّوانصرافها ّورعايتهم ّالصالح ّاإلسالم ّجيل ّتنشئة ّفي ّدورها عن

 والعقولّمنّكلّقيمةّأوّمفهومّصحيحّيدعوّلهّدينناّاإلسالمي.

                                                 

ّ.2643،ّص5قطب،ّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّجّ-1
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ّاإلسالميةّّّّّّ ّالتغريبّوتحريرّالمرأةّفيّكثيرّمنّالبالد ّفدارتّعجلة ّنجحّجزءّمنّمخططاتهم وقد

ّإلىّمجتم ّوتركتّحياءهاّفخرجتّالمرأةّمنّبيتها ّوألفتّالتبرجّوالسفور، ّونزعتّحجابها عاتّالرجال،

وعفتهاّومضتّإلىّدورّالفساد،ّفاعتلتّالمسارحّأمامّالرجال،ّوتعرتّفيّدورّالسينماّواألزياء،ّوزينتّ

ّبأنهاّ ّاإلعالم ّصورها ّالتي ّالغربية ّبالمرأة ّذلك ّفي ّومقلدة ّمحتذية ّوالدوريات ّالمجالت ّأغلفة بصورها

ّمتحضرّوالشخصيةّالمثاليةّللمرأة.النموذجّال

ّالمرأةّّّّّّ ّتكوين ّمتغيراتّالعصر، ّفيّضوء ّالمرأة ّالتيّساهمتّفيّتأثرّشخصية ّالعوامل ّأهم ومن

النفسي،ّومستوىّالثقافةّالتيّتتمتعّبها،ّومدىّوعيّوحريةّالتفكيرّعندها،ّوالعاداتّوالتقاليدّوالموروثاتّ

ّ ّوالتحديات ّالمؤثرات ّوهناك ّالمتقنةّاالجتماعية، ّبرامجها ّخالل ّمن ّوالعلمانية ّالعولمة ّمثل الخارجية

ّاإلعداد،ّوالموجهةّلهدفّمعينّوالتيّت َنفذّفيّالبلدانّاإلسالميةّعموما ّوالعربيةّخصوصا .

وفيّضوءّماّسبقّظهرتّالحاجةّإلىّتوضيحّأهمّمالمحّشخصيةّالمرأةّالقويةّالفاضلةّفيّضوءّّّّّّ

ّوالتيّيمكنّمتغيراتّالعصر،ّمستهدينّبمنه ّالمالمح، ّهذه ّأهم جّالقصصّالقرآنيّفيّاستنباطّوتحديد

ّإجمالهاّفيّاآلتي:

اإليمانّالصادقّالمرتبطّبالعملّالصالح،ّوالثقةّالمطلقةّباهللّعزّوجلّوبقضائهّوقدره،ّواالستعانةّبه،ّ .1

تحريّاألحكامّّوااللتجاءّإليه،ّوالسعيّإلىّمرضاتهّواالحتكامّألمرهّفيّجميعّتفاصيلّالحياة،ّمنّخالل

 الشرعيةّالتيّشرعهاّهللاّعزّوجلّلتنظيمّالحياةّاإلنسانية،ّوالعيشّوفقّمفرداتّالمنهجّالربانيّالقويم.

ّأولوياتّالمرأةّالقويةّّّّّّ ّمنّأوامرّونواهّفيّسلم ّافترضهّعليها فتكونّمرضاةّهللاّعزّوجلّوأداءّما

ّهللاّهيّ ّفإنّمرضاة ّيرضيّالناس، ّوما ّيرضيّهللاّعزّوجل، ّالتعارضّبينّما ّيقع ّوحينما الفاضلة،

منّثمراتّاإليمانّاألساسّبالّتردد،ّولوّخالفّهذاّهوىّالنفسّأوّأسخطّالناس،ّيقولّمحمدّهاشميّأنّ

وعدمّات باعّهوىّالنفسّأنهّسيسهمّفي:"ّاختفاءّمواقفّاالزدواجيةّوالتناقضّالمزعجةّالمخجلةّالتيّيقعّ

فيهاّكثيرّمنّاألخواتّاللواتيّنراهنّفيّمصالهنّخاشعات،ّفإذاّجاوزنّالمصلىّاحتكمنّفيّكثيرّمنّ
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ّفي ّألسنتهن ّوانطلقت ّالحق، ّعن ّفجرن ّنفوسهن، ّألهواء ّوتجريحّّمواقفهن ّوالنميمة ّبالغيبة المجالس

 .(1)الناس"

الحرصّعلىّطلبّالعلمّالمقتضيّللعمل،ّوالتطويرّالمستمرّللذات،ّوالمرونةّوالقدرةّعلىّالتكيفّّ .2

ّيشهدهّ ّالذي ّالمعرفي ّواالنفجار ّوالتكنولوجيا ّالعلوم ّعالم ّفي ّجديد ّهو ّما ّكل ّومواكبة ّالمتغيرات، مع

لومّوالمجاالت،ّفالعلمّالعالم،ّوليسّالمقصودّالعلمّفيّاألمورّالدينيةّاإلسالميةّفقط،ّبلّفيّمختلفّالع

ّالحنيف،ّوأنّتكونّ ّتقتربّأكثرّمنّدينها ّالثقافةّالغربيةّعليها،ّويجعلها سالحّيحميّالمرأةّمنّسيطرة

قادرةّعلىّتحملّالمسؤولية،ّوامتالكّشخصيةّقياديةّتستطيعّتوليّالمهامّوالمناصبّبكلّكفاءةّوخبره،ّ

عليهاّمنّواجبات،ّتجاهّربها،ّوتجاهّنفسها،ّواتجاهّكماّويتحققّلهاّالوعيّالكاملّبماّلهاّمنّحقوقّوماّ

 اآلخرينّمنّحولها.ّ

إدراكّغائيةّالوجود،ّوحملّرسالةّنصرةّدينّهللاّعزّوجلّوالعملّعلىّتطبيقّمنهجه،ّوإعالءّكلمةّ"ّ .3

ّالوجوديّفيّهذهّالحياة،ّفوعيّ ّفيّأرجاءّالكون،ّواإلحساسّبقيمةّالوقتّوأهميةّعمرها الّإلهّإالّهللا"

أةّبحقيقةّوجودهاّهوّأساسّمساهمةّالمرأةّفيّبناءّالمجتمعّبشكلّفاعلّواالرتقاءّبمستوىّأفرادهّوبناءّالمّر

الحضارةّاإلنسانية،ّوأخذّدورهاّومكانهاّفيّمركزّالحياةّاإلنسانيةّوالمشاركةّفيّعمليةّالبناءّالحضاريّ

 لَلمة،ّوتحقيقّالنجاحّالشاملّعلىّصعيدهاّالشخصيّواألسريّواألممي.

ّإلىّّّّّّ ّتسعى ّأهداف ّوتحديد ّالتخطيط ّعلى ّالقدرة ّتمتلك ّأن ّالفاضلة ّالقوية ّللمرأة ّبد ّفال وبالتالي

تحقيقها،ّسواءّماّاختصّمنهاّبغائيةّوجودهاّكأهدافّبعيدةّالمدىّللحياةّاآلخرة،ّأوّماّاختصّبأهدافّ

ّقصيرةّالمدىّتتعلقّبتنظيمّتفاصيلّحياتهاّفيّالحياةّالدنيا.

ّبالقي .4 ّالمسلمّااللتزام ّمنّاإليمانّواإليمانّعقيدة ّوالحياء ّوالعفة، ّكالحياء ّوسلوكا ، ّقوال  ّالعليا ّوالمثل م

ّاإليمانّبضعّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-وقوامّحياتهّفعنّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنهّأنّرسولّهللا قال:ّ"

                                                 

ّ.9هاشمي،ّمحمدّعلي،ّشخصيةّالمرأةّالمسلمةّ،ّصّ-1



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

308 

ريق،ّوالحياءّشعبةّوسبعونّأوّبضعّوستونّشعبةّفأفضلهاّالّإلهّإالّهللا،ّوأدناهاّإماطةّاألذىّعنّالط

منّاإليمان"،ّرواهّالبخاريّومسلم,ّوسرّكونّالحياءّمنّاإليمانّأنّكالّمنهماّداعّإلىّالخيرّصارفّعنّ

ّفاإليمانّيبعثّالمؤمنّعلىّفعلّالطاعاتّوتركّالمعاصي,ّوالحياءّيمنعّصاحبهّمنّ الشرّم بعدّعنه,

 التقصيرّفيّالشكرّللمنعمّومنّالتفريطّفيّحقّذيّالحق.

ّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-ومنّهناّكانّالحياءّخيرَا,ّوالّيأتيّإالّبخيرّكماّصحّذلكّعنّرسولّهللاّّّّّ

فيّقولهّ"ّالحياءّالّيأتيّإالّبخير"ّرواهّالبخاري،ّّوالحياءّيكونّمنّثالثةّأوجه:ّأحدها:ّالحياءّمنّهللاّ

المرأةّالمسلمةّالصادقةّالتقيةّحييةّتعالى،ّوالثانيّ:ّالحياءّمنّالناسّ،ّوالثالث:ّالحياءّمنّالنفس،ّ"ّإنّ

ّأوّيخدشّكراماتهم ّقولّأوّفعلّيؤذىّالناس، ّالّيصدرّعنها ّالشعور، ّدمثةّمرهفة الّحياءّّ-مهذبة

ّالحياءّشعبةّمنّّ-وخجالّمنهمّفحسب ّإذ ّبظلم، ّأنّتلبسّإيمانهم ّحياءّمنّهللاّتعالى،ّوتحرجا وإنما

ترّخارجّبيتهاّوتلتزمّأمرّربهاّوضوابطّشرعها،ّبحجابّ،ّفالمرأةّتبالغّفيّمسألةّالتس(1)شعبّاإليمان"

ساترّالّيشفّوالّيصف،ّساترّلجميعّبدنها،ّالّتشابهّبهّأحدا ّممنّهمّعلىّغيرّملتها،ّوالّيظهرّماّ

خفيّمنّزينتها،ّوتبالغّالزوجّالسكنّفيّالتعريّوالتزينّفيّبيتهاّوأمامّزوجها،ّفيكونّالتوازنّبينّرغبتهاّ

ّتجمل،ّوبينّإطاعتهاّألمرّربهاّبالتستر،ّمماّيخلقّجوا ّمنّالثقةّواألمانّبينّالزوجين.وحبهاّللتزينّوال

ّالجسدّّّّّّ ّأود ّيقيم ّبما ّعلىّاالكتفاء ّالشهواتّوقسرها ّضبطّالنفسّعن ّالجاحظ: ّيعرفها ّكما والعفة

رجاني:ّ،ّوعرفهاّالج(2)ويحفظّصحتهّفقط،ّواجتنابّالسرفّوالتقصيرّفيّجميعّاللذاتّوقصدّاالعتدال"

ّتفريطه،ّ ّهو ّالذي ّوالخمود ّالقوة ّهذه ّإفراط ّهو ّالذي ّالفجور ّبين ّمتوسطة ّالشهوية ّللقوة ّهيئة "بأنها

،ّويتضحّأنّالعفة:ّهيّضبطّالنفسّوصونهاّ(3)فالعفيفّمنّيباشرّاألمورّعلىّوفقّالشرعّوالمروءة"

ّمنّأ ّالفاضلةّالّبد ّفالمرأةّالقوية ّإليه، ّوعنّالسبلّالموصلة ،ّ نّتبتعدّعنّمواطنّالشبهةّعنّالحرام

                                                 

ّ.60هاشمي،ّمحمدّعلي،ّشخصيةّالمرأةّالمسلمةّفيّضوءّالكتابّوالسنة،ّصّ-1
ّ.32تهذيبّاألخالق،ّصّالجاحظ،ّعمروّبنّبحر،ّ-2
ّ.151الجرجاني،ّعليّمحمد،ّالتعريفات،ّصّ-3
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والريبة،ّوأنّتتمسكّبمبادئّاإلسالمّوقيمه،ّوالّتتخل ىّعنهاّأبدا ،ّوالّتسمحّألحٍدّبأنّي غي رّأخالقهاّوقيمهاّ

 واألساسّالذيّترتكزّعليهّفيّشخصيتها،ّفهيّصاحبةّخلقّوفضيلةّوالّتخافّفيّالحقّلومةّالئم.

فيةّوالحضاريةّالتيّأعطتّللعالمّالكثيرّمنّالقيمّواألخالق،ّاالعتزاٌزّوالتفاخرّبالهويةّاإلسالميةّالثقا .5

ّيدورّفيّالعالمّمنّحولنا،ّواالهتمامّبأمرّالفردّالمسلم،ّواألسرةّالمسلمةّوالمجتمعّ والوعيّواإلدراكّلما

 المسلمّواألمةّاإلسالمية.ّ

يّشخصيتهاّأمامّرغبةّاالرتباطّالوثيقّبالحياةّاألسرية،ّوحملّمسؤوليةّاختيارّالزوجّالصالح،ّفالّتلغ .6

ّأمامّالرجلّالمتقدمّلخطبتها،ّ ّإرغامهاّعلىّزواجّالّترغبّفيه،ّوالّتضعفّشخصيتها ّإنّأرادا والديها

مهماّبلغّمنّالمالّوالجاه،ّإذاّلمّتتوافرّفيهّصفاتّالزوجّالمسلمّالحق،ّوبعدّحسنّاالختيارّالّبدّمنّ

ّفتعينهّعلىّتطبيقّأوامرّهللاّعزّ ّوتحثهّعلىّالحاللّحسنّالتبعلّللزوج، وجلّواالبتعادّعنّنواهيه،

وتنهاهّعنّالحرام،ّوتكونّمصدرّإلهامّلهّيستشيرهاّفيماّأشكلّعليهّمنّاألمور،ّوتحرصّعلىّاحتوائهّ

واحتمالّطباعهّوعاداتهّوتقلباتّمزاجه،ّوتشاركهّفيّأمورهّوقراراتهّوخططه،ّفتكونّبمثابةّمركزّإللهامهّ

السكنّوالطمأنينةّوالمالذّاآلمنّله،ّيأويّإليهاّبعدّيومّشاق،ّويركنّإليهاّّودفعهّنحوّالقمةّوالنجاحّفهي

ّ-وتتلقاهّبوجهّيدخلّالسرورّإلىّنفسه،ّوينسيهّكلّماّكابدهّمنّعناءّولقيهّمنّمشقة،ّعنّأبيّأ مامةّ

ّوجلّ ّ-قال:ّ"ّماّاستفادّالمؤمنّبعدّتقوىّهللاّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-عنّالنبيّ-رضيّهللاّعنه ّ-ّعز 

ّأبرته،ّوإنّغابّ ّسرته،ّوإنّأقسمّعليها ّأطاعته،ّوإنّنظرّإليها ّلهّمنّزوجةّصالحة،ّإنّأمرها خير ا

 .(1)ّعنهاّنصحتهّفيّنفسهاّوماله"

كماّوتتحملّالمرأةّمسؤوليةّتربيةّاألوالدّوتجعلهاّمنّأولىّأولوياتها،ّفهيّتؤديّأعظمّوأجلّواجبّّّّّّ

ّنشأةّسليمةّبدنيا ّونفسيا ّوثقافيا ،ّويلتزمـونّعليهاّوهوّتربيةّاألبناءّورعايتهم،ّ ّاألبناءّفيّرعايتها فينشأ

                                                 

ّ.572،ّص1857حّسننّابنّماجه،ّكتابّالنكاح،ّبابّأفضلّالنساء،ّ-1
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ّويتمسكونّباألخـالقّالحميدةّ ّعلىّأكملّوجه، ّهللّالخالقّالعظيم ّالصحيحةّويمارسونّالعبادة بالعقيدة

ّوالسلوكّالسويّوالصراطّالمستقيمّوالبرّوالتقوى.

اتهاّفيّالحياة،ّفهيّتعتبرّحياتهاّالزوجيةّتقعّفيّقمةّإنّالزوجّالسكنّلهاّالقدرةّعلىّترتيبّأولويّّّّّ

ّبعدّرضىّهللا ّبينّحياتهاّ-عزّوجلّ-هرمّأولوياتها ّإلىّالجنة،ّفإنّحصلّتعارضّما ،ّوأنهاّطريقها

الزوجيةّوأمرّمنّأمورّالدنياّومتاعها،ّوكانّفيهّإغراءّكسلطةّأوّمنصبّدنيوي،ّأوّمالّأوّشهرة،ّآثرتّ

أسرتهاّوضحتّبكلّإغراءاتّالحياةّالدنيويةّألجلهمّطالبةّرضىّهللاّوأجرهّوثوابه،ّعليهّزوجهاّوأوالدهاّّو

ألنّلديهاّاعتقادّوإيمانّجازمّبأنّالمسؤوليةّالملقاةّعلىّعاتقهاّتجاهّأسرتهاّوحياتهاّالزوجيةّهيّأشرفّ

ّ.مهمةّللمرأةّفيّالحياةّالدنياّعلىّوجهّاإلطالق،ّوأنهاّأولّماّستحاسبّعليهّيومّالقيامة

ّوالنشوز،ّّّّّّ ّوالخالفاتّالزوجية، ّالمجتمعّمنّارتفاعّنسبّالطالق، ّيعانيه ّوما ّاليوم ّالمرأة ّواقع وما

والهجر،ّإالّنتيجةّغيابّعنصرّالسكينةّبينّالزوجين،ّوتخليّالمرأةّعنّوظيفتهاّاألساسيةّالتيّخلقهاّ

مّفيّخلقّجوّأسريّمضطربّهللاّعزّوجلّّلها،ّوجعلّهذهّاألولويةّفيّنهايةّسلمّأولوياتها،ّمماّساه

ّومشحونّبالسلبيةّينعكسّعلىّالمرأةّوعلىّجميعّأفرادّأسرتها.

إتقانّمهاراتّاالتصالّوالتواصلّمعّاآلخرين،ّوالقدرةّعلىّالتأثير،ّوالتعاملّمعّالمحيطّاالجتماعيّ .7

يسموّبحسنّخلقّوبتلطفّومودة،ّوحسنّالخلقّكلمةّجامعة،ّيندرجّتحتهاّكلّخلقّكريمّيزكيّاإلنسانّّو

 به.

ّقدرتهاّ .8 ّالفاضلة ّالقوية ّيميزّالشخصية ّما ّإنّمنّأهم ّالقراراتّوإصدارّاألحكام: ّعلىّاتخاذ القدرة

علىّاتخاذّالقرارات،ّسواءّالمتعلقةّبهاّأمّبغيرها،ّوذلكّعنّوعيّوحكمة،ّومنّخاللّاستشارةّأصحابّ

هوّمنّعواملّالنجاحّفيّالحياة،ّالرأيّوالسدادّالتخاذّالقرارّالمناسبّفيماّيعرضّمنّاألمورّالمشكلة،ّّو

 وإتقانّأداءّالمسؤوليات.ّ
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التمتعّباالستقاللية:ّيقصدّباالستقالليةّعدمّالتبعيةّألحد،ّواالعتمادّعلىّالنفسّفيّتلبيةّالحاجاتّ .9

ّنتعذ رّ ّأن ّغير ّمن ّوتحدياتها، ّالحياة ّظروف ّومواجهة ّوصالبٍة، ّبقوٍة ّمشكالت ّمن ّيواجهنا ّما وحل

بعدمّالتبعيةّألحد،ّمنّخاللّاالعتمادّعلىّنفسهاّلتلبيةّحاجاتهاّومطالبها،ّوحلّبالظروفّواألشخاص،ّّو

مشكالتها،ّفتواجهّمشاكلهاّبقوٍةّوصالبٍة،ّوالّت عل قّأخطاءهاّعلىّغيرهاّأوّتتعذ رّبالظروفّواألشخاص،ّ

ّمشكالتهاّبشكٍلّجذريّومباشر،ّفهيّالّتتنازلّعنّحقوقهاّأبدا .  وإنماّتحل 

ّلقدّّويؤكدّمحمدّّّّ ّمنّخاللّقوله:" ّتبعيتهاّألحدّألسبابّيبينها ّالمرأةّوعدم عليّالهاشميّاستقاللية

ّالواليةّ ّبلّرفعكّإلىّمقام ّمستوياتّالفكرّاالجتماعي، ّوقمة وضعكّهللاّفيّأعلىّالمنازلّاالجتماعية

ّبالمس ّوكلفك ّالمنكر، ّبالمعروفّوالنهىّعن ّواجبّاألمر ّفي ّمعه ّوأشركك ّالرجل، ّمع ؤوليةّالمتبادلة

وحملّاألمانةّمعّالرجلّعلىّحدّسواء،ّوأفسحّلكّالمجالّللنضجّوحريةّالفكرّوإبداءّالرأيّبلّوحريةّ

 .(1)التوجهّبالنقدّحتىّللخليفةّنفسه"

ّداللةّعلىّأنّالقرآنّالكريمّيؤكدّبطريقةّفريدةّّّّّّ ا" َّأْزَواج  ْم َّأْنف ِسك  ِّمْن وفيّقولّهللاّسبحانهّوتعالىّ"

ةّوالمساواةّومحوّالفوارقّماّبينّالمرأةّوالرجلّفيّجانبّالكرامةّاإلنسانية،ّوجعلهاّشقيقةّعلىّمبدأّالوحد

الرجل،ّفلهنّمثلّالذيّعليهنّبالمعروف،ّوهذاّهوّأساسّالعالقةّوأقوىّدعائمها،ّيتقاسمّفيهاّالزوجانّ

اكّتباينّفيّالمسؤولياتّكلّبحسبّاختصاصه،ّفيتكامالنّويسكنّأحدهماّبقربهّمنّاآلخر،ّوإنّكانّهن

ّاالختصاصاتّوالمسؤوليات،ّفقدّجاءّهذاّالتباينّليحققّالتكاملّالمنشودّبينهما.

ّإلىّأنّإعطاءّهللاّعزّوجلّحقّالقوامةّللزوجّجاءّفيّمقامّالتكليفّأكثرّمنّّّّّّ والّبدّمنّاإلشارة

ّال ّلزوجها ّالزوجة ّطاعة ّوأن ّزوجته، ّتجاه ّالمسؤولية ّمن ّمزيدا  ّليحمله ّوجاء ّالتبعيةّالتشريف، ّتعني

ّوتستطيعّاالعتمادّعلىّنفسهاّ ّالمستقل، ّكيانها ّفالمرأةّلها ّواستقالليتها، ّبحيثّتلغيّكيانها ّله، المطلقة

ّلزوجهاّ وتلبيةّحاجاتهاّوحلّمشكالتها،ّوهيّتمتلكّحريةّالتعبيرّوتبنيّالفكرّوحقّاالختيار،ّوطاعتها

                                                 

ّ.70هاشمي،ّمحمدّعلي،ّشخصيةّالمرأةّالمسلمة،ّصّ-1
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ّأعمى ّانقياد ّأو ّمنّغيرّخضوعّمذل، ّهيّطاعة ّّو، ّعن ّمنّطاعة ّكل ّمعرفة ّأساسها عيّوبصيرة،

المطيعّوالمطاعّبماّلهّوماّعليه،ّوماّليسّلهّوماّليسّعليه،ّفليسّمنّحكمةّالمرأةّالزوجّالسكنّأنّ

تفرضّإرادتهاّعلىّزوجها،ّفالّتقيمّلرأيهّوزنا ّوالّاعتبارا ،ّمماّيورثّالنفرةّبينهما،ّفطاعةّالزوجّفيّغيرّ

 مأنينةّبينّالزوجين.معصيةّمنّدواعيّتحققّالسكينةّوالط

ّبلّ .10 ّبكلماتّالنفاق ّتستمتع ّتلتفتّلكلماتّاإلعجابّوال ّفال ّالذات، ّبتقدير ّوالتمتع ّبالنفس: الثقة

دة،ّ يستويّعندهاّالمادحّوالذامّتتكلمّبثقٍةّتام ة،ّوتتصرفّبثقٍةّأيضا ،ّوالّتعرفّالشخصيةّالمهزوزةّالمترد 

ّثقة،ّتتقبلّكافةّمالمحّشخصيتهاّبماّفيّذلكّالشكلّوالهيئةّبلّحاسمة ّفيّقراراتها،ّوتعب رّعنّرأيهاّ بكلِ 

ومنّثمّتبدأّفيّالتعاملّمعّاآلخرينّمنّمنطلقّتلكّالمزاياّالتيّاكتشفتهاّفيّذاتهاّمنّذكاءّوقدرةّعلىّ

الحوارّوخفةّالحديث،ّمعّاالنتباهّالشديدّإلىّاالبتعادّعنّالغرورّالذيّيفصلّبينهّوبينّالثقةّبالذاتّخيطّ

 .(1)رفيع،ّفالّيحدثّتكلفّفيّالتعاملّوالّتعاٍلّعلىّاآلخرين

ّمكونةّمنّجسمّ .11 ّتدركّالمرأةّأنها ّ ّوالروح(: ّوالجسد، ّالعقل، الموازنةّبينّمكوناتّالنفسّالثالثّ)

ّالخارجيّوبأناقةّ ّومظهرها ّفتهتمّبجسمها ّبتوازنّواعتدال، ّحقه ّأنّتعطيّلكٍل ّالّبد وعقلّوروح،ّوأنها

ّمنّغيرّم ّالتيّلباسها، ّوتحتّشعارّالتسترّوالحشمة ّللحجاب، ّوتبرجّوضمنّالضوابطّالشرعية غاالة

ّ ْضَنِّمْنَّأْبَصاِرِهنَّ ْؤِمَناِتَّيْغض  افترضهاّهللاّعزّوجلّعلىّالمرأةّالمسلمة،ّمنّخاللّقولهّتعالى:"َّوق لّلِ ْلم 

َّماَّظهَّ ِّإالَّ َّواَلّي ْبِديَنِّزيَنَته نَّ وَجه نَّ "{َّوَيْحَفْظَنّف ر  َّواَلّي ْبِديَنِّزيَنَته نَّ ي وِبِهنَّ َّعَلىّج  م ِرِهنَّ َرِّمْنَهاَّوْلَيْضِرْبَنِّبخ 

(ّ،ّوذلكّأنّالتسترّواالحتشامّلمّتكنّبدع اّفيّشريعةّاإلسالم،ّبلّكانتّفيّشرائعّهللاّجميع ا31ّ)النور:

مرأة،ّوعريهاّوتبذلهاّليستّقبلّاإلسالم،ّوإنّإصرارّكثيرّمنّالتجمعاتّالبشريةّالمعاصرةّعلىّتكشفّال

 سوىّدليلّاالنحرافّوالشرودّواالبتعادّعنّهدىّهللا.

                                                 

ّالعاجيبّ-1 ّليلى ّبواسطة: ّالشخصية" ّقوية ّتكونين ّكيف ّبعنوان" ّّ،مقال ّتحديث: ٠٥:٢٦ّآخر 2015ّأكتوبر٧ّ،
http://mawdoo3.com/ %ّ
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وتحرصّالمرأةّّعلىّتنميةّقدراتّعقلها،ّوتزويدهّبالمعرفةّالنافعة؛ّألنّالعقلّمناطّالتكليفّوأساسّّّّّّ

ّاآلخ ّمع ّالتعامل ّفي ّوالذكاء ّوالحنكة ّبالحكمة ّوتتحلى ّالشخصية، ّوعنوان ّوالمسؤولية، رين،ّالجزاء

ّواالرتفاعّعنّسفاسفّاألمورّ ّبإشغالّالفكرّبمعاليّاألمور، ّوتهتم ّالمختلفة، ومواجهةّمشكالتّالحياة

ّالنفسّوتطهيرّالروحّبالعباداتّوالطاعاتّ ّمنّتزكية ّوالّبد ّوالمظاهرّوالشكليات، والتفاصيلّالسطحية

ّالتيّتقربّالمرأةّمنّهللاّعزّوجلّوتوثقّالصلةّبه.

ّ

 الخاتمة والنتائج:

ّمالمحّّّّّّ ّأنها ّفيّالمنهجّالقصصيّالقرآني، ّالفاضلة ّالمرأةّالقوية ّيميزّمالمحّشخصية ّما منّأهم

ّحيثّجاءتّالقصصّ ّوأصدقها ّوأصحها ّوأساسها، ّالمصادر ّمصدر ّهو ّرباني ّمصدر استنبطتّمن

القرآنيةّتصفّاألحداثّبشكلّدقيقّوشاملّومتكاملّوهادفّوواضح،ّوهيّلشخصياتّحقيقيةّاصطفاهاّ

رآنّوأخبرناّعنهاّفهيّواقعيةّبأشخاصهاّوأحداثهاّونتائجها،ّولمّتأتّإالّلنقتديّبهاّونتأسىّبشخوصهاّالق

ّونعتبرّمنّأحداثهاّووقائعها.

 

 المراجع:

المكتبّاإلسالمي،ّّصحيحّالجامعّالصغيرّوزياداته،األلباني،ّأبوّعبدّالرحمنّمحمدّناصرّالدين،ّ −

ّد.ت.

 م.1ّ،2004،ّبيروت،ّدارّصادر،ّطصحيحّالبخارّيسماعيل،ّالبخاري،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّإ −

 م.2007،ّدارّابنّكثير،ّبيروت،ّاألدبّالمفردالبخاري،ّ −

ّّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،البيضاوي،ّناصرّالدينّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمدّالشيرازي،ّ −

 ه.1418بيروت،ّّ–تحقيق:ّمحمدّعبدّالرحمنّالمرعشلي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي
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 م.2006،ّدارّالكتابّالثقافي،ّاألردن،ّالشخصيةّمنّمنظورّنفسيّإسالميالتل،ّشادية،ّ −

ّالجاحظ،ّعمروّبنّبحر،ّتهذيبّاألخالق،ّدارّالصحابة،ّد.ت. −

،ّمحقق:ّضبطهّوصححهّجماعةّمنّاتالتعريفالجرجاني،ّعليّبنّمحمدّبنّعليّالزينّالشريف،ّ −

ّم.1983ّ-هـ1403ّلبنان،ّ–العلماءّبإشرافّالناشر،ّدارّالكتبّالعلميةّبيروت

"،ّجامعةّالنجاح،ّنابلس،ّ"ّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيحسين،ّهدابّمحمد،ّرسالةّماجستيرّبعنوان      −

ّم.2003فلسطين،ّ

 ه.1422رّالكتابّوالسنة،ّ،ّداقصصّالنساءّفيّالقرآنّالكريمالحميد،ّمحمدّناصر،ّ −

ّ،ّالمحقق:ّيوسفّالشيخّمحمدمختارّالصحاحالرازي،ّزينّالدينّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأبيّبكر،ّ −

ّم.1999هـّ/5ّ،1420ّصيدا،ّطّ–الدارّالنموذجية،ّبيروتّ-المكتبةّالعصرية

− ّ ّمصطفى، ّبن ّوهبة ّوالمنهجالزحيلي، ّوالشريعة ّالعقيدة ّفي ّالمنير ّالتفسير ّدار ّالمعاصر،ّ، الفكر

ّهـ.2ّ،1418ّدمشق،ّط

ّالعماديّالحنفي، − ّابنّمحمد ّالسعود، ّأبيّالسعودّأبو ّأحمدّتفسير ّالقادر ّتحقيقّعبد ّالفكر، ّدار ،

ّعطا،ّد.ت.

− ّ ّهللا، ّعبد ّبن ّمحمد ّعليّبن ّبن ّمحمد ّالقديرالشوكاني، ّالطيب،ّفتح ّالكلم ّدار ّكثير، ّابن ّدار ،

 هـ.1ّ،1414ّدمشق،ّبيروت،ّط

ّمحمّ − ّالطبري، ّبنّغالبّاآلملي، ّبنّكثير ّيزيد ّبن ّبنّجرير ّتأويلّآيّالقرآن،د ّالبيانّعن ّجامع

تحقيق:ّالدكتورّعبدّهللاّبنّعبدّالمحسنّالتركيّبالتعاونّمعّمركزّالبحوثّوالدراساتّاإلسالميةّبدارّ

1ّ،1422ّّهجرّالدكتورّعبدّالسندّحسنّيمامة،ّدارّهجرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّواإلعالن،ّط ّ-هـ

ّم.2001ّ
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− ّ ّالفضل، ّبنّعليّبنّحجرّأبو ّأحمد ّالمعرفة،ّفتحّالباريّشرحّصحيحّالبخارّيالعسقالني، ّدار ،

 ه.1379بيروت،ّ

− ّ ّأحمد، ّبن ّمحمد ّهللا ّعبد ّأبو ّالقرآنالقرطبي، ّألحكام ّالعرفان،ّالجامع ّمناهل ّمؤسسة ّبيروت، ،

 م.1990

،ّالمحقق:ّمحمدّالمعتصمّباهللّوإياكّنستعينمدارجّالسالكينّبينّمنازلّإياكّنعبدّابنّقيمّالجوزية،ّ −

ّم.3ّ،1996البغدادي:ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّط

 م.1970ّ،ّبيروت،ّدارّإحياءّالتراث،ّفيّظاللّالقرآنقطب،ّسيد،ّ −

 م.1996،ّبيروت،ّالمكتبةّالعصرية،ّتفسيرّالقرآنّالعظيمابنّكثير،ّأبوّالفداءّإسماعيل،ّ −

ّه.1408،ّدارّإحياءّالعلوم،ّبيروت،ّالدنياّوالدينأدبّالماوردي،ّعليّبنّمحمد،ّ −

 م.2001،ّالقاهرة،ّابنّالهيثم،ّصحيحّمسلممسلم،ّمسلمّبنّالحجاج،ّ −

− ّ ّدارّإحياءّالتراثّلسانّالعربابنّمنظور، ّبيروت، ّالعبيدي، ّالوهابّومحمد ّأمينّعبد ،ّصححه:

 م.1999العربي،ّ

− ّ ّبنّعبدّهللا، ّمحمد ّتحقيقّمصطفىّالمستدركّعلىّالصحيحينالنيسابوري، ّيوسف، ّتفسيرّسورة ،

 ه.1411عطا،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّ

دارّإحياءّالمنهاجّشرحّصحيحّمسلمّبنّالحجاج،ّالنووي،ّأبوّزكرياّمحييّالدينّيحيىّبنّشرف،ّّ −

 ه.2ّ،1392التراثّالعربي،ّبيروت،ّط

ّ،ّد.ن،ّد.ت.ّشخصيةّالمرأةّالمسلمةهاشمي،ّمحمدّعلي،ّ −

دّفيّاللغة،الهنائي،ّعليّبنّالحسن،ّ − تحقيق:ّدكتورّأحمدّمختارّعمر،ّدكتورّضاحيّعبدّّالم َنج 

 م.1988الباقي،ّعالمّالكتب،ّالقاهرة،ّ

− ّّ
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 المقاالت:

ّبتاريخّّ − ّنشر ّزمرد، ّفريدة ّد. ّإحصاءاتّودالالت"، ّالكريم ّالمرأةّفيّالقرآن ّبعنوان" يناير23ّّمقال

2012ّ، http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5634ّ

الرحمة"،ّبواسطةّد.ّزيدّبنّمحمدّالرمانيّّ–المودةّّ-فيّمقالّبعنوانّ"ّثالثيةّالحياةّالزوجية:ّالسكنّّ-

http://www.alukah.net/webّ
 -ّ ّليلىّالعاجيبّ ّبواسطة: ّالشخصية" ّكيفّتكونينّقوية ّّ-مقالّبعنوانّ" ٠٥:٢٦ّّآخرّتحديث: ،٧ّ

ّ% /2015ّhttp://mawdoo3.comأكتوبر

ّّ

ّ

ّ

ّ

http://www.alukah.net/web
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 ة المؤمنة المبادرة من خالل القصص الواردة في سورة البقرةخصي  بناء الش  

 

 د الجهوري حميد بن محم  راشد بن 

 عوةين والد  ماجستير في أصول الد  

 سلطنة عمان -عليم ربية والت  وزارة الت   -ةم مرحلة ثانوي  معل  

 ra.aljahwari@gmail.com: البريد اإللكتروني  

 

 ص: الملخ  

ّاإليمانيةّوالسلوكية؛ّّّّّّ ّالبيانيّالمعجزّفيّالتعبيرّعنّأغراضهّومقاصده ّبأسلوبه تميزّالقرآنّالكريم

ّأسلوبهّالمعجزّفيّتشكيلّشخصيةّالفردّ ّلدراسةّبعضّالتأثيراتّالتيّيصنعها األمرّالذيّيعتبرّدافعا 

تحققهاّفيّالفردّالمسلم،ّّالذيّالحاملّلمؤهالتّالخالفةّفيّاألرض،ّوتتعددّالصفاتّالشخصيةّالمطلوب

وتظهرّعنايةّالقرآنّبغرسّهذهّالصفاتّفيّأفرادّاألمة؛ّليكونّالفردّربانياّيسيرّوفقّمنهجّهللاّتعالى،ّ

وبمجموعةّهؤالءّاألفرادّتستيقظّاألمةّمنّغفوتها،ّومنّالصفاتّالرائعةّالتيّترتقيّبسلوكّالفردّفيّكافةّ

ّالورقالمبادرةالمجاالتّصفةّ ةّالبحثيةّلتكشفّعنّبعضّمظاهرّأسلوبّالقرآنّفيّغرسّ،ّوتأتيّهذه

ّالبقرة،ّوالورقةّتنقسمّإلىّتمهيدّ ّالصفةّفيّالشخصيةّالمؤمنةّمنّخاللّالقصصّالواردةّفيّسورة هذه

ّوثالثةّمباحثّهي:

ّالتمهيد:ّالتعريفّبصفةّالمبادرةّوأهميتها،ّونبذةّمختصرةّعنّالقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرة.
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ّّّّّّ ّوالمجتمع،ّيتناول ّالفرد ّعلى ّأهميتها ّويبين ّواصطالحا، ّلغة ّالمبادرة ّصفة ّتعريف ّالتمهيد هذا

ويتطرقّإلىّحاجتناّإليهاّفيّزمانناّالمعاصر،ّويعرضّالقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرةّبإيجاز؛ّمنّأجلّ

ّالتهيئةّللغوصّفيّبحرّبيانها،ّمعّبيانّسببّاختيارّسورةّالبقرةّفيّهذهّالورقة.

ّول:ّمظاهرّاألسلوبّالقرآنيّالمعجزّفيّغرسّصفةّالمبادرة.المبحثّاأل

ّالبقرة،ّوالتركيزّعلىّعناصرّالقصةّّّّّّ ّالمبحثّبتحليلّاألسلوبّالقرآنيّفيّقصصّسورة ي عنىّهذا

ّغرسّصفةّ ّبمقصد ّالدراسة ّاألساليبّمحل ّربط ّمع ّالبياني، ّاإلعجاز ّمحاور ّأحد ّهي ّالتي القرآنية

ّتّالناتجةّعنّهذاّاألسلوبّفيّشخصيةّالفرد.المبادرة،ّودراسةّالتأثيرا

ّالمبحثّالثاني:ّمجاالتّصفةّالمبادرةّفيّقصصّسورةّالبقرة.

ّالقرآنّالكريمّمنّخاللّقصصّسورةّّّّّّ ّالتيّتطرقّإليها ّالمبادرة ّالمبحثّمجاالتّصفة يتناولّهذا

ّالعلمّ ّالمجاالت: ّومنّهذه ّعليها، ّالتطبيقاتّالمبنية ّودراسة ّلكلّمجال، ّمعّبيانّالفروعّالتابعة البقرة،

ّالمن ّوتغيير ّالمسؤولية ّوتحمل ّاألسماء ّتعلم ّالفروع: ّومن ّوالتغيير، ّدراسةّوالعمل ّويصحبّذلك كرات،

ّتكاملّهذهّالمجاالت.

ّالمبحثّالثالث:ّنماذجّمنّالمبادراتّالبشريةّفيّقصصّسورةّالبقرة

يبدأّهذاّالمبحثّبدراسةّعنّاألنبياءّالمبادرونّودورهمّفيّتقديمّنموذجّبشريّيطبقّصفةّالمبادرة،ّّّّّّّ

لمبحثّكذلكّجانباّمنّمبادراتّالصالحينّمعّتحليلّطريقةّعرضّالقرآنّالكريمّلهذهّالنماذج،ّويتناولّا

ّمنّغيرّاألنبياء،ّوفيّالمقابلّهناكّوقفاتّمعّنماذجّبشريةّغابتّعنهاّروحّالمبادرة.ّ

ّوالتعريفّالذيّّّّّّ ّالمبادرة، ّالباحثّعلىّتعريفّاصطالحيّدقيقّلصفة ّيعثر ّالبحثّلم وفيّنتائج

ّوالمعانيّاال ّللكلمة، ّاللغوية ّالمعاني ّمنّخالل ّالقصصّاستنبطه ّواستنبطّأن ّلها، ّالمقاربة صطالحية

الواردةّفيّسورةّالبقرةّبعناصرهاّاألساسيةّالثالثة:ّاألحداثّوالشخصياتّوالحوارات،ّلهاّدورّفيّغرسّ

صفةّالمبادرةّفيّشخصيةّالمسلم،ّوتوصلّأيضاّإلىّأبرزّالمجاالتّالتيّظهرتّفيهاّصفةّالمبادرةّفيّ
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العلم،ّوالتوبة،ّوالنصحّوالتوجيه،ّواالهتمامّبحاجاتّالناس،ّونعمةّقصصّسورةّالبقرةّهي:ّالمسؤولية،ّّو

ّالماء،ّونعمةّالطعام،ّوغيرها،ّوتعرضّنماذجّمنّمبادراتّاألنبياءّوالصالحينّالواردةّفيّسورةّالبقرة.

ّالبقرةّّّّّّ ّفيّسورة ّفيّالقصصّالقرآنيّالوارد ّالمبادرة ّاستخلصّصفة إنّالباحثّيرجوّأنّيكونّقد

نظرةّتحليليةّتقدمّجانباّمنّمظاهرّاإلعجازّالبيانيّفيّهذهّالقصصّمستخرجاّأهمّمالمحّبناءّمقروناّب

ّالشخصيةّالمبادرةّفيّكافةّالمجاالت،ّسائالّهللاّاإلخالصّوالقبول.

ّ

ّ

Building the initiative personality through the stories contained in Surah 

Al-Baqarah (The Cow) 

 

Abstract 

The Holy Quran is characterized by its miraculous rhetorical style to express its 

objectives, faith and behavioral purposes. This is considered a motive to study 

someّofّ theّeffectsّofّ itsّmiraculousّstyleّ inّ theّ formationّofّ theّ individual’sّ

personality who holds the qualifications of succession on earth. The personal 

qualities required to be achieved in the Muslim individual are multiple. In fact, 

the Holy Quran cares about impeding these qualities in every individual in the 

nation to be a divine member followingّ theّ approachّ ofّ Allahّ “Glorifiedّ andّ

ExaltedّBeّHe”.ّThroughّthisّgroupّofّindividuals,ّtheّnationّwillّwakeّupّfromّ

itsّ nap.ّ Oneّ ofّ theّ magnificentّ qualitiesّ thatّ distinguishesّ theّ individual’sّ
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behaviorّinّallّfieldsّisّtheّ“initiative”.ّThisّresearch will reveal some aspects of 

the Quran style to instill this trait in the believing person through the stories 

contained in Surah Al-Baqarah. The research is divided into introduction and 

three sections which are: 

Introduction: Identifying initiative and its importance in addition to a brief 

summary about the stories contained in Surah Al-Baqarah.  

This introduction addresses the definition of initiative trait in terms of language 

and terminology. It shows its importance for the individual and society and 

addresses the need for it in our contemporary time. It presents the stories 

contained in Surah Al-Baqarah briefly as a preparation to examine its 

statement and rhetoric. Moreover, it will explain the reason behind choosing 

Surah Al-Baqarah in this paper. 

Section One: The manifestations of the miraculousQuraanic style in 

instilling initiative trait.  

This section deals with the analysis of the Quraanic style in the stories of 

Surah Al-Baqarah focusing on the elements of the Quraanic story, which is 

one of the axes of the rhetorical miracles. It links the methods studied with the 

purpose of instilling initiative trait and examines the effects of this style on 

individual’sّpersonality. 

Section Two: Fields of initiative trait in the stories of Surah Al-Baqarah 
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This section deals with the fields and areas of initiative trait which are 

discussed in the Holy Quran through the stories of Surah Al-Baqarah. 

Additionally, it examines the branches of each field and studies the applications 

based on it. These fields include science, work and change. The branches 

include learning names, taking responsibility and changing the evils and 

denials. This is accompanied by studying the integration of these fields and 

areas.  

Section Three: Examples of human initiatives in the stories of Surah Al-

Baqarah 

This section begins with a study of the prophets and their role in presenting a 

human model that applies the initiative trait. It analyzes the presentation style 

of the Holy Quran to these models. This section also deals with some aspects 

ofّtheّrighteous’ّinitiativesّotherّthanّtheّprophets.ّOnّtheّcontrary,ّthereّareّ

examples of human models that lack the spirit of initiative. 

The researcher deduces an idiomatically definition for the initiative trait through 

the linguistic and terminological meanings of the word. The research revealed 

that the stories contained in Surah Al-Baqarah with its three basic elements 

namely: events, personalities (characters) and dialogues have a role in instilling 

the initiative trait in the Muslim personality. The research also showed 

examples of the initiatives of the Prophets and the righteous mentioned in 
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Surah Al-Baqarah. It deals with the most prominent fields in which the initiative 

trait appeared in the stories of Surah Al-Baqarah which are: responsibility, 

knowledge, repentance, advice and guidance, attention to people's needs, the 

grace of water and the grace of food among others. 

The researcher hopes to have extracted the initiative trait in the Quraanic 

stories contained in Surah Al-Baqarah. The researcher introduced an analytical 

view that presents some of the manifestations of the rhetoric miracles in these 

stories and extracted the most important features of building the initiative 

personality in all fields. Asking Allah for sincerity and acceptance. 

ّ

ّ

 المقدمة

الحمدّهللّالذيّأنزلّكتابهّهدايةّللبشريةّجمعاء،ّوجعلّفيّالتمسكّبهّسعادةّالدنياّواآلخرة،ّوالصالةّّّّّّ

ّوالسالمّعلىّالمبعوثّرحمةّللعالمين،ّوسراجا ّللمهتدين،ّوعلىّآلهّوصحبهّأجمعين،ّوبعد:

ّومقاصدهّّّّ ّفيّالتعبيرّعنّأغراضه ّالبيانيّالمعجز ّبأسلوبه ّالكريم ّالقرآن ّوالسلوكية؛ّّتميز اإليمانية

ّأسلوبهّالمعجزّفيّتشكيلّشخصيةّالفردّ ّلدراسةّبعضّالتأثيراتّالتيّيصنعها األمرّالذيّيعتبرّدافعا 

ّالمسلم،ّ ّالفرد ّفي ّتحققها ّالمطلوب ّالشخصية ّالصفات ّوتتعدد ّاألرض، ّفي ّالخالفة ّلمؤهالت الحامل

نّفرداّربانياّيسيرّوفقّمنهجّهللاّتعالى،ّوتظهرّعنايةّالقرآنّبغرسّهذهّالصفاتّفيّأفرادّاألمة؛ّليكّو

وبمجموعّهؤالءّاألفرادّستستيقظّاألمةّمنّغفوتها،ّومنّالصفاتّالرائعةّالتيّترتقيّبسلوكّالفردّفيّكافةّ

ّالورقةّالبحثيةّلتكشفّعنّبعضّمظاهرّأسلوبّالقرآنّفيّغرسّ المجاالتّصفةّالمبادرة،ّوتأتيّهذه
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منّخاللّالقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرة،ّوالورقةّتنقسمّإلىّتمهيدّصفةّالمبادرةّفيّالشخصيةّالمؤمنةّ

ّوثالثةّمباحثّهي:

ّالتمهيد:ّالتعريفّبصفةّالمبادرةّوأهميتها،ّونبذةّمختصرةّعنّالقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرة.

ّالمبحثّاألول:ّمظاهرّاألسلوبّالقرآنيّالمعجزّفيّغرسّصفةّالمبادرة

 لمبادرةّفيّقصصّسورةّالبقرةالمبحثّالثاني:ّمجاالتّصفةّا

ّالمبحثّالثالث:ّنماذجّمنّالمبادراتّالبشريةّفيّقصصّسورةّالبقرة

ّفيّالقصصّّّّّ ّالمبادرة ّيتعلقّبصفة ّما ّالبحثّأهم ّاستوعبّفيّهذا ّقد ّيكون ّأن ّالباحثّيرجو إن

ّالب ّاإلعجاز ّمظاهر ّمن ّجانبا ّتقدم ّتحليلية ّبنظرة ّمقرونا ّالبقرة ّسورة ّفي ّالوارد ّهذهّالقرآني ّفي ياني

ّباهللّفيّ ّمستعينا ّالمجاالت، ّفيّكافة ّالقصصّمعانيّتحفزّعلىّالمبادرة ّمنّهذه القصصّمستخرجا

ّتحقيقّذلك.

 التمهيد: التعريف بصفة المبادرة وأهميتها، ونبذة مختصرة عن القصص الواردة في سورة البقرة

أهميتهاّعلىّالفردّوالمجتمع،ّويتطرقّّيتناولّهذاّالتمهيدّتعريفّصفةّالمبادرةّلغةّواصطالحا،ّويبينّّّّ

إلىّحاجتناّإليهاّفيّزمانناّالمعاصر،ّويعرضّالقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرةّبإيجاز؛ّمنّأجلّالتهيئةّ

ّللغوصّفيّبحرّبيانها،ّمعّبيانّسببّاختيارّسورةّالبقرةّفيّهذهّالورقة.

 المحور األول: التعريف اللغوي 

درةّالرجل:ّإقدامهَّوَماّبدرِّمْنه ّمنَّقولَّأوّفعلَّفعجلِّبِه،ّوبدرتِّإَلىّذكرّابنّدريدّفيّجمهرته:ّباّّّّ

َّوَكَذِلَكّبادرتِّإَلْيهِّ َّوالرَّاء ،1ّالرجل:ّتقد متِّإَلْيِه ال  َّوالدَّ ،ّوأماّصاحبّمقاييسّاللغةّفيذكرّأنّ)َبَدَر(ّاْلَباء 

ّ َّواْمِتاَلؤ ه ، ْيِء ّالشَّ َّكَمال  ه َما َّأَحد  ِّإَلىَّأْصاَلِن: َّبَدْرت  ْم َّقْول ه  : ّاآْلَخر  َّواأْلَْصل  ْيِء، ِّإَلىّالشَّ ْسَراع  ّاإْلِ َواآْلَخر 

                                                 

الحسنّاألزدي،ّجمهرةّاللغة،ّرمزيّتحقيق:ّمنيرّبعلبكي،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّابنّدريد،ّأبوّبكرّمحمدّبنّّ-1
 .1/294م،1987ّّ-هـ1ّ،1408ط
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،َّواْلَجْمع َّبَواِدرّ  ْيِءَّوَباَدْرت  الشَّ
1ّ َّمْنّباَدَرّإلىّشيٍء:فقدّأْبَكَرّإليهّفيّأي  لُّ ،ّوأماّالفيروزآباديّفيذكرّأنّك 

مبادرةّوجدتّأنهاّهيّبنفسهاّتعريفّلكلماتّأخرى،ّكمثلّمعنىّاللغويّلل،ّوأثناءّبحثيّعنّال2وقٍتّكان

ْيِء:ّالم باَدَرة ِّإليهماّوردّفيّلسانّالعرب:ّ والم ساَرعة ِّإلىّالشَّ
3.ّ

يمكنّأنّنلخصّالمعانيّاللغويةّالسابقةّلمعنىّالمبادرةّفيّاإلقدام،ّواإلسراع،ّواإلبكارّإلىّالشيء،ّّّّّ

ّوسنالحظّفيّالمحورّاآلتيّعالقةّهذهّالمعانيّبالمعنىّاالصطالحيّلكلمةّالمبادرة.ّ

 المحور الثاني: التعريف االصطالحي للمبادرة

ّلفٌظّجميل،ّومعنىّعظيمّتوحيّّّّ ّهمةّتدعوّإلىّّالمبادرة بالجدية،ّوتشعرّبالعزيمة،ّوتنبئّعنّعلو 

ّالصبرّوالدعاءّوالتضرعّوالتوبة4ّاإلسهامّفيّمجاالتّالخيرّكلها ،ّوهيّعبارةّعنّأعمالّإيجابيةّمنها

واالستقامةّوالسعيّفيّالتغييرّبأخذّاألسباب،ّوالشخصيةّالمبادرةّتتحلىّبروحّاإليجابيةّوالفاعليةّوتح ملّ

ّ.5والمحاولةّالمستمرةالمسؤولياتّ

يالحظّمنّالتعريفاتّالسابقةّأنهاّتعطيّمقارباتّلتعريفّالمبادرةّفقط،ّوليستّجامعةّمانعة؛ّولعلّّّّّّّ

ارتباطّهذهّالصفةّبصفاتّأخرىّيعطيهاّنوعا ّمنّالعمومية؛ّتجعلّمنّالصعوبةّوضعّتعريفّدقيقّلها،ّ

ذهّالمعانيّالواردةّفيّمعنىّالمبادرةّستساعدناّفيّولكنّبالنظرّفيّالمعانيّاللغويةّالتيّسبقّذكرها،ّوه

ّهوّبمثابةّالمنطلقّالذيّ ّنهائيا ،ّوإنما ّالتعريفّالّيقصدّمنهّأنّيكونّتعريفا  استنباطّتعريفّلها؛ّهذا

                                                 

ابنّفارس،ّأحمدّبنّفارسّالرازي،ّمعجمّمقاييسّاللغة،ّتحقيق:ّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدارّالفكر،ّبدونّطبعة،1ّّ-
ّ.209-1/208م،1979ّ-هـ1399

م،ّص2005ّّ-هـ8ّ،1426مؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّطّالفيروزآبادي،ّأبوّطاهرّمحمدّبنّيعقوب،ّالقاموسّالمحيط،ّ-2
353.ّ

ّ.8/152ّم،1993-هـ3ّ،1414ابنّمنظور،ّمحمدّبنّمكرمّبنّعلي،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطّ-3
4-ّّ ّالمبادرة ّالمقال: ّعنوان ّالعالمية، ّالمعلومات ّشبكة ّفي ّمنشور ّاإلسالميةّمقال ّالشبكة ّموقع: ّالدعوة، ّفي وأثرها

islamweb.netّ7/4/2009.ّم
2ّ،1429ّعبده،ّأيمنّأسعد،ّالتغييرّمنّالداخل،ّمؤسسةّوهجّالحياةّلإلعالم،ّالرياض،ّط5ّ- ،53ّم،ّص2008ّ-هـ

ّ.66ص
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فالمبادرةّهيّالمسارعةّبكلّجديةّوعزمّلتحقيقّأعمالّيسهلّعمليةّالبحثّفيّهذهّالورقةّالبحثية،ّوبهذاّ

،ويظهرّمنّهذاّالتعريفّأنّنفسّوالمجتمعّفيّكافةّمجاالتّالحياةّوفقّمنهجّهللاّتعالىإيجابيةّنافعةّلل

ّمنها؛ّ ّلتكونّجزءا  ّفيّشخصيته ّأنّيغرسها ّوعليه ّأيّمسلم، ّالّيستغنيّعنها ّصفةّضرورية المبادرة

ّه ّالمبادرة، ّبصفة ّمرتبطتان ّتظهران ّصفتين ّفأهم ّالمفيد،وللتنبيه ّوالعمل ّالسديد ّالقول ّنحو ما:ّتدفعه

ّاإليجابيةّوالمسؤولية.

 المحور الثالث: لفظ المبادرة في القرآن الكريم والسنة النبوية

إنّلفظّ)ّالمبادرة(ّلمّيردّفيّالقرآنّالكريمّبشكلّصريحّإالّفيّموضعّواحدّفيّقولهّتعالى:ّ}ّوابتلواّّّّّ

ّأموالهم، ّإليهم ّفادفعوا ّرشدا ّمنهم ّآنستم ّالنكاحّفإن ّبلغوا ّأنّّاليتامىّحتىّإذا ّوبدارا ّإسرافا  ّتأكلوها وال

[،ّوقدّفسرّمحمدّرشيدّرضاّالبدارّبقوله:ّوالبدار:ّالمبادرةّأيّالمسارعةّإلىّالشيء،6ّيكبروا{ّ]ّالنساء:

،ّوهي1ّيقال:ّبادرتّإلىّالشيءّوبدرتّإليه.ّوقوله:ّأنّيكبرواّفيّتأويلّالمصدر،ّأيّكبرهمّفيّالسن

القرآنّالكريم،ّوأماّمعانيّالمبادرةّفقدّوردتّفيّالقرآنّالكريمّفيّمبادرةّسلبيةّفيّهذاّالسياقّنهىّعنهاّ

ّمواضعّمتعددة،ّمنها:

ّيأِتّبكمّهللاّجميعا،ّإنّهللاّ - ّتكونوا ّما َّأيَن ّالخيرات، ّفاستبقوا ّهوّموليها قالّتعالى:ّ}ّولكٍلِّوجهٌة

ّالبقرة: ّقدير{] ّشيٍء ّكِل 148ّعلى ّبادروا، ّأي ّفاستبقوا( ّالمبادرة[،) وا2ّواالستباق: َّفَباِدر  ّأيضا: ّوورد ،

ْسَراعِّ َباَدَرة َّواإْلِ َوَساِرع واِّمَنّااِلْسِتَباِق،َّوه َوّاْلم 
،ّوأوردّالسعديّفيّتفسيرهّلهذهّاآلية:ّبادرواّإليهاّوأكملوها،3ّ

ّلغيرهّ ّسابقا ّالّيصيرّفاعلها ّمنّحقوقّهللاّوحقوقّعباده، ّلكلّفرضّومستحب، فإنّالخيراتّالشاملة

                                                 

ّد.ّط،ّّ-1 ّالقاهرة، ّللكتاب، ّالعامة ّالمصرية ّالهيئة ّتفسيرّالمنار، -109ّ/1م،1990ّّ-هـ1411رضا،ّمحمدّرشيد،
110. 

ّ.1/318م،2008ّ-هـ1ّ،1429الجرجاني،ّأبوّبكرّعبدّالقاهرّبنّعبدّالرحمن،ّمجلةّالحكمة،ّبريطانيا،ّطّ-2
الطبري،ّمحمدّبنّجرير،ّجامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآن،ّتحقيق:ّعبدّهللاّبنّعبدّالمحسنّالتركي،ّدارّهجر،ّّ-3

ّ.2/679م،2001ّ-هـ1،1422طالسعودية،ّ
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،ّوهي1ّمستولياّعلىّاألمر،ّإالّبأمرين:المبادرةّإليها،ّوانتهازّالفرصةّحينّيجيءّوقتهاّويعرضّعارضها

 انيّترجعّإلىّمعنىّالمبادرة.كماّنالحظّمع

ّآلّ - [ّ ّأ عدتّللمتقين{ ّالسماواتّواألرض  ّعرضها ّوجنٍة ّربكم ّمن ّإلىَّمْغفرٍة ّوسارعوا ّتعالى:} قال

ِّلَنْيل133ِّعمران:ّ ْنَسان  ّاإْلِ اِّمَنّالتَّْوَبِةِّهمَّ[،ّاْلم َساَرَعة ِّإَلىّاْلَمْغِفَرِةَّواْلَجنَِّةِّهَيّاْلم َباَدَرة ِّإَلىَّأْسَباِبَهاَّوَماّي ِعدُّ

ْثمِّ  ،ّوهذاّمعنىّواضحّفيّمعنىّالمبادرة.2َعِنّاإْلِ

واِّباأْلَْعَماّّّّ وَلّهللِاَّصلَّىّهللا َّعَلْيِهَّوَسلََّمَّقاَل:"َّباِدر  َّرس  ِلِّفَتن اّوردّفيّالحديثّالشريفَّعْنَّأِبيّه َرْيَرَةَّأنَّ

ّالرَّّ ِّديَنه ِّبَعَرٍضَّكِقَطِعّاللَّْيِلّاْلم ْظِلِم،ّي ْصِبح  َّكاِفر ا،َّيِبيع  ّم ْؤِمن اَّوي ْمِسيَّكاِفر ا،َّأْوّي ْمِسيّم ْؤِمن اَّوي ْصِبح  ل  ج 

ْنَيا" ،ّولفظّالمبادرةّالواردّفيّالحديثّبصيغةّفعلّاألمر،ّيلفتّاالنتباهّإلىّضرورةّالمسارعةّفي3ِّمَنّالدُّ

عنّالتكاسلّوالسلبيةّالذيّهوّّ-ّعليهّوسلمصلىّهللا-عملّالخير،ّوربطّالموضوعّبالفتنّتحذيرّمنهّ

 مضادّللمبادرة،ّوهناكّشواهدّتدلّعلىّأنّهذاّاللفظّواردّبمعانيهّفيّمواضعّكثيرةّمنّالكتابّوالسنة.

 المحور الرابع: أهمية المبادرة للفرد والمجتمع وأثرها في الحضارة

ّالشخصّاّّّّ ّهو ّمنها ّاألول ّالمستفيد ّأن ّالمبادرة ّشخصاّيظهرّمنّصفة ّتجعله ّألنها ّنفسه؛ لمبادر

فاعالّمنتجا ،ّوهذهّالفاعليةّهيّالتيّتحققّلهّالنجاحاتّفيّالمجاالتّالتيّيبادرّفيها،ّهذهّالنجاحاتّ

ّعباداتّ ّالدينّمن ّفيّأمور ّكانتّمبادرته ّوإن ّواثقة، ّمطمئنة ّصاحبّشخصية ّتجعله ّأن ّشأنها من

ّعظيمّفيّالدنياّواآلخرة.ومعامالتّوغيرها،ّفسيحققّالنجاحّاألكبرّوالفوزّال

                                                 

ّمؤسسةّّ-1 ّبنّالمعال، ّمحمد ّتحقيق: ّالمنان، ّالرحمنّفيّتفسيرّكالم ّتيسيرّالكريم ّالرحمنّبنّناصر، ّعبد السعدي،
ّ.234ّم،ّص2000ّ-هـ1ّ،1420الرسالة،ّط

-1/109،ّم1990ّ-هـ1411محمدّرشيدّرضا،ّتفسيرّالمنار،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّبدونّطبعة،ّّ-2
110.ّ

ّالحديثّ)ّ-3 ّرقم ّبيروت،118ّأخرجه:ّمسلم،ّصحيحّمسلم، ّدارّإحياءّالتراث، ّباألعمال، ّبابّالحثّعلىّالمبادرة ،)
1/110.ّ
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والمجتمعّالمسلمّالذيّيسودهّجوّمنّالمبادراتّالفرديةّوالجماعية،ّهوّالمجتمعّالذيّسيقطفّثمارّّّّّّ

هذهّالمبادراتّفيّشتىّالمجاالت،ّوأبرزهاّقطاعّالتعليم،ّوقطاعّالتكافلّاالجتماعي،ّوقطاعّاالقتصاد،ّ

ّإنهّوالّشكّسيسدّثغرةّمجتمعية.وبماّأنّالمبادرةّعبارةّعنّجهدّبشريّإيجابي؛ّف

ّمتراكمة،ّّّّّّ ّعنّمبادراتّبشرية ّهيّعبارة ّوإنجازاتّوغيرها، ّمنّتراثّوقيم ّتحويه ّبما إنّالحضارة

ّأفرادّ ّالعريق،ّفلوالّالمبادراتّالتيّقامّبها ّأنجزتهّحضارتناّاإلسالميةّفيّتاريخها والشاهدّعلىّذلكّما

ّالش ّبهذا ّبرزت ّلما ّهللا ّمنهج ّوفق ّأهميةّاألمة ّيظهر ّوهذا ّاألخرى، ّاألمم ّأفادت ّوالتي ّالرائع، كل

ّالمعاصرّأصبحتّكبيرة؛ّحتىّتتجددّالنهضةّالحضاريةّوتتصلّ ّإليهاّفيّوقتنا المبادرات،ّوأنّحاجتنا

ّبتاريخها.ّ

 المحور الخامس: القصص الواردة في سورة البقرة

ولة،ّواستمرّنزولهاّعدةّسنوات،ّواشتملتّنزلتّسورةّالبقرةّفيّالعهدّالمدني،ّأيّفيّمرحلةّبناءّالدّّّّ

علىّأحكامّشرعيةّمختلفة،ّوكذلكّفالقصصّالواردّفيهاّأيضا ّجاءّمتنوعّالموضوعات؛ّوهذاّاألمرّيعطيّ

مجاالّرحبا ّلدراستها،ّوجوّالسورةّجوّمبادرات،ّفلهذهّاألسبابّوغيرهاّوقعّاختيارّالباحثّعليها،ّويظهرّ

ّ.1أنهاّاحتوتّعلىّتسعّقصصّمنّخاللّتتبعّآياتّسورةّالبقرة

ّوهيّبشكلّموجز:ّّّّّ

 فيّاألرض،ّوسجودّالمالئكةّله،ّوتوبته.ّّ-عليهّالسالمّ-قصةّاستخالفّآدم -

قصةّموسىّعليهّالسالمّمعّبنيّإسرائيل،ّوفيهاّعددّمنّالوقائع،ّأبرزهاّقصةّالبقرة،ّوقدّتعنتواّفيّ -

 األمرّفقستّقلوبهم.

 وحيّهللاّبوحيّالشيطانّوهوّالسحر.قصةّهاروتّوماروت،ّوفيهاّمقابلةّ -

 قصةّبناءّإبراهيمّعليهّالسالمّللبيتّالعتيق،ّوفيهاّالتسليمّببناءّالبيت،ّودعواتهّالمباركة. -

                                                 

 .27م،ّص2017-هـ1ّ،1438ينظر:ّالع وي د،ّعصامّبنّصالح،ّكيفّنقرأّالسبعّالطوال،ّدارّالحضارة،ّالرياض،ّط1ّ-
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 قصةّتحويلّالقبلة،ّوعالقتهاّبالتسليمّللوحي،ّوتميزّهذهّاألمةّفيّهويتها. -

 لكافر.قصةّطالوتّوجالوت،ّوفيهاّاصطفاءّطالوتّملكا ،ّومواجهتهّلجيشّجالوتّا -

 قصةّإبراهيمّعليهّالسالمّوالنمرود،ّوفيهاّانتصارّالحقّبالحجةّالدامغة. -

ّعلىّقرية:ّوهيّفيّتصديقّخبرّالوحيّبالبعث. -  قصةّالذيّمر 

قصةّإبراهيمّعليهّالسالمّوإحياءّالموتى،ّوهيّفيماّيعرضّللمؤمنّمنّالمثبتاتّعلىّالوحيّليطمئنّ -

 قلبهّبها.

 األسلوب القرآني المعجز في غرس صفة المبادرةالمبحث األول: مظاهر 

نزلّالقرآنّالكريمّبلسانّعربيّمبين،ّوانفردّباإلعجازّدونّسائرّأساليبّالبشر،ّوجمعّفيّأسلوبهّّّّّ

؛ّوبذلكّاستطاعّأنّينقلّالبشريةّإلىّأطوارّراقيةّمن1ّأرقىّماّتحسّبهّالفطرةّاللغويةّمنّأوضاعّالبيان

لقي،ّإضافةّإلىّماّيمتلكهّمنّوسائلّتأثيريةّعلىّالعقلّوالقلب.السموّالتشريعيّ ّوالخ 

ّالمبحثّأهمّمظاهرّاألسلوبّالقرآنيّالمعجزّفيّغرسّصفةّالمبادرة؛ّليشكلّبذلكّّّّّّ وسيتناولّهذا

القاعدةّالتيّستقفّعليهاّالتطبيقاتّوالنماذجّالتيّستردّفيّهذهّالدراسة،ّويمهدّالطريقّلدراستهاّوتحليلّ

ّصهاّبشكلّأوضح.نصّو

 المحور األول: بعض مظاهر األسلوب القرآن المعجز

ّاستخلصهّالعلماءّالذينّاعتنواّبدراسةّاإلعجازّالبيانيّفيّالقرآنّالكريم،ّّّّّّ يظهرّمنّخاللّتتبعّما

ّالعناصرّ ّمن ّاألسلوبّالقرآنيّجمع ّأن ّالكريم؛ ّالقرآن ّببالغة ّتتعلق ّاستنتاجات ّمن ّإليه ّتوصلوا وما

ّةّماّيبهرّاأللبابّويجذبّالقلوب،ّومنّتلكّالمظاهرّماّيأتي:اإلعجازي

                                                 

ّ.159آنّوالبالغةّالنبوية،ّصالرافعي،ّمصطفىّصادق،ّإعجازّالقّرّ-1
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،ّوفيّذلكّيقولّالباقالني:"ّعجيبّنظمه،ّوبديعّتأليفه،ّالّيتفاوتّوالّاالنسجامّفيّاألسلوبّالقرآني -

يتباين،ّعلىّماّيتصرفّإليهّمنّالوجوهّالتيّيتصرفّفيها،ّمنّذكرّقصصّومواعظّواحتجاج،ّوحكمّ

ّ.1وأحكام"

ّتفننّفيّطريقةّعرضهّللمعاني،ّمع2ّووفرةّاألغراضّالواردةّفيهّبغزارةّالمعانيالقرآنّّيتميزّأسلوب -

 .3ّباختالفّطرقّأدائهاّمنّمجازّواستعاراتّأوّكناية،ّوتفننّاأللفاظّوتراكيبها

فالّتجدّأسلوباّغيرّالقرآنّ،4ّلهّأسلوبّيختصّبه،ّويتميزّفيّتصرفهّعنّأساليبّالكالمّالمعتاد -

ّعلىّإعجازه،ّأّيحاكيّالقرآن ّدليٌل وّيماثلهّفيّغرابةّتركيبّاأللفاظ:ّوخروجهّمنّأساليبّالناسّكافة

،ّويضيفّابنّعاشورّقوله:"ّتفوقّالقرآنّعلىّكلّكالمّبليغ،ّبماّتوفر5ّوعلىّأنهّليسّمنّكالمّإنسان

 .6التيّالّتجتمعّفيّكالمّآخرّالبلغاء"ّالخصائصفيهّمنّ

- ّ ّعلما ّليست ّالقرآن ّأسلوب ّفي ّالبالغة ّهي ّوإنما ّالنصّالقرآني، ّعلى ّلهذاّمقحما ّإيضاح وسيلة

ّفي7ّالنص ّاشتملّعليها ّلكنّأسلوبه ّكناية؛ ّأوّبالكنايةّألنها ّاستعارة ّألنها ّالقرآنّباالستعارة ّيأِت ّفلم ،

 سبيلّتحقيقّأغراضهّالمختلفة.

 عي.تجعلّلهّعدداّمنّاألوجه،ّوأبرزهاّالوجهّاالجتماّقوةّتأثيرّالقرآنّعلىّالعقلّالبشرّي -

 .8وبالغتهّفيّالتعبيرّعنّهذهّالحقائقّلفظاّونظماّحقائقهمعجزّفيّ -

                                                 

ّطّ-1 ّالقاهرة، ّالمعارف، ّدار ّصقر، ّأحمد ّالسيد ّالمحقق: ّالقرآن، ّإعجاز ّالطيب، ّبن ّمحمد ّبكر ّأبو ،5ّالباقالني،
 .36م،ّص1997-هـ1418

م،2008ّ-هـ1425الرافعي،ّمصطفىّصادق،ّإعجازّالقرآنّوالبالغةّالنبوية،ّالمكتبةّالعصرية،ّبيروت،ّبدونّطبعة،ّّ-2
156ّص

 .1/68،ّبدونّتاريخ،1ّابنّعاشور،ّمحمدّالطاهر،ّتفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّمؤسسةّالتاريخ،ّبيروت،ّطّ-3
ّ.36الباقالني،ّإعجازّالقرآن،ّصّ-4
ّ.167الرافعي،ّإعجازّالقرآن،ّصّ-5

 .1/8ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،6ّّ-
ّ.119غةّوإعجازّالقرآنّالكريم،ّجائزةّدبيّللقرآنّالكريم،ّصفيّالبالّزنجير،ّمحمدّرفعتّأحمد،ّمباحثّ-7
ّفصلّعبدّالقاهرّالجرجانيّمسألةّالنظمّفيّكتابهّدالئلّاإلعجاز.ّ-8
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 .1تنوعهاّوتوزعهاأسلوبّالقرآنّمعجزّفيّكلّأغراضهّومقاصدهّمعّ -

ّفيّأساليبّالعرب - ّيكنّمعهودا ّلم ّمما ّالكالم؛ ّوللقرآن2ّإبداعّالقرآنّفيّأفانيينّالتصرفّفيّنظم ،

 .3تميزّبهاّنظمهّعنّبقيةّكالمّالعربّمبتكرات

 .5،ّولكلّمسلكّأغراضهّالبالغيةاإلطناب،ّوتارةّاإليجاز؛ّفتارةّيستعمل4ّلمّيلتزمّالقرآنّأسلوباّواحدا -

الكريمةّالتيّتركزّعلىّإيضاحّالتصورّّاإليحاءاتّوالتوجيهاتيشتملّأسلوبّالقرآنّعلىّثروةّمنّ -

 .6اإلسالميّوالقيمّالمرتبطةّبه

ّنظمهّومّّّّّ ّمع ّألفاظه ّبانسجام ّالقرآني ّاألسلوب ّتميز ّفي ّنوجزه ّأن ّيمكن ّسبق ّما لخص

ّالمعانيّوتفننهّفيّطريقةّعرضه،ّإضافةّإلىّأنهّالّيوجدّأسلوبّآخرّيحاكيّالقرآن،ّ ومعانيه،وبغزارة

والبالغةّفيّأسلوبهّوسيلةّإيضاحّلنصوصه،ّويتميزّأيضاّبقوةّتأثيرهّعلىّالعقلّالبشري،ّومعجزّكذلكّ

فيّحقائقه،ّوإعجازهّفيّتحقيقّأغراضهّومقاصدهّمعّتنوعهاّوتوزعها،ّوللقرآنّمبتكراتّفيّأسلوبه،ّوأماّ

اإليجازّواإلطنابّفيظهرانّتميزّأسلوبّالقرآنّفيّعدمّالتزامهّطريقةّواحدةّفيّالعرض،ّويمثلّجانبّ

ّاإليحاءاتّوالتوجيهاتّدليالّآخرّعلىّأنّهذاّالكتابّالّتنقضيّعجائبه.

 ر الثاني: اإلعجاز البياني في القصة القرآنيةالمحو 

،ّفهماّالشخصياتعنصراّهاماّمنّعناصرّالقصة،ّوهيّمرتبطةّبعنصرّآخر،ّهوّّاألحداثتعتبرّّّّّّ

العنصرانّالبارزانّفيّكلّقصة،ّإذّالّيمكنّأنّنتصورّأشخاصاّبالّأحداثّتجريّفيّحياتهم،ّوالّأحداثاّ

بالّأشخاص،ّولكنّيالحظّفيّالقصةّالقرآنيةّغلبةّأحدّالعنصرينّعلىّاآلخرّأحيانا،ّفقدّتبرزّاألحداثّ

                                                 

 1/101ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّّ-1
 .35الباقالني،ّإعجازّالقرآن،ّصّ-2
 .105ّ-1/104ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّّ-3
 .1/121المصدرّنفسهّّ-4
ّ.1/123المصدرّنفسهّّ-5
ّ.61-1/55م،2008ّّ-هـ37ّ،1429سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّطّ-6



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

331 

ّهيّموضعّالعظةّواالعتبار،ّولكنّ ّالتركيزّعليها،ّألنها ّويشتد ّمنّالعنصرّفيها، ّالّيعنيّخلو ها هذا

اآلخرّمهماّكان،ّواألحداثّفيّالقصةّالقرآنية،ّذاتّطبيعةّخاصة،ّتظهرّفيهاّقدرةّهللاّسبحانه،وأثرهاّ

ّ.1فيّحياةّاإلنسان

ّالقارئّّّّّ ّينفعل ّلكي ّالنفسية ّاألسباب ّوتهيئ ّفعال، ّواقع ّوكأنه ّالحدث ّالقرآن ّفي ّالقصة وتصور

ّأم ّويراه ّويعيشّمعه، ّفليستّالغايةّبالحدث، ّميتة، ّجامدة ّصورة ّوليسّمجرد ّحيّناطق، ّكمشهد امه

ّأغراضّ ّمع ّينسجم ّمعنىّمعين ّللتعبيرّعن ّمنها ّمشهد ّأو ّقصة ّإيراد ّالغاية ّوإنما ّالمشهد ّوال القصة

 .2القرآن

ّالعنصرّالثالثّمنّعناصرّالقصةّفهوّالحوار،ّهوّأحدّاألساليبّالقرآنيةّالمعتمدة،ّورغمّأنهّّّّّ وأما

ّانهّفيّكثيرّمنّمواطنّالقرآنّالكريمّيردّلتقريرّحقيقةّأوّعرضّصورة.أحدّع ّناصرّالقصة،ّإال 

والقرآنّكتابّدعوة،ّودستورّنظام،ّومنهجّحياة،ّوفيّسياقّالدعوةّيذكرّالقصصّالمختار،ّبالقدرّّّّّ

طراّكبيراّوبالطريقةّالتيّتناسبّالجوّوالسياق،ّوماّيحققّالجمالّالفنيّالصادق،ّومنّثمّكانّالقصصّش

ّ.3ّمنّالقرآنّالكريم

وقدّذكرّابنّعاشورّأنّمنّوجوهّاإلعجازّالقرآنيّماّأنبأّبهّالقرآنّمنّأخبارّالقرونّالسالفة،ّمماّّّّّّ

،ّورغمّأنّهذاّمنّاإلعجازّالتاريخيّإال4ّكانّالّيعلمّمنهّالقصةّالواحدةّإالّالفذّمنّأحبارّأهلّالكتاب

نيةّفيّطريقةّالعرضّمنّجهة،ّوفيّاندارجهّتحتّالمنظومةّاإلعجازيةّأنهّيمثلّتكامالّمعّالناحيةّالبيا

ّبشكلّعام.

                                                 

،1ّالراغب،ّعبدّالسالمّأحمد،ّوظيفةّالصورةّالفنيةّفيّالقرآن،ّدارّفصلتّللدراساتّوالترجمةّوالنشر،ّحلب،ّسوريا،ّط1ّ-
 .265ّ-264م،ّص2001ّ-هـ1422

ّ.255م،ّص2005ّ-هـ1ّ،1426وق،ّالمدخلّإلىّعلومّالقرآن،ّدارّعالمّالقرآن،ّحلب،ّسوريا،ّطالنبهان،ّمحمدّفاّرّ-2
ّ.61-56ّ/1سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّّ-3
ّ.105-1/104ابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّّ-4
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ويشيرّابنّعاشورّإلىّملمٍحّبيانيّرائعّيتعلقّباألقوالّالمحكيةّفيّالقصةّالقرآنية،ّويبينّأنّالقرآنّّّّّّ

ّعلىّ ّال ّإعجازه؛ ّأسلوب ّيقتضيه ّما ّعلى ّفيصوغها ّعنهم؛ ّالمحكي ّأقوال ّحكاية ّفي ّيتصرف الكريم

ّفيّالقرآنّهوّ ّفاإلعجازّالثابتّلَلقوالّالمحكية ّالمعنىّبقوله:" ّهذا ّويختم ّالتيّصدرتّفيها، الصيغة

ّ.1إعجازّللقرآن،ّالّلَلقوالّالمحكية"

 المحور الثالث: الشخصية المسلمة بين تأثير األسلوب ومراحل البناء الداخلي

اإلنسانية،ّمنّخاللّوسائلّمتعددة،ّمنهاّيحرصّالقرآنّالكريمّعلىّغرسّالقيمّالعاليةّفيّالشخصيةّّّّّ

ّلهذاّ ّوالشخصيةّاإلسالميةّفيّتلقيها ّومنهاّعنّطريقّالقصصّالقرآني، عنّطريقّالخطابّالمباشر،

القرآنّالمعجز،ّتتأثرّبأسلوبهّالعجيب،ّوتتفاعلّمعّآياته،ّوبذلكّفهيّتترقىّفيّالبناءّالداخليّالنفسي،ّ

ّة.وهوّبالّشكّيجعلهاّشخصيةّمتزنةّفاعل

 المبحث الثاني: مجاالت صفة المبادرة في قصص سورة البقرة

تنوعّالقصصّفيّسورةّالبقرةّأفرزّتنوعاّفيّمجاالتّالمبادرة،ّفهناكّالمجاالتّالعامةّوالمجاالتّّّّّّ

ّأهمّ ّالمبحث ّهذا ّفي ّالباحث ّيناقش ّوسوف ّالموضوعات، ّمتعددة ّنفسها ّالجزئية ّوالمجاالت الجزئية،

ّةّفيّالقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرة.مجاالتّصفةّالمبادّر

 المحور األول: المجاالت العامة للمبادرة

إنّالمجالّالعامّالذيّتظهرّفيهّصفةّالمبادرةّواضحةّفيّقصصّسورةّالبقرةّهوّمجالّالدعوةّإلىّّّّّ

ّوقدّظهرتّبشكلّ ّاألساسيّهوّمحورّالدعوة، ّالقصصّمحورها ّومبادراتّاألنبياءّفيّهذه هللاّتعالى،

ّالّر ّمهمة ّمع ّيتوافق ّالمجال ّوهذا ّإسرائيل، ّبني ّمع ّالسالم ّعليه ّمواقفّموسى ّفي ّعليهمّأوضح سل

ّالصالةّوالسالم.

                                                 

 .121-1/120المصدرّنفسهّّ-1
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ّالفردّوالمجتمعّتنقسمّإلىّّّّّّ والمجاالتّالعامةّاألخرىّالتيّجاءتّالدعوةّمنّأجلّتحقيقهاّفيّحياة

تدخلّّثالثةّأقسام:ّالعقيدة،ّوالعبادة،ّوالسلوك،ّفوصيةّيعقوبّعليهّالسالمّلبينه:ّ}ّماّتْعب دونّمنّبعدي{

ّّر ّإبراهيم ّوكذلكّسؤال ّمبادرةّفيّجانبّالعقيدة، ّوأما ّأرنيّكيفّتحييّالموتى{، ّإبراهيم ّقال ّوإذ {ّ به:

فيّقضيةّالِقبلة:}ّقدّنرىّتقلبّوجِهكّفيّالسماء،ّفلنولينكِّقبلة ّترضاها{،ّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ–محمد

فإنهاّتدخلّفيّجانبّالعبادة،ّوأماّجانبّالسلوكّفيظهرّفيّمبادرةّموسىّعليهّالسالمّفيّنفيّالتهمةّ

وا،ّقالّأعوذّباهللّأنّأكونّمنّالجاهلين{،ّوهوّجانبّيتعلقّبالتأدبّمعّهللاّعنّنفسهّ} قالواّأتتخذناّه ز 

ّتعالى،ّوعدمّاالستهزاءّبأوامره.

 المحور الثاني: المجاالت الفرعية للمبادرة:

يظهرّعندّتتبعّقصصّسورةّالبقرةّعددّمنّالمبادراتّالفرعية،ّوالتيّتندرجّتحتّالمبادراتّالعامةّّّّّ

ّالرئيسة،ّولكلّمجالّضرورةّتستدعيّحضوره،ّومنّذلك:

المسؤوليةّمنّخاللّالخالفة:ّإنّاستخالفّاإلنسانّفيّاألرضّيعنيّتحملّالمسؤوليةّالتيّنيطتّبه،ّ -

والبدّأنّتكونّلهّمبادراتّنحوّالسعيّفيها،ّوالعملّوفقّمنهجّهللاّتعالى،ّوتطبيقّشرعّهللا،ّواالبتعادّعنّ

 فيها.كلّماّيفسدّ

ّتحملّمعانيّ - ّوذلكّألنها ّعلىّالخالفة؛ ّمتقدمة ّمرحلة ّتعتبرّاإلمامة ّمنّخاللّاإلمامة: المسؤولية

القدوة،ّوتوجيهّالناس،ّووجوبّالدعوة،ّوتبليغّأمرّهللا،ّويوافقّكلّذلكّتحملّالمشاق،ّويستخلصّهذاّمنّ

ّلكلماتّربه،ّومنّجعلهّإماما،ّوكلّمنّكانّف ّالسالم ّإبراهيمّعليه ّوالمسؤولية،ّإتمام يّموضعّالقدوة،

 والقيامّعلىّشؤونّاآلخرينّالبدّأنّيبادرّإلىّالثباتّفيّالقولّوالعملّوفقّمنهجّهللاّتعالى.

العلم:ّشرفّهللاّتعالىّاإلنسانّبالعلم،ّوحثهّعليه؛ّاألمرّالذيّيستوجبّمنّاإلنسانّأنّيبادرّإلىّ -

يمكنّأنّيقامّشرعّهللاّفيهّبدونّعلم،ّوقدّظهرّّطلبه،ّفالّيمكنّأنّتتحققّالخالفةّاألرضّبدونّعلم،ّوال

،ّوظهرّكذلكّفيّقصةّطالوت،ّقالّتعالى:ّ}ّقالّ-عليهّالسالمّ-مجالّالمبادرةّإلىّالعلمّفيّقصةّآدم
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ّهللَاّاصطفاهّعليكمّوزادهّبسطة ّفيّالعلمّوالجسم،ّوهللا ّيؤتيّم لكهّمنّيشاءّوهللاّواسعّعليم{ّ]ّالبقرة:ّ إنَّ

 اتّطالوتّالتيّأهلتهّللملكّالعلم.[،ّفمنّمميّز247

ّعصىّّ- ّوإذا ّدارّاختبار، ّفالدنيا ّاإلنسانّإمكانيةّحصولّالخطأ، ّجعلّهللاّتعالىّفيّطبيعة التوبة:

اإلنسانّربه؛ّفإنّهناكّباباّأكرمهّهللاّتعالىّبهّيمَكنهّمنّخاللهّإصالحّالخطأّوالرجوعّإلىّربه،ّوهوّ

للتوبةّحينّأكلّمنّالشجرة،ّوفيّذلكّيقولّّ-عليهّالسالمّ-مبابّالتوبة،ّوقدّظهرّذلكّفيّمبادرةّآد

محمدّالغزالي:ّ)ّإنّهللاّرحيمّودود،ّيلهمّعبدهّالمخطئّكيفّيعتذرّعنّخطئه،ّفإذاّأقبلّعليهّمعتذراّ

يواجهّعاقبةّعصيانه،ّبلّعلمهّّ-عليهّالسالمّ-هشّللقائه،ّوكانّإليهّبكلّخيرّأسرع،ّلذلكّلمّيتركّآدم

به،ّويتخلصّمنّذنبهّقالّتعالى:}ّفتلقىّآدمّمنّربِهّكلماٍتّفتابّعليهّإنهّهوّالتوابّكيفّيرجعّإلىّّر

 .1[(37الرحيم{ّ]ّالبقرة:

ّموقفّفيّقصصّسورةّ - ّمن ّأكثر ّظهرتّفي ّالنصحّواإلرشاد ّإلى ّالمبادرة ّإن النصحّوالتوجيه:

 البقرة،ّوأغلبهاّفيّمواقفّموسىّعليهّالسالمّمعّقومه.

الناس:ّاستسقىّموسىّعليهّالسالمّلقومهّحينّأصابهمّالعطش،ّوهيّمبادرةّجليلةّاالهتمامّبحاجاتّ -

نحوّتلمسّحاجاتّالناسّوالسعيّألدائها،ّوهوّمجالّواسعّللمبادراتّالمجتمعية،ّوتربيّفيّالنفسّحبّ

 الخيرّلآلخرين.

لضرورةّالمبادرةّّثروةّالماء:ّمبادرةّموسىّعليهّالسالمّفيّطلبّالسقياّلقومهّيفتحّأمامناّمجاال ّآخرّ -

ّبالطريقةّ ّاستخدامها ّوترشيد ّالمياه، ّاستخدام ّاإلسرافّفي ّعدم ّإلى ّفالمبادرة ّالمائية، ّالثروة ّحفظ إلى

ّتصبّفيّ ّالمبادرة ّالمعاصرّمنّشحّفيّالمصادرّالمائيةّيجعلّهذه ّيعانيهّعالمنا ّمعّما الصحيحة؛

 مصلحةّالناسّوتعودّإليهمّبالنفع.

                                                 

ّ.98م،ّص2000ّ-هـ1ّ،1421الشروق،ّالقاهرة،ّطالغزالي،ّمحمد،ّالمحاورّالخمسةّفيّالقرآنّالكريم،ّدارّّ-1
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ريمّبذكرّموقفّبنيّإسرائيلّمعّنبيهمّموسىّعليهّالسالمّحينّطلبواّمنهّالطعام:ّاهتمامّالقرآنّالك -

الدعاءّبإخراجّالطعامّكماّحكىّالقرآنّذلك:ّ}ّوإذّق لتمّياّموسىّلنّنصبرّعلىّطعاٍمّواحدّفادع ّلناّربكّ

الهتمامّي خرجّلناّمماّتنبتّاألرضّمنّبقلهاّوقثَّائهاّوفومهاّوعدسهاّوبصلها{،ّيفتحّمجاالّللمبادرةّإلىّا

ّاإلنسانّ ّلصحة ّألنّفيّذلكّحفظا  ّالحالل؛ ّوتحريّالطعام ّالمناسب، ّواختيارّالغذاء بموضوعّالغذاء،

 المستخلفّفيّهذهّاألرض.

ّإلىّطاعةّهللاّتعالىّدونّترددّأوّتكاسلّهوّالضامنّلسعادةّ - ّالمبادرة بيانّالجديةّفيّأوامرّهللا:

ّواآلخرة،ّوقدّجعلّهللاّأوام ّمنّمشقةّاإلنسانّفيّالدنيا ّيصاحبها رهّميسرةّالّتتعدىّقدرةّاإلنسان،ّوما

بسيطةّهيّالتيّتفاضلّبينّالمبادرّوالمتكاسل،ّوقدّظهرتّهذهّالمبادرةّفيّقصةّموسىّعليهّالسالمّمعّ

 [.67قومهّبعدّأنّأمرهمّبذبحّالبقرة:ّ}ّقالّأعوذّباهللّأنّأكونّمنّالجاهلين{]ّالبقرة:ّ

ّالحديثّ - ّسبق ّالسحر: ّمن ّلبعضّأنواعّالتحذير ّبيان ّالملكين ّوفيّقصة ّطلبّالعلم، ّمبادرة عن

العلومّالتيّينبغيّالحذرّمنّتعلمها،ّوهيّمبادرةّنحوّضرورةّتنبيهّالمتعلمّعلىّاألشياءّالضارة،ّوالتيّقدّ

تسببّفتنةّلإلنسانّكالسحرّمثال،ّقالّتعالى:}ّوماّي علمانّمنّأحٍدّحتىّيقوالّإنماّنحنّفتنةّفالّتكفر{ّ

 [.102:ّ]البقرة

ّومنّ - ّقال {ّ ّقال: ّعندما ّالسالم ّعليه ّإبراهيم ّقبل ّمن ّالمبادرة ّظهرتّهذه ّالذرية: السعيّإلصالح

[،ّوظهرّكذلكّعندّيعقوبّعليهّالسالمّعندماّقالّلبنيه:ّ}ّماّتعبدونّمنّبعدي{124ّذريتي{ّ]ّالبقرة:ّ

نّأجلّتنشئةّاألبناءّتنشئةّ[،ّوهيّمبادرةّتستلزمّمنّاألبّالمسلمّأنّيبذلّقصارىّجهدهّم133]البقرة:ّ

 إيمانيةّسويةّتتحلىّباألخالقّالفاضلةّوترتبطّباهللّتعالى.

الدعاءّبالخير:ّاإلنسانّفقيٌرّإلىّربهّالغني،ّومحتاٌجّإلىّلطفهّوتدبيرهّفيّكلّشؤونه،ّولذلكّفالمبادرةّ -

لبركاتّالدنيويةّواألخرويةّإلىّالدعاءّفيّالسراءّوالضراءّيثمرّخيرا ّوافرا ّفيّحياةّالمسلم،ّويحققّلهّمنّا

أضعافّماّيتمنى،ّووردتّفيّقصصّسورةّالبقرةّأدعيةّخاشعةّعلىّلسانّإبراهيمّعليهّالسالمّنابعةّمنّ
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ّبلدا ّآمنا ّوارزقّأهلهّمنّالثمرات{ّإلىّ قلبهّاألوابّالخاشع،ّقالّتعالى:}ّوإذّقالّإبراهيمّربّاجعلّهذا

ّالبقرة:ّقولهّتعالى:ّ}ّربناّوابعثّفيهمّرسوال ّمنه مّيتلوّعليهمّآياتكّويعلمهمّالكتابّوالحكمةّويزكيهم{]

ّعنهم126-129ّ ّحكىّالقرآنّالكريم ّكما ّطالوتّفيّالمعركة ّأخرىّعلىّلسانّجند ّووردتّأدعية ،]

ّقالواّربناّأفرغّعليناَّصبرا ّوثِبتّأقدامناّوانصرناّعلىّالقومّالكافرين{ّ ذلك:ّ}ولماَّبرزواّلجالوتّوجنودِه

 [.250]البقرة:

ّإلىّ - ّفيّوطنه،ّوالمبادرة األمن:ّنعمةّعظيمةّتحفظّلإلنسانّكرامتهّواستقراره،ّوتجعلهّيعيشّهانئا 

ّنظرتهّ ّمن ّانطالقا ّيبادر ّالسالم ّعليه ّوإبراهيم ّاإلسالمي، ّالدين ّإليه ّدعا ّشرعي ّمقصد ّاألمن حفظ

ّ:ّ}ّربّاجعلّهذاّبلدا ّآمنا{المستقبلية،ّوإحساسهّبضرورةّتحققّاألمنّفيّالبلدّالحرامّفيدعوّربهّمتضرعا

 [.126]البقرة:

ّاألهدافّ - ّلتحقيق ّويقودها ّالعمل ّمجموعة ّينظم ّقائد ّبدون ّعمل ّأي ّيكتمل ّال ّقائد: ّعن البحث

،ّوظهرتّهذهّالمبادرةّعندّبنيّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ–المرسومة،ّوهوّمنهجّنبويّدعاّإليهّالنبيّمحمدّ

ّيبعثّل ّأن ّنبيهم ّمن ّطلبوا ّعندما ّمجالّإسرائيل ّيجعل ّذلك ّوكل ّتحتّرايته، ّالكفار ّيقاتلون ّملكا هم

 االهتمامّباختيارّالقائدّالمناسبّضرورةّمعيشيةّتحققّالنصرّوالنجاح،ّوالبدّمنّمبادراتّجادةّفيّذلك.

ّطالوتّ - ّجنود ّدعاء ّأبرزها ّولعل ّالبقرة، ّسورة ّفي ّموضع ّمن ّأكثر ّفي ّذكر ّعظيم ّخلٌق الصبر:

الكافرّالضخم،ّقالّتعالىّحكايةّعنهم:ّ}ّقالواّربناّأفرغّعليناَّصبرا ّوثِبتّالمسلمينّعندماّواجهواّالجيشّ

ّالبقرة:أقدامنا{ّ ّالموقفّالعصيب،ّواإلنسانّوهوّ[250] ،ّوهوّينبئّعنّمبادرةّأظهرتّصبرهمّفيّهذا

لبّيكافحّفيّهذهّالحياةّيتطلبّمنهّمبادرةّإلىّالتخلقّبهذاّالخلقّالعظيم،ّومواجهةّالفتنّوالمغرياتّتط

 هيّاألخرىّصبراّوثباتا.

االستعدادّللمناقشةّوإقامةّالحجة:ّأعطىّهللاّسبحانهّوتعالىّاإلنسانّقدراتّعقليةّقابلةّللتطور،ّوهذاّ -

التطورّالّيحصلّإالّبمبادرةّمنّاإلنسانّنفسه،ّعنّطريقّالعلمّوالتأملّواستخدامّالعقلّبشكلّمنطقيّ
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هذهّالمبادرةّفيّمجادلةّإبراهيمّعليهّالسالمّللملكّالكافرّصحيحّيربطّبينّالمقدماتّوالنتائج،ّوقدّظهرتّ

ّولذلكّاستطاعّأنّيغيرّ ّفيّالمناقشة؛ ّالعقلية ّمنّقدراته ّواثقا  ّحيثّوقفّأمامهّبكلّشجاعة، المعاند،

 موضوعّالجدل،ّوأنّيفحمّهذاّالمتكبر.

- ّ ّهللاّتعالىّفيّهذا ّإنّالتأملّفيّقدرة ّاإليمان: ّمنّالسعيّللوصولّإلىّذروة ّمبادرة ّتستلزم الكون؛

ّيترسخّاإليمانّفيّالقلب،ّوتعظمّفيّوجدانّالمؤمنّحقيقةّالتوحيد،ّومبادرةّسيدناّ المسلمّالواعي،ّوبها

ّيتمنىّ ّالذي ّالمتفكر ّالمسلم ّمبادرة ّهي ّالموتى، ّيحيي ّكيف ّيريه ّأن ّربه ّلسؤاله ّالسالم ّعليه إبراهيم

طيعّأنّنبادرّفيهّهوّأنّنتفكرّفيّآياتّهللاّالمبثوثةّالوصولّلدرجةّانكشافّالمعلوم،ّوالمجالّالذيّنست

 فيّهذاّالكون.

 المبحث الثالث: نماذ  من المبادرات البشرية في قصص سورة البقرة

ّاألنبياء:ّّّّّ ّسورة ّفي ّوصفهم ّجاء ّكما ّوالمرسلين ّاألنبياء ّصفة ّفيّالمبادرة ّيسارعون ّكانوا ّإنهم {

[،ّكماّأنهاّصفةّعبادّهللاّالمؤمنين،ّقال90ّلناّخاشعين{ّ]ّاألنبياء:ّالخيراتّويدعونناَّرَغباَّورهباّوكانواّ

ّالّ ّبربهم ّيؤمنون*ّوالذينّهم ّبآياتّربهم ّمشفقون*ّوالذينّهم ّربهم ّمنّخشية ّإنّالذينّهم {ّ تعالى:

يشركون*ّوالينّيؤتونّماّآتواّوق لوبهمَّوجلةَّأنهمّإلىّربهمّراجعون*ّأولئكّيسارعونّفيّالخيراتّوهمّلهاّ

[،ّوهذاّالمبحثّيسلطّالضوءّعلىّأنموذجّاألنبياءّمنّخاللّقصصّسورة61ّ-57ابقون{ّ]ّالمؤمنون:ّس

ّالبقرة،ّوكذلكّأنموذجينّللصالحينّمنّغيرّاألنبياء.

 المحور األول: األنبياء ودورهم في تقديم أنموذ  بشري يطبق صفة المبادرة

ّفيّّّّّ ّللشخصياتّالواردة ّوطريقةّعرضّالقرآنّالكريم تمثلّالشخصياتّالعنصرّاألبرزّفيّالقصة،

هذهّالقصصّعرضّمعجز،ّفيصورّالشخصيةّوماّيصاحبهاّمنّصفاتّنفسيةّوسلوكيةّبأسلوبّبيانيّ

ّمؤثر،ّوهذهّبعضّالمالمحّحولّالشخصياتّالواردةّفيّسورةّالبقرة:
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هوّأولّإنسانّخلقهّهللاّتعالى،ّوقصتهّهيّّ-عليهّالسالمّ-آدمّإن:ّّ-عليه السالم -شخصية آدم -1

ّآدم ّلشخصية ّمالمح ّثالثة ّلنا ّتظهر ّالبقرة ّوفيّسورة ّالتاريخ، ّفي ّبشرية ّقصة ّالسالمّ-أول :ّ-عليه

ّاإلنسانّالمتعلم،ّواإلنسانّالمكرم،ّواإلنسانّالتائب.

مّعلىّالمالئكةّفقالّأنبئونيّبأسماءّقالّتعالى:}ّوعلمّآدمّاألسماءّكلهاّثمّعرضهّاإلنسانّالمتعلم: -أ

ّصادقين{ ّكنتم ّإن ّهؤالء ّالبقرة: ّباألسماءّ[31] ّالرمز ّعلى ّالقدرة ّسر ّاإلنسان ّهذا ّفي ّهللا ّأودع ،

معّالتعلمّأوال،ّثمّمعّاإلنباءّبالعلمّالذيّّ-عليهّالسالمّ-للمسميات،ّوقدّظهرّهذاّالسرّفيّتفاعلّآدم

هوّالذيّأظهرّثمرةّالمعرفةّونتائجها،ّوأعطىّتوجيهاّنحوّالمبادرةّإلىّتعلمهّثانيا،ّوهذاّالتفاعلّمعّالعلمّ

وهوّيتصفّبهذهّالصفةّّ-عليهّالسالمّ-التعلم،ّواكتسابّأدواته،ّوأسلوبّالقرآنّفيّعرضّشخصيةّآدم

تجعلناّأمامّضرورةّملحةّألداءّوظيفةّاالستخالفّبالشكلّالمطلوب،ّأالّوهيّضرورةّالعلمّوالتعلم،ّوالّ

ّعلمّإالّبالمبادرةّإليه.يأتيّال

قالّتعالى:}ّوإذّقلناّللمالئكةّاسجدواّآلدمّفسجدواّإالّإبليسّأبىّواستكبرّوكانّمنّّاإلنسانّالمكرم:ّ -ب

،ّوهذاّ-عليهّالسالمّ-،ّإنهّالتكريمّفيّأعلىّصوره،ّوالمكرمّفيّهذهّاآليةّهوّآدم[34]ّالبقرة:ّالكافرين{ّ

ّيح ّأن ّوذريته ّالمكرم ّمن ّيستلزم ّلشخصيةّالتكريم ّمالزمة ّالتكريم ّصفة ّتبقى ّوأن ّأسبابه، ّعلى افظوا

اإلنسانّمنّخاللّأداءّالمسؤوليةّالتيّأنيطتّبهّخيرّقيام،ّوالقرآنّعندماّيصورّلناّهذاّاالحتفاءّالعظيمّ

بهذاّالمخلوقّبهذهّالصورةّالبيانيةّالمعجزة؛ّفإنهّيجعلناّنفكرّفيّأبعادّهذاّالتكريم،ّويدفعناّنحوّالمبادرةّ

ّمحافظةّعلىّمقوماته.لل

]البقرة:ّّقالّتعالى:ّ}ّفتلقىّآدمّمنّربهّكلماٍتّفتابّعليهّإنهّهوّالتوابّالرحيم{ّشخصيةّالتائب: -ج

ّآدم[37 ّتظهرّواضحةّفيّشخصية ّإليها ّوالمسارعة ّإلىّالتوبة، ّإنّالمبادرة ّالسالمّ-، التائب،ّّ-عليه

ّآدم ّفيّسعادته،ّوتصويرّالقرآنّالكريمّلشخصية ّ-ومبادرتهّكذلكّفيّتلقيّالكلماتّالتيّستكونّسببا 

ّالسالم ّاستقبّ-عليه ّمعنى ّيحمل ّالكلمات ّتلقي ّفإن ّاآلياتّعجيب؛ ّهذه ّفي ّالسالم ّباألخذّعليه الها
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ّعلمها ّحين ّبها ّوالعمل ّالمعرض1ّوالقبول ّفيّنفسّاإلنسان ّالمبادرة ّاألسلوبّغرسّلصفة ّوفيّهذا ،

 للخطأ.

معّبنيّإسرائيل،ّّ-عليهّالسالمّ-:ّوردتّقصصّمختلفةّلموسى-عليه السالم -شخصية موسى -2

 ويمكنّاستخالصّعددّمنّمالمحّشخصيته،ّنقتصرّعلىّأربعةّمنها:

ّالعجلّّالناصحّالمعاتب:شخصيةّ -أ ّأنفسكمّباتخاذكم ّقالّموسىّلقومهّإنكمّظلمتم ّوإذ قالّتعالى:}

[،54ّفتوبواّإلىّبارئكمّفاقتلواّأنفسكمّذلكمّخيٌرّلكمّعندّبارئكمّفتابّعليكمّإنهّهوّالتوابّالرحيم{]ّالبقرة:

جل،ّفيبدأّبتشخيصّتظهرّشخصيةّموسىّعليهّالسالمّالمعاتبّفيّردةّفعلهّعلىّاتخاذّقومهّعبادةّالع

فظاعةّالجرم،ّوينطلقّفيّنداءّوتوجيهّقومه،ّوبادرّبعدّالنداءّبوصفّحالهمّ)ّإنكمّظلمتمّأنفسكم(،ّثمّ

ّالجرم،ّوالرجوعّإلىّ يبينّسببّالظلمّوهوّاتخاذّالعجلّمعبودا،ّويختمّبإعطائهمّالحلّللخروجّمنّهذا

ّدائرةّاإليمانّباهللّوحده.

[،61ّ]ّالبقرة:ّتعالى:ّ}ّقالّأتستبدلونّالذيّهوّأدنىّبالذيّهوّخير{قالّّشخصيةّالمحاورّالحكيم:ّ -ب

فيهّهذهّالقصةّيختلفّأسلوبّموسىّعليهّالسالمّعنّأسلوبهّفيّقصةّعبادةّالعجل؛ّفالجرمّهناّأخف،ّ

ّسبباّ ّسيكون ّهذا ّاختيارهم ّأن ّلهم ّليبين ّمعهم؛ ّالحوار ّفي ّالحكمة ّمن ّبقالب ّقومه ّطلب ّعلى فيرد

ّل ّوأيضا ّذلك،ّألنهّبحكمتهّاكتشفّأنهمّمصرونّلشقائهم، ّيقترحّعليهم ّللتراجع،ّولم ّيجعلّلهمّخطا م

ّعلىّطلبهم.

قالّتعالى:ّ}ّإذّقالّموسىّلقومهّإنّهللاّيأمركمّأنّتذبحواّبقرةّقالّأعوذّباهللّأنّّالشخصيةّالجادة: -ج

ةّعنّنفسه،ّوأنهّجادّ،ّتظهرّهناّمبادرةّموسىّعليهّالسالمّفيّنفيّالتهم[67]ّالبقرة:أكونّمنّالجاهلين{

ّفيّ ّالجدية ّمجالّلعدم ّوالّيوجد ّأمرّهللا، ّينقلّإليهم ّفهو ّوليسّهازئا ، ّبهّمنّذبحّالبقرة، ّيأمرهم فيما

 تبليغهمّأوامرّهللاّتعالى،ّوفيّنفسّالوقتّفهوّيبينّلهمّكيفّينبغيّأنّيفهمّاألمرّالوارد.

                                                 

 .1/74م،2010ّّ-هـ1ّ،1431الزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمر،ّالكشاف،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطّ-1
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عالى:ّ}ّقالواّادعّلناّربكّأنّيبينّلناّقالّتّشخصيةّالمحاولّالحريصّعلىّاستجابةّقومهّألمرّهللا: -د

[،ّفيّنفس68ّماِّهيّقالّإنهّيقولّإنهاّبقرةّالّفارٌضّوالّبكرّعوانّبينّذلكّفافعلواّماّتؤمرون{ّ]ّالبقرة:

قصةّالبقرة،ّيتلكأّقومّموسىّعليهّالسالمّفيّاالستجابةّألمرّهللا،ّويسألونّعنّمواصفاتّالبقرةّالمرادّ

ّأسلوب ّفعلّاألمر،ّّذبحها،ّويظهرّهنا ّويذكرهمّبضرورة ّقومهّلالستجابة، الشخصّالمحاولّفيّدعوة

ّالتوجيهّ ّمع ّهللا، ّألمر ّقومه ّمن ّالفورية ّاالستجابة ّعدم ّعلى ّوالصبر ّالمحاولة ّفي ّمنه ّمبادرة وهذه

 المستمر.

:ّسجلتّآياتّسورةّالبقرةّعدةّمواقفّلسيدناّإبراهيمّعليهّالسالم،ّ-عليه السالم -شخصية إبراهيم -3

ّعليهّوا ّمنّخاللّشخصيته ّالمبادرة ّالستخالصّمالمح ّفيّمحاولة ّمنها، ّأربعة لباحثّيستعرضّهنا

ّالسالم:

ّرب هّبكلماٍتّفأتمهنّقالّإنيّجاعلكّللناسّشخصيةّاإلمامّوالقدوة:ّّ-أّ قالّتعالى:ّ}ّوإذّابتلىّإبراهيَم

،ّوفيّمضمونّاآلياتّكذلكّشخصيةّ[124البقرة:]ّإماماّقالّومنّذريتيّقالّالّينالّعهديّالظالمين{

ّإلىّذلكّيحتاجّإلىّ ّالسالم ّعليه ّإبراهيم ّبادر ّكما ّوإتمامها ّبالكلمات، ّاالبتالء ّالتيّدلّعليها الصابر

صبر،ّوأيضاّيظهرّحرصهّعلىّصالحّذريتهّباالقتداءّبهّفيّالعملّبمنهجّهللاّتعالى،ّوهذاّيظهرّجانباّ

بادرتهّلتحملّهذهّالمسؤوليةّعلىّأكملّوجه،ّوالذيّعبرتّعنهّاآلياتّمنّمسؤوليةّشخصيةّاإلمام،ّوم

ّباإلتمام.ّ

[،131ّ:}ّإذّقالّلهّربهّأسلم،ّقالّأسلمتّلربّالعالمين{]ّالبقرة:ّقالّتعالى:ّالمستسلمّلربهشخصيةّّ-ب

لشخصيةّبادرّإبراهيمّعليهّالسالمّإلىّاالستسالمّواإلذعانّعندماّجاءهّاألمر)ّأسلم(،ّوتظهرّفيّهذهّا

ّبربّ ّاإلله ّعن ّولذلكّعبر ّهللا، ّوجود ّومنها ّاليقينية، ّالحقائق ّإلى ّالوصول ّفي ّعقله ّالمستخدم صفة

ّالعالمين،ّوبهذاّوافقّاألمرّاإللهيّشخصيةّمفكرةّمتأملةّفيّملكوتّهللا.
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}ّوإذّقالّإبراهيمّربّاجعلّهذاّبلدا ّآمناّقالّتعالى:شخصيةّتمتلكّالقدرةّعلىّاستشرفّللمستقبل:ّّ-ج

وارزقّأهلهّمنّالثمراتّمنّآمنّمنهمّباهللّواليومّاآلخر،ّقالّومنّكفرّفأمتعهّقليالّثمّاضطرهّإلىّعذابّ

ّالبقرة: ّوبئسّالمصير{] ّمبادرته132ّ-126النار ّاآلية ّهذه ّفي ّالسالم ّعليه ّإبراهيم ّدعاء ّمن [،يظهر

الحرامّليكونّمحلّإقامةّدائم،ّالّيضطرّأهلهّللرحيلّعنهّطلباّلَلمنّأوّّلتأمينّاألمنّوالرزقّفيّالبلد

ّوحسنّ ّالدعاء ّمع ّللمستقبل ّالناجح ّالتخطيط ّضرورة ّأهمها ّمن ّكثيرة، ّأبعاد ّالمبادرة ّوفيّهذه الرزق،

 التوكلّعلىّهللا،ّوالبدّمنّمبادراتّتتعلقّباألمنّوالرزقّفيّأيّبلدّمسلم.ّ

}ّألمّترّإلىّالذيّحاجّإبراهيمّفيّربهّأنّآتاهّهللاّالملكّقالّتعالى:ّة:شخصيةّالذكيّصاحبّالحجّ-دّّ

إذّقالّإبراهيمّربيّالذيّيحييّويميتّقالّأناّأحييّوأميتّقالّإبراهيمّفإنّهللاّيأتيّبالشمسّمنّالمشرقّ

ّالبقرة: [ّ ّالظالمين{ ّمنّالمغربّفبهتّالذيّكفرّوهللاّالّيهديّالقوم ّالموق258فأتّبها فّ[،ّوفيّهذا

تظهرّمبادرةّإبراهيمّعليهّالسالمّفيّتوظيفّذكائهّوقوةّحجتهّفيّإفحامّالملكّالكافر،ّوهيّمبادرةّتسكتّ

صوتّالباطل،ّويستفادّمنهاّضرورةّالمبادرةّإلىّأنّيرتقيّالداعيةّالمسلمّبقدراتهّالعقلية،ّوأنّيغذيّعقلهّ

ّهّذلك.بالمعارفّالتيّتمكنهّمنّإقامةّالحجةّفيّالمواقفّالتيّتتطلبّمن

ّيعقوبّعليهّالحريص على دين أبنائه من بعده -عليه السالم -شخصية يعقوب -4 ّذكرتّقصة :

السالمّمعّأبنائهّفيّسورةّالبقرةّفيّآيةّواحدةّحينّحضرتهّالوفاة،ّيقولّتعالى:}ّأمّكنتمّشهداءّإذّحضرّ

هيمّوإسماعيلّوإسحاقّإلهاّيعقوَبّالموتّإذّقالّلبنيهّماّتعبدونّمنّبعديّقالواّنعبدّإلهكّوإلهّآباءكّإبرّا

[،ّيظهرّمنّخاللّتصويرّاآليةّلمبادرةّيعقوبّسؤالّأبنائهّحين133ّواحداّونحنّلهّمسلمون{ّ]ّالبقرة:

حضرتهّالوفاة؛ّأنّالشغلّالشاغلّوالقضيةّالتيّعاشّمنّأجلّالدعوةّإليهاّهيّقضيةّالعقيدة،ّوأرادّأنّ

ّإذاّفهيّالمبادرةّحتىّآخرّلحظاتّالحياة.ّيطمئنّعلىّثباتّأبنائهّمنّبعدهّعلىّهذهّالعقيدة،

ّحيثّكانّالرسولّ:-صلى هللا عليه وسلم –شخصية محمد -5 ّتحويلّالِقبلة؛ ّ–تحكيّاآلياتّقصة

يقلبّوجههّفيّالسماءّمتطلعاّإلىّأنّتكونّقبلةّالمسلمينّنحوّبيتّهللاّالحرامّّ-صلىّهللاّعليهّوسلم
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ّنرىّتقلبّوجهك ّقد ّيقولّتعالى:} ّالمكرمة، ّفولّوجهكّشطرّّبمكة ّترضاها ّفلنولينكّقبلة فيّالسماء

–[،ّوفيّهذهّاآليةّيظهرّحرصّالرسول144ّالمسجدّالحرامّوحيثّماّكنتمّفولواّوجوهكمّشطره{ّ]ّالبقرة:

علىّتميزّهويةّهذهّاألمة،ّوعدمّذوبانهاّفيّالشرائعّاألخرى،ّوحرصاّإلىّالرجوعّّ-صلىّهللاّعليهّوسلم

الذيّترتبطّبهّهذهّاألمةّارتباطاّأقوىّمنّارتباطهاّباليهودّوالنصارى،ّّ-سالمعليهّالّ-إلىّقبلةّإبراهيم

ّوشخصيتهاّ ّالمستخلفة، ّاألمة ّخصائص ّقطب ّسيد ّيقول ّكما ّالمسلمة ّللجماعة ّتعطي ّمبادرة وهي

المستقلة،ّالمستقلةّبقبلتها،ّويضيف:ّ)ّإنّاالختصاصّوالتميزّضروريانّللجماعةّالمسلمة:ّاالختصاصّ

ّ ّفي ّوالعبادة(والتميز ّالِقبلة ّفي ّواالختصاصّوالتميز ّواالعتقاد، ّالحكاية1ّالتصور ّبهذه ّالمبادرة ّوهذه ،

ّالقرآنيةّالمعجزةّتغرسّفيّالنفسّالمسلمةّضرورةّالمبادرةّإلىّالتمسكّبالهويةّاإلسالمية.

 المحور الثاني: مبادرات الصالحين من غير األنبياء وأسلوب القرآن الكريم في عرضه لهم

ّالكرامّّّّّ ّأبائهم ّسلسلة ّمن ّالتوحيد ّعقيدة ّتشربوا ّالذين ّالسالم ّعليه ّيعقوب ّأبناء ّمن ّالمبادرة كانت

بطمأنةّوالدهمّالمحتضرّبأنهمّثابتونّعلىّهذهّالعقيدة،ّوأنهمّمسلمونّهللّتعالى،ّوأسلوبّالقرآنّالكريمّ

فيّاآلية،ّقالّتعالى:}ّأمّكنتمّيصورّالمشهدّبكلّمؤثراتهّومشاعره،ّويجعلهّكأنهّمشاهدّأمامّالمتأملّ

ّإبراهيمّ ّآبائك ّإلهكّوإله ّنعبد ّبعديّقالوا ّمن ّتعبدون ّما ّلبنيه ّقال ّالموتّإذ ّيعقوَب ّحضر ّإذ شهداء

ّ[.133]ّالبقرة:ّوإسماعيلّوإسحاقّإلهاّواحداّونحنّلهّمسلمون{ّ

ّفلماّفصلّطالوتّبالجنودّّّّّّ ّالناجح:ّقالّتعالى:ّ} قالّإنّهللاّمبتليكمّوكذلكّأنموذجّطالوتّالقائد

بَنَهرّفمنّشربّمنهّفليسّمنيّومنّلمّيطعمهّفإنهّمنيّإالّمنّاغترفّغ رفةّبيده،ّفشربواّإالّقليالّمنهم،ّ

فلماّجاوزهّهوّوالذينّآمنواّمعهّقالواّالّطاقةّلناّاليومّبجالوتّوجنوده،ّقالّالذينّيظنونّأنهمّمالقوّهللاّ

ّبإذنّ ّكثيرة ّغلبتّفئة ّقليلة ّمنّفئة ّالبقرة:كم [ّ ّالصابرين{ ّمالمحّفي149ّهللاّوهللاّمع ّتظهرّعدة ،]

شخصيةّطالوت،ّمنها:ّمبادرةّطالوتّفيّوضعّالحماسةّالجماعيةّعلىّمحكّالتجربة،ّوظهرّذلكّفيّ

                                                 

ّ.1/126سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّّ-1
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اختبارّعدمّالشربّمنّالنهر،ّولمّيبقّمعهّإالّالقليلّبعدّهذهّالتجربة،ّولكنّثباتّهذهّالفئةّالقليلةّمنّ

نتائجّضخمةّفيّأرضّالمعركة،ّومنهاّكذلك:ّالمبادرةّإلىّالتخلقّبالصبرّواالعتمادّالمؤمنينّقدّحققّ

علىّهللا،ّوظهرتّآثارّهذهّالمبادرةّفيّتصوراتّجندهّحولّأسسّالنصرّعلىّاألعداء:ّ)ّكمّمنّفئةّ

جعلهاّقليلةّغلبتّفئةّكثيرةّبإذنّهللا(،ّوبهذاّالتصويرّالقرآنيّلمالحّشخصيةّطالوتّومبادراتهّالناجحةّي

ّمؤثرةّفيّنفسّالمسلمّالقائد.

ّ

 الخاتمة:

الحمدّالذيّوفقّإلنجازّهذهّالورقةّالبحثية،ّوالتيّناقشتّزاويةّمنّزواياّاإلعجازّالبيانيّفيّالقرآنّّّّّّ

الكريم،ّوبالتحديدّأسلوبهّالقصصيّفيّسورةّالبقرة؛ّمركزة ّعلىّاستنباطّالمعانيّالمرتبطةّبصفةّالمبادرة،ّ

ّ ّدور ّالورقةّواستنباط ّاحتوت ّوقد ّالمؤمن، ّاإلنسان ّشخصية ّفي ّالصفة ّغرسّهذه ّفي ّاألسلوب هذا

ّناقشّمظاهرّ ّأولها ّمباحث: ّوثالثة ّوأهميتها، ّتعريفاتّالمبادرة ّعرضّالباحثّفيه ّعلىّتمهيد البحثية

األسلوبّالقرآنيّالقصصيّودورهّفيّغرسّصفةّالمبادرة،ّوالثانيّناقشّالمجاالتّالتيّظهرتّفيهاّصفةّ

بادرةّفيّقصصّسورةّالبقرة،ّوأماّالثالثّفعرضّنماذجّمنّمبادراتّاألنبياءّوالصالحينّكتطبيقّلهذهّالم

ّالصفة،ّوكأنموذجّيقتدىّبه.

ّوقدّاستخلصّالباحثّعدةّنتائجّمنّهذهّالورقةّالبحثية،ّأبرزهاّاآلتي:ّّّّّّّ

ّوالتعريفّالذيّ - ّالمبادرة، ّيعثرّالباحثّعلىّتعريفّاصطالحيّدقيقّلصفة استنبطهّمنّخاللّلم

المبادرةّتعنيّالمسارعةّبكلّجديةّوعزمّالمعانيّاللغويةّللكلمة،ّوالمعانيّاالصطالحيةّالمقاربةّلها،ّأنّ

 .لتحقيقّأعمالّإيجابيةّنافعةّللنفسّوالمجتمعّفيّكافةّمجاالتّالحياةّوفقّمنهجّهللاّتعالى
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لمّيقتصرّأسلوبّالقرآنّالكريمّفيّغرسّالقيمّالعاليةّفيّالشخصيةّاإلسالميةّعلىّأسلوبّالخطابّ -

والقصصّالواردةّفيّسورةّالبقرةّبعناصرهاّالقصصّالقرآني،ّالمباشرّفقط،ّبلّشملّوسائلّمتعددة،ّمنها:ّ

 فيّشخصيةّالمسلم.ّاألساسيةّالثالثة:ّاألحداثّوالشخصياتّوالحوارات،ّلهاّدورّفيّغرسّصفةّالمبادرة

- ّ ّهي: ّالبقرة ّقصصّسورة ّفي ّالمبادرة ّصفة ّفيها ّظهرت ّالتي ّالمجاالت ّوالعلم،ّأبرز المسؤولية،

والتوبة،ّوالنصحّوالتوجيه،ّواالهتمامّبحاجاتّالناس،ّونعمةّالماء،ّونعمةّالطعام،ّوبيانّالجديةّفيّأوامرّ

ّوالدعاءّ ّوالتحذيرّمنّالسحر،ّوالسعيّإلصالحّالذرية، بالخير،ّونعمةّاألمن،ّوخلقّالصبر،ّوقوةّهللا،

 الحجةّفيّالنقاش،ّوالسعيّللوصولّإلىّذروةّاإليمان.

ّأنموذجّ - ّومنها: ّالبقرة، ّفيّسورة ّنماذجّمنّمبادراتّاألنبياءّوالصالحينّالواردة أظهرتّالدراسة

ورّوالجادّفيّالناصحّوالمحا(،ّوشخصيةّّ-عليهّالسالمّ-)ّشخصيةّآدمّالمتعلمّوالمكرمّوالتائباإلنسانّ

ّالدين ّموسىأمور ّشخصية ّالسالمّ-) ّوالمستشرفّّ(،-عليه ّلربه ّوالمستسلم ّوالقدوة ّاإلمام وشخصية

الحريصّعلىّعقيدةّ(،ّوشخصيةّ-عليهّالسالمّ-)ّشخصيةّإبراهيملمستقبلّذريتهّوالذكيّصاحبّالحجةّ

)ّشخصيةّواستقاللهاّالحريصّعلىّتميزّهويةّأمته(،ّوشخصيةّ-عليهّالسالمّ-)ّشخصيةّيعقوبّأبنائه

 (.-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-محمد

وبعد:ّفأمتناّتنتظرّمناّأنّنكونّمنّالمبادرينّفيّأمورّالدينّوالدنياّلنحميهاّمنّعدوها،ّونجعلّلهاّّّّّّ

ّكنتمّخيرّأمةّأخرجتّللناس"،ّوأسألّهللاّتعالىّفيّختامّهذاّ أسبابّالقوةّالتيّتحققّقولّهللاّتعالى:"

ّهّالكريم.البحثّأنّيعفوّعنّالزللّوالتقصير،ّوأنّيجعلّهذاّالعملّخالصاّلوجه

ّ
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 ص: الملخ  

ألهميةّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّالبالغة,ّولعظمّغايتهّأالّوهيّالدعوةّإلىّعبادةّهللاّوحدهّالّشريكّّّّّ

ولماّيتميزّبهّالحوارّالقرآنيّالرفيعّبأنهّدعوةّإلىّالفكرّالحضاريّالمتكامل،ّفهوّالّ،ّأسمىّهدفّلهّوهو

 يكتفيّبالتنظيرّوالمحاكاة،ّبلّيتعدىّذلكّإلىّاتخاذّإجراءاتّمهمةّلترسيخّالدعوةّالقرآنيةّبذكرّالقصص

القرآني؛ّلذاّفقدّكانّبحثيّالموسومّ)أهميةّوالنماذجّالواقعيةّلنجاحّالحوارّمعّالمخاطبينّفيّالقصصّ

الحوارّالقرآنيّوأثرهّفيّترسيخّاالعتقادّالسليم(،ّوقدّقسمتّعمليّفيّدراسةّالموضوعّإلىّمقدمةّوثالثةّ

ّمباحثّوخاتمة.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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Abstract 

To the importance of dialogue in the Quranic stories, and the greatest goal is 

only to call for the worship of God alone and no partner is a nominal goal, and 

characterized by the Koranic dialogue as a call to integrated civilizational 

thought, it is not only theoretical and simulation, but beyond to take important 

steps to consolidate the Koranic call The stories and models of the real 

success of dialogue with the speakers in the Quranic stories all these reasons 

and reasons of research, so my research was tagged (the importance of the 

Koranic dialogue and its impact on the consolidation of good belief), my work 

in the study of the subject and its achievement on the introduction and three of 

the study and conclusion. 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّّالمقدمة

ّربِ هّّّّّّ ّإلى َّدَعا ّمن ّخير ّمحمد ّنبيِ نا ّعلى ّوأسلِ م ّوأصلِ ي ّالرِ غاب، ّبالنِ عم ّعلينا ل ّالمتفضِ  ّهلل الحمد

ّبالحكمةّوالموعظةّالحسنةّوفصلّالخطاب،ّوعلىّآلهّاألطهار،ّوصحبهّالكرام،ّوسلمّأماّبعد:ّ

ّلسرعةّوسائلّاالتصال يتعرضّّّّ ّنظرا فيّنقلّاألخبارّواألفكار,ّّالمجتمعّاإلسالميّلمتغيراتّكبيرة

وحالهّحالّبقيةّالمجتمعاتّالمحيطةّبه,ّومنّهذهّالمتغيراتّالتيّطرأّماّلهّعالقةّباالعتقادّسواءّفيّ

األفكارّأوّالسلوكّأوّالعادات,ّوكلّذلكّلهّعالقةّبترسيخّوتثبيتّالعقيدةّمنّعدمها،ّوأكبرّمنّذلكّماّ

ّوأخال ّديننا ّعلى ّالدخيلة ّاألفكار ّبحرب ّدينناّيسمى ّعليها ّحث ّالتي ّالحسنة ّاالجتماعية ّوعاداتنا قنا

ّالحنيفّوأقرتهاّشريعتناّالسمحة.ّ

ّجهةّّّّّ ّومن ّالمنبوذ, ّالتطرف ّإلى ّالمؤدي ّوالتشدد ّالغلو ّجهة ّمن ّجهتين ّمن ّتكون ّهنا والمعاناة

ّاألمرّفيّحيات ّوألهميةّهذا ّاإليمانّلعقيدةّصحيحةّوسليم, ّوعدم ّواألثرّاالنحاللّالفكريّواألخالقي, نا

ّالحوارّ ّأهمية ّعلى ّالضوء ّتسليط ّأحببت ّعليه, ّوالحفاظ ّوترسيخه, ّالسليم ّاالعتقاد ّتثبيت ّفي الفاعل

ّالهادفّودورهّفيّتقويةّوحدةّالصف,ّواستقرارّالمجتمعّاإلسالمي،ّوتطورهّنحوّالمعالي.ّ

ّوألهّّّّ ّاإلسالمي, ّمجتمعنا ّينشده ّمما ّشيء ّفي ّأسهم ّلعلي ّالقليل ّالجهد ّهذا ّفيّبذلت ّالحوار مية

،ّالقصصّالقرآنيّالبالغة,ّولعظمّغايتهّأالّوهيّالدعوةّإلىّعبادةّهللاّوحدهّالّشريكّلهّوهوّأسمىّهدف

ويتميزّالحوارّالقرآنيّالرفيعّبأنهّدعوةّإلىّالفكرّالحضاريّالمتكامل،ّفهوّالّيكتفيّبالتنظيرّوالمحاكاة،ّ

وةّالقرآنيةّبذكرّالقصصّوالنماذجّالواقعيةّلنجاحّبلّيتعدىّذلكّإلىّاتخاذّإجراءاتّمهمةّلترسيخّالدع

الحوارّمعّالمخاطبينّفيّالقصصّالقرآنيّكلّهذهّاألمورّمنّدواعيّوأسبابّالبحثّوالدراسة؛ّلذاّفقدّ

ّقسمتّعمليّفيّدراسةّ ّالسليم( ّاالعتقاد ّفيّترسيخ ّالقرآنيّوأثره ّالحوار ّأهمية (ّ ّالموسوم ّبحثي كان

ّثالثةّمباحثّوخاتمة.ّالموضوعّوتحقيقهّعلىّمقدمةّّو

ّالمبحثّاألول:ّمفهومّالحوارّالقصصيّوأهميتهّفيّالقرآنّالكريم.ّّّّّ
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ّدورّالحوارّالقرآنيّفيّترسيخّاالعتقادّالسليم،ّوأهمّأهدافه.ّّ:المبحثّالثانيّّّّّ

ّالمبحثّالثالث:ّأثرّالحوارّالقرآنيّفيّترسيخّاالعتقادّالسليم.ّّّّّ

ّ.الخاتمة:ّذكرتّفيهاّأهمّالنتائجّالتيّتوصلتّإليهاّّّّ

ّالمبحث األول: مفهوم الحوار القصصي وأهميته في القرآن الكريم

  المطلب األول: مفهوم الحوار وماهيته

اللةّعلىّوحدانيَّتهّّّّّّ يعدّأسلوبّالحوارّالقرآنيّمنّاألساليبّالتيّاستَخدمهاّالقرآنّالكريم؛ّمنّأْجلّالدَّ

ةّعلىّالعباد،ّوعلىِّصْدقّماّجاءّبهّاألنبياءّوالرسلّمنّرساالت،ّوبلَّغواّبهّديَنّهللاّ جَّ تعالى,ّوإقامةّالح 

ّإيص ّإلى ّالمرسلون ّبه ل ّيتوصَّ ّالذي ّفهو ّاألرض، ّأحكمّفي ّمن ّوهو ّالخلق، ّعلى ّوإظهاره ّالحقِ  ال

ّاألساليبّالتيّت قنعّالعقولّبعدّإقامةّالح جةّعليها.

مأخوذّمنّالَحْور؛ّأي:ّالرجوعّعنّالشيءّوإلىّالشيء،ّوالمحاورة:ّهيّّأوال: تعريف الحوار في اللغة:

ّالتجاوب.) ّهو ّوالتحاور: ّكلهّ(1المجاوبة، ّالكريم ّالقـرآن ّفي ّمواضع ّورد ّبينّوقـد ّاالختالف ّتظهر ا

المتحاورين,ّومحاولةّإقناعّبعضهمّبعضا ،ّاألولّوردّفيّقصةّأصحابّالجنةّقالّتعالى:ّ"َّوَكاَنَّله َّثَمٌرّ

َّنَفر ا"ّ) َّوأََعزُّ ِّمْنَكَّماال  َّأْكَثر  َّأَنا ّي َحاِور ه  َّصاِحب ه ّو2ََّفَقاَلِّلَصاِحِبِهَّوه َو َّقاَلَّله  ه َوّ(ّوالثانيّقولهّتعالى:ّ"

َّسوَّاَكَّرج ال ّ ِّمْنّن ْطَفٍةّث مَّ ويفهمّبأنّالحوارّمراجعةّالكالمّ،ّ(3"ّ)ّي َحاِور ه َّأَكَفْرَتِّبالَِّذيَّخَلَقَكِّمْنّت َراٍبّث مَّ

وتداولهّبينّطرفينّمختلفينّويتفقّالحوارّمعّالجدلّوالمناظرةّوالمحاجةّفيّكونهّمراجعةّالكالم,ّوتداولهّ

ّ(.4ّأنّالجدلّيأخذّطابعّالقوةّوالغلبةّوالخصومة)بينّعدةّأطرافّإال

ّّثانيا: تعريف الحوار في االصطالح

ّالتعريفّّّّ ّبينّّاالصطالحيّوأما ّالكالم ّ"مراجعة ّبأنه: ّع ر ف ّوقد ّاللغوي، ّمعناه ّمن ّفقريب للحوار

"ّ ّبالضرورة ّبينهم ّخصومة ّدونّوجود ّأكثر ّأو ّوع ر ف5(طرفين ّأوّّأيضاّ( ّبينّطرفين ّ"مناقشة بأنه:

 (.6أطـرافّ")

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4777#_ftn14
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أوّيعرف:ّ"بأنهّمحادثةّبينّشخصينّأوّفريقين،ّحولّموضوعّمحدد،ّلكلّمنهماّوجهةّنظرّخاصةّّّّّ

ّالحقيقة.") ّإلى ّالوصول ّهدفها ّبينّّ(7به، ّالكالم ّتجاذب ّهي ّ"المحاورة ّأن ّالتعريفات ّهذه ّمن ويتبين

ّالمناظ (8المختلفين،.") ّمنها ّعديدة ّصورا  ّيشمل ّعام ّلفظ ّهو ّالحوار ّإن ّالقول ّوالمجادلةّوخالصة رة

ّوالمباحثة ّوالمناقشة ّوقدّ، ّالطرفين، ّأحد ّعلى ة جَّ ّالح  ّإقامة ّأْجل ّمن ّأو ّحقيقة، ّإلى ّللوصول وَيهدف

بهةّما،ّأوّت همةّوغيره ,ّوهذاّماّنحتاجهّّفيّالسعيّإلىّترسيخّالعقيدةّوثباتهاّفيّّي ستخَدمّالحوارّلدْفعّش 

ّّالكريم.نفوسّالمسلمين,ّعنّطريقّالحوارّالقصصيّفيّالقرآنّ

 :أهمية الحوار في القرآن الكريم  المطلب الثاني:

ّإلىّّّّّ ّوفطرتها ّبطبعها ّميالة ّاإلنسانية ّالطبيعة ّألن ّوذلك ّكبيرا ، ّاهتماما  ّبالحوار ّالكريم ّالقرآن اهتم

ّ َّوَلَقْد "ّ ّيطلقّعليهّالقرآنّالكريمّفيّوصفهّلإلنسانّقالّتعالى: ّأوّالجدالّكما ِّفيَّهَذاّالحوار، ْفَنا َصرَّ

(ّ"ّ َّأْكَثَرَّشْيٍءَّجَدال  ْنَسان  َّمَثٍلَّوَكاَنّاإْلِ لِ  (ّوألجلّتحقيقّالحوارّمقاصده،ّومنعاّله9ّاْلق ْرآِنِّللنَّاِسِّمْنّك 

لّإلىّخصومة،ّوعلىّمنّيريدّالمشاركةّفيّأيّحوارّأنّيكونّعلىّدرايةّتام ةّبأصولّ ّيتحو  منّأْن

(ّيعدّالحوارّمنهجاّقرآنيا,ّولهّأهميتهّودورهّالرائدّوالعظيمّفيّتثبيتّاالعتقاد10ّه،ّ)الحوارّالمتبعة،ّوآداب

وقدّحثّالقرآنّالكريمّفيّآياتّكثيرةّعلىّالحوارّالهادفّالبناءّمعّّالسليمّّوالراسخّفيّقلوبّالمسلمين،

لمختلفةّفيها،ّقالّغيرّالمسلمينّخاصةّأهلّالكتابّلبيانّالحقّوإزالةّاإلبهامّوالغموضّحولّالقضاياّا

َّّللاََّّوَّ َّنْعب َدِّإالَّ اَلّن ْشِرَكِّبِهَّشْيئ اَّواَلَّيتَِّخَذّتعالى:ّ"ّق ْلَّياّأَْهَلّاْلِكَتاِبَّتَعاَلْواِّإَلىَّكِلَمٍةَّسَواٍءَّبْيَنَناَّوَبْيَنك ْمَّأالَّ

(ّ"ِّ اَّأْرَباب اِّمْنّد وِنَّّللاَّ َناَّبْعض  يمةّونظائرهاّتشكلّاألرضيةّالصلبةّالتيّيمكنّ(ّفهذهّاآليةّالكّر11َبْعض 

ّتأسيسّالحوارّعليهاّللوصولّإلىّالحق.

ّ

ّ

ّّ
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 المبحث الثاني: دور الحوار القرآني في ترسيخ االعتقاد السليم وأهم أهدافه 

 المطلب األول: بيان دور الحوار القرآني في ترسيخ االعتقاد السليم:

راّفيّترسيخّاالعتقادّالسليمّويعمقّاإلحساسّباهللّومنّثمّباآلخرّإنّللحوارّالقرآنيّدوراّبالغاّوكبيّّّّ

ّيحاولّ ّحينما ّأو ّاالشتراك، ّنقاط ّبالبحثّعن ّوذلك ّبينها ّالهوة ّاألطرافّردم ّتحاول ّحينما المختلف،

ّوذلكّ ّاإلسالم، ّهللاّعزّوجلّوتجاه ّتجاه ّوتصوره ّورؤيته ّاآلخر ّمنّنظرة ّيعدل الطرفّاإلسالميّأن

ّدعوةّاإلسالميةّبأسلوبّالحوار.باالعتمادّعلىّال

فقدّأوردّالقرآنّالكريمّقصصّاألنبياءّوأحاديثهمّفيّشكلّحوارّبينهم،ّوقدّبينّهللاّعزّوجلّأصولّّّّّ

َِّمْثَنىَّوف َراَدىّث مَّّ ْمِّبَواِحَدٍةَّأْنَّتق وم واّّلِلَّ واَّتَتفَّّالحوارّومقوماتهّفيّقولهّسبحانهّوتعالى:ّ"ّق ْلِّإنََّماّأَِعظ ك  كَّر 

(ّ َّشِديٍد" َّعَذاٍب َّيَدْي َّبْيَن َّلك ْم َّنِذيٌر ِّإالَّ ّه َو ِّإْن ِّجنٍَّة ِّمْن ْم ِّبَصاِحِبك  ّهللاّعلىّطعن15َّما ّبها ّحيثّرد )

ّالرسول ّفي ّوسلمّ-المشركين ّعليه ّهللا ّالكافرينّّ-صلى ّلهؤالء ّمحمد ّيا ّقل" "ّ ّومعناه ّله: وتكذيبهم

ّبواح ّأعظكم ّإنما ّأنكّمجنون" ّهللّمثنىّوفرادىّثمّالزاعمين ّتقوموا ّأن ّوهي" ّبواحدة ّآمركم ّأيّإنما دة"

ّخالصاّهللّعزّوجلّمنّغيرّهوىّوالّعصبيةّفيسألّ ّقياما ّبصاحبكمّمنّجنة"،ّأيّتقوموا ّما تتفكروا

ّ.(16”ّ)بعضكمّبعضاّهلّبمحمدّمنّجنون؟ّفينصحّبعضكمّبعضا

ّالقرآنيّفيّترسيخّاالّّّّ ّالحوار ّبه ّالذيّيقوم ّللدور ّوأركانهّوجبّونظرا ّوتثبيتّأسسه، ّالسليم, عتقاد

(ّيقول17ّّإخالصّالنيةّوحسنّاإلنصات،ّواالعترافّبالخطأّحالّحدوثهّومحاولةّتصحيحهّومراجعته،)

ىَّواَلِّكَتاٍبّم ِنيٍر".) ِِّبَغْيِرِّعْلٍمَّواَلّه د  ِّفيَّّللاَّ (ّفضالّعنّالتحرر18ّالمولىّتعالى:"َّوِمَنّالنَّاِسَّمْنّي َجاِدل 

ّ(.19ّمنّالتبعيةّوالتقليدّالمفضيّإلىّالتزمت)

 لمطلب الثاني: أهم أهداف الحوار القرآنيا

ّبعدّبيانّدورّالحوارّالقرآنيّفيّترسيخّاالعتقادّالسليمّفمنّأهمّأهدافهّوكماّيأتي:ّّّّّ
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ّ ّوجزائهّأوال: ّاألخالقي ّوالتزامه ّاإلنسان ّومسؤولية ّالتوحيد ّجوهر ّبتقديم ّوذلك ّالحق ّإلى ّالخلق دعوة

ّاألخرويّإلىّكلّإنسان.ّ

ّالشبهاتّعنّثانيا ّورد ّفيّأفقّالفكرّاإلسالمي, ّالمطروحة :ّتصحيحّالمفاهيمّودحضّالزيفّوالسموم

ّاإلسالم.ّ

ّإلىّهللاّوتوضيحّمحاسنّالدينّالحنيفثالثا:ّ ِّإَلىَّكِلَمٍةّّ"،ّيقولّتعالى:الدعوة َّتَعاَلْوا ّاْلِكَتاِب ّأَْهَل َّيا ق ْل

َّّللاَََّّواَلّن ْشِرَكِّبِهَّشْيئ اّ َّنْعب َدِّإالَّ ّ-(ّتفنيدّالباطل،ّودليلهّماّوردّفيّحوارّالرسول20)"َسَواٍءَّبْيَنَناَّوَبْيَنك ْمَّأالَّ

َّيه وِديًّاَّواَلَّنْصَراِنيًّاَّوَلِكْنَّكاَنَّحِنيف اّمَّ"ّمعّوفدّنجران،ّيقولّتعالى:ّ-صلىّهللاّعليهّوسلم اَّكاَنِّإْبَراِهيم 

اَّوَماَّكاَنِّمَنّاْلم ْشِرِكينَّ ينكرّتباركّوتعالىّعلىّاليهودّوالنصارىّفيّمحاجتهمّفيّإبراهيمّ(”21ّ)"م ْسِلم 

نجرانّوأحبارّاليهودّّودعوىّكلّطائفةّمنهمّأنهّكانّمنهمّفقدّاجتمعتّنصارّىّ-عليهّالسالمّ-الخليل

فتنازعواّعندهّفقالتّاألحبار:ّماّكانّإبراهيمّإالّيهوديا،ّوقالتّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-عندّرسولّهللا

النصارى:ّماّكانّإبراهيمّإالّنصرانيا،ّفأنزلّهللاّتعالىّاآلية:ّأيّكيفّتدعونّأيهاّاليهودّأنهّكانّيهودياّ

ّالنصارىّأنهّكانّنصرانياّوإنماّّوقدّكانّزمنهّقبلّأنّينزلّهللاّالتوراّة علىّموسى،ّوكيفّتدعونّأيها

ّ.(22)ّحدثتّالنصرانيةّبعدّزمنهّبدهر

ّأالّيكونّقصدّاإلنسانّاالنتصارّللنفس،ّوالعلوّعلىّرابعا :ّالتواضعّوتجنبّاالستعالءّوالكبر،ّفيجب"

ّ ّعلى ّوالتعاظم ّالغلبة، ّعلى ّوالقدرة ّواستعراضّالقوة ّوإفحامه، ّ)غيره، ّوالفعل ّبالقول ّإذ23ّاآلخرين ،)

(،ّمنّهناّوجبّعلىّالمحاورّأالّيتهمّاآلخر24ّ"المظاهرةّبالعداوةّقدّتجلبّأذىّمنّحيثّالّيعلم"ّ)

ّالنفسية؛ّألنهّمسلكّالّيتفقّمعّالمنهجّاإلسالميّفيّالحوارّبلّالّ بالجهلّوالسطحيةّوالغرورّوالعقد

ّ.(25يتفقّمعّالمنهجّالحضاريّللحوارّبصفةّعامةّ)

ّ:ّالتزامّجانبّالعدلّواإلنصاف,ّواالبتعادّعنّاالنتصارّللظلمّيقولّتعالى:خامسا َّجاَدْلت ْمّ" َّهؤ اَلِء َهاَأْنت ْم

ْمَّيْوَمّاْلِقَياَمِةّ َّّللاَََّّعْنه  ْنَياَّفَمْنّي َجاِدل  ْمِّفيّاْلَحَياِةّالدُّ ّ(.27)"َعْنه 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

354 

ّ(.29ّ)االعتدالّوعدمّإظهارّالبغضّوسوءّالظنّوالتعصبّللرأيسادسا:ّ

ّّالمطلب الثاني: نماذ  من قصص القرآن الكريم في الثبات على العقيدة

ّالعقائديّّّّّ ّكانّللبناء ّفقد ّعنّالمؤمنينّوالمؤمنات؛ ّوعظيمة ّنماذجّعديدة ّلنا ّذكر إنّالقرآنّالكريم

ّالمتينّوالعميقّاألثرّالبالغّوالواضحّفيّسلوكّوأخالقّهؤالءّالمؤمنينّوالمؤمنات:

أنموذجّالمرأةّالصديقةّنجدّأنّالقرآنّالكريمّضربّلناّمثال ّفيّّ:-عليها السالم -أوال: مريم ابنة عمران

عليهاّّ-ففيّقصةّكفالةّمريمّابنةّعمرانّ-عليهاّالسالمّ-العابدةّهللّعزّوجلّالمتمثلّبمريمّابنةّعمران

لمريمّالخادمةّلبيتّهللاّالمقدس،ّقالّّ-عليهّالسالمّ-فيّذلكّالحوارّالبديعّجاءّذكرّكفالةّزكرياّ-السالم

ّّتعالى: لَّمَّ" ّك  َّزَكِريَّا َلَها ِّرْزق اَوَكفَّ ِّعْنَدَها َّوَجَد ّاْلِمْحَراَب َّزَكِريَّا َّعَلْيَها َّدَخَل ّالمؤمنةّ (30)"ا فالنفوسّالطيبة

يجودّعليهاّالرحمنّالكريمّالمنانّمنّفيوضّالعطاء,ّوبركاتّاألرضّوالسماء؛ّفتلكّالمرأةّالعابدةّالناسكةّ

ىّالباريّمنّأنواعّالرزقّالوفير,ّمعّأنّالمنقطعةّفيّمحرابهاّلذكرّهللاّسبحانهّوتعالى،ّأفاضّعليهاّالمول

كفيلهاّنبيّرحيم،ّومعّذلكّحصلّلهّالعجبّمنّذلكّالرزقّالعجيب،ّفتعددتّالمواقفّالحواريةّفيّقصةّ

مريم،ّوذلكّمنّأعظمّالرزقّلماّفيهّمنّالحكمةّالبالغةّوكانّمنّأبرزهاّماّجرىّمنّالحوارّبينّزكرياّ

ّ.-عليهماّالسالمّ-ومريم

ّّّّّّ ّتعالى:ّفيّهذا ّقال ّومكفولته ّالكفيل ّبين ّالجميلة ّالمحاورة ّإلىّتلك ّالكريم ّيلتفتّالقرآن الموضع

لََّماَّدَخَلَّعَلْيَهاَّزكَّ" َلَهاَّزَكِريَّاّك  ِريَّاّاْلِمْحَراَبَّوَجَدِّعْنَدَهاِّرْزق اَّفَتَقبََّلَهاَّربَُّهاِّبَقب وٍلَّحَسٍنَّوَأْنَبَتَهاَّنَبات اَّحَسن اَّوَكفَّ

ِّبَغْيِرِّحَسابٍّقَّ َّمْنَّيَشاء  َّّللاَََّّيْرز ق  ِِّإنَّ َّأنَّىَّلِكَّهَذاَّقاَلْتّه َوِّمْنِّعْنِدَّّللاَّ (ّّفماّأجملهّمن31ّ)"ّاَلَّياَّمْرَيم 

ّاإليمانّ ّمنّجوابّيجلله ّأزهاه ّوما ّاألمين, ّالكفيل ّذلك ّمن ّالرعاية ّوحسن ّالعناية, ّعلى ّللداللة سؤال

ّتعالى,ّوالقناعةّالتامةّبأنّهللاّتعالىّهوّالرزاقّذوّالقوةّالمتين.ّالصادقّوالثابتّباهللّ
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ّللرجالّوالنساءّمنّالمؤمنينّوالمؤمنات،ّاألمرّالذيّّّّّ وعليهّفإنّالمرأةّالمؤمنةّالقويةّقدوةّومثلّحي 

وقعّيدلّعلىّأنّالمرأة،ّفيّأنموذجهاّاألمثل،ّيمكنّأنّتكونّالمثالّللرجل،ّكماّهيّالمثالّللمرأةّمنّم

ّ(.33ّاإلنسانيةّالمشتركةّ)

تعدّمنّالنساءّالمؤمناتّالالتيّكانّللعقيدةّفيّقلبهاّونفسهاّاألثرّالبالغّوالعميقّ:ّثانيا: آسيا بنت مزاحم

فيّسلوكهاّوأخالقها،ّإنهاّالسيدةّآسياّبنتّمزاحمّزوجةّفرعونّالمتكبر،ّحتىّإنّهللاّتعالىّكر مهاّفذكرهاّ

ّبها ّوضرب ّالكريم ّالقرآن ّتعالىّّفي ّقال ّواإليمان، ّالعقيدة ّعلى ّالثبات ّفي ّوالمؤمنات ّللمؤمنين مثال 

ّاْبِنِّليِّعْنَدَكَّبْيت اِّفيّاْلَجنَّةِّ" ِّللَِّذيَنّآَمن واّاْمَرَأَتِّفْرَعْوَنِّإْذَّقاَلْتَّربِ  ِنيِّمْنِّفْرَعْوَنَّّوَضَرَبَّّللاَّ َّمَثال  َوَنجِ 

ِنيِّمَنّاْلَقوّْ ّ(.34)ّ"ِمّالظَّاِلِمينََّوَعَمِلِهَّوَنجِ 

ّوعلىّّّّّّ ّكانّفرعونّأعتىّأهلّاألرضّوأكفرهم ّمثلّضربهّهللاّتعالىّللمؤمنينّوالمؤمناتّفقد وهذا

الرغمّمنّذلكّماّضرّآسياّكفرّزوجهاّحيثّأطاعتّهللاّتعالىّعزّوجل،ّحتىّيعلمّالناسّجميعا ّأنّهللاّ

يتعلمّكلّمنّالمسلمّوالمسلمةّالصبرّوالمصابرةّعلىّتعالىّحكمّعدلّالّيؤاخذّأحدا ّإالّبذنبه،ّوأيضا ّل

الشدائد،ّفقدّكانتّآسياّتعذبّفيّالشمسّفإذاّانصرفّعنهاّأظلتهاّالمالئكةّبأجنحتها،ّوكانتّترىّبيتهاّ

ّفيّالجنة.

ّ"ولمّيكتفّفرعونّبتعذيبهاّفيّالشمسّبلّأوتدّلهاّأوتادا ّفشدّيدهاّورجليهاّفدعتّآسياّربهاّفقالتّّّّّّ

ّ ّالظَِّّإْذ ّاْلَقْوِم ِّمَن ِني َّوَنجِ  َّوَعَمِلِه ِّفْرَعْوَن ِّمْن ِني َّوَنجِ  ّاْلَجنَِّة ِّفي َّبْيت ا ِّعْنَدَك ِّلي ّاْبِن َّربِ  ،ّ(53)"اِلِمينََّقاَلْت

ّفقدّ ّوهيّتضحك ّنعذبها ّإنا ّجنونها ّمن ّتعجبون ّأال ّفرعون ّفقال ّالجنة ّفي ّرأتّبيتها فضحكتّحين

اختارتّالجارّقبلّالدارّواختارتّخيرّجوار،ّجوارّالكبيرّالمتعال،ّوعلىّالرغمّمنّتخييرّفرعونّلهاّإماّ

ّأعظمّصخرةّت ّفقال:ّانظروا ّفإنّمضتّعلىّبالرجوعّإليهّأوّثباتهاّعلىّاإليمانّإذّأرسلّإليها جدونها

ّإلىّالسماءّفأبصرتّ ّرفعتّبصرها ّأتوها ّفلما ّفهيّامرأتي، ّوإنّرجعتّعنّقولها ّعليها، ّفألقوها قولها

بيتهاّفيّالجنةّفمضتّفيّقولها،ّوانتزعتّروحهاّوألقيتّالصخرةّعلىّجسدّليسّفيهّروح،ّوبذلكّفقدّ
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ّوت ّوكفره ّمنّفرعونّوظلمه، ّربها ّونجاها ّالعالية، ّباإليمان36ّعذيبه)نالتّالدرجة ّربّالعزة ّفوصفها ،)

ّالمطالب،ّوهوّدخولّالجنة،ّومجاورةّالربّالكريم،ّوسؤالهاّأنّينجيهاّهللاّ رعّإليه،ّوسؤالهاّإياهّأجل  والتضُّ

سبحانهّوتعالىّمنّفتنةّفرعون,ّوأعمالهّالخبيثة،ّومنّفتنةّكلّظالم،ّفاستجابّهللاّتعالىّلها،ّفعاشتّ

ّوثباتاّ  ّكامال ، ّقالّالنبيّّإيمانا  ّولهذا ّمنّالفتن، ّونجاة ّيكملّمنّتاما ، ّولم ّكملّمنّالرجالّكثير، ":

ّ(.37النساءّإالّآسياّامرأةّفرعونّومريمّبنتّعمران.."ّ)

فهذهّالمرأةّالمؤمنةّالصابرةّالمحتسبة،ّلمّيصدهاّطوفانّالكفرّالذيّتعيشّفيه،ّفيّقصرّفرعونّّّّّّ

نّوصلتهاّبه،ّوماّدعاؤهاّوموقفهاّالعظيمّإالّمثلّلالستعالءّعنّطلبّالنجاةّوحدهاّومتبرئةّمنّفرعّو

ّ(.38ّعلىّعرضّالحياةّالدنياّوبهرجهاّفيّأزهىّصورةّ)

 المبحث الثالث: أثر الحوار القرآني في ترسيخ االعتقاد السليم

يعدّالحوارّمنّأبرزّاألساليبّالحكيمةّوالبليغةّالتيّاستعملهاّالقرآنّالكريم،ّفيّإقامةّاألدلةّعلىّّّّّّ

فيماّيبلغونّعنّربهمّعزّوجل،ّفللحوارّّ-عليهمّالسالمّ-وحدانيةّهللاّتعالى،ّوعلىّصدقّالرسلّالكرام

ّويمكنّأنّنوجزّه ّالسليم ّفيّترسيخّاالعتقاد ّنقاطّوكماّالقرآنيّاألثرّالبالغّوالعظيم ّاألثرّفيّعدة ذا

ّيأتي:ّ

ّبالمعروف: ّواألمر ّالتناصح ّتعالىّأوال: ّقال ّالكبيرة، ّاإلسالمية ّالشعيرة ّهذه ّأ مٍَّةّّ:أهمية َّخْيَر ْنت ْم ّك  "

ْنَكر") وِفَّوَتْنَهْوَنَّعِنّاْلم  وَنِّباْلَمْعر  ّ(.39أ ْخِرَجْتِّللنَّاِسَّتْأم ر 

العليا,ّفالمسلمّيملكّالمنهجّالربانيّالذيّتقومّعليهّالحياةّالفاضلة,ّدعوةّاإلنسانيةّإلىّقيمّالحقّّثانيا:

ّبملكهّ ّالخلقّوليسّهذا ّعن ّيحجبها ّأو ّعنها, ّينام ّأن ّبحال ّيسعه ّال ّورسالة ّأمانة ّحامل ّأيضا وهو

فالمؤمنّالمحاورّالذيّالّيكتفيّبأنّيستقرّاإليمانّفيّقلبه؛ّبلّيحرصّعلىّحوارّهادف،ّّوباختيارهّ

ّ(.41هوّرفعّقيمّالحقّواإليمانّالصادقّفيّظلّشريعةّهللاّتعالى)الهدفّمنهّ
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أثرهّفيّالوقوفّعندّالمشاكلّوالصداماتّالداميةّبينّالبشريةّفَلسلوبّالحوارّدورّبالغّفيّّتجنبّّثالثا:

ّسلبياتها,ّإنّالحوارّهوّلغةّاإلسالمّوقدّقضىّهللاّسبحانهّأنّتكونّعالقتهّ المشاكلّأوّتخففيهاّأوّتقليل 

جلّشأنهّبمخلوقاتهّقائمةّعلىّأساسّالحوارّاإلقناعيّوليسّعلىّأساسّالقهرّواإلكراه،ّوأنّالقرآنّالكريمّ

وهوّدستورّالمسلمين،ّومصدرّعقيدتهمّوشريعتهمّقدّوجهناّإلىّأنّالحوارّهوّاألسلوبّالذيّيجبّعلىّ

ّ(.42)المسلمينّات باعهّعندّبحثّالقضاياّالدينيةّوالعقديةّوالمشكالتّاألخرّى

الحوارّالقرآنيّيدفعّكلّمسلمّصادقّفيّإيمانهّإلىّأنّيسلكّسبيلّالقرآنّفيّالدعوةّبكلّالوسائلّّرابعا:

؛ّألنّاإلسالمّهوّالخطابيةّوالجدليةّوالبرهانية،ّمعّأصحابّالمللّالمختلفة,ّودفعّالشبهات,ّوتفنيدّآرائهم

ّ(.43ّ)دينّالحوار

 لتخاطب,ّوعدمّالتعصبّوالتطرفّوالغلوّفيّالرأي.الوسطيةّواالعتدالّفيّلغةّالحوارّواخامسا:ّ

ِّتأكيدّسماحةّاإلسالمّونفيّصفةّاإلكراهّعنه،ّيقولّتعالى:"ّسادسا:ّ َّوْجِهَيّّلِلَّ ْلَّأْسَلْمت  وَكَّفق  "َّفِإْنَّحاجُّ

(,ّوتعديلّالفكرةّوالتصورّالمأخوذّعنّالشخصيةّاإلسالميةّعندّالغرب،ّإذّكثيراّماّيصورّاإلسالم44ّ)

ّلمسلمينّرمزاّلإلرهابّوالتخلفّوالهمجيةّوالدموية.وا

ّالسماويةّّسابعا: ّالكتب ّفي ّالحاصلة ّالتحريفات ّتصحيح ّخالل ّمن ّاالفتراق ّونبذ ّالحق ّالدين إقامة

ّالسابقة.ّ

ّ

ّّالخاتمة

 وقدّخلصتّالدراسةّإلىّنتائجّهامةّمنها:ّّّّ

ّالتعايشّاإلسالمّهوّدينّالحوارّولكنهّالحوارّالمتكافئّّ–1 ّالعلم،ّوإرادة ّالفهم،ّوإرادة القائمّعلىّإرادة

ّبعيدا ّعنّمختلفّاإلكراهاتّالسياسيةّواالجتماعيةّوالنفسيةّوالفكرية.
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أنّسالمةّاالعتقادّمنّالغلوّوالتطرفّأوّاالنحاللّواإللحادّأهمّماّينشدهّالمجتمعّالستقراره,ّوتوافقّّ-2

ّ الركيزةّاألولىّواألساسّلترسيخّاألمنّواألمانّفيّالمجتمع.أفراده,ّفسالمةّالعقيدةّهيّ

أنّللحوارّالقرآنيّدورهّالرائدّفيّإعطاءّنماذجّقرآنيةّعظيمةّمنّالنساءّالفضليات،ّاللواتيّيمثِ لنّّ–3ّ

البطوالتّالكبيرةّالتيّقامتّبهاّالمرأة،ّوقدّجسدنّالتفوقّفيّمجتمعهنّفيّماّيملكنهّمنّقدراتّومواهبّ

ّبهاّّومواقف ّولتبلغ ّقوة، ّنقاط ّإلى ّلتحولها ّضعفها ّنقاط ّتتجاوز ّأن ّعلى ّللمرأة ّاإلنسانية ّالقدرة تؤكد

المستوىّالرفيع،ّفالمرأةّّبعقيدتهاّالسليمة,ّوثباتهاّعلىّاإليمانّوبعملهاّالصالحّقدّتصلحّأمـة،ّوتساعدّ

ّّعلىّبنـاءّنهضة،ّوقدّتسبقّكثيرا ّمنّالرجـالّوالتاريـخّيشهدّعلىّذلك.

إنّحواراتّالقرآنّالكريمّكلهاّدروسّوعبر،ّومنهاّمناشدةّالمخالفينّلبيانّسرّمخالفتهمّحتىّتوضحّّ-4

حتىّوإنّكانواّغيرّمسلمين,ّلغايةّواحدةّّلهمّالطريقّالذيّحادواّعنه،ّوفيهّدعوةّللحوارّمعّالمخالفين

نابعةّمنّكتابّهللاّعزّوجل,ّأالّوهيّترسيخّوتثبيتّاالعتقادّالسليمّالقائمّعلىّأسسّومرتكزاتّإسالميةّ

ّ.-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-وسنةّنبيه

الرجوعّإلىّكتابّهللاّسبحانهّوتعالى,ّوالتمعنّفيّآياته,ّبحيثّأنهّخيرّقدوةّلنتعلمّمنهّاألدبّالرفيعّّ-5

فيّالحوار,ّوعدمّالتعصبّوالتشددّحتىّالّنقعّباألخطاءّالجسامّالتيّتكلفناّالشيءّالكثيرّفيّقضاياناّ

ّتقادية.االع

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

360 

ّالغزاليّمحمد،ّالحقّالمر،ّدارّالشهاب،ّالجزائر.ّّ-14

ّم.2001ّفضلّهللاّمحمدّحسين،ّالحوارّفيّالقرآنّقواعدهّأساليبهّمعطياته،ّدارّالمالك،ّبيروت،ّّ-15

ّهـ.1ّ،1414ّالقاسمّد.ّخالدّبنّعبدّهللا،ّالحـوارّمعّأهلّالكتاب،ّدارّالمسلم،ّطّّ-16

ّم.2003اهرة،ّاللبوديّمنىّإبراهيم،ّالحوارّفنياتهّواستراتيجياتهّوأساليبّتعلمه،ّمكتبةّوهبة،ّالقّ-17
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3/162ّ.ّ

٣٤ّّ(ّسورةّالكهف:ّاآلية2ّ)

٣٧ّ(ّسورةّالكهف:ّاآلية3ّ)
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ّأت19) ّمع ّالحوار ّمحمود، ّبن ّمنقذ ّد. ّالسقا ّينظر: ّاألديان( ّالعالمّّّمشروعيتهّ-باع ّرابطة وآدابه،

،ّوكيفّتحاور؟ّدليلّعلميّللحوار،ّالحبيبّطارقّبنّعلي،ّدارّالبيت4ّاإلسالمي,ّمكةّالمكرمة،ّ

ّ.40م،2002ّالعتيق,ّ

ّ.٦٤(ّسورةّآلّعمران:ّاآلية20ّّ)

ّ.٦٨ّ-65(ّسورةّآلّعمران:21ّ)

ّ.2/34(ّابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،22ّ)

ّ.93نظر:ّالصويانّأحمدّبنّعبدّالرحمن،ّالحوارّأصولهّالمنهجيةّوآدابهّالسلوكية،ّ(ّي23)

م,2003ّّّ-هـ1424(ّابنّالجوزيّأبوّالفرجّعبدّالرحمن،ّصيدّالخاطر،ّدارّابنّحزم،ّبيروتّ،24)

161.ّ

الطبعةّاألولى،ّ(ّينظر:ّالصاويّصالح،ّالتطرفّالدينيّفيّالرأيّاآلخر،ّاآلفاقّالدوليةّلإلعالم،25ّ)

ّ.28م،1993ّ

ّ.44(ّسورةّطه:ّاآلية26ّ)

109ّ(ّسورةّالنساء:ّاآلية27ّ)

135ّّ(ّسورةّالنساء:ّاآلية28ّ)

(29ّ ّالجزائر, ّالشهاب، ّدار ّالمر، ّالحق ّالغزاليّمحمد، ّينظر: ّالغزالي108ّ( ّداعية، ّهموم ّوينظر: .

ّ.8محمد،ّدارّالشهاب،ّالجزائر،ّ

ّ.12ةّ(ّسورةّالتحريم:ّجزءّمنّاآلي30)

٣٧ّ(ّسورةّآلّعمران:ّجزءّمنّاآلية31ّ)

ينظر:ّالسعديّعبدّالرحمنّبنّناصر،ّتيسيرّالكريمّالرحمنّفيّتفسيرّكالمّالمنان،ّتحقيقّجمالّ (32)

ّ.1/106م,2007ّّهـ،1428ّّنصر،ّدارّالعقيدة،ّاإلسكندرية،ّالطبعةّاألولى،ّ
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فيّالمشروعّالنهضويّاإلسالمي،ّسلسلةّّ(ّينظر:ّاليوسفّد.ّسهيرّعبدّالعزيزّمحمدّ،ّدورّالمرأّة33)

ّ.9عمان،ّّ-الفكرّالوسطي،ّاألردن

ّ.11(ّسورةّالتحريم:ّاآلية34ّّ)

ّ.11(ّسورةّالتحريم:ّجزءّمنّاآلية35ّ)

،ّوالنسفيّأبوّالبركاتّعبدّهللاّبنّأحمدّبنّمحمود،4ّ/395ّ(ّينظر:ّابنّكثيرّالتفسيرّالعظيم،36ّ)

ّدا ّالتأويل، ّوحقائق ّالتنزيل ّالحلبي،ّمدارك ّالبابي ّمصطفى ّلصاحبها ّالكبرى، ّالعربية ّالكتب ر

ّ.4ّّ/309ّّمصر،

البخاري،ّكتابّأحاديثّاألنبياء،ّبابّقولّهللاّتعالىّ)ّوضربّهللاّمثال ّللذينّآمنواّامرأةّ (ّأخرجه37)

ّ.3411ّ،606فرعونّ(،ّرقمّالحديثّ

3622ّّ–6ّّ/3621ّ(ّينظر:ّسيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،38ّ)

110ّةّآلّعمران:ّّاآليةّ(ّسوّر39)

ّبيروت،40ّ) ّدارّالمالك، ّأساليبهّمعطياته، ّالحوارّفيّالقرآنّقواعده ّينظر:ّفضلّهللاّمحمدّحسين، )

ّ.375م،2001ّ

ّالقاهرة,41ّ) ّوهبة، ّمكتبة ّتعلمه، ّوأساليب ّواستراتيجياته ّفنياته ّالحوار ّإبراهيم، ّمنى ّاللبودي ّينظر: )

ّ.49ّّم،2003ّ

(42ّ ّالجامعية، ّالمطبوعات ّديوان ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالفطري ّالمنطق ّمحمود، ّيعقوبي ّينظر: )ّ

ّ.5م،2000ّالجزائر،

ّ.٢٠(ّسورةّآلّعمران:ّاآلية43ّ)
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 ( نموذجاً أ) سورة مريم  القرآني   ياق في القص  داء بما يوافق الس  أسلوب الن  الت تحو  

 

 ي سلمان بن سعود بن مسلم البلو 

 أستاذ مساعد/ جامعة فهد بن سلطان

salmansaud2000@yahoo.comّ

ّ

ّ:ّصالملخ  

يمنّبهاّعلىّمنّيشاءّمنّعباده،ّّ–سبحانهّّ–إنّتدبرّالقرآنّالكريمّواإلقبالّعليهّنعمةّمنّهللاّّّّّ

ّفهيّمنحةّربانيةّيوفقّلهاّالعبد،ّفهوّأهلّالكرمّوالجوادّوذلكّفضلّهللاّيؤتيهّمنّيشاءّمنّعباده.

يكونّذلكّإسهاماّفيّخدمةّّومنّهناّجاءّالتوجهّإلىّالكتابّالعزيزّفيّالدراساتّالقرآنية،ّعسىّأنّّّّّ

ّالقرآنّالكريمّوإظهاراّإلعجازهّوفصاحته.

ّوحدةّّّّّ ّكونه ّّ–والنداء ّالبنيةّّ–قاعدية ّكونه ّتكمن ّبالغة ّأهمية ّله ّوالكتابي ّالشفهي ّالخطابين في

ّعلىّالتعبيرّعنّمختلفّ ّمنّقدرة ّالنداء ّبه ّيتمتع ّولما ّواألقالم، ّعلىّاأللسنة ّدورانا ّاألكثر الخطابية

راضّبصيغهّالظاهرةّوالمحذوفةّوأشكالهّالمختلفةّوأساليبهّالمتنوعةّللتعبيرّعنّغرض،ّويعدّموضوعّاألغ

النداءّموضوعاّيقعّفيّصلبّالدراساتّاللسانيةّالعربيةّبفروعهاّ)ّالصوتيةّوالنحويةّوالبالغيةّواألسلوبيةّ

ّوالدالليةّ(ّتناولهّهذاّالبحثّأسلوبياّونحويا.

ّالنداءّفيّالقرآنّالكريم)ّسورةّمريمّ(ّنموذجاّمنّّخاللّالفصولّاآلتية:تناولّالبحثّأسلوبّّّّّ

الفصلّاألول:ّتعريفّالنداءّوأحرفّالنداءّواختصاصاتهاّوأنواعّالنداءّوخروجّالنداءّعنّمعناهّاألصليّ

ّإلىّمعانّأخرىّتفهمّمنّالسياقّوقرائنّاألحوال.

mailto:salmansaud2000@yahoo.com
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تّفيهاّأداةّالنداءّوالغرضّمنّتلكّاألساليبّسواءّالفصلّالثاني:ّأساليبّالنداءّفيّسورةّمريمّالتيّذكّر

ّأكانّذكرّالمنادىّبشكلّمباشرّأوّغيرّمباشرّأوّالنداءّللتمني.

وَنَّماَّكاَنَّأب وِكّاْمَرَأَّسْوٍءَّوَماَّكاَنْتّأ مُِّكَّبِغيًّا". ّمثل:ّقولهّتعالى:ّ"َّياّأ ْخَتَّهار 

َّنْسي اّمَّنّ نت  َّقْبَلَّهَذاَّوك  ِّإَلىِّجْذِعّالنَّْخَلِةَّقاَلْتَّياَّلْيَتِنيِّمتُّ ِّسيًّا"ّ.وقولهّتعالى:ّ"َّفَأَجاَءَهاّاْلَمَخاض 

الفصلّالثالث:ّالتحوالتّالتيّتطرأّعلىّأسلوبّالنداءّفيّسورةّمريمّفيّالمواضعّالتيّحذفتّمنهاّأداةّ

ّاليبّمنّإيحاءاتّدلتّعلىّأسلوبّالنداء.النداءّوماّتضمنتهّتلكّاألس

ّقولهّتعالى:ّ"َّفَناَداَهاِّمنَّتْحِتَهاَّأالََّّتْحَزِنيَّقْدَّجَعَلَّربُِّكَّتْحَتِكَّسِريًّاّ".ّّ

ّوقولهّتعالى:"ِّإْذَّناَدىَّربَّه ِّنَداءَّخِفيًّاّ".ّ

ّوأخيراّأسألّهللاّأنّيرفعناّوينفعناّبالقرآنّالعظيم.

ّ

 المقدمة 

ّالحمدّهللّربّالعالمينّوالصالةّوالسالمّعلىّسيدّالمرسلينّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّالطاهرينّوبعد:ّّّّ

فإنّمشروعّهذاّالبحثّمحددّبمحاولةّالباحثّالتركيزّعلىّأسلوبّالنداءّفيّالقصّالقرآني"سورةّمريمّّّّّ

ّ ّسواء ّالقصّالقرآني ّفي ّالنداء ّألسلوب ّالدالالتّالضمنية ّلبيان "ّ ّأمّنموذجا ّحرفّالنداء ّبذكر كان

ّبحذفه،ّوبذكرّالمنادىّأوّحذفه،ّأوّفهمّالنداءّمنّخاللّاألسلوبّبحذفّأداةّالنداءّوالمنادى.

وقدّاقتضتّطبيعةّالبحثّأنّيقسمّإلىّثالثةّفصول،ّففيّالفصلّاألولّتناولّالباحثّتعريفّالنداءّّّّّ

ّمثلةّعلىّذلك.وأحرفّالنداءّواختصاصاتهاّوأنواعّالمنادىّمدعماّذلكّباأل

ّأماّالفصلّالثانيّفتناولّأساليبّالنداءّالتيّوردتّفيّسورةّمريمّمنّخاللّقسمين:ّّّّ
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القسمّاألول:ّاآلياتّالتيّذكرّبهاّحرفّالنداءّبشكلّصريح،ّولمّيردّفيّالسورةّالكريمةّإالّحرفّالنداءّ

دىّمعّربطّّذلكّفيّالفصلّ"يا"ّوماّيحملهّالحرفّمنّأساليبّالنداءّفيّالقصّالقرآنيّمنّقربّالمنا

ّاألولّمنّأنواعّالمنادى،ّوداللةّالنداءّلطلبّأوّاستفهام.

ّذلكّمنّ ّيتضمنه ّالمنادىّوما ّوذكر ّحرفّالنداء ّالبحثّاآلياتّالتيّحذفّمنها ّتناول ّالثاني: القسم

ّأسلوبّللقربّ"ّقربّالمنادىّ"ّمعّاالطمئنانّلالستجابة.

آلياتّالتيّتضمنهاّأسلوبّالنداءّبلفظّالفعلّدونّذكرّحرفّالنداءّأم اّالفصلّالثالثّفتناولّالبحثّاّّّّ

ّأوّالمنادىّبشكلّصريح،ّواالستداللّعلىّالمنادىّمنّخاللّتفسيرّاآلياتّالكريمةّوفهمها.

ّوفيّالنهايةّتوصلّالباحثّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّالتيّأ ثبتتّفيّخاتمةّالبحث.

ّالفصل األول:

 تعريف النداء لغة واصطالحا  -أ

(ّوالنداء1ّ:ّالصوتّمثلّالدعاءّوالرغاء،ّوقدّناداهّونادىّبهّوناداهّمناداةّونداءّأيّصاحّبهّ.)النداء لغة

ّ(ّ.2هوّالدعاءّ)

وهوّكلّاسمّمضافّفيهّفهوّنصبّعلىّإضمارّّ(3)الدعاءّبحروفّمخصوصةّ.ّالنداء اصطالحا:

نّعصفورّالنداءّدعاءّالمخاطبّ(ّوقالّاب4الفعلّالمتروكّإظهاره،ّوالمفردّفيّموضعّاسمّّمنصوبّ)

ّ(.6(ّوأصلّالنداءّرفعّالصوتّبطلبّاإلقبالّ)5ليصغيّإليكّ)

للنداءّحروفّثمانيةّهي:ّالهمزةّالمقصورة،ّوالهمزةّالممدودة)ّأمحمدّوآمحمدّ(،ّوأيّالمقصورة،ّوأيّّّّّّ

المندوبّفينبهّبخمسةّ(.ّوقالّسيبويه:ّاالسمّغير7ّالممدودة)ّأيّمحمد،ّوآيّمحمدّ(ّيا،ّأيا،ّهيا،ّواّ.)

ّ(8أشياء:ّبيا،ّوأيا،ّوهيا،ّوأي،ّوباأللفّ.)

ّ

ّ
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 أقسام المنادى وأحكامه -ب

 أوال: المنادى

ّالمفردّ      ّبنوا ّوإنما ّالمفعوالتّواألصلّفيّكلّمنادىّأنّيكونّمنصوبا ّالبصريينّأحد المنادىّعند

ّمنادىّالنصبّ ّفيّكل ّاألصل ّعلىّأن ّويدل ّلعلة، ّالضم ّعلى ّكانّالمعرفة ّإياكّلما ّالعربّيا قول

(ّوالمنادىّهوّالمطلوبّإقبالهّبحرفّنابّمناب9ّالمنادىّمنصوباّوكنواّعنهّوأتواّبضميرّالمنصوبّ.)

(ّوقالّالمبرد:ّاعلمّأنكّإذاّدعوتّمضافاّنصبته،ّوانتصابه10ّأدعوّلفظاّأوّتقديرا:ّأيّالمطلوبّإقبالهّ)

 (11هللاّ؛ّألنّ)ّيا(ّبدلّمنّقولكّأدعوّعبدّهللاّ.)علىّالفعلّالمتروكّإظهارهّوذلكّقولكّياّعبدّ

 ثانيا: أقسام المنادى    

ّوالشبيهّ ّوالمضاف، ّالمقصودة، ّغير ّوالنكرة ّالمقصودة، ّوالنكرة ّالمعرفة، ّالمفرد ّأقسام: ّخمسة للمنادى

ّ(12بالمضاف.ّ)

 المفرد العلم المعرفة: -1

؛ّفيشملّالمفردّالحقيقيّبنوعيهّالمذكرّوالمؤنثّويرادّبهّللمفرد:ّماّليسّمضافا،ّوالّشبيهاّبالمضافّّّّّ

 (.13ّويشملّمثناهّوجمعهّ)

عالمةّإعرابّنداءّالمفردّالعلمّالمعرفةّهوّالرفعّتقول:ّياّزيدّأقبلّوياّمحمدّتعال،ّمرفوعّألنهّنداءّّّّّ

ّمبنيّعلىّالضمّفيّمحلّنصب؛ّألنّ ّوقولهّعلىّالرفعّأيسرّعلىّالمبتدئّالشاديّمنّقولنا: مفرد،

(ّويبنىّالمنادىّعلىّماّكانّيرفعّبه؛14ّإدراكّالمحلّمنّالتجريدّهوّمماّيعسرّفهمهّعلىّالمبتدئين.ّ)

ّ(ّوإنّكانّيرفعّباأللفّأوّالواوّفكذلك،ّنحو:ّ)ّياّزيدان،ّ فإنّكانّيرفعّبالضمةّبنيّعليهاّنحوّ)ّياّزيد 

نّكانّالمنادىّمفرداّمعرفةّبنيّ(ّوقالّالمبردّفإ15وياّزيدونّ(ّويكونّفيّمحلّنصبّعلىّالمفعوليةّ.)

علىّالضم،ّولمّيلحقهّتنوين،ّوإنماّفعلّذلكّبه؛ّلخروجهّعنّالباب،ّومضارعتهّماّالّيكونّمعرباّوذلكّ

ّاألسماءّالظاهرةّأنّتخبرّبهاّواحداّعنّ ،ّوياّعمروّفقدّأخرجتهّعنّبابه؛ّألنّحد  إذاّأنكّقلت:ّياّزيد 
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(ّوقالّصاحبّالمفصلّإذاّكانّالمنادىّمفردّعلما16ّلّزيدّ.)واحدّغائبّوالمخبرّعنهّغيرهاّفتقول:ّقا

ّ(.17ّأوّنكرهّمقصودةّيبنىّبهّقبلّالنداءّ)

 النكرة المقصودة : -1

هيّالنكرةّالتيّيزولّإبهامهاّوشيوعهاّبسببّندائهاّمعّقصدّفردّمنّأفرادهاّواالتجاهّوحدهّبالخطاب؛ّّّّّ

(ّهوّاسمّنكرةّقصد18ّلّعلىّواحدّغيرّمعين)فتصيرّمعرفةّدالةّعلىّواحدّمعينّبعدّأنّكانتّتد

تعيينهّبالنداء،ّمثلّ"ّياّرجلّوياّتلميذ"،ّفإنّلمّتردّتعيينّأحدّقلت:ّ"ّياّرجال،ّوياّتلميذاّ"ّويبقيانّفيّ

(.ّوالمنادىّيكونّفيّمحلّنصبّعلىّالمفعولية؛ّألن19ّهذهّالحالةّنكرتين،ّلعدمّتخصيصهماّبالنداءّ)

ّأدعوّزيداّالمنادىّمفعولّبهّفيّالم )ّ ّزيد ّيا ّفأصلّ) ّمنابه، )ّ ّيا عنى،ّوناصبهّفعلّمضمرّنابتّ)

(ّوالنكرةّمقصودةّألنهّق صدّنداؤهاّفدلتّعلىّمعرفةّنحو:ّيا20ّفحذفّ)ّأدعوّ(ّونابتّ)ّياّ(ّمنابهّ.)

ّ(ّ.21عالمّ)

 النكرة غير المقصودة : -2

هيّالباقيةّعلىّإبهامهاّوشيوعهاّكماّكانتّقبلّالنداء،ّوالّتدلّمعهّعلىّفردّمعينّمقصودّبالمناداة؛ّّّّّ

(ّوذكرّابن22ّلهذاّالّتستفيدّمنهاّتعريفا.ّوحكمها:ّوجوبّنصبهاّمباشرةّنحو:ّياّعاقالّتذك رّاآلخرة.)

ّ(23ّنصبّ.)ّ–غيرّمقصودةّّ–عقيلّإذاّكانّالمنادىّمفرداّنكرةّ

 ء المضاف: الندا -3

ّإنّّّّّّ ّهللاّالعاقل؛ ّعبَد ّيا ّوذلكّقولك: ّكانّأوّمضافا، ّمفردا المضافّالمنادىّفالّيكونّإالّنصبا،

(ّّسواءّكانتّاإلضافةّمحضة،ّنحوّ)ربنا24ّحملتهّعلىّاللفظّفهوّمنصوب،ّوالموضعّموضعّنصبّ)

ّالوجه(ّ) كانّالمنادىّمفرداّنكرة:ّّ(ّوذكرّابنّعقيلّإذا25اغفرّلناّ(ّأوّغيرّمحضة،ّنحو:ّياّحسنَّ

ّ(26ّنصب.ّ)ّّ–أيّغيرّمقصودةّأوّمضافا،ّأوّمشبهاّبهّ

 الشبيه بالمضاف : -4
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يرادّبهّكلّمنادىّجاءّبعدهّمعمولّيتمّمعناه،ّسواءّأكانّهذاّالمعمولّمرفوعاّبالمنادى،ّأمّمنصوباّّّّّ

الّباإلضافة،ّوحكمهّوجوبّنصبهّبالفتحة,ّبماّينوبّعنهاّمثل:ّياّغاضباّماّّ–به،ّأمّمجروراّبالحرفّ

ّ(27ّليسّلكّكيفّتسعدّ؟ّوياّآكالّمالّغيركّكيفّّتنعمّ.)

بهّشيءّمنّتمامّمعناه،ّأوّكلّنكرةّرفعتّفاعالّأوّنصبتّمفعوالّبه،ّأوّوصفتّّوهوّماّاتصلّّّّ

بجملةّأوّتعلقّبهاّجارّومجرورّأوّظرف،ّنحوّياّحسناّوجههّوياّمستغفراّرب ه،ّوياّمتعظاّبغيرهّكنّ

ّ(29ّ(ّّوالمنادىّالمشبهّبالمضافّيأتيّمنصوباّدائماّمثل:ّياّحسنا ّوجههّ.)28صالحا.ّ)

 لمنادى، حذف حرف النداءثالثا: حذف ا

 حذف المنادى : -أ

ّياّّّّّ ّمرحبا ، ّيا ّالمنادىّالمحذوفّمثلّقولنا: ّاللفظّمنّخاللّتقديرّوفهم يحذفّالمنادىّويدلّعليه

ّ ّيا ّ ّفالمنادىّمحذوفّتقديره ّّ–أهال ، ّ)ّ–فالنّ  ّّالحذفّفي30ّأهال  (ّّوفيّاللغةّالعربيةّمشابهّلهذا

ّقدرّالفعلّ"ّحللتمّأهالّ"ّووِطئتمّسهال"ّ.قولنا:ّأهالّوسهالّوالمحذوفّهوّم

 حذف حرف النداء : -ب

ّويجوزّّّّّ ّفيّحكمه، ّكانّالمنادىّقريبّأوّمنّهو ّإذا ّالباحثّيحذفّحرفّالنداء ّنظر منّوجهة

حذفّحرفّالنداءّّويبقىّالمنادىّعلىّحالهّإنّدلّعلىّالحذفّدليل،ّبشرطّأالّيكونّالمنادىّضميراّ

ّ(31"ّرب ناّالّتؤاخذناّإنّنسيناّأوّأخطأناّ"ّ)ّأوّمستغاثاّأوّمندوباّنحو:

 الفصل الثاني: أساليب النداء في سورة مريم 

 أواًل: اآليات التي ذكر بها حرف النداء والمقصد من النداء 

 أسلوب النداء للتبشير   -أ

ر َكِّبغ اَلٍمّاْسم ه َّيْحَيىَّلْمَّنْجَعْلّّ َّسِميًّا{.ّ)قالّتعالى:ّ}َّياَّزَكِريَّاِّإنَّاّن َبشِ   (32َله ِّمْنَّقْبل 
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ظهرّأسلوبّالنداءّفيّاآليةّالكريمةّبأدةّالنداءّ"ّياّ"ّمعّذكرّالمنادىّ"ّزكرياّ"،ّوزكرياّمنادىّمفردّّّّّّ

ّولهّمتعلقّ ّنبشركّ" ّمتعلقّب" ّبغالمّ" علمّمبنيّعلىّالضمّالمقدرّعلىّاأللفّفيّمحلّنصب،ّو"

(ّونداءّالمفردّدائماّمرفوع33ّاّزكرياّ"ّالّمحلّلهاّاستئنافيةّ)بمحذوفّمفعولّبهّثانّوجملةّالنداءّ"ّي

(ّفنادتهّالمالئكةّعن35ّ(ّوجاءّأسلوبّالنداءّ"ّياّزكرياّ"ّإثرّدعاءّزكرياّوطلبهّمنّهللاّعزّوجلّ)34)

هللاّتبشرهّبالغالم،ّوذكرّالطبريّعنّالسديّأنهّقال:ّنادىّجبريلّزكرياّإنّهللاّيبشرهّبغالمّاسمهّيحيىّ

قيهّالشيطانّفقالّلهّإنّذلكّالصوتّلمّيكنّلملكّوإنماّكانّلشيطان،ّفحينئذّقالّزكرياّأنىّيكونّليّفل

ّ(36ّغالم!ّليتثبتّأنّذلكّمنّعندّهللاّ.)

 أسلوب النداء لألمر   -ب

ْكَمَّصِبيًّا"{ّ.)  قالّتعالىّ:"}ّّّّ ِذّاْلِكَتاَبِّبق وٍَّةَّوآَتْيَناه ّاْلح  ّ(37َياَّيْحَيىّخ 

ّمنّّبعدّّّّ ّهو ّوإنما ّهللا ّمن ّليس ّبأنه ّبالنداء ّزكريا ّوتشكيك ّبالغالم ّليبشره ّلزكريا ّتعالى ّهللا نداء

الشيطان؛ّوالسببّفيّذلكّأنّالشيطانّأخبرهّبأنّالنداءّمنّالشيطانّأرادّأنّيتثبتّمنّذلك،ّفجاءّبعدّ

كرّالمنادىّيحيى،ّويحيىّذلكّالنداءّليحيىّإذّنادىّهللاّعزّوجلّيحيىّعليهّالسالمّبأداةّالنداءّياّمعّذ

ّبقوةّ"ّمتعلقّبحالّمنّ هوّمنادىّمفردّعلمّمبنيّعلىّالضمّالمقدرّعلىّاأللفّفيّمحلّنصب،ّو"

فاعلّخذّوالباءّلالبسةّ"والواو"ّاستئنافيةّ"ّالحكمّ"ّمفعولّبهّثانّمنصوب،ّ"ّصبيا"ّحالّمنصوبّمنّ

(ّوالتقديرّقلنا38ّقالّتعالىّياّيحيىّ)ّضميرّالمفعول،ّوجملةّالنداءّياّيحيىّفيّمحلّمقولّالقولّأي:

ّللتفهمّ ّواألخذ ّعليه، ّليحيىّكتابّمنزل ّيكن ّلم ّإذ ّالّمحالة ّالتوراة ّوالكتابّهو ّالكتاب، ّيحيىّخذ يا

(ّوهذاّيتضمنّمحذوفاّتقديره:ّأنهّوجدّهذاّالغالمّالمبشرّبه؛ّوهوّيحيىّعليهّالسالم،ّوأن39ّوالتدبرّ)

ّا ّالتوراة ّالكتابّوهو ّللذينّهادواّهللاّعلمه ّأسلموا ّالذين ّالنبيون ّبها ّويحكم ّبينهم، ّيتدارسونها لتيّكانوا

والربانيونّواألحبار،ّوقدّكانّسنهّإذّذاكّصغيراّفلهذاّنوهّبذكرهّبماّأنعمّبهّعليهّوعلىّوالديهّفقال:ّياّ

ّ(40ّيحيىّخذّالكتابّبقوة،ّأي:ّتعلمّالكتابّو"ّبقوة"ّأي:ّبجدّوحرصّواجتهاد.)ّ
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لقولّلقولّمحذوفّبقرينةّأنّهذاّالكالمّخطابّليحيى،ّفالّمحالةّأنهّصادرّمنّقائل،ّوالّومقولّاّّّّ

يناسبّإالّأنّيكونّقوالّعنّهللاّتعالىّوهوّاالنتقالّمنّالبشارةّإلىّنبوءته،ّواألظهرّأنّهذاّمنّإخبارّ

ّ(41ّّ.)ّالقرآنّألمتهّالّمنّحكايةّماّمث لّلزكرياّوهذاّابتداءّذكرّفضائلّيحيىّعليهّالسالم

 أسلوب النداء لإلنكار والتوبيخ  - 

ّ(42قالّتعالى:ّ}َّفَأَتتِّبِهَّقوَمهاَّتحِمل ه ّقالواّياَّمرَيم َّلَقدِّجئِتَّشيئ اَّفِريًّا{.)ّّّّّ

ظهرّأسلوبّالنداءّفيّهذهّاآليةّلقصدّالتوبيخّوليسّالنداءّالحقيقيّللطلبّأوّالدعاء؛ّألنّقومهاّّّّّّ

سىّعليهّالسالم"ّمعهاّوعهدهمّبهاّأنهاّلمّتتزوجّفكيفّتنجبّطفالّفظنواّبهاّالفاحشة،ّلماّرأواّالولد"ّعي

(ّوحملهمّعليه43ّفكانّأسلوبّالنداءّإلنكارّفعلتهاّوتوبيخها،ّويقولّالفراءّالنداءّفيّ"ّياّمريمّ"ّلإلنكارّ)

انّومنّآلّهارونّماّشاهدوهّمنّعجيبّأمرهاّمعّماّلهاّمنّسابقةّالزهدّواالحتجاب،ّوكانتّابنةّعمّر

ّ(.45(ّولماّشاهدوهاّبكواّوحزنواّ)44القديس.ّ)

ظهرّّالمنادى"ّمريم"ّأنهّعلمّمفردّأحدّأقسامّالنداءّالتيّسبقّذكرها،ّومريمّمنادىّمبنيّعلىّالضمّّّّّ

ّ(ّمعّذكرّحرفّالنداءّوهوّ"ّياّ".46ّفيّمحلّنصبّ)

 أسلوب النداء لإلنكار والتعجب -د

َمنََّكَّواهج رنيَّمِليًّا{.)ّّّّّ ّ(47قالّتعالى:ّ}ّقاَلَّأراِغٌبَّأنَتَّعنّآِلَهتيّياِّإبراهيم َّلِئنَّلمَّتنَتِهّأَلَرج 

وقولهّ"ّياّإبراهيمّ"ّتكملةّلجملةّاإلنكارّوالتعجب،ّألنّالمتعجبّمنّفعلهّمعّحضورهّيقصدّبندائهّّّّّ

راكّفعله،ّفالمتكل مّينزلهّمنزلةّالغائبّفيناديهّإلرجاعّرشدهّتنبيههّعلىّسوءّفعله،ّكأن هّفيّغيبةّعنّإد

(ّوجاءّأسلوبّالنداءّبعدّالسؤالّاالستنكاريّلالستفهام48ّإليه،ّفينبغيّالوقفّعلىّقولهّ"ّياّإبراهيمّ".ّ)

(،ّوالمنادىّفيّاآليةّالكريمةّ"ّإبراهيمّعليهّالسالمّ"ّوهوّعلمّمفردّمبنيّعلى49ّوالتقريعّوالتوبيخ.ّ)ّ

(ّوذكرّفيّاآليةّالكريمةّحرفّالنداء"ّيا"ّالذيّنوديّبهّإبراهيمّعليهّالسالم50ّالضمّفيّمحلّنصبّ)

 ليدلّعلىّقربهّمنّأبيه.
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 أسلوب النداء للزيادة في التوبيخ -هـ

ّ(51{.) ياّأ خَتّهاروَنّماّكاَنَّأبوِكّامَرَأَّسوٍءَّوماّكاَنتّأ مُِّكَّبِغيًّا  قالّتعالىّ:}ّّّّّ

تحدثّالباحثّفيّبدايةّالبحثّعنّأنواعّالنداءّومنّضمنهاّنداءّالمضاف،ّومنّخاللّاآليةّالكريمةّّّّّ

ّأخت(ّ ّو) ّللتوبيخ، ّاألخ ّباسم ّنداء ّوإنما ّباسمها ّقومها ّلجهل ّيكنّألختّهارون ّلم ّالنداء ّأن نالحظ

ّ ّمن ّممنوع ّفهو ّالفتحة ّالجر ّوعالمة ّمجرور ّمضافّإليه ّهارون( الصرفّمنادىّمضافّمنصوب)

(.ّواألصلّأخوة،ّيدلّعلىّذلكّأخوات،ّوقالّمحمدّبنّيزيد:ّحذفتّالواوّفرقاّبين52ّللعلميةّوالعجميةّ)

المتشبثّوغيرّالمتشبث،ّوالّنعلمّأحداّسبقّأباّعباسّإلىّهذاّالقولّمعّحسنهّوجودته،ّوزعمّالفراءّأنهّ

متّالهمزةّفيّقولهمّأختّوكسرتّالباءّفيّقولهم:ّبنتّللفّر قّبينّماّحذفتّمنهّالواوّوبينّماّإنماّّض 

ّ(53حذفتّمنهّالياء،ّفالضمةّعلمّالواوّوالكسرةّعلمّالياء،ّوذكرّمحمدّبنّيزيدّأنّهذاّالقولّخطأ.)

اختلفّالمفسرونّفيّمعنىّقولهّعزّوجل،ّ"ّياّأختّهارون"،ّفقالتّفرقةّكانّلهاّأخّاسمهّهارونّّّّّ

باسمّهارونّأخيّموسى،ّوقالّالسديّوغيره:ّبلّنسبوهاّإلىّألنّاالسمّكانّكثيراّفيّبنيّإسرائيل،ّتبركاّ

(ّويحتملّأنّيكونّّالمعنىّعلىّحقيقته،ّفيكونّلمريمّأخ54ّهارونّأخيّموسىّألنهاّكانتّمنّنسلهّ.)

اسمهّهارونّكانّصالحاّفيّقومه،ّخاطبوهاّباإلضافةّإليهّزيادةّفيّالتوبيخ،ّأيّماّكانّألخِتّمثلهّأنّ

قالّابنّكثير:ّأختّهارونّفيّصالحهّأي:ّياّشبيهةّهارونّفيّالعبادة،ّأنتّمنّ(ّّو55تفعلّفعلتكّ.)ّ

ّ(.56ّبيتّطيبّطاهر،ّمعروفّبالصالحّوالعبادة،ّفكيفّصدرّهذاّمنكّ؟ّ)

قالّالفراءّكانّلهاّأخّيقالّلهّهارونّمنّخيارّبنيّإسرائيلّولمّيكنّمنّأبويهاّفقيل:ّياّأختّهارونّّّّّ

وأبواكّأبواكّكالتعبيرّلها،ّأيّأهلّبيتكّصالحونّوقدّّأتيتّأمراّعظيماّّفيّصالحهّأيّإنّأخاكّصالح

(ّوقالّأبوّجعفرّباإلضافةّإلىّماّسبقّقوالّثانياّإنهّكانّرجلّفاسقّيقالّلهّهارونّفقالواّلها:ّيا57ّ.)

ّ(58أختّهارون.ّمعّتضعيفّهذاّالرأيّ.)

ّ
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 أسلوب النداء لالستنكار -و

َّوالّي غنيَّعنَكَّشيئ ا{)ِإذّقاَلّ  قالّتعالىّ:}ّّّّّ ّماّالَّيسَمع َّوالّي بِصر  ّ(59ّأِلَبيِهّياَّأَبِتِّلَمَّتعب د 

جاءّأسلوبّالنداءّلالستفهامّولإلنكار،ّوإنّالنداءّالذيّلمّتصحبهّجملةّأمريةّأوّنهييةّليسّبمتسعّّّّّّ

ّيك ّالنداء، ّمع ّوالخبرية ّاالستفهامية ّالجمل ّمجيء ّبل ّصحيح، ّفغير ّالقرآن، ّاألمرّفي ّمجيئ ّكثرة ثر

(ّّف"60ّوالنهي،ّومنّاألمثلةّعلىّذلكّقالّفيّاالستفهامّقولهّتعالى:"ّياّأبتّلمّتعبدّماّالّتسمع".)

ّياّ ّمن ّعوضا ّزائدة ّو)التاء( ّالباء، ّعلى ّالمقدرة ّالفتحة ّنصبه ّمضافّمنصوبّوعالمة ّمنادى أبت"

ّ(61ةّمضافّإليهّ.)المتكلمّالمحذوفةّالّمحلّلهاّمنّاإلعرابّو)ّالياءّ(ّالمحذوف

قالّابنّإسحاق:ّالوقفّ"ّإذّقالّألبيهّياّأبه"ّبالهاءّألنهاّهاءّتأنيث،ّوقالّأبوّالحسنّبنّكيسان:ّّّّّ

ّ(62الوقفّبالتاءّألنهّإلىّماّالّينفصل،ّكماّتقول:ّهذهّنعمتي.ّ)

وفّعندهّعليهاّاختلفّالنحاةّفيّالتاءّمن"ّأبت"،ّفمذهبّسيبويهّأنهاّعوضاّمنّياءّاإلضافةّوالوقّّّّّ

ّمنويةّوجمهورّالراءّعلىّ ّالتيّلإلضافةّعنده ّألنّالياء ّبالتاء، ّومذهبّالفراءّأنّيوقفّعليها بالهاء،

كسرّالتاء،ّوفيّمصحفّابنّمسعود"ّواأبتّ"ّّبواوّللنداء،ّوقرأّابنّعامرّواألعرجّوأبوّجعفر.ّ"ياّأبَت"ّ

وتركّالفتحةّدالةّعليها،ّووجهّآخرّأنّتكونّالتاءّبفتحّالتاء،ّووجههاّأنهّأرادّ"ّياّأبتاّ"ّفحذفّاأللف،ّ

(ّوقالّابنّالجوزي:ّالتاءّفي63ّالمقحمةّكالتيّفيّقولهّياّطلحةّوفيّهذاّنظرّوقدّلحنّهذهّالقراءةّ.)

ّ(.64أبتيّعوضّعنّالياء.ّ)ّ

 أسلوب النداء للتلطف والنصح  -ز

ّ (65ماَّلمَّيأِتَكَّفاتَِّبعنيّأَهِدَكِّصراط اَّسِويًّا{.)قالّتعالى:ّ}ّياَّأَبِتِّإن يَّقدّجاَءنيِّمَنّالِعلِمّّّّّّ

سبقّإعرابّياّأبتّفيّنداء"ّأبت"؛ّلكنّتكرارّأسلوبّالنداءّفيّالمرةّالثانيةّكانّبأسلوبّالتلطفّّّّّّ

والبرّوكلّذلكّخوفاّعلىّأبيهّمنّالنارّيومّالقيامة،ّومماّلمّيستعملوهّإالّفيّالنداءّإدخالّتاءّالتأنيثّ

ّوجلّفيّمحكمّالتنزيل:ّ"ّياّّعلى األبّواألم،ّتقول:ّياّأبِتّالّتفعل،ّوياّأمِتّالّتفعلي،ّكماّقالّهللاّعز 
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أبتّإنيّقدّجاءنيّ".ّوالّيجوزّالجمعّفيهماّبينّتاءّالتأنيثّوياءّالمتكلم،ّوالّتقول:ّياّأبتي،ّوالّياّأمتي؛ّ

ّ(66ّألنّتاءّالتأنيثّفيهماّصارتّعوضاّمنّالياءّ.)

ّاألول.ّوإعّّّّ ّالنداء ّمن ّالمستفادة ّالذهنّوإلمحاضّالنصيحة ّإلحضار ّتأكيد ّبوصفّاألبوة ّالنداء ادة

وقالّفيّالكشاف:ّ"ّثمّثن ىّبدعوتهّإلىّالحقّمترفقاّبهّمتلطفا،ّفلمّيسمّأباهّبالجهلّالمفرطّونفسهّبالعلمّ

ّ ّعل ّالداللة ّعلم ّوذلك ّليستّمعك، ّالعلم ّمن ّطائفة ّمعي ّإن ّقال: ّولكن ه ّفالّالفائق ، ّالسوي  الطريق

تستنكف،ّوهبّأنيّوإياكّفيّمسيرةّوعنديّمعرفةّبالهدايةّدونكّفاتبعنيّأنجكّمنّأنّتضلّوتتيهّ"ّذلكّ

ّ(67ّأنّأباهّكانّيرىّنفسهّعلىّعلمّعظيمّألنهّكانّكبيرّديانةّقومهّ.)

 أسلوب النداء لالستعطاف  -ح

يطاَنِّإنَّّّّّّ يطاَنّكاَنِّللرَّحمـِنَّعِصيًّا{.)قالّتعالىّ:}ّياَّأَبِتّالَّتعب ِدّالشَّ ّ (68ّّالشَّ

ّالن داءّاألولّوالثاني:ّوالمرادّبعبادةّالشيطانّعبادةّاألصنام؛ّعب رّّّّّ ّأفاده ّالنداءّلزيادةّتأكيدّما إعادة

عنهاّبعبادةّالشيطانّإفصاحاّعنّفسادهاّوضاللها،ّفإنّنسبةّالضاللّوالفسادّإلىّالشيطانّمقررةّفيّ

ولكنّال ذينّيتبعونهّالّيفطنونّإلىّحالهمّويتبعونّوساوسهّتحتّستارّالتمويهّمثلّقولهمّ"ّنفوسّالبشر،ّ

ّمعناه:ّالّتعبدّاألصنامّألنّ إناّوجدناّآباءناّعلىّأم ةّوإناّعلىّآثارهمّمقتدون"،ّففيّالكالمّإيجازّألن 

نّأطاعوهمّفيّعبادتها.ّاتخاذهاّمنّتسويلّالشيطانّللذينّسنواّسننّعبادتها،ّومنّوساوسهّللن اسّالذ ي

ّ(70(ّوهذاّالنداءّمخاطبةّبرّواستعطافّ)69)

 أسلوب النداء للوعظ  -ط

يطاِنَّوِليًّا{.)ّّّّّ َكَّعذاٌبِّمَنّالرَّحمـِنَّفَتكوَنِّللشَّ َّأنَّيَمسَّ ّ(71قالّتعالى:ّ}ياَّأَبِتِّإن يَّأخاف 

اّمنّياءّاإلضافةّوالوقوفّعندهّعليهاّاختلفّالنحاةّفيّالتاء"ّياّأبتّ"ّفمذهبّسيبويهّأنهاّعوضّّّّ

ّبالتاء،ّألنّالياءّالتيّلإلضافةّعندهّمنويةّوجمهورّالقراءّعلىّ بالهاء،ّومذهبّالفراءّأنّيوقفّعليها

كسرّالتاء،ّووجههاّأنهّأرادّ"ياّأبتاّ"ّفحذفّاأللفّوتركّالفتحةّدالةّعليها،ّووجهّآخرّأنّالتاءّالمقحمةّ
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(ّمنّخاللّذكرّحرفّالنداءّ"72ّهذاّنظرّوقدّلحنّهارونّهذهّالقراءةّ)كالتيّفيّقولهّياّطلحةّوفيّ

الياءّ"ّيدلّعلىّقربّالمنادىّوإعرابّ"ياّ"ّالنداءّهيّحرفّنداءّمبنيّعلىّالسكونّوالمنادىّهو"ّأبتّ"ّ

ّوالتاءّ ّمضافّإليه، ّالمحذوفة ّالمتكلم ّمضافّوياء ّوهو ّالفتحة، ّنصبه ّمنادىّمنصوبّوعالمة وهو:

(ّوكانّسببّالنداءّخوفّإبراهيم73ّلهّمنّاإلعرابّ؛ّوهوّعوضاّعنّالياءّالمحذوفةّ.)حرفّالّمحلّ

علىّأبيهّوالخوفّهناّمحمولّعلىّظاهره،ّألنّإبراهيمّغيرّجازمّبموتّأبيهّعلىّالكفر،ّلوّكانّجازماّ

لّله:ّ(ّوقيلّإنماّطمعّإبراهيمّفيّإيمانّأبيه،ّألنهّحينّخرجّمنّالنارّقا74بذلكّلمّيشتغلّبنصحه.ّ)

ّ(75ّنعمّاإللهّإلهكّياّإبراهيم،ّفحينئذّأقبلّيعظهّ.)

 أسلوب النداء للتمني -ي

َّنسي اّّّّّّ نت  َّوك  ّهـذا َّقبَل ِّمتُّ َّليَتني ّيا ّقاَلت ّالنَّخَلِة ِّجذِع ِّإلى ّالَمخاض  َّفَأجاَءَها {ّ ّتعالى: قال

ّ(76) َمنِسيًّا{

وهوّتمنيّالموتّقبلّالحمل،ّفهيّفيّحالةّمنّعندماّحملتّمريمّعليهاّالسالمّقالت:"ّياّليتنيّمتّ"ّ

الحزنّترىّأنّالموتّأهونّعليهاّمنّالوقوعّفيه،ّوهذاّدليلّعلىّمقامّصبرهاّوصدقهاّفيّتلقيّالبلوىّ

(77ّالتيّابتالهاّهللاّتعالى،ّفلذلكّكانتّفيّمقامّالصديقةّوالمشارّإليهّفيّقولهاّ"ّقبلّهذاّ"ّهوّالحمل.)

(ّوعندماّاشتدّبهاّاألمر78ّالحملّضاقتّذرعا،ّولمّتدرّماذاّتقولّللناسّ.)وذكرّابنّكثيرّبأنهّبعدّ

ّاآلالمّ ّمن ّرأته ّلما ّوالدتها ّفقالتّعن ّالسالم ّعليه ّوولدتّعيسى ّالوجع ّلشدة ّالنخلة احتضنتّجذع

والتعييرّوإنكارّقومهاّوصعوبةّالحالّمنّغيرّماّوجهّقالت:"ّياّليتنيّمتّ"ّتمنتّمريمّعليهاّالسالمّ

(ّوالوجهّاإلعرابي79ّمنّجهةّالدينّإذّخافتّأنّيظنّبهاّالشرّفيّدينهاّوتعيرّفيفتنهاّذلك.ّ)ّالموتّ

لآليةّالكريمةّبأنّليتّوليتني:ّليتّحرفّتمنّونصبّوالنونّللوقاية،ّوالياءّضميرّمتصلّاسم"ّليتّ".ّ

(80)ّ

ّ
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 ثانيًا: المواضع التي حذفت منها أداة النداء

 أسلوب النداء لالسترحام والحاجة  -أ

َّشِقيًّا{.)ّّّّّ عاِئَكَّربِ  َّشيب اَّوَلمَّأك نِّبد  ِّإن يَّوَهَنّالَعظم ِّمن يَّواشَتَعَلّالرَّأس  ّ (81قالّتعالىّ:}ّقاَلَّربِ 

دعاّزكرياّهللاّسبحانهّوتعالىّوسألهّالولد،ّأي:ّأنّيرزقهّهللاّالولدّمعّتفصيلّالحالّالتيّكانّعليهاّّّّّّ

زكرياّعليهّالسالمّمنّكبرّالسنّوصعوبةّاإلنجابّفيّذلكّالسن؛ّلذلكّدعاّزكرياّهللاّسبحانهّوتعالىّ

,ّوقدّقدمّقولهّ"ّرب"ّلالسترحامّفيّبأسلوبّالنداءّوحذفّأداةّالنداءّلقربّهللاّسبحانهّوتعالىّمنّالناس

ّ(.82مفتاحّالدعاء،ّوالتأكيدّ"ّبأنّ"ّللداللةّعلىّتحقيقهّبالحاجةّ)

(ّوحذفتّأداةّالنداء83ّّويجوزّحرفّحذفّحرفّالنداء،ّإالّمعّالجنس،ّواإلشارة،ّوالمستغاثّ.)ّّّّّّ

أوّألنّالمنادىّسبحانهّمعلومّّلكثرةّاالستعمالّأوّاالختصارّمنّبابّالتوقيرّواإلجاللّاكتفاءّبالمنادى

(ّمنادىّمضافّحذفتّمنهّأداةّالنداء،ّمنصوب84ّ.) (ّوالمنادىّهوّهللاّتعالىّبقولهّفيّالنداءّ)ّرب 

ّ و)ّالياء(ّالمحذوفةّّ–وعالمةّنصبهّالفتحةّالمقدرةّعلىّماّقبلّياّالمتكلمّالمحذوفةّللتخفيفّأصلهّربي 

ّإنيّوهنّالعظمّمنيّ"ّمبنيةّلجملةّ"85ّمضافّإليه)ّمني(ّمتعلقّبحالّمنّالعظمّ.) (ّوجملةّ"ّقالّرب 

ّكانّ ّفهبّليّمنّلدنكّوليا".ّوإنما "ّ ّللمقصودّمنّالدعاءّوهوّقوله ّتمهيد ّبعدها ّوهيّما نادىّرب هّ"

ّسؤالّ ّالولد ّفليسّسؤاله ّدعاه. ّوهللاّيجيبّالمضطرّإذا ّلسؤالّالولد. ّيتضمنهّمنّاضطراره ّلما تمهيدا

ّ(.86ّّفخر.ّ)توسعّلمجردّتمتعّأوّ

 أسلوب النداء للشكر  -ب

َّشِقيًّا{.)  قالّتعالىّ:}ّّّّّ عاِئَكَّربِ    (87َّوَلمَّأك نِّبد 

دعاّزكرياّهللاّسبحانهّوتعالىّللتأكيدّعلىّإجابةّالدعاءّوقربّهللاّمنهّوقبولهّالدعاءّوأنهّالّيشقىّّّّّّ

أنهّقدّعهدّمنّهللاّاالستجابةّكل ماّدعاه.ّبدعاءّهللا،ّلمّأكنّفيماّدعوتكّمنّقبلّمردودّالدعوةّمنك،ّأيّ

(ّوهوّّشكرّهللّتعالىّأياديهّعندهّمعناهّأيّقدّأحسنتّإليّفيماّسلفّوسعدتّبدعائيّإياكّفاإلنعام88ّ)
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(ّو"ّرب"ّمنادىّبحرفّنداءّمحذوفّمنصوبّبالفتحةّالمقدرةّالشتغال89ّيقتضيّأنّيشفعّآخرهّأولهّ.)

(ّوآية"ّولم90ّاءّالمتكلمّالمحذوفّللتخفيف"ّياّربي"ّمضافّإليه.)المحلّبكسرةّالمناسبةّوهوّمضافّوي

ّشقيا"ّالّمحلّلهاّمعطوفةّعلىّجوابّالنداءّ.) ّ(91أكنّبدعائكّرب 

 أسلوب النداء للتمني  - 

َّرِضيًّا{.)ّّّّّ ِّمنّآِلَّيعقوَبَّواجَعله َّربِ  ّ(92قالّتعالى:ّ}َّيِرث نيَّوَيِرث 

ذفّحرفّالنداءّفيماّسبق،ّولكنّالنداءّأوّالدعاءّجاءّفيّهذهّالصورةّتحدثّالباحثّعنّأسبابّحّّّّّ

ّالرضيّ ّورضيا: ّيكونّرضيا، ّبأن ّالتمني ّالدعاء ّبعد ّفكان ّالدعاء، ّباستجابة ّإيمان ّعلى للتمنيّألنه

بمعنىّالمرضي،ّوإطالقّالرضاّيقتضيّشمولهّللعلمّوالعملّجميعاّفالمرادّبهّالمرضيّفيّاعتقادهّوعملهّ

ّبالعلمّالنافعّوالعملّالصالحّ.)أيّاجعلهّ (ّورضيا:ّمعناهّمرضيّفهوّفعيلّبمعنىّمفعول.93ّربّمحلى 

(94ّ)ّ

 أسلوب النداء لالستفهام -د

ِّمَنّالِكَبِرِّعِتيًّا{.)ّّّّّ ّليّغ الٌمَّوكاَنِتّامَرَأتيّعاِقر اَّوَقدَّبَلغت  َّأن ىَّيكون  ّ (95قالّتعالىّ:}ّقاَلَّربِ 

اءّلالستفهام؛ّألنّهللاّتعالىّاستجابّلهّألنهّطلبّالوليّدونّتخصيصّولد،ّفلماّجاءّأسلوبّالدعّّّّّ

بشرّبالولدّاستفهمّعنّطريقتهّمعّهذهّالموانعّمنه،ّوقالتّفرقة:ّإنماّكانّطلبّالولدّوهوّبحالّيرجوّ

،ّولمّتقعّإجابتهّإالّبعدّمدةّطويلةّصارّفيهاّإلىّحالّم نّالّيولدّالولدّفيهاّبزواجّغيرّالعاقرّأوّتسرٍ 

ّ(.96لهّفحينئذّاستفهمّوأخبرّعنّنفسهّّبالكبر)

 أسلوب النداء للطلب وتأكيد االستجابة -هـ 

ّت َكلِ َمّالن اَسَّثالَثَّلياٍلَّسِويًّاّّّّّ ّاجَعلّليّآَية ّقاَلّآَيت َكَّأال  ّ(97ّ{.) قالّتعالىّ:}ّقاَلَّربِ 

لبّوتأكيدّاالستجابةّ"ّبآيةّ"ّأيّدليلّويدعوّمنّجاءّبعدّالمنادى"ّربّ"ّفعلّأمرّلداللةّعلىّالطّّّّّ

(ّواآليةّهيّعالمة98ّهللاّعالمةّودليالّعلىّوجودّماّوعده،ّلتستقرّنفسهّويطمئنّقلبهّبماّوعدهّهللاّبه.)



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

378 

يطلبهاّزكرياّمنّهللاّعزّوجلّليعرفّبهاّصحةّهذاّوكونهّمنّهللا،ّورويّأنّزكرياّعليهّالسالمّلماّعرفّ

ذلكّعاقبهّهللاّتعالىّبأنّأصابهّبذلكّالسكوتّعنّكالمّالناس،ّوذلكّوإنّلمّيكنّعنّثمّطلبّاآليةّبعدّ

ّ(99ّّمرضّخرسّأوّنحوهّففيهّعلىّكلّحالّعقاب.)

 الفصل الثالث 

ويدرسّالتحوالتّالتيّتطرأّعلىّأساليبّالنداءّفيّسورةّمريمّمنّخاللّالمواضعّالتيّحذفتّمنهاّّّّّّّ

األساليبّمنّإيحاءاتّدلتّعلىّأسلوبّالنداءّمنّخاللّاللفظّدونّذكرّأداةّالنداء،ّوماّتضمنتهّتلكّ

ّألداةّالنداءّأوّالمنادىّبشكلّصريح.

 أسلوب النداء الخفي -أ

َّخِفيًّا{.)ّّّّّ  (100ّقالّتعالى:ّ}ِّإْذَّناَدىَّربَّه ِّنَداء 

فيهّطلبّإقبالّالذاتّالنداءّأصلهّرفعّالصوتّبطلبّاإلقبال.ّويطلقّالنداءّكثيراّعلىّالكالمّالذيّّّّّّ

ّحروفّالنداء.ّ ّطلبّاإلقبال ّبها ّيفتتح ّالحروفّالتي ّفلذلكّسميت ّكالم ّلوعي ّالذهن ّإقبال ّأو لعمل

ويطلقّعلىّالدعاءّبطلبّحاجةّإنّلمّيكنّفيهّنداءّألنّشأنّالدعاءّفيّالمتعارفّأنّيكونّجهرا.ّأيّ

ّياّرب.ّبصوتّخفي.ّتضرعاّألنهّأوقعّفيّنفسّالمدعو.ّومعنىّالكالمّأنّزكرياّقال:ّ

ّرأىّأنهّأدخلّفيّاإلخالصّمعّرجائهّأنّهللاّيجيبّدعوتهّلئالّتكونّّّّّّ وإنماّكانّخفياّألنّزكريا

استجابتهّمماّيتحدثّبهّالناس.ّفلذلكّلمّيدعهّتضرعاّوإنّكانّالتضرعّأعونّعلىّصدقّالتوجهّغالباّ

مةّمنّمخالطةّالرياء.ّوالّمنافاةّفيّكونهّولعلّيقينّزكرياّكافّفيّتقويةّالتوجه،ّفاختارّلدعائهّالسال

ّ(101نداءّوكونهّخفيا.ّألنهّنداءّمنّيسمعّالخفاءّ.)

قالّبعضّالمفسرين:ّإنماّأخفىّدعاءه،ّلئالّينسبّفيّطلبّالولدّإلىّالرعونةّلكبره.ّحكاهّالماورديّّّّّّ

وقالّآخرون:ّإنماّأخفاهّألنهّأحبّإلىّهللاّألنّهللاّيعلمّالقلبّالتقيّويسمعّالصوتّالخفي.ّوقالّبعضّ
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يقولّخفية:ّياّرب،ّياّرب،ّياّوقدّنامّأصحابه،ّفجعلّيهتفّبربهّّ-عليهّالسالمّ-السلف:ّقامّمنّالليل

ّ(102ّرب،ّفقالّهللا:ّلبيك،ّلبيك،ّلبيك.)

وإعرابّاآليةّالكريمةّعلىّالنحوّاآلتي:ّ"ّإذّنادىّربهّنداءّخفياّ"ّإذ:ّظرفّلماّمضىّمنّالزمنّّّّّّ

وهوّمتعلقّبرحمةّربكّأيّرحمةّهللاّإياهّوقتّأنّناداهّوقيلّالعاملّفيهّذكرّوقيلّهوّبدلّاشتمالّمنّ

ّصفةّزك ّوخفيا ّمطلق ّمفعول ّونداء ّهو ّتقديره ّمستتر ّوالفاعل ّالظرف ّإليها ّمضاف ّنادى ّوجملة ريا

(.103)ّ

 أسلوب النداء لالطمئنان  -ب

 (104ّقالّتعالىّ:}َّفَناَداَهاِّمنَّتْحِتَهاَّأالََّّتْحَزِنيَّقْدَّجَعَلَّربُِّكَّتْحَتِكَّسِريًّا{.)ّّّّّ

اختلفّالمفسرونّفيّالمرادّبذلكّأي:ّالذيّناداهاّمنّهو؟ّفقالّالعوفيّوغيره،ّعنّابنّعباسّأنّّّّّّ

الذيّناداهاّهوّجبريلّعليهّالسالم؛ّألنّعيسىّعليهّالسالمّلمّيتكلمّحتىّأتتّبهّقومها.ّوكذلكّقالّ

يلّعليهّالسالم،ّأي:ّسعيدّبنّجبير،ّوالضحاك،ّوعمروّبنّميمون،ّوالسدى،ّوقتادةّإنّالذيّناداهاّجبّر

ّوناداهاّ ّابنها، ّهو ّقالّالحسن: ّقال: ّعنّقتادة ّعنّمعمر، ّالرازق، ّوقالّعبد ّالوادي. ّمنّأسفل ناداها

ّ(105لالطمئنانّبأنّالّتحزنّ.)

وذكرّبعضّالمفسرينّأنّضميرّالرفعّالمستترّفيّ"ّناداها"ّعائدّإلىّماّعادّعليهّالضميرّالغائبّّّّّّ

ّناداها ّعندّوضعهّقبلّأنّّفيّ"حملته"،ّأي: ّأنهّناداها ّلتحقيقّذلك،ّواإلفادة ّمنّتحتها" المولود.ّوقيد"

ّترفعهّمبادرةّللتسليةّوالبشارةّوتصويراّلتلكّالحالةّالتيّهيّحالةّتمامّاتصالّالصبيّبأمهّ.

منّّوقولهّ"أالّتحزني"ّتفسيريةّلفعل"ّناداها"،ّأيّأنّحالتكّحالةّجديرةّبالمسرةّدونّالحزنّلماّفيهاّّّّّ

ّ(106ّّالكرامةّاإللهيةّّ.)

ّ

ّ
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 الخاتمة والنتائج :

بعدّأنّرأيناّأثرّأسلوبّالنداءّفيّالقصّالقرآنيّفيّسورةّمريم،ّيمكنّأنّنصلّإلىّمجموعةّمنّّّّّّ

ّالنتائجّعلىّالنحوّاآلتي:

ّلتوضيحّالمعنىّالمرادّمنّالنداءّوخروجهّعنّ -1 ّشيقا يمثلّأسلوبّالنداءّفيّالقصّالقرآنيّأسلوبا

ناهّالحقيقيّوهوّالدعاءّإلىّأسلوبّالنداءّللتوبيخّمثلّ:"ّياّأختّهارونّ"ّوأسلوبّالنداءّلالستنكارّمع

مثل:ّ"ّياّإبراهيمّ".ّوأسلوبّالنداءّلَلمرّمثل:"ّياّيحيى".ّوأسلوبّالنداءّللتمنيّالذيّغالباّماّيكونّ

ليهاّالسالمّبأنهّجميلّوفيهّلتمنيّشيءّجميلّإالّأنهّخرجّعنّذلكّإلىّتمنيّالموتّالذيّتراهّمريمّع

ّالخيرّنظراّللحالةّالتيّكانتّعليها.

ّإلىّ -2 ّالنداءّفيّاللغة أسلوبّالنداءّالذيّيفهمّمنّالسياقّدونّذكرّألدواتّالنداءّالتيّيعرفّبها

أسلوبّاللفظّالصريحّللنداءّمثل:"ّفناداها".ّمعّذكرّداللةّالضميرّالهاءّفيّفناداهاّوإلىّمنّيعودّوآراءّ

ّنّوالنحاةّفيّذلك،ّوكذلكّمثل:"ّوناديناه"ّوعالمّيدلّذلكّاألسلوبّوالحكمةّمنّهذهّاألساليب.المفسري

 المصادر والمراجع: 

ّط -1 ّالتنوخي، ّالدين ّعز ّتحقيق: ّفيّالنحو، ّمقدمة ّخلفّبنّحيان: ّمطبوعاتّمديرية1ّاألحمر، ،

ّم.1961ّهـ1381ّإحياءّالتراثّدمشق،ّ

ّالّر -2 ّشرح ّالحسن: ّبن ّمحمد ّالحفظيّاإلستراباذي، ّحسنّمحمد ّتحقيق: ّالحاجب، ّابن ّلكافية ضي

 م.1966،ّجامعةّاإلمامّمحمدّبنّسعودّاإلسالمية1ّويحيىّبشيرّمصطفى،ّط

ّالكتابّالعزيز،ّ -3 ّفيّتفسير ّالوجيز ّالمحرر ّالحقّبنّغالبّبنّعطية: ّعبد ّمحمد ّأبو األندلسي،

 م.2001ّهـ1422ّ،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنانّ،1تحقيق:ّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّط

،ّمطبعةّمدني1ّاألندلسي،ّأبوّحيانّاألندلسي:ّارتشافّالضرب،ّتحقيق:ّرجبّعثمانّمحمد،ّط -4

 م.1998ّّهـ1418ّرة،ّالقاه
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ّالرزاقّ -5 ّعبد ّتحقيق: ّالتفسير، ّعلم ّفي ّالمسير ّزاد ّالرحمن: ّعبد ّالفرج ّأبو ّالدين ّجمال الجوزي،

 ه.ـ1422ّ،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت1ّالمهديّط

،ّدار2ّالحمد،ّعليّتوفيقّالحمد،ّويوسفّجميلّالزعبي:ّالمعجمّالوافيّفيّأدواتّالنحوّالعربيّطّ -6

ّم.1993ّهـ1414ّاألمل،ّاألردن،ّ

ّطّ -7 ّهارون، ّالسالم ّعبد ّتحقيق: ّالكتاب، ّبنّعثمانّبنّقنبر: ّبشرّعمرو ّأبو ّمكتبة3ّسيبويه، ،

 م.1988ّالخانجي،ّالقاهرة،ّ

ّتحقيق:ّد.محمودّمحمدّ -8 ّأمانيّالشجري، ّالحسني: ّبنّحمزة ّهبةّهللاّبنّعليّبنّمحمد الشجري،

 م.1992ّّهـ1413ّ،ّمطبعةّالمدني،ّالقاهرة،1ّالطناحي،ّط

ّالتفسير،ّ -9 ّعلم ّمن راية ّوالد  ّالراوية ّبين ّالجامع ّالتقدير ّفتح ّمحمد: ّبن ّعلي ّبن ّمحمد الشوكاني،

 مّ.2007ه،1428ّ،ّدارّالمعرفةّّبيروت4ّتحقيق:ّيوسفّالغوش،ّطّ

ّبإيجاز،ّط -10 ،ّدار1ّالشيخلي،ّبهجتّعبدّالواحد:ّبالغةّالقرآنّالكريمّفيّاإلعجازّإعراباّوتفسيرا

 م.2001ّّه،ـ1422ّن،ّاألردن،ّالنشرّمكتبةّدنديس،ّعما

صافي،ّمحمود:ّالجدلّفيّإعرابّالقرآنّوصرفهّوبيانهّمعّفوائدّنحويةّهامة،ّطبعةّمزيدةّبإشرافّ -11

 مّ.1995ّّ-هـ3ّّ،1416ّدارّالرشيد،ّمؤسسةّاإليمان،ّبيروت،ّط،ّاللجنةّالعلميةّبدارّالرشيد

ّالميزانّفيّتفسيرّالقرآنّج -12 ّمحمدّحسين: ّط14ّالطبطبائي، ،1ّ ّاألعلميّللمطبوعاتّّ، مؤسسة

 م.1997ّّّه،ـ1417ّبيروت،ّ

 م.1984ّابنّعاشور،ّمحمدّالطاهر:ّتفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّ -13

 م.1975ّّّ،ّدارّالمعارف،ّمصر،3ّعباس،ّحسنّعباس:ّالنحوّالوافي،ّط -14

ميلّبديعّيعقوب،ّابنّعصفور،ّأبوّالحسنّعليّبنّمؤمنّبنّمحمد:ّشرحّجملّالزجاج،ّتحقيق:ّأ -15

 م.1998ّّّه،ـ1419ّ،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،1ّطّ
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،ّدار20ّابنّعقيل،ّبهاّالدينّعبدّهللا:ّشرحّابنّعقيل،ّتأليفّمحمدّمحييّالدينّعبدّالحميد،ّط -16

 مّ.1980هـ،1400ّمصرّللطباعة،ّمصرّ

ّط -17 ّالدروسّالعربية، ّجامع ّمصطفى: ّوال30الغالييني، ّللطباعة ّالعصرية ّالمكتبة ّبيروت،ّ، نشر،

 م.1994ّهـ،1414ّ

ّط -18 ّوالقرآن، ّاللغة ّفي ّالنداء ّمحمد: ّأحمد 1ّفارس، ّبيروت، ّاللبناني، ّالفكر ّدار ه،ـ1409ّ،

 م.1989ّ

ّنجاتي،ّط -19 ّالنجارّوأحمد ّأحمد ّتحقيق: ّمعانيّالقرآن، ّيحيىّبنّزياد: ّأبوّزكريا ّعالم3ّالفراء، ،

 م.1983ّهـ،1403ّالكتب،ّبيروت،ّ

ّالضامن،ّ -20 ّصالح ّحاتم ّتحقيق: ّالقرآن، ّإعراب ّمشكل ّطالب: ّأبي ّبن ّمكي ّمحمد ّأبو القيسي،

ّم.1984ّّّه،ـ1405ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّ

،2ّابنّكثير،ّالحافظّأبوّالفداءّإسماعيل:ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّتحقيق:ّساميّمحمدّالسالمة،ّط -21

 م.1995هـ،1420ّدارّطيبةّالسعودية،ّالرياض،ّ

أبوّالعباسّمحمدّبنّيزيد:ّالمقتضب،ّتحقيق:ّمحمدّعبدّالخالقّعضيمة،ّبيروت:ّعالمّالمبرد،ّ -22

 الكتب.ّ

ّط -23 ّالعرب، ّلسان ّمنظور: ّبن ّمكرم ّبن ّمحمد ّمنظور، 3ّابن ّصادر، ّدار ّبيروت: ه،1414ّ،

 م.1994ّ

،2ّالنحاس،ّأبوّجعفرّأحمدّبنّمحمدّبنّإسماعيل:ّإعرابّالقرآن،ّتحقيق:ّالشيخّخالدّالعلي،ّط -24

ّم.2008ّّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنانّـ1429ّّ

 ،ّدارّالمعرفةّالجامعية،ّاإلسكندرية،ّمصر.1ياقوت،ّد.ّمحمودّسليمان:ّإعرابّالقرآنّالكريم،ّط -25
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،ّدار1ّابنّيعيش،ّموفقّالدينّأبوّالبقاءّيعيشّبنّعليّالموصلي:ّشرحّالمفصلّللزمخشري،ّط -26

 م.2001ّه،ـ1422ّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّ

ّ

 الهوامش:

ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ(15/315ّلسانّالعرب،ّالبنّمنظورّ)ّ -1

 (2179ّّارتشافّالضربّمنّلسانّالعرب،ّألبيّحيانّاألندلسي)ّ -2

 المرجعّالسابقّ -3

 (2ّّ/182ّكتاب،ّّلسيبويه،ّ)ّال -4

 (177ّّ/2شرحّجملّالزجاج،ّالبنّعصفور،) -5

 (62ّّّ/16تفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،)ّ -6

 (80ّالنداءّفيّاللغةّوالقرآن،ّأحمدّمحمدّفارس،ّّ)ّ -7

 (2/229ّالكتاب،ّ) -8

ّ(127ّّ/2شرحّالمفصل،ّالبنّيعيش،ّ) -9

 (406ّّ/1اإلستراباذي،ّّ)شرحّالرضيّلكافيةّابنّالحاجب،ّ -10

 (4/202المقتضب،ّللمبردّ،) -11

 (3ّ/148ّجامعّالدروسّالعربية،ّالغاليينيّ،)ّ -12

ّ(9ّّّ/4النحوّالوافي،ّحسنّعباس،ّ) -13

ّ(74ّمقدمةّفيّالنحو،ّخلفّاألحمر،ّّ)ّ -14

 (3ّ/258ّشرحّابنّعقيل،ّّ)ّ -15
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 (4/204ّالمقتضب،ّ) -16

 (663ّالمعجمّالمفصلّفيّعلومّالبالغة،ّإنعامّفوالّعكاوي،ّّ) -17

ّ(4/25ّالنحوّالوافيّ،)ّ -18

 (1/154ّجامعّالدروسّالعربيةّ،)ّّ -19

 (3/258ّشرحّابنّعقيلّّ)ّ -20

 (370ّّالمعجمّالوافيّفيّالنحوّالعربي،)ّّ -21

 (31ّّ/4النحوّالوافيّ،ّ) -22

 (3/259ابنّعقيل،ّ)ّ -23

ّ(4/209ّالمقتضبّ،)ّ -24

 (4ّّّ/20ّّأوضحّالمسالكّإلىّألفيةّابنّمالك،ّابنّهشام،ّ) -25

 (259ّّ/3عقيل،ّّ)ّّشرحّابنّ -26

 (4ّ/32ّالنحوّالوافي،ّ) -27

 (371ّّالمعجمّالوافي،ّّ) -28

 (664المعجمّالمفصلّفيّعلومّالبالغةّّد.ّإنعامّّ،)ّ -29

ّ(379ّالمعجمّالوافي،ّ)ّ -30

 )ّ(371ّالمرجعّالسابق،ّ -31

ّ(7سورةّمريمّاآليةّ) -32

 (16/274إعرابّالقرآنّوصرفهّوبيانه،ّصافي،ّّ) -33

 (74ّاألحمر،ّ)ّمقدمةّفيّالنحو،ّخلفّ -34

 6/129بالغةّالقرآنّالكريمّفيّاإلعجازّإعراباّوتفسيراّبإيجاز،ّالشيخلي،ّ -35
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 (4/6ّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّابنّعطيةّ،)ّ -36

ّ(13ّسورةّمريمّاآليةّ) -37

 (8/279ّالجدلّفيّإعرابّالقرآن،ّ) -38

 (16/75ّتفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،)ّ -39

 (5/216كثير،ّ)تفسيرّالقرآنّالعظيم،ّابنّ -40

ّ(16ّ/75ّتفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،ّ) -41

ّ(27ّسورةّمريمّ،) -42

 888فتحّالتقديرّللفراءّ -43

 14/44جّ–الطبطبائيّّ–تفسيرّالقرآنّالعظيمّ -44

 (5ّ/228البغويّجّ -45

2800ّإعرابّالقرآن،ّياقوتّ -46

ّ(46سورةّمريمّاآليةّ) -47

 (16/119تفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،) -48

ّ(16/891ّالجامعّبينّفنيّالروايةّوالدرايةّمنّعلمّالتفسير،ّالشوكاني،)ّّفتحّالقدير -49

 (2812إعرابّالقرآنّالكريم،ّياقوت،ّ) -50

ّ(28سورةّمريمّاآليةّ) -51

 (8ّ/292ّالجدلّفيّإعرابّالقرآنّ،صافي،ّ)ّ -52

 (564ّإعرابّالقرآنّ،النحاسّّ،)ّ -53

 (4ّّ/13ّّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّابنّعطية،ّ)ّ -54

ّ(95ّ/16تفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشورّّ،)ّ -55
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 (5/227ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّابنّكثير،ّ) -56

 (2/167ّّمعانيّالقرآن،ّالفراء،ّ)ّ -57

 (564ّّإعرابّالقرآن،ّالنحاس،ّ)ّ -58

ّ(42ّسورةّمريمّاآليةّ) -59

 ّ(2/415ّأماليّالشجري،ّالشجري،ّ)ّ -60

 (304ّّ/16الجدلّفيّإعرابّالقرآن،ّصافيّ،) -61

ّ(567ّإعرابّالقرآن،ّالنحاسّ،) -62

ّ(4/19الوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّابنّعطيةّ،) -63

 (16/890فتحّالقديرّالجامعّبينّفنيّالروايةّوالدرايةّمنّعلمّالتفسير،ّالشوكاني،ّ) -64

ّ(43سورةّمريمّاآليةّ) -65

 (341أماليّالشجري،ّالشجري،ّ)/ -66

 (16/115تفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشورّ،) -67

ّ(44سورةّمريمّاآليةّ) -68

 (16/116تفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،) -69

ّ(4ّ/18ّّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّابنّعطية،ّ)ّ -70

ّ(45سورةّمريمّاآليةّ) -71

 18ّ/4المحررّالوجيزّج -72

 6/2809ياقوتّجّّ–إعرابّالقرآنّ -73

 891فتحّالتقديرّ -74

 887ّيرّزادّالمس -75
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ّ(23سورةّمريمّاآليةّ)ّّ -76

 86ص/16ّّتفسيرّالتحريرّابنّعاشورّجّ -77

221ّّ/ّص5ّابنّكثيرّجّ -78

 10ص4ّّّابنّعطيةّجّّ–المرجعّ/ّالمحررّالوجيزّ -79

 ياقوتّ–إعرابّالقرآن2797ّّ -80
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 ص:الملخ  

ّعامّبوجهّالكهفّسورةّفيّبقوةّبرزتّوالتيّوالسكون(ّالحركةّثنائية)ّعنّالدراسةّهذهّتكشفّّّّّ

ّالقرآنيّالخطابّفيّوالسكوّنّالحركةّوتجلياتّمواطنّالدراسةّبينتّوقدّخاص،ّبوجهّالفتيةّوقصة

ّّالنصي.ّاإلنجازّفيّودورها

كماّأنّالحركةّوالسكونّتحافظانّعلىّتوازنّاألحداثّفيّالحياةّالدنياّواآلخرة،ّكماّجاءتّحركةّّّّّّ

ّالزمانيةّوالمكانيةّ ّالسرديةّوأبعادها ّفيّالقصةّوحبكتها توظيفّالشخصياتّالرئيسية)ّأصحابّالكهف(

ّمبرزةّالسمةّاإلعجازيةّاللغويةّللخطابّالقرآني.

ّ.الكهفّالعجيب،ّالسكون،ّالحركة،ّ:المفاتيحّالكلماتّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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The Consistance of Movement and Stillness in Surat Al-Kahf 

The Cave Story Model 

ABSTRACT 

THIS RESEARCH REVEALS THE BILATERAL (MOVEMENT AND STILLNESS) WINCH 

EMERGED STRONGLY IN THE CAVE IN GENERAL AND IN THE YOUNG STORY 

PARTICULARLY. THIS STUDY SHOWED THE POSITION AND THE ASPECT OF MOVEMENT 

AND STILLNESS IN THE QUR'ANIC DISCOURSE AND ITS ROLE IN THE TEXT 

ACHIEVEMENT. AS THE MOVEMENT AND STILLNESS MAINTAIN THE EVENTS BALANCE 

IN THIS LIFE AND IN THE HEREAFTER, THE IDENTIFYING AND USING OF MAIN 

CHARACTERS IN THE CAVE STORY IN ADDITION TO THE STORY PLOT AND ITS 

TEMPORAL AND SPATIAL DIMENSIONS HAVE HIGHLIGHTED THE MIRACULOUS 

LINGUISTIC FEATURES OF THE QUR'ANIC DISCOURSE. 
KEYWORDS: MOVEMENT, STILLNESS, FANTAZIA, THE CAVE 

ّ

ّ:توطئة

أنّتمسَرحّبإسكتشّصامتّ)ّمقطعّّ-الواردةّضمنّخطابّقرآنيّ-تصلحّقصةّأصحابّالكهفّّّّّّ

منّمسرحية(ّجراءّحمولتهّالرمزيةّالثقيلة،ّوالتيّتؤديّرساالتّكثيرةّبكالمّقليل،ّفقدّأوصلواّللناسّفكرةّ

ّللناسّفكرةّالبعثّدونّأنّيخوضواّمعركةّأوّيحدثّو ّالمرِسلّالحفاظّعلىّالدينّوأثبتوا اّضوضاءّفمثلوا

ّالثانيّوالعجيبّفيّالوقتّنفسه،ّوهذاّماّدفعنيّالختيارّقصةّأصحابّالكهفّلتكونّموضوعّبحثي.ّ

ّنظري،ّّّّّّ ّتصور ّإلى ّيحتاج ّودالالت ّأوجه ّحمَّال ّنصّبوصفه ّمع ّالتعامل ّأن ّفيه ّشك ّال ومما

قةّعلىّاإلنجازّلتتبينّمقاصده،ّوتتنوعّوانطالقةّجادةّيتسلحّبهاّالقارئّليستمدّمنّهذاّالنصّالقدرةّوالطا
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،ّ(1)وجهاتّالنظرّإليه،ّوإخراجّالنصّمنّ)ّحيزّالوقوفّبينّالمعنىّالمنقضيّوالمعنىّالذيّالّينتهي(

ّوهماّ ّوالسكون، ّوهيّالحركة ّالنصّوتسيطرّعليه ّتالزم ّثنائية ّقراءتيّللنصّلفتّانتباهيّوجود وعند

دبيةّوالنقدية،ّفمظاهرّالوجودّوأدواتهّتتميزّبالحركةّوتدفقّمصطلحانّفلسفيانّشائعانّّفيّالدراساتّاأل

الحياة،ّوالّوجودّلشيءّالّيتحرك،ّكماّالّيوجدّحركةّدونّشيءّعلىّاإلطالق،ّوعليهّفالحركةّليستّ

،ّأماّالسكونّفالّيعنيّالسباتّفهوّ(2)صفةّأوّظاهرةّبلّهيّالماهيةّالحقيقيةّأوّالجوهريةّلكلّموجود

قدّأدىّوظيفةّإبالغيةّفيّالخطابّالديني،ّفحاولتّتتبعهاّوفقّمنهجّعلميّيضبطها،ّالحاضرّالغائب،ّّو

فاتكأتّعلىّالمنهجّالبنيوي،ّوأدبيةّترودورفّمستعينةّبتقسيمهّللنصّإلىّمقاطعّتحتويّعلىّوظائفّ

أخرىّوثنائياتّتتصلّبالثنائيةّالرئيسيةّالحركةّوالسكون،ّولمّأقفّعندّهذاّالحدّفقدّتدخلتّآلياتّمناهجّ

لحلّبعضّاإلشكالياتّالتيّتعلقتّبهذهّالثنائية،ّثمَّّجاءّتحليلّالنصّمتخذا ّالعناوينّالتالية:ّفيّالعالقةّ

بينّالقصةّوعنوانّالسورة،ّوعنوانّالقصة،ّومقاطعّالنصّوتحليلّهذهّالمقاطع،ّثمّذيلتّالدراسةّبخاتمةّ

َنّفيهاّأهمّالنتائج. و  ّد 

 أ. المدخل:

منّإلقاءّالضوءّّ-التيّهيّجزءّمنّالسورةّّ-الّبدّقبلّالمضيّفيّتحليلّقصةّأصحابّالكهفّّّّّ

علىّموقعهاّمنّباقيّالسور،ّومكانهاّداخلّالسورة؛ّوذلكّلتلمسّالوشائجّالتيّتشدهاّبغيرهاّوالمحيطةّ

ّبها.

 ا. موقع السورة من القرآن:

ّوكلماّّّّّ ّالكهفّفيّوسطّالقرآنّأجزائه ّوجاءتّبينّسورةّتقعّسورة ّالمحور، ّوبالتاليّفهيّتتبوأ ته،

ّثمّ ّاإلسراء ّثم ّمريم ّسورة ّفتأتي ّللنزول ّبالنسبة ّولكن ّالمصحف، ّلترتيب ّبالنسبة ّمريم ّوسورة اإلسراء

                                                 

وتأويلّالنص،ّحماديّصمود،ّقراءةّفيّنصّشعريّمنّديوانّأغانيّمهيارّالدمشقيّألدونيس،ّضمنّصناعةّالمعنىّّ-1
ّ.351م،ّص1992منشوراتّكليةّاآلدابّبمنوية،ّتونس،ّ

ّ.8م،ّص1993الحركةّوالسكونّفيّشعرّماّقبلّاإلسالمّ)ّدراسةّتحليلية(،ّكليةّاآلداب،ّهاللّمحمدّجهاد،2ّّ-
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ّنسبةّ ّحول ّاإلشكالية ّمريم ّعالجتّسورة ّالكهفّفحين ّسورة ّفي ّحضورا ّيسجل ّالموقع ّوهذا الكهف،

ا (بدايةّسورةّالكهفّإلىّهللا،ّنجدّصدىّذلكّفيّّالمسيحّ َّّللاَّ َّوَلد  ّاتََّخَذ َّقال وا ّالَِّذيَن ،ّولماّ(1))َوي ْنِذَر

ّالفتية،ّ ّقصة ّخالل ّمن ّالقضية ّالكهفّهذه ّعالجتّسورة ّالبعثّفقد ّفكرة ّتعالج ّاإلسراء كانتّسورة

ّوبالتاليّالّتكونّسورةّالكهفّبمعزلّعنّمناقشةّقضاياّمهمةّتساهمّفيّترابطّالسورّوانسجامها.ّّ

ّكلّجمعةّّّّّّ ّمأمورونّبقراءتها ّالكهفّأننا ّلسورة ّالمائزة ّ(2)ولعلّالعالمة ّحركةّ، ّالتكرارّيهبها وهذا

لتصبحّطقساّأسبوعياّنمارسه،ّوهذهّحركةّماديةّمحسوسة،ّتتولدّعنهاّحركةّمعنويةّتحثّعلىّالتدبرّ

ّواالنتفاعّبتعليماتها.ّّّّ

 . موقع القصة من السورة 2

ّلتفاصيلّاإلنشاءّّّّّ ّقصٍصّبأسلوٍبّمكثٍفّومركز،ّواختفاٍء ّالكهفّأربَع ّ؛ّربماّألن(3)ّطرحتّسورة

منهَجّالقصةّالقرآنيةّفيّهذاّالجانبّ)ّيختارّلقطاتّحيةّمنّالوقائعّالتاريخية،ّوالّيثقلهاّبماّهو)ّتافه(ّ

ّّو(4)منّالجزئياتّوالتفاصيلّالتيّتصرفّالفكرّعنّالتدبرّواالعتبار( ّواحد،ّ، ّالقصصّخيٌط ّهذه يشد 

وهوّتمثيلّالفتنةّبأنواعها:ّالدين)ّقصةّالفتية(،ّوالمال)ّأصحابّالجنتين(،ّوالسلطة)ّذوّالقرنين(،ّوالعلمّ

ّموسى ّلتعلنّمسؤوليتهاّّ)سيدنا ّالقصص، ّالشيطانّتتمحورّبينّهذه ّالصالح(،ّونلمحّقصة معّالعبد

ّعنّإثارةّالفتنّوالشر.

ةّمعّباقيّالقصصّبمعالجةّالفتن،ّولكنهاّتميزتّأنهاّتصدرتّالسورةّوطرحتّتشاركتّقصةّالفتيّّّّّ

ّالحلّلمعالجةّباقيّالفتنّخاصةّأنّ فتنةّالدينّوعالجتهاّفيّالقصةّنفسها،ّوبالتاليّيمكنّالوثوقّبهذا
                                                 

ّ.4سورةّالكهف،ّآيةّّ-1
ّ-2/399رواهّالحاكمّ""منّقرأّسورةّالكهفّفيّيومّالجمعةّأضاءّلهّمنّالنورّماّبينّالجمعتين"،ّ قالّرسولّهللاّ-2

(ّوالحديث:ّقالّابنّحجرّفي"ّتخريجّاألذكار"ّحديثّحسن،ّوقال:ّوهوّأقوىّماّوردّفيّقراءة3ّّ/249ّّوالبيهقيّ)
ّ(.6470حيحّالجامع"ّ)(،ّوصححهّالشيخّاأللبانيّفي"ّص6ّّ/19انظر:"ّفيضّالقدير")ّ سورةّالكهف،

انظر:ّالشحات،ّمحمدّمحمد،ّالتكثيفّوالتركيزّفيّالقصةّالقرآنية،ّمجلةّالوعيّاإلسالمي،ّوزارةّاألوقافّوالشؤونّّ-3
ّ.www.alwaei.com/site/index.phpم،560ّ،2011ّاإلسالمية،ّمجلةّكويتيةّشهريةّجامعة،ّرقمّالعدد

ّ.87م،ّص1974ّالتهامي،ّنقرة:ّسيكولوجيةّالقصةّفيّالقرآن،ّالشركةّالتونسيةّللتوزيع،ّّ-4

http://www.alwaei.com/site/index.php
http://www.alwaei.com/site/index.php
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ّالسورةّالرسول ّاألولىّمن ّبحفظّاآلياتّالعشر ّمنّضمنهاّ-حثنا ّالفتية ّقصة ّمنّّ-وبداية لتحفظنا

ّإلىّّ(1)ظهورّالمسيخّالدجال ّومنّشأنّذلكّالحفظّأنّيوصلنا ّالفتنّاألربع، فيّالمستقبلّحامالّمعه

ّسكونّنبرأّبهّمنّهذهّالفتن.ّّ

وّالحالّمعّباقيّالقصص،ّولمّنلمحّومنّجهةّأخرىّغابّفيهاّالحوارّمعّالطرفّالمنازع،ّكماّهّّّّ

إالّحواراّبمدةّمكثهمّونومهم،ّوهذاّتطلَّبّجهداّفيّالبحثّعنّمصادرّجديدةّللكشفّعنّالبنىّالسرديةّ

ّفيّالنصّالقرآني.ّّّّ

:  ب. الن ص 

َّأْصَحاَبّاْلَكْهِفّوَّّ(:ّيبدأّالنصّالقرآنيّمنّاآليةّالتاسعةّمنّقولهّتعالىّّّّّ ِقيِمَّكان واَّأْمَّحِسْبَتَّأنَّ الرَّ

َّعَجب ا ّآَياِتَنا 2ّ)ّ)ِمْن ِّسِنيَنّ (إلىّاآليةّالخامسةّوالعشرينّمنّقولهّتعالى:ّ( ِّماَئٍة َّثاَلَث ِّفيَّكْهِفِهْم َوَلِبث وا

اّ) واِّتْسع  َماَواِتَّواأْلَْرِضّّۖ  (ّق ِلَّّللاَّ ّأَْعَلم ِّبَماَّلِبث وا25َّواْزَداد  ّالسَّ ْمِّمْنّّۖ  َأْبِصْرِّبِهَّوَأْسِمْعّّۖ  َله َّغْيب  َماَّله 

ا ْكِمِهَّأَحد  ِّفيّح  َّواَلّي ْشِرك  وِنِهِّمْنَّوِليٍ  ّصدقّهللاّالعظيم.ّ(3ّ)ّ)د 

  . بنية النص:

ّ:.أسلوبية عتبة القصة1

ِقيِمَّكان واّأَّ( بدأتّقصةّالفتيةّمنّاآليةّالتاسعةّمنّسورةّالكهف:ّّّّّّ َّأْصَحاَبّاْلَكْهِفَّوالرَّ ْمَّحِسْبَتَّأنَّ

وإذاّأردناّأنّنضعّعنوانا،ّيجوزّلناّأنّنقتطعهّمنّالنصّالقرآنيّ]ّأصحابّالكهِفّّ(4)ّ)ِمْنّآَياِتَناَّعَجب ا

والرقيِم[،ّوبهذاّتكونّجملةّالعنوانّمركبةّمنّالمضافّوالمضافّإليهّوالعطف،ّوقدّنسبهمّهللاّجلّوعالّ

                                                 

عنّأبيّالدرداءّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال:"ّمنّحفظّعشرّآياتّمنّأولّسورةّالكهف،ّعصمّمنّالدجال"ّّ-1
"ّمنّقرأّالعشرّاألواخرّمنّسورةّالكهفّعصمّمنّرواهّمسلم.ّوعنّأبيّالدرداءّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال:

ّفتنةّالدجال"،ّورواهّمسلمّأيضا.
ّ.9الكهف،ّآيةّّ-2
ّ.25الكهف،ّآيةّّ-3
ّ.9الكهف،ّآيةّّ-4
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الذيّنامواّإلىّالكهف،ّوالرقيمّمعطوفّعلىّالكهف،ّلكنهّمتعلقّبه،ّوأضيفواّإلىّالكهفّباعتبارّالمكانّ

ّاختلفّ ّوقد ّأسماءهم، ّدونوا ّعليهم ّظهروا ّلما ّقومهم ّأن ّباعتبار ّعطفا ، ّالرقيم ّإلى ّأضيفوا ّكما فيه،

المفسرونّفيّتفسيرّالرقيمّفاتسعتّمعجميةّالكلمةّإلىّالقريةّوالواديّالذيّفيهّالكهف،ّوإلىّاللوحّالذيّ

الّتخرجّعنّزيادةّإيضاحّقصةّالفتيةّإماّكتبتّفيهّأسماءّوقصةّالفتيةّالنوام،ّوالكلب،ّوهذهّالمعانيّ

ّبعضّالمفسرينّ ّوإنّرجح ّكلبهم، ّذكر ّأو ّقصتهم، ّكتابة ّأو ّالوادي( ّاسم (ّ ّمكانهم وأذهبّّ-بتحديد

ّاللوحّّ-معهم ّعلى ّالرقيم ّاسم ّي حمل ّأن ّواألفضل ّالمغامسي) ّومنهم ّأسماؤهم ّفيه ّالمكتوب ّاللوح أنها

والدليلّعلىّذلكّمنّالقرآن،ّّ-كماّقالّبعضّالفضالءّ-واديالمكتوبّفيهّأسماؤهم،ّالّعلىّالقريةّأوّال

فإنّأولّماّنفسرّبهّالقرآنّهوّالقرآنّنفسه،ّوقدّجاءّذكرّالرقيمّبمعنىّالمكتوب،ّكماّقالّهللاّجلّوعال:ّ

ّالمطففين: ِّعلِ يُّوَنّ*ِّكَتاٌبَّمْرق وٌم{ّ] َّأْدَراَكَّما عول،ّ[،ّفرقيمّعلىّوزن:ّفعيلّبمعنى:ّمف20ّ-19ّ}َوَما

ّ.(1)ّكماّتقول:ّقتيل،ّبمعنى:ّمقتول،ّعلىّوزنّمفعول،ّفرقيمّبمعنىّمرقوم،ّأي:ّمكتوب(

الذيّتقومّعليهّالسورةّكلهاّبشكلّعام،ّوقصةّالفتيةّبشكلmotifّّوتشكلّلفظةّالكهفّالموتيفّّّّّّ

مهمةّفيّالقصة،ّبالتاليّنحنّّ(2)ّ(pharmakonينجزّوظيفةّفارمكونيةّ)خاص،ّفهذاّالفضاءّالمكانيّ

وهيّ(،3ّ)مضطرونّإلىّاختبارّعنوانّالقصة)ّأصحابّالكهفّوالرقيم(ّمنّخاللّدائرةّالتأويلّالهرمنطيقي

ّالعالقة ّلفهم ّتبنىّالنصوص،ّمحاولة ّفمنّعتباتها ّّبينّالعنوانّوالنص، ّالعتبة مخياال ّحيثّتحيلّهذه

                                                 

ّالشبكةّّ-1 ّموقع ّبتفريغها ّقام ّدروسّصوتية ّمحاسنّالتأويل، ّسلسلة ّبنّصالح، ّأبوّهاشمّصالحّبنّعو اد المغامسي،
ّ.10،ّص44،]ّالكتابّمرقمّآليا،[،ّدرسّرقمhttp://www.islamweb.netّاإلسالميةّ

انظر:ّجاكّدريدا،ّالكتابةّواالختالف،ّّ،ويعنيّدراسةّالتحوالتّالتيّتطرأّعلىّالدواءّعندماّيتسربّإلىّأعضاءّالجسمّ-2
ّط ّتوبقال، ّدار ّالمغرب، ّجهاد، ّكاظم 1ّترجمة ّص1988، ّتبنىّّ،27م، ّعتباتها ّعلى ّعامر، ّالحلواني، وانظر

ّ.74م،ّص1ّ،2012النصوص،ّدارّنهىّللطباعةّوالنشر،ّصفاقس،ّتونس،ّط
(ّتعنيّفنّالتأويلّويدلّفيّمعناهّالعامّعلىّالعلمّالذيّيتخذّمنّتأويلّالنصوصHermeneutiqueّالهرمينوطيقياّ)ّّ-3

ّالعال ّجملة ّالنصوصّأو ّسائر ّبعدها ّومن ّالمقدسة ّانظر:  JACQUELINE RUSS,Dictionnaire deمات،
philosophie,Bordas,paris1991,p.123.ّ53ّنقالّعنّالحلواني،ّعلىّعتباتهاّتبنىّالنصوص،ّص.ّ

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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لحيواتّأممّغابرة،ّفيضحيّالمكانّحركةّفاعلةّفيّالدو الّالمعرفية،ّوالذيّيؤديّإلىّّ(1)لقصةّعجائبية

ّيلغيّموضوعيةّ ّللمكان، ّأنّالخيالّبالنسبة ّويرىّباشالر) ّمنّالتذكر، ّإشباعها ّالدوالّبعد سكونّهذه

ّ.(2)ويحلّمكانهاّدينامي تهّالخاصة(ّ-أيّكونهاّظاهرةّهندسيةّ-الظاهرةّالمكانية

ّيّّّّّ ِّإَلىّاْلَكْهِفَّفَقال واَّربََّناّآِتَناِّمنّّ(أخذّالمكان)الكهف(ّمنزلةّفيّاألهميةّالديناميةّثمَّ َّأَوىّاْلِفْتَية  ِإْذ

ا َّرَشد  َّأْمِرَنا ِّمْن َّلَنا َّوَهيِ ْئ َّرْحَمة  نَك ّأنهّ(3))لَّد  ّعن ّتخرجّداللته ّفلم ّالصفر ّبلغة ّاستعمل ّفالكهفّهنا ،

ّأمامّهروبّالفتية،ّفحركّفيهمّهذاّتجويفّمظلم،ّوبارد،ّ وموحش،ّومعزول،ّومجهول،ّلمّيكنّّغيره

ّالفضاءّاللجوءّإلىّهللاّوطلبّتهيئته،ّوربماّتهيئةّأنفسهمّقبلّذلكّللعيشّفيه.

ّليكوّنّّّّّ ّداللته ّالمكانّوتنزاح ّهذا ّفيه ّينمو ّإلىّسياقّآخر ّالنصّالقرآني ّيسلمنا ّمرفقا(ثم مهيأّّ)

ّوتتعدلّخ ّبأسبابّالستقبالهم، ّنابضة ّإيجابية ّفيحالّالسكونّإلىّحركة ّالبشرية، ّلحفظّالحياة صائصه

ِّمْرَفق اّ(العيشّ ْم َّأْمِرك  ِّمْن َّلك ْم ّمِ نّرَّْحَمِتهَّوي َهيِ ْئ َّربُّك م َّلك ْم ْر ِّإَلىّاْلَكْهِفَّينش  وا ّ(4)ّ)َّفْأو  وتظلّالداللةّ،

َفَضَرْبَناَّعَلىّآَذاِنِهْمِّفيّ( ونقلهّمنّالمحورّالتركيبيّّقائمةّعلىّالمحورّاالستبداليّالدالليّلهذاّالفضاء،

ا ،ّلتحيلّالحركةّالناشئةّعنّتوترهمّوخوفهمّمنّأعدائهمّإلىّسكونّبالضربّعلىّ(5))اْلَكْهِفِّسِنيَنَّعَدد 

ّالفضاءّالمكانيّمعّالزما ّالفانتستيكيةّلمدةّزمنيةّيشتركّفيها نيّاآلذانّلتتحصلّالعجائبيةّوالميثولوجيا

ّعلىّ ّالصورة ّهذه ّتتم ّواستبدال، ّوتعويض، ّوتغير ّتحويل ّعملية ّهي ّوالصورة (ّ ّالصورة ّتشكيل في

                                                 

ّوأحداثهاّ-1 َّأْصَحاَبّاْلَكْهِفّ( والعجائبية)ّالقصصّالعجيبّالغريب(،ّفهيّعجائبيةّللبشرّفيّتفصيالتها َّحِسْبَتَّأنَّ َأْم
قِّ  فيّقصةّذيّالقرنين:ّدراسةّ القرآني السرد انظر:ّجابّهللاّأسامة،ّعبدّالعزيز،ّجمالّ)يِمَّكان واِّمْنّآَياِتَناَّعَجب اَّوالرَّ

ّ.7م،ّص45ّ،2010سيمائية،ّمجلةّعلومّإنسانية،ّالعددّ
والتوزيع،ّبيروت،ّلبنان،ّباشالر،ّغاستون:ّجمالياتّالمكان،ّترجمةّغالبّهلسة،ّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّّ-2

ّ.10م،ّص2ّ،1984ط
ّ.10الكهف،ّآيةّّ-3
ّ.16-15الكهف،ّآيةّّ-4
ّ.11الكهف،ّآيةّّ-5
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المحورينّالمتقاطعين:ّالمحورّاالستبداليّالداللي،ّوالمحورّالتأليفيّالتركيبيّالذينّيساهمانّفيّتحقيقّ

ّ.(1)ّالوظيفةّالشعريةّ(

وماّتزالّداللةّالمكانّالكهفّآخذهّفيّاالنزياحّالدالليّلتستقرّوتسكنّحركتهاّعندماّرمتّبحملهاّّّّّّ

َّعنَّكْهِفِهْمَّذاَتّاْلَيِميِنّ( علىّتخصيصّهذاّالفضاءّباإلضافةّ)ّكهفهم(ّ ْمَسِّإَذاَّطَلَعتّتََّزاَور  َوَتَرىّالشَّ

َمالِّ ْمَّذاَتّالشِ  ه  ْنه َّذِلَكِّمْنّآَياِتَّّللاََِّّوِإَذاَّغَرَبتّتَّْقِرض  فحركةّالشمسّمقصودةّلحمايةّّ(2))َّّوه ْمِّفيَّفْجَوٍةّمِ 

وبتلكّالعنايةّظلواّأحياءّفيّمكانهمّتلكّالمدةّّ،الطاقةّواإلضاءةّوالدفءّالبقاءّالبشريّعنّطريقّتوفير

صهّوجودهمّفيه،ّوصارّ(4ّّ))َوَلِبث واِّفيَّكْهِفِهمّْ (ّوتستقرّهذهّالداللة،ّ(3)الطويلة فقدّكانّكهفاّعاما،ّخص 

ونلمحّتعاملّالسياقّّ،(5)ّمعادالّموضوعيا ّللوطنّوالبيت،ّيقولّنويلّآرنو:)ّأناّالمكانّالذيّأوجدّفيه(

ّبالسكوني ة،ّووصيدّ)ّأيّفناء(،ّوكلّموضعّ ّتولدّإحساسا ّفلهّفجوة القرآنيّمعّالكهفّعلىّأنهّبيت،

داخليةّوتدورّفيّفلكّضيقّمنّالحركة،ّولكنّتوحيّباألمانّوفيهاّموضعّيأخذّدورهّالوظيفي،ّفالفجوةّ

ْنهّ ّ(رقدتهمّوسكونهم ّمِ  ِّفيَّفْجَوٍة ّالوصيدّحيثّالكلبّيحرسّ(6))َوه ْم َّباِسٌطّ(،ّوفيّالخارجّيوجد َوَكْلب ه م

ّ.ّ(7))ِذَراَعْيِهِّباْلَوِصيدِّ

وتأسيساّمماّسبقّنجدّعتبةّالقصةّتتناسلّبدالالتّومحموالتّتشتركّمعّأحداثّالقصةّوأبعادها،ّّّّّّ

ّالناسّفيّأغلبّاألحيانّإلىّالكلماتّ ّينظر ّالدالالتّيقولّجونّاليتر) ّالسياقّفيّإبرازّهذه وساهم

                                                 

م،1ّ،1990ّانظر:ّالولي،ّمحمد،ّالصورةّالشعريةّفيّالخطابّالبالغيّوالنقدي،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّطّ-1
ّ.10ص

ّ.17الكهف،ّآيةّّ-2
ّالدينّأّ-3 ّعماد ّابنّكثير، ّتانظر: ّإسماعيلّبنّكثيرّالقرشي) ّالفداء ّتفسيرّا774بو ّدارّالفكر،ه(: ّلقرآنّالعظيم،

ّ.75،ّص3جّ،)د.ت(
ّ.25الكهف،ّآيةّّ-4
ّ.135باشالر،ّغاستون،ّجمالياتّالمكان،ّصّ-5
ّ.17الكهف،ّآيةّّ-6
ّ.18الكهف،ّآيةّّ-7
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عزلّعنّالكلماتّوكأنّكلّكلمةّكيانّمستقلّمنفصل،ّولكنّ...ّالّيمكنّفهمّأيةّكلمةّعلىّنحوّتامّبم

ّ.(1)ّاألخرىّذاتّالصلةّبهاّوالتيّتحددّمعناها(

  . منطق التركيب

ّمنّبابّأولىّقبلّالولوجّإلىّتقطيعّالنصّإلىّمقاطعّأنّننبئّعنّخطّسيرّالحركةّّّّّّ ّعلينا ربما

ّوتتساوقّ ّبه، ّوتنتهي ّبسكون، ّتبدأ ّفهي ّللقصة، ّاألفقي ّالخط ّفنجد ّالقصة، ّنظام ّفيّصنع والسكون

ّم ّالماضية ّاألزمنة ّخاللها ّمن ّتتزاوج ّجدلية ّفي ّوتتناظران ّذلك ّأثناء ّفي ّوالسكون ّالحاضرّالحركة ع

ّوالمستقبل.ّّّ

،ّفالفتيةّباإليمانّوالهدىّهمّفيّحالةّسكونّيبعثّ)إنهمّفتيةّآمنواّبربهمّوزدناهمّهدىّ(:ّالسكونّاألول

ّعلىّالطمأنينةّوالرضى.

ّ:ّهوّرقدتهمّاألبديةّبعدّأنّأوصلواّالرسالةّفنعمواّبالهدوءّاألبدي.السكونّاألخير

السكونّفيّكثيرّمنّالمواقعّتارة،ّونجدّتوازناّبينهماّتارةّأخرى،ّّأماّالحركةّفنجدّطغيانا ّلهاّعلىّّّّّ

ّفيّالدنياّ ّالنفسّالبشرية ّبه ّتنعم ّالسكونّوالهدوء ّمن ّبحرا  ّالكثيرة ّالحركة ّيكونّمآلّهذه وفيّالنهاية

ّواآلخرة.

 د. مقاطع النص

ّوّالتالي:ّتتكونّقصةّأصحابّالكهفّبالنسبةّلترتيبّاآلياتّمنّخمسةّمقاطعّهيّعلىّالنحّّّّّ

ّالمقطعّاألول:ّالفرارّ

ّيبدأّمنّاآليةّالعاشرةّوالثالثةّعشرة،ّوالسادسةّعشرة.ّّّّّّّ

ّالمقطعّالثاني:ّالنوم

                                                 

ومراجعةّيوئيلّعزيز،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّجونّاليت،ّاللغةّوالمعنىّوالسياق،ّترجمةّعياشّصادقّالوهاب،ّّ-1
ّ.83م،ّص1ّ،1987العراق،ّبغداد،ّط
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ّوالعشرين،ّّّّّّ ّوالخامسة ّعشرة، ّوالثامنة ّعشرة، ّوالسابعة ّعشرة، ّوالرابعة ّعشرة، ّالحادية ّاآلية ويضم

ّوالسادسةّوالعشرين.ّ

ّالمقطعّالثالث:ّالبعث

ّملّاآليةّالثانيةّعشرة،ّوالخامسةّعشرةّوالتاسعةّعشرة،ّوالعشرين.ّويشّّّّّ

ّالمقطعّالرابع:ّالتكريم

ّوتمثلتّفيّاآليةّالواحدةّوالعشرين.ّّّّّ

ّالمقطعّالخامس:ّالمراءّ

ّوتمثلّفيّاآلياتّالثانيةّوالعشرين.ّّّّّ

 تحليل المقاطع

ّ{المقطعّاألول:ّ}]ّالفرار[ّحركةّتقودّإلىّسكوّن

ِقيِمَّكان واِّمْنّآَياِتَناَّعَجب اّ(يبدأّمنّّّّّ َّأْصَحاَبّاْلَكْهِفَّوالرَّ ّهذاّالمقطعّأدىّإلىّبعثّ(1))َأْمَّحِسْبَتَّأنَّ

ّفيّأحداثّقصتهم،ّذلكّإنّآليةّاشتغالّ أركيولوجيةّالمعرفةّلقصةّالكهفّوأصحابه،ّوإظهارّالفانتازيا

ّالناطق ّفهناكّأوال ّللعالقات) ّثابتة ّببنية ّمحكومة ّالقصصية ّأو ّالسردية -الخطابّالقرآنيّفيّوحداته

إنهّّ-ولكنهّليسّناطقاالمرسلّهوّهللا،ّوهوّيوجهّرسالةّإلىّمرسلّلهّأولّهو:ّمحمد،ّوهوّنفسهّمبلغ،ّ

ّ.ّ(2)مبلغّللرسالةّإلىّمرسلّلهّثانّهو:ّالكائناتّالبشريةّأوّالبشر(ّ

ّالجزئيّّّّّ ّفتحتّالمقطع ّودالالتّكثيرة، ّذاتّمعاٍن ّقليلة ّبألفاظ ّتمثل ّوقد ّاألولي، ّالوضع ّويمثل :

تهم،ّوتركّللقارئّمجاالّللتحركّوالتحريّعنهم.ّولذلكّتحكمتّ لّالسياقّالقرآنيّقص  حراكاّلفتيةّلمّيفص 

                                                 

ّ.9الكهف،ّآيةّّ-1
ّالقرآنّمنّالتفسيرّالموروثّإلىّتحليلّالخطابّالديني،ّترجمةّهاشمّصالح،ّدارّالطليعة،ّبيروت،ّّ-2 أركون،ّمحمد:

ّ.153م،ّص2ّ،2005ط
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طرّفيّسرديةّجميعّالمقاطعّثنائيةّرئيسيةّهيّالسكونّوالحركةّولعليّأ برزهاّمعّكلّمقطع،ّولكنّسي

ّعلىّبعضّالمقاطعّثنائياتّأخرىّالّيمكنّتجاهلهاّومنهاّفيّهذاّالمقطعّالجزئيّثنائيةّرئيسيةّهي:

ّواإلقبال ّالنفور ّالفتية: ّعلىّّفهؤالء ّوخافوا ّالطرفّاآلخر، ّمع ّالحوار ّفرصة ّفقدوا ّأن ّبعد ّبدينهم فروا

،ّأماّاإلقبالّ(2))افترىّعلىّهللاّكذبالوالّيأتونّعليهمّبسلطانّبينّفمنّأظلمّممنّ (،(1)أنفسهمّمنّالفتنة

ّّ.(3))ِّإْذَّأَوىّاْلِفْتَية ِّإَلىّاْلَكْهفِّ (فتمثلّفيّذهابهمّللكهفّ

ابتعادّالفتيةّومغادرةّهذاّالطوطم،ّواالنصرافّإلىّمكانّالفعلّشركّالقومّوردةّالفعلّّ:الفعلّوردةّالفعل

ّأكثرّطوباويةّللحفاظّعلىّالقيمّوالمبادئ.

فالرغبةّجليةّعندّالفتيةّفيّتركّهذهّالبيئة،ّوالتنفيذّانطالقهمّميممينّوجوههمّنحوّالكهفّّ:الرغبةّوالتنفيذ

نَكَّرْحَمة َّوَهيِ ْئَّلَناّ( الذيّيرميّبداللتهّإلىّاألمنّواالختفاء ِإْذَّأَوىّاْلِفْتَية ِّإَلىّاْلَكْهِفَّفَقال واَّربََّناّآِتَناِّمنّلَّد 

اِمْنَّأْمِرنَّ ّ.(4))اَّرَشد 

ّالفعلّّّّّّ ّوردة ّفالنفور ّوالسكون، ّالحركة ّوهي ّالرئيسية ّالثنائية ّإلى ّبثقلها ّترمي ّالثنائيات ّهذه وكل

ّماديةّ ّحركة ّفيه ّالكهفّأيضا ّإلى ّواتجاههم ّالشركي، ّلرفضّالواقع ّحركة ّفيها ّخطوات ّكلها والتنفيذ

نّاالختيارّكانّصعباّبالنسبةّإليهمّبينّمحسوسة،ّوهذهّالحركةّتستقرّفيّالكهفّالذيّيشيّبالسكون؛ّأل

المكانّالذيّيحمل)ّالذاكرةّوالوطنّوالهوية(،ّوبينّالهجرةّوالتحركّإلىّمكانّيدفنونّفيهّبمقبرةّجماعيةّ

ّالبرودة،ّ ّالظلمة، ّالوحدة، ّالسجن، (ّ ّلـ ّموضوعيا ّمعادال ّالكهف ّ ّويصبح ّالحياة، ّمظاهر ّمن تخلو

ّّّلهذاّالمكان.ّالوحشة،ّالفضاءّالضيق(ّقبلّتهيئةّهللا

ّالمقطعّالثاني:ّ}]ّالنومّ[ّحركةّتقودّإلىّسكونّثمّإلىّحركة{
                                                 

لترابطّفيّقصصّسورةّالكهف،ّبحثّمنشورّإلكترونياّعلىّموقعّمنتدياتّانظر:ّالحمود،ّعليّبنّمحمد،ّجمالياتّاّ-1
ّ.10،ّصfaculty.imamu.edu.sa .ّمكتبتناّالعربية،

 .15الكهف،ّآيةّّ-2
ّ.10الكهف،ّآيةّّ-3
ّ.10الكهف،ّآيةّّ-4
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ّالصراعّّّّّّ ّبينّالطرفينّالمتضادينّواحتدام ّغيابّالتفاهمّواالنسجام ّالعجيبّالذيّيؤكدّحضوره يبدأ

،ّفكانّالنومّالذيّهوّ)ّأحدّالصورّالضعيفةّللموت،ّوالموتّهوّنموذجّكاملّللنوم،ّوالعالقةّ(1)بينهماّ

اّيؤديّإلىّعدمّاليقظةّللنائمّإلىّالتيّتربطّبينّالروحّوالجسدّتضعفّأثناءّالنوم،ّوأحيانا ّتقطعّتماما ّمم

ّالموت( ّأي ّ(2)األبد ّاآلذان، ّالضربّعلى ّطريق ّعن ّاإلزعاج ّإسكات ّالنوم ّوَتَطلَّب َّعَلىّّ(، َفَضَرْبَنا

ّمنّاألذنّالتيّتوصلّاألصواتّ(3))آَذاِنِهمّْ ّبدءا ّتخييمه ّاآلياتّيوحيّبطلبّالسكونّوبداية ّفأجواء ّ ،

ّ.ّ(4))َوَرَبْطَناَّعَلىّق ل وِبِهمّّْ(قّالربطّعلىّالقلوبوختاماّبإبعادّالخوفّوالقلقّعنّطري

ّالمقطعّالجزئيّثنائيةّرئيسيةّوهيّّّّّّ حيثّالسكونّالذيّّالداخلّوالخارجوقدّتحكمتّفيّسرديةّهذا

ّالبحثّعنهمّ ّالكهفّمن ّخارج ّالقوم ّبحركة ّتمثل ّالذي ّوالخارج ّالكهف، ّداخل ّالنوام ّالفتية ّعلى خيم

ّوممارسةّطقوسهمّوحياتهم،ّفالزمنّتوقفّبالنسبةّللفتيةّبينماّهوّمتحركّللمجتمعّخارجّالكهف.

اَثالَثِّماَئٍةِّسِنيَنَّواْزَدادّ ّ(ويخيمّالسكونّعلىّالفتيةّّّّّّ ّعنهاّبواسطةّّ(5))واِّتْسع  وهذهّالنومةّالتيّع بر 

ّالفعلّ)ّلبثوا(ّتوحيّبالسكونّاألبديّالذيّأغناهمّعنّحركةّالمقاومةّواالشتباك.ّ

ّمنّحركةّلتقليبّأجسادّالفتيةّالنو امّلليمينّوالشمال)ّونقلبهم(؛ّألنَّهمّلوّظلواّساكنينّلتعفنتّّّّّ والّبدَّ

َلِوّ ( ركةّاالطالعّعلىّالفتيةّالنائمينّحركتين:ّحركةّالرعبّوحركةّالفرارأوّتآكلتّأجسامهم،ّوتثيرّح

ّر ْعب ا ْم ِّمْنه  ِلْئَت َّوَلم  ِّفَرار ا ْم ِّمْنه  َّلَولَّْيَت َّعَلْيِهْم ّلهم،ّّ،(6))اطََّلْعَت ّفيّتحقيقّالحماية وتلعبّالحركتانّدورا

ّوتركهمّفيّسكونهم.

ّ{ّإلىّحركةالمقطعّالثالث:ّ}]البعث[ّسكونّيقودّ
                                                 

،2007ّالمعرفةّللنشر،ّ،ّدار1ّانظر:ّالمسعودي،ّحمادي،ّمتخيلّالنصوصّالمقدسةّفيّالتراثّالعربيّاإلسالمي،ّطّ-1
ّ.79ص

ّ.15م،ّّص1ّ،2010انظر:ّالعبدّزهد،ّعصام:ّآياتّالنومّفيّالقرآنّالكريم)ّدراسةّموضوعية(،ّطّ-2
ّ.11الكهف،ّآيةّّ-3
ّ.14الكهف،ّآيةّّ-4
ّ.25الكهف،ّآيةّّ-5
ّ.18الكهف،ّآيةّّ-6
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وبعدّهذهّالمئينّالثالث،ّيبعثهمّهللاّمرةّأخرىّمنّسكونهم،ّوهذاّماّجعلناّنتعرفّإلىّالعجيبّإذّلوّّّّّّ

ّحقيقةّ ّيعرفون ّال ّأنفسهم ّهم ّكانوا ّكما ّأيّقيمة، ّللقصة ّكان ّولما ّبأمرهم، ّعرفنا ّلما ّنياما ّظلوا أنهم

ْمَّكْمّوَّّ(مكثهم،ّويظهرّذلكّمنّخاللّالحوارّ)ّالديالوج(ّبينهمّ ْنه  ْمَّقاَلَّقاِئٌلّمِ  َكَذِلَكَّبَعْثَناه ْمِّلَيَتَساَءل واَّبْيَنه 

ّ َّلِبْثَناَّيْوم اَّأْوَّبْعَضَّيْوٍم َّقال وا َقال واَّربُّك ْمّّ(ّثمّينتهيّالحوارّبالتسليمّبعدمّالوصولّإلىّالحقيقةّ(1))َلِبْثت ْم

َّلِبْثت مّْ ِّبَما ّ(2))أَْعَلم  ّالحركةّ ّتنتشر ّفيّّثم ّللتحرك ّوالساكنة ّالمخبئة ّالنقود ّبالبحثّعن ّالكهف، داخل

رّاستيقاظهمّ إحضارّألذّالطعام،ّثمّكشفّأمرهم،ّألنهاّالدليلّالماديّالمحسوسّعلىّتغيرّالزمن،ّوتصدَّ

ّالبعثّ ّبحركة ّوتهمز ّتلمز ّالجملتين ّوحركة ّابعثوا( ّالفعل) ّالرقاد ّبعد ّقرارهم ّوتصدر ّبعثناهم(، الفعل)

ّتمثلتّفيّبعثهمّمنّموتهمّوبعثّالحياةّالدنياّبأسبابها)ّالجوعّوالطعامّوالسوق(،ّمرةّثانية.ّالكبرىّالتي

َّفْلَينظ ْرَّأيَُّهاَّأْزَكىّّ(فنومتهمّسكونّوبعثهمّفيهاّحركةّصارخةّّّّ ِّإَلىّاْلَمِديَنِة َّهِذِه َفاْبَعث واَّأَحَدك مِّبَوِرِقك ْم

نّْ اَّفْلَيْأِتك مِّبِرْزٍقّمِ  اَطَعام  ْمَّأَحد  ِّبك  ّوربماّنشأتّهناّثنائيةّالّنستطيعّإغفالهاّوهي:ّ(3))ه َّوْلَيَتَلطَّْفَّوالّي ْشِعَرنَّ

فالسرّوالخفاءّتمثلّفيّرقدتهمّوالذهابّبتخٍف،ّوإحضارّالطعامّوربماّجلبّاألخبار،ّّالخفاءّوالتجليّ

واستخدمّالسياقّالقرآني)ّابعثوا(ّففيهاّحركةّبعدّسكون؛ّألنّبعثه:ّوالتجليّهوّكشفّحقيقتهمّوأمرهم،ّ

ّعلىّفعله.أيقظهّوحملهّ

ّّّّّّ ّوالثبوت ّوالتغيرالتغير ّبالنوم ّالفتية ّوضع ّعلى ّالثبوت ّوحركةّّفتجلى ّاألحوال، ّتبدل ّفي تمثل

ّ.المجتمعّمنّالشركّإلىّالتوحيد

فسرّوجودهمّمنّأممّسابقةّانكشف،ّوانتهتّمهمةّالفتية،ّولمّتعدّهناكّعالقاتّّالسرّواالنكشافّّّّّ

تربطهمّمعّأهلّهذاّالزمان،ّفهذاّأشعرهمّبأنهمّمجردّذكرىّحية،ّفيصعبّعليهمّالتعايشّمعّهذهّالحالّ

                                                 

ّ.19الكهف،ّآيةّّّ-1
ّ.19الكهف،ّآيةّّّ-2
ّ.19الكهف،ّآيةّّّ-3
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ّبالموتفيخلصهمّهللاّم ّإلىّكلّمنّشهدّالحدثّمنّأهلّالمدينةّفكانتّالعبرةّفيّّ(1)نها وتعدّالمفاجأة

َّعَلْيِهْمّّ(ويعودّالفتيةّإلىّالسكونّاألبديّ(2)اليقينّبالبعث،ّوغلبةّأهلّالدينّمنّالمؤمنين ّأَْعَثْرَنا َوَكَذِلَك

اَعَةّالَّرْيَبِّفيَها ّالسَّ َّوَأنَّ َِّحقٌّ َّوْعَدَّّللاَّ ّ.(3))ِلَيْعَلم واَّأنَّ

ّالمقطعّالرابع:ّ}ّ]ّالتكريمّ[ّالسكونّقادّإلىّحركة{ّ

ظّعلىّبعدّاكتشافّأمرّالفتيةّأصبحواّيشكلونّأثاراّثمينةّلقومّانقرض،ّلذلكّالّبدّأنّيثيرّالحفاّّّّّ

أجسادهمّوقصتهمّنزاعا،ّوهذاّالتنازعّفيهّحركةّتتولدّعنّالجدلّورفعّالصوتّواثباتّالرأي)ّإذّيتنازعونّ

فقالواّابنواّعليهمّبنياناّربهمّأعلمّبهمّقالّّ(بينهمّأمرهم(ّفجاءتّنتيجةّالتنازعّّاقتراح)ّالبنيانّوالمسجد(ّ

بنيانّيدلّعلىّالثبوتّوالسكونّّلكنّالمسجدّنجدهّّفالّ(4ّ))الذينّغلبواّعلىّأمرهمّلنتخذنّعليهمّمسجدا

يخرجّبداللتهّورمزيتهّإلىّالتأرجحّبينّالحركةّوالسكونّفهوّليسّمجردّمرجعّروحيّللفردّالمسلمّفحسب،ّ

بلّهوّمحورّلعملّالدولةّاإلسالميةّوالمجتمعّاإلسالمي،ّويشيرّالمكانّإلىّحركةّالسجودّوالتيّيرافقهاّ

ّدوءّالروحي،ّلذلكّربماّكانّاختيارهمّللمسجدّأصوبّوهللاّأعلم.تجددّفيّاإليمانّواله

ّالمقطعّالخامس:ّ}]ّالمراء[ّالسكونّقادّإلىّحركة[ّ

ّإلىّسبعةّّّّّّ ّثالثة ّمن ّبدءا  ّعددهم ّبمعرفة ّقصتهم ّالنصّالقرآنيّخوضّالناسّبتفاصيل ّلنا رصد

ّسَّ( َّوَيق ول وَن ِّباْلَغْيِب َّرْجم ا ْم َّكْلب ه  ْم ه  َّساِدس  َّخْمَسٌة َّوَيق ول وَن ْم َّكْلب ه  ْم ّرَّاِبع ه  َّثالَثٌة َّوَثاِمن ه ْمَّسَيق ول وَن ْبَعٌة

مّْ ّ(5))َكْلب ه  ّربما ّولكنّ؛ ّنفوسهم ّفتسكن ّالفتية ّأمر ّلحقيقة ّستوصلهم ّللعدد ّالدقيقة ّمعرفتهم ّأنَّ ّمنهم ظنا 

اِّباْلَغْيبِّّ(حركتهمّهذهّسلبيةّكماّوصفهاّالسياقّالقرآني .كماّحاولّالخطابّالقرآنيّإسكاتّهذهّ(6))َرْجم 

                                                 

ّ.2264،ّص4ّ،ّج1994،ّبيروت،ّدارّالشروق،23ّسيد،ّفيّظاللّالقرآن،ّطّانظر:ّقطب،ّ-1
ّ.129انظر:ّدراسةّأسلوبيةّفيّسورةّالكهف،ّصّ-2
ّ.21الكهف،ّآيةّّ-3
ّ.21الكهف،ّآيةّّ-4
ّ.22الكهف،ّآيةّّ-5
ّ.22الكهف،ّآيةّّ-6
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اِرِّفيِهْمِّإالَِّّمَراءَّظاِهر اَّوالَّفالّت مَّّ(المماراةّواالنصرافّإلىّقضيةّالبعثّالتيّمثلوهاّوالثباتّعلىّالدين

ا ْمَّأَحد  ْنه  ّ.(1))َتْسَتْفِتِّفيِهمّمِ 

ّّه. أنماط الرؤية: 

مماّالشكّفيهّأنّقصةّأصحابّالكهفّكانتّموجهةّمنّالذاتّاإللهيةّولهاّغائيةّمحددةّسيقتّّّّّّ

ّالطرحّ ّالخلفّفيّمعظم ّمن ّهيّرؤية ّفيها ّالسائدة ّالرؤية ّأن ّإلىّالقول ّيسلمنا ّهذا ّوكل منّأجلها،

م،ّفالسياقّالقرآنيّالذيّكانّيوجهّالشخصياتّالفواعل،ّويعرفّأكثرّمماّتعرف،ّوخاصةّفيّقضيةّنومته

لبثناّيوماّأوّبعضّيوم(،ّوسلمواّبعدّّ(يبينّأنهمّلبثواّثالثّمئةّسنينّوازدادواّتسعا،ّوالشخصياتّتقول

ذلكّللذاتّاإللهيةّبعلمهّالمطلق،ّوماّتلبثّأنّتتحولّإلىّرؤيةّمصاحبةّعندماّيعلمونّبحقيقةّإيمانهمّ

لسردّوالخطاب،ّوبينّالرؤيةّمنّالخلفّوعملهم،ّومماّسبقّيتضحّلناّالتناوبّفيّظواهرّالخطابّبينّا

ّوالرؤيةّالمصاحبة،ّكماّأنناّنلمحّبنيةّدائريةّذاتّخصائصّواحدةّتضبطّبدايةّالنصّونهايته.

ّ

 خاتمة: 

ّالحركةّّّّّّ ّهي ّواحدة ّلجدلية ّتخضع ّأصحابّالكهفّنجدها ّقصة ّتمثل ّفاآلياتّالتي ّالقول: صفوة

جاذب؛ّفإذاّكانّالسكونّيمثلّلحظةّاالطمئنانّواالرتياحّوالسكون،ّبينّالحركةّوالسكونّعالقةّتفاعلّوت

ّفيّ ّالمتغلغل ّاالطمئنان ّوتخترق ّوالتغيير، ّوالوجود، ّالفعل ّحقيقة د ّتجس  ّالحركة ّفإن ّوالتأمل، والصفاء

ّ.ّ(2)ّالذاتّوالكونّلت ْحدثّلحظةّاالندهاشّواإلنتاجّواإلبداعّوالتقدمّواالرتقاءّإلىّمراتبّالكمالّوالجالل

أنّالحركةّوالسكونّتحافظانّعلىّتوازنّاألحداثّفيّالحياةّالدنياّواآلخرة،ّكماّجاءتّحركةّّكماّّّّّ

ّالزمانيةّوالمكانيةّ ّالسرديةّوأبعادها ّفيّالقصةّوحبكتها توظيفّالشخصياتّالرئيسية)ّأصحابّالكهف(

                                                 

ّ.22الكهف،ّآيةّّ-1
ّ–انظر:ّجمعة،ّحسين،ّجماليةّالخبرّواإِلنشاء)ّدراسةّبالغيةّجماليةّنقدية(،ّمنشوراتّاتحادّالكتابّالعربّدمشقّّ-2

www.awu-dam.orgّموقعّاتحادّالكت ابّالعربّعلىّشبكةّاإلنترنت10ّّم،ّص2005

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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ّمبرزةّالسمةّاإلعجازيةّاللغويةّللخطابّالقرآني.

ّ

ّ

ّ

ّ
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 القرآن الكريم

،ّترجمةّهاشمّصالح،ّدارّالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون،ّمحمد:ّّ-1

ّم2ّ،2005الطليعة،ّبيروت،ّط
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 ابةجامعة عباس لغرور ــــ خنشلة/ وجامعة باجي مختارـــ عن  أستاذ محاضر ـــ أــ 

 falek_soumia@hotmail fr: البريد اإللكتروني  

ّ

ّ

 ص:الملخ  

،ّفهيّتلجّقلوبّالن اسّوعقولهمّّّّّّ ّالوسائلّالمجديةّإليصالّالمرادّالعقدي  ةّالقرآني ةّمنّأهم  ّالقص  تعد 

ّتأثيرها،ّفهيّمنّمداميكّالد عوةّاإلسالمي ةّالقائمةّعلىّ مباشرة،ّفالّمانعّلتصديقها،ّوالّحالجّفيّقو ة

ّلماّتدعوّإليهّمنّم ث لّعلياّفيّشتىّالمجا ّالت.اإلقناعّالعقلي 

المّّّّّ سنحاولّفيّمداخلتناّهذهّالوقوفّعندّإحدىّالَقصصّالقرآني ةّوهيّقصةّسي دناّسليمانّعليهّالس 

دّبناءها،ّوعليهّسنتناولّالن قاطّالت اليةّلنحيطّبأهم ّجزئي اته: خصي اتّالمختلفةّونحد  وءّعلىّالش  ّلنسل طّالض 

ة. -  مفهومّالقص 

ةّفيّالقرآنّالكريم:ّطبيعتها،ّأن -  واعها،ّموضوعاتها،ّخصائصها،ّأغراضها...القص 

الم. - ةّسي دناّسليمانّعليهّالس  ةّفيّقص   عناصرّالقص 

- . ّالقرآني  ردّالقصصي  خصي ةّفيّالس   الش 

الم.ّ - ةّسي دناّسليمانّعليهّالس  خصي ةّفيّقص   بناءّالش 

ّ:ّالقصةّالقرآنية،ّبناءّالشخصية،ّسيدناّسليمان.المفتاحيةّالكلمات -
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 باإلنجليزية:الملخص 

Abstract 

   The Koranic Story is considered as one of the most efficient tools to 

indoctrinateّ religiousّbeliefs.ّ Itّ entersّpeople’sّheartsّ andّmindّuninvitedّasّ

there is no pretext to refute it, yet its power of persuasion is beyond dispute. 

Indeed, it is one of theّstrongestّpillarsّofّIslamicّDa’awahّwhichّisّbasedّonّ

intellectual persuasion which calls for raw models in all fields.  

In this paper, we will attempt to examine one of these stories which is the one 

of Prophet Solomon Peace upon him and shed light on different characters 

thereinّandّdefineّtheirّstructure……ّ 

The following points will be considered:  

• What is a story?  

• Story in the Koran: 

•  Nature\Types\Subjects\Characteristics\Objectives…. 

• Elements of the story of Prophet Solomon. 

• Character in Koranic Narratology.  

• Character Building in the story of Prophet Solomon.  

Keywords: Koranic Story – Character Building – Prophet Solomon . 

ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

411 

 نص المداخلة:

:  تقديم نظري 

منذّأنّوعيّاإلنسانّذاتهّواحتاجّإلىّاالتصالّبغيره،ّسردّوروى،ّوأشركّغيرهّفيّمعرفةّماّجرىّ     

ّ ّويعيشها،ّله ّالتيّعاشها ّاإلنساني ة ّفنقلّمجموعةّمنّاألحداثّصو رتّالتجربة ّمنّبنيّجنسه، ولغيره

ّغني ةّودالالتّمتنو عةّعنّ ّله،ّألن ها"ّتراثّثمينّيحملّفيّطي اتهّصورا ّاجتماعيًّا لتكونّالقصةّمتنفَّسا

ّالالّ  اذجة،ّوتعليلهّالبدائي  راتهّالذ هني ةّالس  ّللظ واهرّوالوقائعتاريخهّالبعيدّوعنّتصو  عقالني 
1. 

ة،ّّّّّ ّعلىّاإلنسان:ّطفالّويافعاّوكهالّوشيخا،ّفقدّتكمنّمنّإنشاءّالقص  ّسلطاٌنّقوي  لقدّكانّللقص 

ّواختلقّ ّوالال واقع، ّالواقع ّبالمتناقضاتّبين ّمليئ ا ّوعاشّجوًّا ّفيها، ر ّالوقائعّوحو  ّفنقل ّالحكايات، وأبدع

ّارّالن اسّالذينّصنعوها،ّواقعينّكانواّأمّغيرّواقعين.األحداثّوأحكمّنسجهاّمتفن ناّفيّحّو

ةّمالذّاإلنسانّوتعبيرّعنّأسلوبهّالجماعيّالهادفّإلىّاإلصالحّوالت قويمّوالت وجيهّّّّّّ ّالقص  لذلكّتعد 

ّواقعه،ّ ّلتحاكي ّأغراضها ّفتعد دت ّالمطروقة، ّمواضيعها ّاختالف ّعلى ّاالجتماعي ة ّالحياة ّمجال في

تماعي ةّتغرسّاألخالقّالتيّارتضاهاّالمجتمعّمنّخاللّتاريخهّوعرفهّوروحاني اته،ّواحتوت"ّتوجيهاتّاج

ّ.2لذلكّيجدهاّعلىّألسنةّالمرب ين،ّوالمعل مينّمنّالكبارّواآلباء"

ّاالعتبارّّّّّ ّبعين ّآخذين ّالمفاهيمي ة، ّوتوضيحّحدودها ة، ّإلىّتعريفّالقص  ّنحتاج ّالمنطلق، ّهذا من

 الدراسات،ّمحاولينّالوصولّإلىّاإللمامّوالشمولية.اختالفّاآلراءّوالتوجيهاتّّو

وء تسليط نحاول فإن نا هنا منّّّّ  واالصطالحي ة. الن ظري ة المفاهيم مختلف على الض 

  القصة: المعنى اللغوي:  .1

ّّّّّّ ّاللغوية،ّوالباحثّفيّمعنىّكلمة" ّإنّالمتصفحّللمعاجم ّيجدّأنّمادةّقص  (ّوردتّفيّ)ّقصص"

ّإيرادّالخبرّوتتبعه،ّواقتصصتّالحديث،ّرويتهّعلىّوجهه،ّوالقصة:ّالخبرّوهوّ لسانّالعربّبمعنى:"

ّالقصصّإلتباعهّخبراّبعدّخبر،ّوسوقهّالكالمّسوقا ّ.3ّ"القصص،ّفالقاصّيقص 
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(ّمتفقةّفيّمعظمهاّمعّماّذكرّقصباديّمعانيّكثيرةّلكلمة)ّآّفيّالقاموسّالمحيطّللفيروزووردتّّّّّّ

اّوقصيصا:ّتتب عه،ّوالخبرّأعلمه،ّفأرتدّعلىّأثرهماّقصصا،ّأيّ ّأثرهّقصًّ فيّلسانّالعرب،ّومنهاّقص 

ّ.4ّرجعاّمنّالطريقّالذيّسلكاه

ةّفيّمعجمهّاألدجبورّعبدّالنور(ّأماّعن)ّّّّّّ ّبأن ها:"ّأحدوثةّشائقة،ّمروي ةّأوّمكتوبةّفعرفّالقص  بي 

ّ.5يقصدّبهاّاإلمتاعّأوّاإلفادة"

ّللفعلّّّّّ ا ّخاصًّ ّدالليًّا ّفضاء ّالكريم ّالقرآن د ّقص"وحد  ّالن بأّ" ّووصول ّالخبر ّمعنى ّعلى ّيحيل ّإذ ،

َّعَلْيَكَّأْحَسَنّنَّفيّقولهّتعالى:﴿6ّّواإلبالغّعنّواقعةّإخباري ة َّنق صُّ أيّنبي نّّ(3﴾ّ)ّيوسف:َاْلَقَصصْحن 

ّسورةّ ّفي ّتعالى ّيقول ّآياته. ّمن ّكثير ّفي ّنفسه ّالل غوي  ّالمضمون ّاستخدم ّفالقرآن ّالبيان، ّأحسن لك

ّ ِّبالَحق ِّالكهف﴿ َّنَبَأه ْم َّعَلْيَك َّنق صُّ ّالكهفَّنْحن  (ّ ّأيضا:﴿13ّ﴾ ّويقول ْؤَياَكّ(، ّر  ْص َّتْقص  ّاَل ّب َنيَّ َيا

إْخَوِتكَّ ّ(.5سفّ﴾ّ)ّـيّوَعلىِّ

ةّّّّّ ّمعانيّماد  (ّوهكذاّيتبي نّلناّأن  يّأثره.)ّقص  ّتعنيّفيّمجملهاّروايةّالخبرّوتتب عهّوتقص 

 المعنى االصطالحي: .2

لّّّّّّ ّأو  ّتعتبرّمن ّالكائنات، ّاإلنسانّعنّسائر ّالذيّيمي ز ّالقص  ّترتبطّبفعل ّإنساني ة ّظاهرة ة القص 

،ّوأقدمهاّفيّالن شأةّّو أكثرهاّانتشارا،ّتصو رّلناّالخبراتّاإلنساني ةّالتيّعاشهاّالفردّأشكالّالت عبيرّاألدبي 

ةّتعريفاتّشتىّنذكرّمنها: ّفيّحياتهّاليومي ة،ّتبعاّلوجهةّنظرّالر اوي،ّوبناءّعليهّعرفتّالقص 

القصةّحكايةّتروىّنثر اّوجهاّمنّوجوهّالن شاطّوالحركةّفيّحياةّ(:"ّ Tcharilton)ّتشارلتن(ّ)يقولّّّّ

ّ.7.(ّفَروعةّالقصةّوبراعتهاّأنّتروَيّحكايةّالحوادثّالمألوفةّالواقعيةّالجارية"اإلنسان)..

فالقصةّتنطلقّفيّتأليفهاّمنّالواقعّالمعيش،ّثمّيفعلّالخيالّفعلهّفيّاألحداثّوتسلسلها،ّهناّتكملّّّّّ

ةّتحاولّأنّتوغلّفيّالن فسّاإلنساني ةّ ّالقص  اهّإلىّأن  براعةّالتأليف،ّوالّيتوق فّاألمرّعندّذلكّبلّيتعد 

ّفعالي ّاألدبي ة ّاألنواع ّفغدتّأكثر ماتّوالخواتيم، ّالمقد  ّبين ّألن هاّلتربط ّذلك ، ّللوعيّاألخالقي  ّبالن سبة ة
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ّفيّسعةّ ّاإلنساني ة ّالحياة ّوتبسطّأمامنا ّالكاتب. ّالمثلىّالتيّيتصورها ّفيّالحياة تجذبّالقارئّلتدمجه

ّّ.(Walter Allen)ّوالترّألن(ّ)ّوامتدادّوعمقّوتنو ع،ّوهذاّكماّيرّى

ةّفيّصورتهاّالعام ةّحكايةّتتسلسلّأحداثهاّفيّحلقاّّّّّ تّكحلقاتّفقراتّالظهرّأوّكدودةّاألرضّالقص 

ّ.8(Forster)ّفورستر(ّ)ّتتمو جّأجزاؤهاّفيّتتابعّكماّيقول

ّبسطّّّّّ ّأو ّمخي لته، ّتأث رتّبها ّلصورة ّتسجيل ّأو ّالكاتب، ّمر تّبخاطر ّعرضّلفكرة ا" ّأيض  ة والقص 

ء،ّمحاوال ّأنّيكونّأثرهاّلعاطفةّاختلجتّفيّصدرهّفأرادّأنّيعب رّعنهاّبالكالمّليصلّبهاّإلىّأذهانّالقر ا

ّ.9فيّنفوسهمّمثلّأثرهاّفيّنفسه"

ّهوّصلتهاّبالواقعّوبالحياةّاإلنساني ةّككل،ّّّّّ ةّتشتركّفيّمفهومّعامٍ  ّالقص  ماّيجمعّهذهّالت عريفات،ّأن 

)محمدّفتحاولّدائماّربَطّاإلنسانّبواقعهّوبحياته،ّوظلّهذاّهوّالمنطلقّفيّعرضّأحداثها،ّوهذاّماّأك ده

ّيّو ّالكاتب،ّوهيّسفّنجم( ةّمجموعةّمنّاألحداثّيرويها ّالقص  ةّحيثّيقول:" فيّتعريفهّلماهيةّالقص 

ّ.10تتناولّأساليبّعيشهاّوتصر فهاّفيّالحياة،ّعلىّغرارّماّتتباينّحياةّالن اسّعلىّوجهّاألرض"

ةّّّّّ ةّيختلفّعم اّكانّعليهّفيّالقديم،ّفلمّتعدّالقص  ّالمفهومّالحديثّللقص  الحديثةّمجر دّحكايةّإالّأن 

ّ ّبلّتجاوزتّكل  ّمعي نة، ّشخصّمنّاألشخاصّبطريقة ّأوّتتعر ضّلحياة ّمنّاألحداث، ّمجموعة  تسرد

ّذلك،ّوأصبحتّقالباّفن يًّاّترسمّمعالَمهّأطٌرّفن يةّمتميزة.

ةّأيضاّبأن هاّ(Joseph Bédierّ)ّ*(()ّجوزيفّبيدي(باإلضافةّإلىّماّسبقّذكره،ّعر فّّّّ كيانّالقص 

،ّوماّدامّكذلكّفهوّيخضعّلعددّمنّالشروطّمنّأجلّأنّيحافظّعلىّحياته... ّحي 

ّّّّّ ّالقضاءّعليه؛ّأيّأن  ّمنهاّدونّأنّيتمَّ نّمنّاألعضاءّبحيثّالّيمكنّالمساسّبأيٍ  اّيتكو  إن هّأساس 

ّينموّحولّنواةّثابتة،ّفهيّليستّتجم عاّلموضوعاتّغيرّثابتة ةّكائنّحيٌّ ّ.11القص 

ةّأوّالنواةّالثابتة،ّوعدمّإمكانّعزلهاّّ)ّبيدي(ّالمأخذّعلىّتعريفإنّ ّّّّ هوّاستحالةّتحديدّجوهرّالقص 

ّعنّالعناصرّالمتغي رة.
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ّّّّّ وسّفيّدراستهمّللقصة،ّسواءّأكانتّشفاهي ةّأوّمكتوبة،ّعلىّالبناءّالت ركيبي  كالني ونّالر  زّالش  ورك 

ّالجوان ّوإهمال ّبالحبكة، ّاالهتمام ّأي ّالبنيةّوالعقدة، ّدراسة ّعلى ّالت ركيز ّإن ما ّوالن فسي ة، ّاالجتماعية ب

ّ ةّهيّالط ريقةّالتيّتربطّاألحداثّبعضهاّالبعض،ّوالد راسةّتنصب  ّالقص  الت ركيبي ةّلها،ّبمعنىّآخرّأن 

ة ّ.12حولّالعقدةّأوّالحبكة،ّوهكذاّيتسن ىّلناّدراسةّالبنيةّالجمالي ةّللقص 

كالني ونّيولّوّّّّ ّكانّالش  ّفإنّ فإذا ة، ّالقص  ّفيّدراسة ّللحبكة ّتودوروفّنّعناية (TODOROVّ يراهاّ(

خصي اتّ واية،ّأيّأن هاّمجموعةّمنّالحوادثّالمتسلسلةّوالمترابطةّفيّعالقاتهاّبالش  مظهر اّمنّداخلّالر 

ّفيّفعلهاّأوّتفاعلها.

ّيقصدّّّّ ّتودوروف( ّيقصده) ّكان ّما ّتوماشفسكي(بالقصة ّالحكائيّ*) ّأنّ **بالمتن ّعلى ّبينّ، ّيفر ق ه

ّالتيّ ة ّالمتخي لّوبينّالقص  ة،ّخاللّالعالم ّالخاص  ّبطريقته ّوالتيّيصوغها ّالكاتب، ّالتيّيصنعها ة القص 

واية لهاّالقارئ،ّنتيجةّللعالمّالمتخي لّالذيّيبي نهّأثناءّقراءتهّللر  ّ.13ّيشك 

ةّالمتنّأوّالمضمونّالذيّيشك لّجنساّأدبياّآخرّيعرفّبالرواية،ّّ)ّتودوروف(وهكذاّفإنّّّّ يعنيّبالقص 

ّمروراّ ّالتيّفيّذهنّالقارئ، ة ّوينتهيّبالقص  ّالتيّفيّذهنّالكاتب، ّبالقصة ّيبدأ فالعملّالروائيّعنده

ّ.14ّبالعالمّالمتخي لّالذيّيحملهّالكاتب

دّعلىّأنّ ّّّّ ةّعلىّماّتحق قهّأحداثهاّمنّيركزّفيّتحدي)ّتودوروف(ّماّسبقّذكرهّيؤك  دهّلمفهومّالقص 

مهّأوّفيّماّتحق قهّمنّتفاعلّبينهاّوبينّأحداثها. خصي اتّفيّماّتقد  ّترابطّوتسلسلّيبرزّفيّعالقةّالش 

ّأم اّّّّ ّجنيت( ّجيرار ّأوّ) ّواقعي ة ّأحداث ا ّالذيّيشمل ردي  ّالمحتوىّالس  ّأو ّالمدلول ّتعني ّعنده ة فالقص 

ّال ّبها ّويقصد ّنقلهّمتخي لة، ّويمكن ّالل غة، ّالقارئّعنّطريق ّإلى ّنقله ّالقاص  ّالذيّينبغي ّالخيالي  عالم

ّفيهاّهوّالت تابعّ ورّالمتحر كة،ّأوّالل وحات...لكنّالعنصرّالجوهري  بوسائلّمختلفةّمثل:ّالسينما،ّأوّالص 

ّالمط ردّلَلحداث الز مني 
15. 
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ّويؤكدّّّ (ّ ّشاتمان( (Chatmenّ ّإليه( ّذهب ّجنيت(ما ّجيرار ّالت عبيرّّ) ّمحتوى ّهي ة ّالقص  ّأن  في

ّبماّتشملهّمنّأحداثّوماّتنطويّعليهّمنّأفعالّووقائَعّوشخصي اٍتّمحكومةّبزمانّومكان ردي  الس 
16.ّ

ّللشخصيات،ّّّّّ ّوتصوير ّتقنيات ّمن ّالكتابة ّثم رد ّالس  ّعملي ة ّتستلزمه ّما ّكل  ّتحمل ّإذن، ة، فالقص 

ّمجموعةّمنّاألحداثّذاتّصلةّبشخصي اتّإنساني ة،ّتختلف17ّووصفّلَلماكن ّعن" ّعبارة ّأن ها ّكما ،

ّا ّالبشرّعلىّوجهّاألرض،ّيرويها ّفيّالحياة،ّتمام اّكماّفيّحياة ّبأسلوبّأنماطّسلوكهاّوعيشها لقاص 

ناّإلىّاألحداثّويأسرنا" ق،ّفيشد  مشو 
18.ّ

ّتتابعّّّّّ ّفهي ، ردي  ّالس  ّالمحتوى ّأو ّالمضمون ّمجملها ّفي ّتعني ة ّالقص  ّأن  ّإلى ّذلك ّكل  ّمن نصل

خصي اتّضمنّأطرّزماني ةّومكاني ةّ لمجموعةّمنّاألفعالّواألحداثّالمتسلسلةّوالمترابطةّلهاّعالقةّبالش 

. دهاّمسارّالقص  ّيحد 

 القصة القرآنية: .3

ّالقصّّّّّ لذلكّحفلّالقرآنّبالقصصّالكثيرةّالتيّتحكيّماّّ-كماّسبقّالحديثّعنهّ-عرفّالعربّفن 

هّبهّ ّتوج  ّمنّتاريخّالبشري ة،ّوهوّأسلوبّتعبيري  كانّبينّاألنبياءّوأقوامهم،ّوماّمضىّمنّزمانّوماّمر 

ّالذ يني  ّالقرآنّإليهمّليقر بهّمنّالن فوس،ّوهوّوإنّيؤد يّخدمةّللغرضّالد  يّسيقّمنّأجله،ّفإنهّلمّيخل 

ّيعبَّرّمنّ ّمنّاألنواعّاألدبي ة، ّالقرآني ةّنوع ا ة ّلذلكّكانتّالقص  ، ّللبناءّالفني  ّالالزمة منّالعناصرّالفن ية

خاللهاّعنّالحياةّوماّيحيطّباإلنسانّفيّالمجتمع،ّويتمي زّباستمالةّالقلوبّبأحداثهّوأشخاصهّلماّيحويهّ

ةّأثراّبالغاّفيّالن فوس،ّوظهرّجلياّفيّإشعارّالر سولّصل ىّمنّمتعةّذهني ةّوذوقي ةّون فسي ة.ّفتتركّالقص 

ّمعهّومعّظروفّحياتهّومشاعرهّونفسي ته،ّ ماوي  هللاّعليهّوسل مّومنّمعهّمنّالمؤمنينّبتجاوبّالوحيّالس 

كينةّعليه.ّيقول:﴿ّ ّ.َّوِإْنّي َكذِ ب وَكَّفَقْدَّكذَّبَّوهذاّبدورهّيثب تّفؤادهّوينز لّالس  ّن وٍحّوَعاٌدّوَثم ود  ْمَّقْوم  ْتَّقْبَله 

َّفكَّ ْم َّأَخْذت ه  ّث مَّ ِّلْلَكاِفِريَن ّم وَسىَّفَأْمَلْيت  ذِ َب َّوك  َّمْدَيَن َّوَأْصَحاب  .ّ ّل وٍط َّوَقوم  ِّإْبَراِهيَم َّنِكيرَِّوَقوم  َّكاَن ﴾ّْيَف

ّ(.42ّ،43ّ،44)الحج:
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ّالغاياتّالعظمىّفيّثنّّّّّ خصي ات،ّفتبدوّصوراّحي ةّنابضةّيعكسّالقصصّالقرآني  اياّاألحداثّوالش 

ةّحضوٌرّفيّنفسّصاحبّالد عوةّسي دناّمحمدّصل ىّهللاّعليهّ بحياةّالبيئاتّالتيّظهرتّفيها،ّفكانّللقص 

ةّأقصاهاّ د  ّالش  ّأمرّأنّيصدعّبهّفيّفتراتّعسيرةّبلغتّفيها ّفيّما وسل مّوقوةّدافعةّلهّعلىّالمضي 

ّوتجرُّئه ّحي ةّبتحديّقريشّله ّذلكّإال ّصورة ّوما ّالمقاومة، ّوسائل ّكل  ه ّضد  ّواستعمالها ّعلىّدعوته، ا

ّمنّألمّووحشةّوضيقّوأزماتّ لّللوحيّالقرآني  لمدىّماّكانّيعانيهّرسولناّالكريمّباعتبارهّالمتلق يّاألو 

ّ.19نفسيةّمختلفةّعب رّعنهاّالقرآنّفيّأكثرّمنّموضع

ّالمتصفحّالقارئّللقرآنّالكريمّّّّّ ،ّفالّتكادّتخلوّسورةّمنّّإن  يجدّاستعماالّمكث فاّلَلسلوبّالقصصي 

ّالقيامة،ّ ّيوم ّمشاهد ّالقرآنّأيضا ر ّصو  ّكما ّالغابرة. ّمنّاألمم ّأم ة ّأو ّمنّاألنبياء، ّنبي  ة ّلقص  تفصيٍل

ّتربويةّ ّوتوجيهاٍت ّومواعَظ ِّحكما ّفتضم نتّالقصصّالقرآني ة ّومواقفّالعذابّوغيرها، ّالغيبي ة، واألخبار

ال ّعلياّانبثقتّعنهاّقيٌمّأخالقي ة،ّوأعماٌلّسلوكي ةّأصبحتّتشك لّضوابطّلسلوكّالفردّينهلّمنهاّماّومث

ّي قاسّبجودةّ ّاإلبداعّفيّالقصصّالقرآني  ّألن  كلّمعّالمضمون، ّوتحققّذلكّبتضافرّالش  ّحياته، م يقو 

ّالهدف ّوهو ّالقرآن، ّأنزل ّالذيّمنّأجله ّلنصلّإلىّالهدفّالر ئيسي  ّالذيّّاألسلوب، ّوالت عليمي  التربوي 

. ّيهدفّإلىّتربيةّالبشرّفيّضوءّالمنهجّاإللهي 

ّبينّترهيبّوترغيب،ّّّّّّ ّواختلفتّوسائله ّوالت أثير، ّفيّالت وجيه ّهام  ّدور ّللقصصّالقرآني  ّكان وهكذا

ّأسهمتّفيّترسيخّعقي ّالعواملّمتضافرة ّهذه ّكل  ّوبينّجدلّوحوار... ّوإقناعّعقلي  دةّوبينّإبداعّفن ي 

ّتتشك لّ ّفكيف ّوعواطفنا. ّعقولنا م ّونحك  ّأشخاصها، ّمع ّنعيش ّأنفسنا ّفنجد ّأهدافها، ّلنبل التوحيد

خصي اتّلبناءّالقصةّالقرآنيةّ؟ ّالش 

خصي ات في القصة القرآنية:4  ـــ الش 

ةّّّّّّ ّالقص  ّإن  ّقلنا ّأن نا ّوبما ّاألحداث، ّمحور ّبعد ّالفن ي  ّالبناء ّمحاور ّمن خصي اتّمحورا ّالش  ل تشك 

ّإلىّ ّوالوصول ّالفكرة ّلبلورة ّباألحداث خصي ات ّالش  ّفتمتزج ، ّوديني  ّتربوي  ّهدف ّتحقيق ّتتوخ ى القرآني ة
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ّلتلكّالفكرة،ّ ّالت ركيزّخادما ّيكونّهذا ّأوّالحدثّإالّبقدرّما خصي ة ّفالتركيزّالّيكونّعلىّالش  العبرة،"

ةّالقرآ خاّإي اهاّفيّنفسّالقارئّأوّالمستمعّللقص  20ّني ة."ومحققاّلهاّومرس 

ّالهدفّمنّإحضارهاّّّّّّ خصي ةّفيّالقرآنّالكريمّليستّمقصودةّلذاتها،"ّكماّأن  ّالش  ّأن  وعلىّذلكّنقر 

ّذلكّ ّتفعل ّكما حي ة( ّالض  ّحالة ّوتأكيد) ّعليها، ّاألضواء ّليسّتسليط ّعديدة ّمواضع ّفي ّمر ة ّمن أكثر

ّفي خصي ة ّالش  ّعلى ّيكون ّال ّفالت ركيز ّالت اريخي ة، ّوالقصص ّباعتبارّّالمالحم ّإال ّالقرآني ة القصص

المواصفاتّاإليحائي ةّالموجودةّفيها،ّأوّبعبارةّأخرى،ّباعتبارّالعبرةّالتيّيتمخ ضّعنهاّالت ركيزّعلىّهذهّ

خصي ة." 21ّالش 

ّللفكرةّأوّالمضمون،ّوالتيّتتبلورّفيّّّّّّ ةّالقرآني ةّهوّمعادلّموضوعي  خصي ةّفيّالقص  فحضورّالش 

ّمجموعةّمنّالعب خصي اتّفيّالقصصّالقرآني"ّصورة ليلّعلىّذلكّتكرارّلبعضّالش  ّوالد  رّوالمواعظ،

ّالمقصودّمنّتكرارّ اّعلىّأن  خصي ات...ّيمكنّأنّيكونّدليالّقاطع  رّلبعضّالش  ّالحضورّالمتكر  فهذا

ّذاتها،ّفهذاّالت كرارّالّيكونّإال ّعندماّيساع خصي ةّبحد  خصي ةّفيّمواقعّمتباعدةّليستّالش  دّظهورّالش 

ةّالقرآني ة،ّأعنيّتقديمّالفكرةّأوّالمضمونّإلىّ خصي ةّعلىّتحقيقّالهدفّالر ئيسّمنّالقص  حضورّهذهّالش 

22ّذهنّالقارئ."

خصي اتّمجر دّفكرةّدونّتحديدّّّّّّ ّكثيراّمنّالقصصّالقرآني ةّجاءتّفيهاّالش  ليلّاآلخرّأيضا،ّأن  والد 

خصي ةّفيّبناءّالقص ّ ّالش  ّرغمّأهمي ةّهذه ّالعبدّصالح(ّفيّاسمّلها ةّالتيّذكرتّفيها،ّمثلّشخصي ةّ)

ّفيّقولهّتعالى:ّ﴿ّ ّالتيّجاءّذكرها الم؛ ّالس  ِّمْنّقصةّموسىّعليه َّرْحَمة  ّآَتْيَناه  ِّعَباِدَنا ِّمْن ا َّعْبد  َفَوَجَدا

نَّاِّعْلم ا ّ(.65﴾ّ)ّالكهف:ِعْنِدَناَّوَعلَّْمَناه ِّمْنّلَّد 

ّالفكرةّأوّاّّّّّ خصي ة،ّوهكذاّنستنتجّأن  ةّالقرآني ة،ّوهذاّالّيعنيّإهمالّالش  مهاّبطلّالقص  لمضمونّيقد 

ّ ّبذكرّالن فسّاإلنساني ةّبكل  ّالقرآني  دّأبعادها.ّفقدّقامّالن ص  ّالقرآنّاعتنىّبرسمّمالمحها،ّوحد  بدليلّأن 

. 23ّأبعادهاّوقواعدهاّالمختلفةّالتيّيدرسهاّاليومّعلمّالن فسّالت حليلي 
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ّنواعّالن فسّالبشري ةّالتيّرصدهاّالقرآنّالكريمّفيّاآلتي:ويمكنّأنّنبي نّأ

 الن فس الملهمة: •

ّطريقّّّّّّ ّوألهمها ّفسو اها، ّهللاّعليها، ّالتيّخلقها ّالط بيعي ة ّبفطرتها ّبصفةّعامة، وهيّالن فسّالبشري ة

ّالن جاةّوطريقّالهالك،ّوهيّماّيطلقّعليهاّفيّعلمّالنفس:ّالن فسّالواعية.

وء:الن فس  •  األم ارة بالس 

ّفيّّّّّّ ّالمكبوتة ّالبدائي ة ّوالميول ّوالر غبات ّالن زعات ّمن ّمجموعة ّأعماقها ّفي ّاستقر ت ّالتي وهي

الالشعور،ّوتبقىّهناكّدائمةّالتأثيرّعلىّسلوكّالفردّفيّحياتهّاليومي ةّمنّحينّآلخر،ّمحاولةّالت عبيرّ

ّوالتب ّوفلتاتّاللسان، ّكاألحالم، ّالالشعوري ة ّالن فسّبالحيل ّالنفس: ّعلم ّفي ّعليها ّأطلق ّالتي ّوهي رير،

فلى.ّوالتيّذكرهاّالقرآنّعلىّلسانّامرأةّالعزيز. ّالسُّ

 الن فس الل و امة: •

ّواقعيًّاّفيّتعاملهّمعّالن فس24ّوهيّنفٌسّأقسمّالحقّتعالىّبهاّفيّالقرآنّالكريمّّّّّ ّالقرآني  ،ّوكانّالن ص 

ّالن اسّليسواّعلىّطبيعةّواحدةّوالّنسقّواحد،ّبلّالبشري ة،ّفلمّيضعهاّفيّصورةّ مسط حة،ّبلّبي نّأن 

ر،ّفاإلنسانّفيّ راتهّالتيّالّتتكر  ة،ّوتصو  ّلهّأبعادهّالخاص  ةّالقرآني ةّنسقاّمستقالًّ ظهرّاإلنسانّفيّالقص 

. ّالّنوعي  ةّالقرآني ةّعالمّبذاته،ّوالفرقّبينّإنسانّوآخرّهوّفرقّكيفي  25ّالقص 

ةّالقرآني ة،ّفنجدّلهاّذكراّفيّمواطنّعديدة،ّإذّحدثناّأم اّعّّّّّ ّفيّالقص  نّحضورّالمرأةّكعنصرّبنائي 

ّوأمّ ّالعزيز، ّوامرأة ّلوط، ّوامرأة ّنوح، ّوامرأة ّسبأ، ّوملكة ّفرعون، ّوامرأة ّعمران، ّابنة ّمريم ّعن: القرآن

وجّواألختّواألم،ّفهيّن ّيحملّسماتّموسى...،ّفقدّانطلقّالقرآنّفيّتعاملهّمعهاّكونهاّالز  موذجّبشري 

ّومشاعرهاّ ّعواطفها ّلها ّامرأة ّكونها ة ّالقص  ّفي ّدورها ّفتؤدي لبي ة. ّوالس  ّاإليجابي ة ّناحيتيه ّفي البشر

الخاصة،ّأوّعلىّأن هاّإنسانّلهّشخصيتهّالمميزة،ّوذاتي تهّالمستقل ة.ّولمّيصر حّالقرآنّفيّقصصهّباسمّ

ةّفيّنفسهاّإالّامرأةّواحدةّفقطّهيّمريمّعليهاّالسالم.ّفهيّالمرأة،ّبلّاكتفىّبذكرّمواقفّالفطرةّاإلنسانيّ 
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ّ ّكل  ّفي دا ّومؤك  ّصريحا ّاسمها ّفذكر ّقومها، ّعقيدة ّلمواجهة ّموصوفا، ّأو ّمرسال ّدائما، ّباسمها تذكر

ة. 26ّالمر اتّالتيّعرضّفيهاّلهذهّالقص 

الم: 5 ة سي دنا سليمان عليه الس  خصي ة في قص   ـــ بناء الش 

ّالقّر      ة ّوطريقةّللقص  ّموضوعه ّفي ّمستقال  ّفن ي ا ّعمال ّليست ّفهي ، ّالفن ي  ّللقص  ّمغايرة ّطبيعة آني ة

،ّوإن ماّهيّوسيلةّمنّوسائلّالقرآنّالكثيرةّالتيّتسعىّإلىّتحقيقّأهدافّأسمى27ّعرضهّوسيرّحوادثه

.ّإن هاّالّتحتملّالكذب،ّمقد سةّقداسةّالكتابّالذيّحواهاّحيثّشغ لتّماّيزيدّعنّبكثيرّمنّاإلبداعّالفن ي 

الم.28الر بعّمنه ةّسي دناّسليمانّعليهّالس   ،ّومنّالقصصّالتيّنجدهاّفيّالقرآنّالكريمّقص 

الم: .أ  سليمان عليه الس 

ّعشرةّآيةّمنّآياتّّّّّّ المّفيّالقرآنّالكريمّسبعّعشرةّمر ةّفيّسبعّسورّفيّست  ذ كرّسليمانّعليهّالس 

ّ:29الذ كرّالحكيم

حرّالبقرةذ كرّمر تينّفيّسورةّ - :ّفيّمعرضّالحديثّعنّافتراءاتّاليهودّعليه،ّومزاعمهمّحولّالس 

ةّهاروتّوماروت.ّقالّتعا ّيتعل قّبذلكّمنّقص  حرة،ّوما ّعلىّم ْلِكّلى:﴿ّوالس  َياِطين  َّتْتل وّالشَّ َّما َواتََّبع وا

ْحَرّوَماّأ ْنِزَلّعلىّالَمَلكَّ واّي َعلِ م وَنّالنَّاَسّالسِ  َياطيَنَّكَفر  ّالشَّ ّوَلِكنَّ َلْيَمان  َلْيَماَنَّوَماَّكَفَرّس  وَتّس  يِنِّبَباِبَلَّهار 

وتَّ  (.102ّ)ّالبقرة:ّّ﴾وَمار 

- ّ ّفيّسورة ّيقولّّضمنّالن ساءذ كر ّبالر سالة. ّسبحانه ّإليهم ّأوحى ّالذين ّواألنبياء ّالر سل ّمن جملة

ّ ّوإسّْتعالى:﴿ ّوِإْسَماِعيَل ِّإْبَراِهيَم ّإلى ّوَأْوَحيَنا َّبْعِدِه ّمْن ّوالن بيِ يَن ّنوٍح ّإلى َّأْوَحْيَنا َّكَما ّإليَك َّأْوَحْيَنا َحاَقِّإنَّا

وَدَّزب ور اوَيْعق وَبّواأَلْسَباَطّوِعيَسىّوَأيُّوَبّوي ون َسّ َلْيَماَنّوآَتْيَناَّداو  وَنّوس   (.163﴾ّ)ّالن ساء:ّوَهار 

ّوردّفيّقولهّتعالى:﴿ّّاألنعاموفيّسورةّ - ِّمْنَّقْبل  َّهَدْيَنا ا ِّإْسَحاَقَّوَيْعق وَبّك الًَّّهَدْيَناّون وح  َّله  َوَوَهْبَنا

َفّوم ّو َلْيَماَنّوَأيُّوَبّوي وس  وَدّوس  يَِّتِهَّداو  وَنَّكَذلَكَّنْجِزيّالم ْحِسِنينَّوِمْنّذ رِ   (.84)ّاألنعام:ّّّ﴾َسىَّوَهار 
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تهّمعّداوودّفيّقضي ةّالحرثّالتيّنفشتّفيهّغنمّالقوم.ّيقولّّاألنبياءوفيّسورةّ - وردّاسمهّفيّقص 

نَّاِّلحّ تعالى:﴿ّ َلْيَماَنِّإْذَّيْحك ماِنّفيّالحرِثِّإْذّنَفَشْتّفيهَّغَنم ّالَقْوِمّوك  وَدّوس  )األنبياء:ّّّ﴾ْكِمِهْمّشاِهِدينََّوَداو 

78.) 

ورةّنفسهاّذ كرّاسمهّعندّسردّماّأنعمّبهّهللاّعليهّمنّنعم.ّيقولّتعالىّفيّمحكمّتنزيله:ّّّ - وفيّالس 

َّعاِلِمين﴿ ّشيٍء ل  نَّاّبك  ّإلىّاأَلْرِضّالتيّباَرْكَناّفيهاّوك  َّتْجِريِّبَأْمِرِه يَحّعاِصَفة  َلْيَماَنّالرِ  اء:ّ)ّاألنبيّ﴾َوِلس 

81ّ.) 

اّفيّسورةّالن مل؛ّإذّتعد دتّالمواقفّوالمواضع.ّيقولّسبحانهّوتعالى:﴿ّ - َوَلَقْدّوكانّاسمهّأكثرّورود 

َلَناّعلىَّكِثيٍرِّمْنِّعَباِدِهّالم ْؤِمنينَّ ّهلِلّالذيَّفضَّ اَّوَقاالّالَحْمد  ليَماَنِّعْلم  وَدّوس   (.15﴾ّ)ّالن مل:ّآَتْيَناَّداو 

ّويقولّفيّموضعّآخر:﴿ّّّّّّ لِ ْمَناَّمْنِطَقّالطَّيِرَّوأ وِتيَناِّمْنّك لِ  ّع  وَدَّوَقاَلَّياَّأيَُّهاّالنَّاس  َّداو  َلْيَمان  َوَوِرَثّس 

ّالم ِبينّ  َوّالَفْضل  ّهَذاَّله   (.16﴾ّ)ّالن مل:ّشيٍءِّإنَّ

ّالن ملةّّّّّّ ّقالته ّوما ّالل جب، ّبجيشه ّسليمانّعلىّواديّالن مل ّعنّمرور ّالث الثّحديٌث وفيّالموضع

ْمّي وَزع وَنّ.ّحتىِّإَذاَّأَتواّعلىّوتعقيبه.ّيقولّتعالى:﴿ّ ّواإلْنِسّوالطَّْيِرَّفه  ه ِّمَنّالِجنِ  ن ود  َلْيَماَنّج  ِشَرِّلس  َوح 

َمَّواِدّالنَّْمِلّقاَلْتَّنْمَلٌةّيَّ وَنّ.َّفَتَبسَّ ه َّوه ْمّالَّيْشع ر  ن ود  َّوج  َلْيَمان  ل واَّمَساِكَنك ْمّالَّيْحِطَمنَّك ْمّس  ّاْدخ  اَّأيَُّهاّالنَّْمل 

ّأَعّْ َّوَأْن ّوعلىَّواِلَديَّ ّالتيَّأْنَعْمَتَّعَليَّ ِّنْعَمَتَك َر َّأْشك  َّأْوِزْعِنيَّأْن َّربِ  ّوَقاَل َّقْوْلَها ِّمْن ا اَّملَّصاَضاِحك  ِلح 

اِلِحينَّ ّ(.17ّ،18ّ،19﴾ّّ)ّالن مل:َّتْرَضاه ّوَأْدِخْلِنيِّبَرْحَمِتَكّفيِّعَباِدَكّالصَّ

تهّمعّالهدهدّوملكةّسبأ؛ّإذّذ كرّاسم هّأو الّفيّكالمّملكةّسبأّللمَلّّّّّّ وفيّالموضعّالر ابعّذ كرّفيّقص 

ّتعالى:﴿ّ ّيقول ّالكتابّالذيّأ لقيّإليها. ّعن ّمِّمنّقومها ّالرَِّحيمِِّإنَّه  ّالرَّْحَمِن ّهللِا ِّبْسِم َّوِإنَّه  َليَماَن ّس  ﴾ّّْن

ّ(.30)الن مل:ّ

َلْيَماَنَّقاَلّوذ كرّثاني اّفيّمعرضّالحديثّعنّهدي ةّملكةّسبأّإليه.ّيقولّجلّجالله:﴿ّّّّّّ َفَلمَّاَّجاَءّس 

وَنِنِّبَماٍلَّفَماّآَتاِنَيّهللا ّخيٌرّمِ مَّاّآَتاك ْمَّبْلَّأنّْ ّ(.36﴾)ّالن مل:ّت ْمِّبَهِديَِّتك ْمَّتْفَرح ونََّأت ِمدُّ
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ّادخليّّّّّّ ّلها ّقيل ّلم ا ّسليمان ّأمام ّنفسها ّبظلم ّاعترافّالملكة ّعن ّحديثّالقرآن ّضمن ّثالث ا وذ كر

ّ ّتعالى:﴿ ّيقول ّاإلسالم. ّإعالنها ّثم  رح، َّرب ِّالص  ّهلِل َلْيَماَن ّس  ّمَع ّوَأْسَلْمت  ّنفِسي َّظَلْمت  ِّإن ي َّربِ  ّقاَلْت

ّ(.44﴾ّ)ّالن مل:ّالَعاَلِمينَّ

ّهللاّسليمان؛ّإذّيقولّتعالى:ّ - وبعدّالحديثّعنّسورةّالن ملّنوردّماّجاءّفيّسورةّسبأّمنّذكرّلنبي 

ّبيَنّ﴿ َّمنَّيْعَمل  َهاَّشْهٌرَّوَأَسْلَناَّله ّعيَنّالِقْطِرّوِمَنّالِجنِ  وَُّهاَّشْهٌرّوَرَواح  يَحّغ د  َلْيَماَنّالرِ  بِإْذِنَّّيَدْيهَِّوِلس 

ِعيرِّ ْمَّعْنَّأْمِرَناّن ِذْقه ِّمْنَّعَذاِبّالسَّ ْمّ﴾ّإلىّأنّيقول:ّ﴿َّربِ ِهّوَمْنَّيِزْغِّمْنه  َفَلمَّاَّقَضْيَناّعليهّالَمْوَتَّماَّدلَّه 

ّكَّ َّلْو َّأْن َّتَبيََّنِتّالِجنُّ َّخرَّ َّفَلمَّا ِّمْنَسَأَته  ّاأَلْرِضَّتْأك ل  َّدابَّة  ِّإالَّ ّفيّعلىَّمْوِتِه َّلِبث وا ّالَغْيَبَّما َّيْعَلم وَن ان وا

 (.12ّ،14﴾)ّالن مل:ّالَعَذاِبّالم ِهينِّ

ّأشارتّاآلياتّ - ّومنّثم  ّالحديثّعنهّضمنّذكرّهبةّهللاّسليمانّلداوود، ّجاء وفيّسورة)ّص(

ّفتنتهّبالجسدّالملقىّعلى30-40) افناتّالجياد،ّثم  تهّمعّالص  ّ(ّإلىّحادثتينّمهم تينّفيّحياته:ّقص 

 30كرسي ه."

الم:6 ة سي دنا سليمان عليه الس  خصي ات في قص   ــ الش 

  :ته مع الهدهد وملكة سبأ  سليمان في وادي الن مل وقص 

ّّّّّّ ّفالجن  ّواإلنسّوالط ير، ّالجن  ّمن ّجميعه ّفيّجيشه ّركبّيوم ا ّأن ه ّسليمان ّنبي ه ّتعالىّعن يخبر

ّالجيوشّ ّمنّهذه ّوعلىّكل  ّوغيره، ّمنّالحر  ّبأجنحتها ّتظل ه ّمعه ّوالط يرّسائرة واإلنسّيسيرونّمعه،

مّأحدّعنّموضعهّالذ لهّعلىّآخره،ّفالّيتقد  ّ.31يّيسيرّفيهّوالّيتأخ رّعنهالث الثةّوزعة)ّنقباء(ّيرد ونّأو 

 نبي  هللا سليمان والجنود: .1

تبدوّشخصي ةّسي دناّسليمانّفيّهذاّالمشهدّشخصي ةّحازمةّتحسنّالت دبيرّوإدارةّالمملكة،ّوهذاّماّّّّّّ

ْمّي وَزع ونَّلمسناهّمنّقولهّتعالى:﴿ّ ّواإلْنِسّوالطَّْيِرَّفه  ه ِّمَنّالِجنِ  ن ود  َلْيَماَنّج  ِشَرِّلس  ﴾؛ّإذّلوّلمّيحسنَّوح 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

422 

ورةّ ّالص  ّفي ّيكون ّالجيشّأن ّلهذا ّتأت ى ّلما ّالجيشّالعرمرم ّهذا ّأفراد ّمن ّفرد ّكل  ّعلى ّالمهام  توزيع

 المذكورة.

ّيوحيّّّّّ الم ّالس  ّيتعل قّبجيشّسليمانّعليه ّفيما ّتنزيله ّفيّمحكم ّجالله ّالمولىّجل  ّلنا ره ّصو  ّما إن 

ّاجتماعّمثلّه ّإذّإن  ّالعددّمنّالجنودّفيّجيشّلجبّيجعلّالذ هنّالّيرىّإال ّباالنضباطّوالت نظيم؛ ذا

المّلمّيكنّفيهّمكانّللفوضى،ّوجنودهّلمّيكونواّمهملينّ ّجيشّسليمانّعليهّالس  الفوضىّواالنفالت،"ّلكن 

ّالجنود،ّ ّيوزعون ّجيشه ّمن ّفرق ّقادة ّوكان ّمنضبط ا، ق ا ّمنس  ّمنظ م ا ّمرت ب ا ّجيشه ّكان ّمنسي ين. وال

ّيفعلونّذلكّبالجنودّعنّويرت بونهم،ّوي نظ مونهم،ّويكف ونهمّعنّالخروج،ّويمنعونهمّعنّالفوضى،ّوكانوا

لّحركةّاألخير،ّوبذلكّتتناسقّالحركات،ّ ّويراعيّاألو  لهمّعلىّآخرهم،ّفيسيرّآخرّجندي  طريقّحبسّأو 

قةّوكأن همّرجلّواحد" وتنظ مّالخطوات،ّويسيرّجميعّالجنودّخطواتّمرت بةّمنس 
هومّمنّقولهّ،ّوهوّالمف32

ْمّي وَزع ونَّتعالى:﴿ّ  ﴾.َفه 

 نبي  هللا سليمان والن ملة: .2

ّالن مل﴿ّّّّّ ّمنّقرية ّاقترابّسليمانّوجنوده ّالَّيْحِطَمنَّك ْمّعند َّمَساِكَنك ْم ل وا ّاْدخ  ّالنَّْمل  َّأيَُّها َّيا َّنْمَلٌة قاَلْت

ونَّ ه َّوه ْمّالَّيْشع ر  ن ود  َّوج  َلْيَمان  ّ﴾.س 

ّلشخصي ةّالن ملة؛ّّّّّ ا لّبناءّخاص  ّاآليةّالكريمةّيقفّعندّجملةّمنّاألمورّالتيّتشك  المتأم لّفيّهذه

كماّيقولّّ-التيّوقفتّموقفّاإلمامّالخطيب،ّوالواعظّالفصيح،ّفقدّنو عتّفيّعباراتّكالمها،ّوتكل مت

،ّوالت حذير،ّوالت خصيص،ّبعشرةّأنواعّمنّالخطاب:"ّالن داء،ّوالت نبيه،ّوالت سمية،ّّوّ-ابنّالقي م األمر،ّوالن ص 

ّ.33والت فهيم،ّوالت عميمّواالعتذار،ّفاشتملتّنصيحتهاّمعّاالختصارّعلىّهذهّاألنواعّالعشرة"

قالّبعضّالعلماء:ّهذهّاآليةّمنّعجائبّالقرآن:ّألن هاّبلفظة)ّيا(ّنادت،ّ)ّأي ها(:ّنب هت،ّ)الن مل(:ّّّّّ

ّمساكنكم( ّأمرت،) ّادخلوا(: ّجنوده(:ّعي نت،) ت،) ّخص  ّسليمان(: ّحذ رت،) ّيحطمن كم(: ّال ت،) ّنص  :

عم ت،ّ)ّوهمّالّيشعرون(:ّعذرت
34.ّ
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ديدّعلىّالبقي ةّلذلكّنب هتهمّمذعورةّحتىّالّيصابواّبسوء،ّولوّّّّّّ فشخصي ةّالن ملةّتجل تّفيّخوفهاّالش 

ّهذاّعلىّأن ه ّبغيرها،ّكماّقدّيدل  اّالمشرفةّالمسؤولةّعنّتنظيمّلمّتكنّكذلكّلفر تّمسرعةّدونّأنّتهتم 

ارحّفيّالوادي،ّومنّناحيةّأخرىّنجدّالن ملةّتلتمسّاألعذارّلسليمانّوجنودهّبقولها:﴿ّ َوه ْمّالّالن ملّالس 

ونَّ ّماّلمّيعصواّأمره،ّفماَّيْشع ر  ّوجل  ّالكريمّلنّيتسب بّفيّأذي ةّخلقّهللاّعز  ّالن بي  ﴾،ّوهوّقولّيوحيّبأن 

ّهللاّ ّفعلّنبي  مّضاحكا،ّودعاّرب هّأنّيهدَيهّويرشدهّليشكرّماّأنعمّبهّعليه،ّرد  عندّسماعّقولها؟ّلقدّتبس 

الحين. الح،ّوأنّيحشرهّإذاّتوف اهّمعّعبادهّالص  ّوأنّيسه لّعليهّسبلّالعملّالص 

مّمنّذلكّعلىّوجهّاالستبشارّّّّّّ لقدّفهمّماّخاطبتّبهّالن ملةّأمتها،ّمنّرأيّسديدّوأمرّحميد،ّوتبس 

رورّبماّأطلعهّهللاّعليهّدونّغيره.وال فرحّوالس 
35ّ

ّهللاّسليمانّوالن ملةّفيماّيلي:ّّّّ ّوعليهّنجملّماّتمي زتّبهّشخصي تاّنبي 

قّيحسنّإدارةّجيشهّويحكمّتنظيمه. • ّسليمانّقائدّمنس   الن بي 

ّفيّدعائه • ّلمسناه ّما ّوهذا ّونعم، ّمنّآالء ّوهبه ّعلىّما ّرب ه ّصالحّيحمد ّسليمانّعبد :ّالن بي 

َّتْرَضاه ّّو﴿ ا ّأَْعَملَّصاِلح  َّوَأْن ّوعلىَّواِلَديَّ ِّنْعَمَتَكّالتيَّأْنَعْمَتَّعَليَّ َر َّأْشك  َّأْوِزْعِنيَّأْن َأْدِخْلِنيّوَقاَلَّربِ 

اِلِحينَّ  ﴾.ِبَرْحَمِتَكّفيِّعَباِدَكّالصَّ

يّجنسهاّالذينّكانواّالن ملةّشخصي ةّفاعلةّات خذتّمنّندائهاّوأمرهاّوتنبيههاّعواملّإلنقاذّحياةّبن •

 بالوادي.

ّهذاّعلىّ • جاعةّواإلقدام،ّولوّلمّتكنّكذلكّلماّبدرّمنهاّهذاّالت صر ف،ّوإنّدل  الن ملةّتحل تّبالش 

ّعلىّحسنّتأديتهاّلمهامهاّالموكلةّإليها.  شيءّفإن ماّيدل 

ّهللاّسليمانّحينّقالت﴿ّ • ّفيّنبي  ونَّالن ملةّات سمتّبحسنّالظ ن  ّالَّيْشع ر  ؛ّليقينهاّبأن هّلنّ﴾َوه ْم

دّأنّسليمانّوجندهّالّيعلمونّالغيب،ّ ّالن ملةّتؤك  يلحقّبهمّالسوءّعنّقصد،ّوقراءةّأخرىّتجعلناّنقولّإن 

ّلذلكّلنّينتبهواّلوجودهاّوأهلّقريتها.
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 الهدهد: .3

ّليرىّإنّخلّ ّّّّّ ّقواته، ّيتفق د ّجعله ّوحسنّاإلدارة ّوالقو ة ّبالحزم الم ّالس  ّات صافّسليمانّعليه بهمّّإن 

ّواإلنسّفوجدّاألمرّعلىّماّ خلل،ّأوّبدرّمنّأحدهمّتقصير،"ّويبدوّأن هّتفق دّجميعّفرقّالجيش:ّالجن 

.ّإن هّ ّفيّاألمرّخلال  يرام،ّوالوضعّيسيرّبانسجام،ّووفقّنظام،ّولماّوصلّإلىّفرقةّالط يرّاكتشفّأن 

َبنَّه َّوَتَفقََّدّالطَّْيَرَّفَقاَلّمَّ.ّيقولّتعالى:﴿36ّغيابّأحدّالجنود" ْده َدَّأْمَّكاَنِّمَنّالَغاِئِبيَن.ّأَل َعذِ  اِّليّالَّأَرىّاله 

ْلَطاٍنّم ِبينٍّ اّأْوّأَلَْذَبَحنَّه َّأْوَّلَيْأِتَينِ يِّبس  ّ(.20﴾ّ)ّالن مل:َّعَذاب اَّشِديد 

ّالّّّّّ ّالجيش، ّلعناصر ّفيّتفق دها ديدة ّالش  ّالحازمة الم ّالس  ّسليمانّعليه ّشخصي ة ّبدتّلنا متوع دةّوقد

دةّللهدهدّالغائبّبالّإذنّتنبيهاّللحاضرين،ّوإذاّماّف قدّالهدهدّولمّيرجعّسيكونّ"ذلكّالت أكيدّزاِجر اّ المهد 

ّ.37لباقيّالجندّعنّأنّيأتواّبمثلّفعلتهّفينالهمّالعقاب"

ّوقالّلسليمان:﴿ّّّّّّ ّالهدهد ّوِجْئتّ وبعدّوقتّليسّبالط ويلّقدم ِّبِه ّت ِحْط ّلْم ِّبَما ّبَنَبٍإّأَحْطت  َّسَبٍإ ِّمْن َك

َّيِقينٍّ ّالن مل: ّيقول:﴿22ّ﴾ّ) ّالهدهد؟ ّبه ادقّالذيّجاء ّالص  ّالخبر ّهذا ّفما ْمّ( َّتْمِلك ه  ّامرأة  ِإنِ يَّوَجْدت 

وِنّهللِاّوَزيََّنَّله م ّال ْمِسِّمْنّد  وَنّللشَّ د  ّشيٍءّولهاّعرٌشّعظيٌمّ.ّوَجْدت َهاّوَقْوَمَهاَّيْسج  لِ  ّوأ وِتَيْتِّمْنّك  ْيَطان  شَّ

وّن ْمّالَّيْهَتد  ِبيِلَّفه  ه ْمَّعِنّالسَّ ْمَّفَصدَّ ّ(.23ّ،24﴾ّّ)ّالن مل:ّأَْعَماَله 

ِّبَماّلْمّت ِحْطِّبهِّالهدهدّهناّوقفّموقفّالمدافعّعنّنفسه،ّفقدّأفحمّسليمانّبقوله:﴿ّّّّّّ ﴾ّحتىّأَحْطت 

رّالغيابّالذيّقدّ ّيوديّبحياته.يمه دّالط ريقّلتصديقّماّأتىّبه،ّويبر 

جاءّبخبرّيقينّمنّمملكةّسبأ؛ّإذّوجدّامرأةّوهي)ّبلقيس(ّتحكمهمّوهيّالّتعبدّهللاّبلّتسجدّوقومهاّّّّّ

همّعنّعبادةّهللاّالواحدّالذيّالّشريكّله. يطان،ّوصد  مس،ّفقدّأضل همّالش  ّللش 

ْنَتِّمَنّالَكاِذِبينَّومعّذلكّلمّيصد قّسليمانّالهدهدّبلّشك كّفيّقوله:﴿ّّّّّّ َّأَصَدْقَتَّأْمّك  ﴾َّّقاَلَّسَنْنظ ر 

ّ(.27)ّالن مل:ّ
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وبعدهاّكل فهّبإيصالّكتابهّالذيّيتضم نّدعوتهّلهمّإلىّطاعةّهللاّوطاعةّرسولهّواإلنابةّواإلذعانّّّّّّ

ّوْأت وِنيّم ْسِلِمينَّلطانهّولهذاّقالّلهم﴿ّإلىّالد خولّفيّالخضوعّلملكهّوس َّتْعل واّعَليَّ (،31ّ﴾ّ)ّالنمل:ّأال 

ةّفعلهاّمنّاألمر.  وهناّننتقلّإلىّبلقيسّورد 

ولة(:  .4  ملكة سبأ) بلقيس( والمأل) أمراء ووزراء وأكابر الد 

المّأن هاّاستّّّّّ تهاّمعّسي دناّسليمانّعليهّالس  شارتّأمراءهاّووزراءهاّماّمي زّشخصي ةّملكةّسبأّفيّقص 

ِّكَتاٌبّكريمٌّوأكابرّدولتها.ّقالّجلّجالله:﴿ّ ِّإَليَّ ّالَمَل ِّإن يّأ ْلِقَي َّأيَُّها ّقرأتّعليهمّعنوانه:َّقاَلْتَّيا ﴾ّثم 

َلْيَمانَّ﴿ ّقرأتهّ﴿ِّإن ه ِّمْنّس  ّوأت وِنيّمّ ﴾ّثم  َّتْعل واّعَليَّ ﴾،ّثم ّشاورتهمّْسِلِمينَّوِإن ه ّبسِمّهللِاّالر ْحَمِنّالرَّحيِمّ.َّأالَّ

ّبها﴿ّ ّحل  ّقد ّوما ّحتىّتشهد ونَّفيّأمرها َّأْمر ا َّقاِطَعة  ْنت  ّك  َّأْفت وِنيّفيّأْمِريَّما ّالَمَل  َّأيَُّها ّيا ﴾،َّقاَلْت

ِّإليِكّفاْنظ ِريَّماَذاَّتْأم ِرينَّفأجابواّبقولهم:﴿ّ ّأ ول وّق وٍَّةّوأ ولوَّبأٍسَّشِديٍدّواألْمر   ﴾.َنْحن 

ّخصي ةّبلقيسّعلىّعدةّأمورّهي:ب نيتّش

 بلقيسّامرأةّمهذ بةّالفكرّوهذاّتبد ىّمنّوصفهاّللكتابّالذيّأتاهاّبالكريم،ّعلىّالر غمّمماّحوى. -

اّ - رّبمفردهاّبلّات خذتّمنّالمشورةّأساس  امرأةّعلىّماّتمتازّبهّمنّحكمّوسلطانّإال ّأن هاّلمّتقر 

دت.﴿ّ َّقاِطعَّإلقامةّحكمهاّكماّتعو  ْنت  وّنَماّك   ﴾.ة َّأْمر اّحتىَّتْشَهد 

ّيخالفّوالّ - ّوال ّيمانع ّال ّالكتاب ّهذا ّصاحب ّأن  ّعلمت ّإذ ّسديد؛ ّرأي ّبلقيسّصاحبة كانت

وَهاّوَجَعل واّأَِعزََّةّقْوِمَهاَّأِذلَّة ّوَكَذلَكَّيْفَعل ونَّيخادع:﴿ّ ّالم ل وَكِّإَذاَّدَخل واَّقْرَية َّأْفَسد   ﴾.قالْتِّإنَّ

 اّتبدأّبإرسالّهدي ة.ّذكاؤهاّوفطنتهاّجعاله -

ةّبعدّأنّبدأّبالحسنى،ّلقدّضم نّرسالتهّالعديدّمنّالمضامينّّّّّّ أم اّسليمانّفقدّكانّذاّشخصي ةّحاد 

ّهللاّأعطاهّأكثرّمم اّقدّيجعلهّ مةّيبرهنّعلىّأن  ّرفضهّللهدي ةّالمقد  ة،ّكماّأن  د  ّعلىّالقو ةّوالش  التيّتدل 

ّيضعف.
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ثناّعنّالبّّّّّ ّلبلقيسّفإن ناّنذكرّبعضّاإلشاراتّالواردةّفيّالقرآنّالكريم،ّوالتيّوإذاّماّتحد  عدّالجسدي 

رون،ّفلم اّأمرّسليمانّببناءّصرحّمنّزجاجّوعملّفيّممر هّماء،ّوجعلّعليهّسقفاّمنّ اختلفّفيهاّالمفس 

رحّوسليمانّجالسّعلىّسريره ّالبحر،ّوأ مرتّبدخولّالص  مكّوغيرهاّمنّدواب  فيهّّزجاج،ّوجعلّفيهّالس 

ة ّوَكَشَفْتَّعْنَّساَقْيَها﴿ عواّمنظرهاّعندّسليمانّوأنّتبديَّفَلمَّاَّرَأْته َّحِسَبْته ّل جَّ ّأرادواّأنّيبش  ّالجن  ﴾ّقيلّإن 

ّمنّالجانّفتتسل طّ ّأم ها ّألن  ّأنّيتزو جها ّوخشوا ّذلكّمنها، ّمنّشعرّفينف ره ّعليها ّليرىّما عنّساقيها

ّحافرها اب ة."ّعليهمّمعه،ّوذكرّبعضهمّأن  38ّكانّكحافرّالد 

ّوالت بشيرّّّّّّ ّوالت رهيب ّالت رغيب ّأساليب ّتتضم ن ّنفسي ة ّقضايا ّعلى ّالقرآني ة ة ّالقص  ّهذه ّاشتملت لقد

حيح،ّوالمرامّمنّذلكّتثبيتّالعقيدةّونشرها،ّفهيّتتحد ثّ هّالن فسّاإلنساني ةّإلىّاالت جاهّالص  واإلنذارّفتتوج 

ةّالق ابقينّوشأنّالقص  ابقة،ّواألنبياءّالس  رآني ةّفيّذلكّشأنّالوسائلّاألخرىّالتيّتدعوّإلىّعنّاألممّالس 

. ّوجل  ّهللاّعز 

ّبلّّّّّّ ّمنّالقصصّالقرآني ةّلغرضّاإلمتاعّأوّاإلخبارّعنّتاريخّمضى، ةّكغيرها ّالقص  ّتردّهذه لم

ّ ّقبلّكل  ّقصصّديني  تتعد ىّذلكّإلىّكونهاّمنّالمداميكّاألساسي ةّفيّشرحّالعقيدة؛ّفالقصصّالقرآني 

الن ظرّإليهّمنّزاويةّأدبي ة.ّجاءّلخدمةّأغراضّمتنو عة،ّلذاّالّيمكنّتفسيرهّباالعتمادّعلىّّشيءّالّيملك

39ّنظري ةّواحدة."

 :خاتمة

ّلهاّمنّعناصرّالت شويقّوأساليبّاالستمالةّاعتمدهاّّّّّّ ةّتستهويّالن فوسّالبشري ةّلما ّكانتّالقص  لم ا

ّبالغرضّ يني  "ّفالتقىّالغرضّالد  ،ّووسيلةّالمنهجّالقرآني  ةّصورةّمنّصورّالبيانّالعربي  ّالقص  ّألن  الفن ي 

ّلوّ ّالمتلق يّكما ّمتفر دةّيعيشّمعها ا ةّشخصي ةّممي زةّوروح  ّقص  ّلكل  منّوسائلّنشرّالد عوة،ّفضالّأن 

ةّالقرآني ةّثروةّمنّالحقائقّوالمعارف،ّوثروةّ راع..ّففيّالقص  كانّيعيشّعصرهاّويشاركّاألحداثّوالص 

ّر 40ّاتّوالت وجيهاتّوالعلوم،...منّالت صو 
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دّمحط اتّّّّّّ خصي اتّالتيّتعد دتّبتعد  خصي اتّفيها.ّهذهّالش  ةّسي دناّسليمانّلنبي نّبناءّالش  اخترناّقص 

ة اّأن ناّ-القص  تهّ-علم  زناّفقطّعلىّقص  المّالواقعةّّ-لمّنحطّبجميعّمنعرجاتهاّوتشع باتها،ّبلّرك  عليهّالس 

خصي اتّالر ئيسةّلهاّهي:فيّوادّالن ملّمعّجنودهّّو ّالش  ّالن ملّوالهدهد،ّثمّمعّبلقيسّملكةّسبأ،ّفوجدناّأن 

قةّتحسنّإدارةّالجيشّوت حكمّتنظيمه،ّإن هّعبدّصالحّالّيتوانىّ - ّسليمان:ّشخصي ةّقائدةّمنس  الن بي 

 فيّحمدّرب هّعلىّماّوهبهّمنّنعمّجزيلةّوآالءّكثيرة.

 والت نظيمّوالت نسيق.الجنود:ّيتمي زونّباالنضباطّ -

ّالن ملة:ّشخصي ةّفاعلةّات خذتّمنّندائهاّوأمرهاّوتنبيههاّعواملّإلنقاذّحياةّبنيّجنسهاّالذينّ ــــ

ّهللاّسليمان. ّفيّنبي  جاعةّواإلقدام،ّوحسنّالظ ن   كانواّبالوادي،ّكماّأن هاّتحل تّبالش 

ندّعودتهّمنّمملكةّسبأ،ّورؤيتهّالهدهد:ّذوّشخصي ةّواثقةّمنّنفسها،ّوهذاّماّتبد ىّمنّقولهّع -

ر. ّلسليمانّلغيابهّغيرّالمبر   غضبّالن بي 

ّالقراراتّ ّبات خاذ ّالت سر ع ّقبل ّالعقل ّوإعمال ّالمشورة، ّعلى ّحكمها ّتقيم ّعاقلة ّامرأة ّسبأ(: ّملكة بلقيس)

ّال مسّلتسلمّلرب  ّهذاّالعقلّالن ي رّهوّالذيّخل صهاّمنّعبادةّالش  يةّإلىّالهالك،ّولعل  ّعالمين.المؤد 
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ةّالقرآني ة،ّنونّللط باعة،ّط -22 الي،ّالوحدةّالفني ةّفيّالقص    .1ّ،1993محم دّالد 

ّاإلسكندري ة،ّ -23 ّالمعارف، ّمنشأة ّالحديثّأصولهّوات جاهاتهّورو اده، ّاألدبي  ّالن قد محم دّزغلولّسالم،

ّ.1981د.ط،ّ

ّأع -24 ّاتجاهاتها، ّأصولها، ّالحديثة) ّالعربية ّالقصة ّفي ّدراسات ّسالم، ّزغلول ّمنشأةّمحمد المها(،

ّم.1987المعارفّباإلسكندرية،ّد.ط،ّ

ّدارّ -25 ريف، ّالمصحفّالش  ّبحاشية ّالكريم، ّالقرآن ّالمفهرسّأللفاظ ّالمعجم ّالباقي، ّعبد ّفؤاد محم د

ّ.1364الحديث،ّالقاهرة،ّد.ط،ّ

ّم.7ّ،1979محمدّيوسفّنجم،ّفنّالقصة،ّدارّالثقافة،ّبيروت،ّلبنان،ّط -26

 .د.ط،ّد.تمصطفىّفهمي،ّالدوافعّالنفسية،ّدارّمصرّللطباعة،ّ -27
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ّم.1ّ،1981معجمّألفاظّالقرانّالكريم،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّدارّالشروق،ّط -28

 م.3ّ،1980ميشالّعاصي،ّالفنّواألدب،ّمؤسسةّنوفل،ّبيروت،ّط -29

المّفيّالقرآنّالكريم،ّرسالةّماجستير،ّجام -30 عةّنابلس،ّهمامّحسنّيوسفّسلوم،ّسليمانّعليهّالس 

 .2006فلسطين،ّ

ّ

 الهوامش واإلحاالت

ّ.173م،ّص3ّ،1980ميشالّعاصي،ّالفنّواألدب،ّمؤسسةّنوفل،ّبيروت،ّطّـــــ1ّ

 .133عمرّعبدّالرحمنّالسارسي،ّالحكايةّالشعبيةّفيّالمجتمعّالفلسطيني،ّدراسةّونصوص،ّصّ-2

ّحرفّالصاد،ّ-3 ّقص، ّمادة ّالسابع، ّالمجلد ّالعرب، ّلسان ّمنظور، ّصادر،ّّابن ّدار ّالقاف، فصل

ّ.75،74م،ّالمجلدّالسابع،ّص1992ّبيروت،ّد.ط،

ّجّــــ4 ّالقاموسّالمحيط، ّبنّيعقوب(، ّالدينّمحمد ّمجد ّباب2ّّالفيروزآبادي) ّفصلّالقاف، ّقص، مادة

ّ.313،ّص2الصاد،ّالقاهرة،ّد.ط،ّد.ت،.ّج

م،ّكانونّالثاني،ّيناير،1984ّبيروت،ّجبورّعبدّالنور،ّالمعجمّاألدبي،ّدارّالعلمّللماليين،ّلبنان،ّّ-5

ّ.212د.ط،ّص

خالدّأحمدّأبوّجندي،ّالجانبّالفنيّفيّالقصةّالقرآنية،ّمنهجهاّوأسسّبنائها)ّنظريةّالقصةّالفنيةّفيّـــ6ّ

ّ ّباتنة، ّالشهاب، ّدار ّالكريم(، ّد.تالقرآن ّصد.ط، ّاللغة130ّ، ّمجمع ّالكريم، ّالقرآن ّألفاظ ّومعجم ،

 .509 -508م،ّص1ّ،1981ّالعربية،ّدارّالشروق،ّط

ّمنشأةّّ-7 ّأعالمها(، ّاتجاهاتها، ّأصولها، ّالحديثة) ّالعربية ّالقصة ّفي ّدراسات ّسالم، ّزغلول محمد

 04م،ّص1987المعارفّباإلسكندرية،ّد.ط،ّ

ّ.03المرجعّنفسه،ّصّ-8
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ّاإلسّ-9 ّالمعارف، ّمنشأة ّورو اده، ّوات جاهاته ّالحديثّأصوله ّاألدبي  ّالن قد ّسالم، ّزغلول كندري ة،ّمحم د

ّ.106،ّص1981د.ط،ّ

ّ.90م،ّص7ّ،1979محمدّيوسفّنجم،ّفنّالقصة،ّدارّالثقافة،ّبيروت،ّلبنان،ّطّـــــ10

ّجوزيفّ* ّالفرنسي" ّللعالم ّالخرافات" ّللقصصّلكتاب" ّالدراساتّالبنيوية ّريادة ّينسبّبعضّالباحثين ـــــ

ّ بيدي"،ّوالذيّنشرّفيّنهايةّالقرنّالتاسعّعشر.

11ّ ّالحميـــ ّالمطبوعاتّعبد ّديوان ّالحديثة(، ّالجزائرية ّالقصة ّفي ّدراسات ّالسرد) ّمنطق ّبورايو، د

  .19ّ-18،ّص1994ّالجامعية،ّالجزائر،ّد.ط،

فالديميرّبروب،ّمورفولوجياّالحكايةّالخرافية،ّترجمةّوتقديم:ّأحمدّقادر،ّأحمدّعبدّالرحيمّنصر،ّــــــ12ّ

ّ.20-1،ّص1ّ،1989ّط
ّ(.Fable /Sujetتوماشفسكي:ّقسمّالعملّالسرديّإلى:ّمتنّحكائيّومبنىّحكائيّ)ّّ-*

(:ّهوّمجموعّاألحداثّالمتصلةّفيماّبينها،ّوالتيّتكونّمادةّأوليةّللحكاية.ّ Fableالمتنّالحكائي)ّ-ّ**

ّ(ّفهوّخاصّبنظامّظهورّهذهّاألحداثّفيّالحكيّذاته.Sujetأماّالمبنىّالحكائيّ)ّ

ّإبراهيمّتوماشفسكي،ّنظّر يةّاألغراض،ّنظريةّالمنهجّالشكلي،ّفيّنصوصّالشكالنيينّالروس،ّترجمة:

ّ.179الخطيب،ّص

13ّ ّالمغرب،ّـــ ّالثقافيّالعربي، ّالمركز ّالتبئير(، ّالزمن، ّالسرد، ّتحليلّالخطابّالروائي،) ّيقطين، سعيد

ّ.30،ّصد.ط،ّد.ت

14ّ ّالرجــــ ّالسردّفيّالروايةّالمعاصرة) ّالكردي، ّالرحيم ّمكتبةّعبد ّتقديم:ّطهّوادي، لّالذيّفقدّظله(،

ّ.57،ّص1ّ،2006اآلداب،ّالقاهرة،ّط

ّ.59ــــّالمرجعّنفسه،ّص15

ّ.30م،ّص1ّ،2005عبدّهللاّإبراهيم،ّموسوعةّالسردّالعربي،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراسات،ّلبنان،ّطـــ16ّ
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ّاآل17 ّدار ّتطبيقية(، ّدراسة ّالخطابّاألدبي) ّتحليل ّصحراوي، ّإبراهيم ّطــــ ّالجزائر، 1ّفاق، م،1999ّ،

ّص29ص ّالقصة، ّنظرية ّإلى ّمدخل ّشاكر، ّجميل ّالمرزوقي، ّوسمير ّإبراهيم16-17ّ، ّعطا ّأحمد ،

حسن،ّالبناءّالفنيّفيّالقصةّالقرآنية،)ّقصةّيوسفّنموذجا(،ّدارّغريبّللطباعة،ّالقاهرة،ّد.ط،ّد.ت،ّ

07ّص

سةّالحديثةّللكتاب،ّطرابلس،ّلبنان،ّد.ط،ّــــّبطرسّأنطونيوس،ّاألدب:ّتعريفه،ّأنواعه،ّمذاهبه،ّا18 لمؤس 

ّ.153،ّص2005

ّ.9ّ-7ـــــّأحمدّعطاّإبراهيمّحسن،ّالبناءّالفنيّفيّالقصةّالقرآنية،)ّقصةّيوسفّنموذجا(،ّص19

ّبيروت،20 ّالمعرفة، ّدار ّومنطوقه، ّالقصصّالقرآنيّفيّمفهومه ّالخطيب، ّالكريم ّعبد ّد.تّــــ ،ّد.ط،

ّ.32ص

ّ.32صّّـــّالمرجعّنفسه،21

  .33المرجعّنفسه،ّصّـــ22ّ

ّ.30ــــّأحمدّعطاّإبراهيمّحسن،ّالبناءّالفنيّفيّالقصةّالقرآنية،ّص23

ّص24 ّنفسه، ّالمرجع 31ّـــ ّللطباعة، ّمصر ّدار ّالنفسية، ّالدوافع ّفهمي، ّومصطفى ّد.ت،ّ، د.ط،

ّ.145ص

148ّـــّالمرجعّنفسه،ّص25ّ

  .34ـــّالمرجعّنفسه،ص26ّ

،6ّ،2001ّشيخ،ّالت عبيرّالفن يّفيّالقرآنّالكريم،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّلبنان،ّطــّأمينّبكري27ّ

ّ.217ص

28ّ ّد.ط، ّالجزائر، هاب، ّالش  ّشركة ّونفحاته، ّإيحاؤه : ّالقصصّالقرآني  ّعب اس، ّحسن ّفضل ،1985ّـــ

ّ.10ّّّّّّّّص
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ّالمفهرسّأللفاظّالقرآنّالك29 ّالمعجم ّالباقي، ّينظر:ّمحم دّفؤادّعبد ريف،ّـــ ريم،ّبحاشيةّالمصحفّالش 

  .358ّ-357،ّص1364دارّالحديث،ّالقاهرة،ّد.ط،ّ

30ّ ّنابلس،ّـــ ّفيّالقرآنّالكريم،ّرسالةّماجستير،ّجامعة الم ّالس  ّسليمانّعليه همامّحسنّيوسفّسلوم،

ّ.63،ّص2006فلسطين،ّ

(ـــ31ّ ّالد مشقي  ينّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّكثيرّالقرشي  :ّقصصّاألنبياء،ّتحقيق:ّعبدّابنّكثير)ّعمادّالد 

،ّدارّالط باعةّوالن شرّاإلسالمي ة،ّالقاهرة،ّمصر،ّط ّالفرماوي  ّ.610ّ،611،ّص5ّ،1997الحي 

ّط32 ّسوريا، ّدمشق، ّالقلم، ّدار ّأحداث، ّعرضّوقائعّوتحليل ّالقصصّالقرآني  ّالخالدي، ّصالح ،1ّـــ

ّ.517،ّص3،ّج1998

ّابنّقي مّالجوزي ة،ّمفتاحّدار33ّ عادة،ّتحقيق:ّعبدّـــ عادةّومنشورّواليةّالعلمّواإلرادة،ّمفتاحّدارّالس  الس 

ة،ّد.ط،ّ ّ.281،ّص1،ّج1432الر حمنّبنّحسنّبنّقائد،ّدارّعلمّالفوائدّللن شرّوالت وزيع،ّجد 

المّفيّالقرآنّالكريم34   .139،ّصـــّهمامّحسنّيوسفّسلوم،ّسليمانّعليهّالس 

ّ.611ـــّابنّكثير،ّقصصّاألنبياء،ّص35

المّفيّالقرآنّالكريمـــــ36ّ ّ.146،ّصهمامّحسنّيوسفّسلوم،ّسليمانّعليهّالس 

  .149ــــّالمرجعّنفسه،ّص37

ّ.618ـــّابنّكثير،ّقصصّاألنبياء،ّص38

ّط39 ّتونس، ّللت وزيع، ّالت ونسي ة ركة ّالش  ّالقرآن، ّفي ة ّالقص  ّسيكولوجي ة ّنقرة، ّالت هامي 1ّــــ ،1974ّ،

ّ.180ص

ةّالقرآني ة،ّنونّللط باعة،ّطـــــّمحم د40ّ الي،ّالوحدةّالفني ةّفيّالقص  ّ.18،ّص1ّ،1993الد 
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 الم( أنموذجاً ) عليه الس  دنا موسىة سي  قص   أدب الحوار في القصص القرآني  

 

 وميد. صالح المختار أبو بكر الت  

saleh.tomi777@gmail.com 

 نتان/ ليبياجامعة الز   -ربيةة الت  كلي  

 ص: الملخ  

ّفيّالقصصّالقرآنيّلغرضّفهمّ      ّعلىّأسلوبّالحوار ّفاحصة ّنظرة ّإلقاء ّالبحثّحول ّهذا يدور

طبيعةّأسلوبهّ؛ّلتحذوّحذوّالقرآنّواقتباسّالمسافةّالفنيةّفيّهذاّالمجالّلمعرفةّّماّألسلوبّالحوارّمنّ

ّالبحثّفيّبيانّأسلوبّال قرآنّفيّات باعّأهميةّلكلّطالبّعلمّفيّكلّزمانّومكان،ّوتكمنّأهميةّهذا

ّيكونّ ّأن ّالباحث ّرأى ّهنا ّومن ّوالبيان، ّاإليضاح ّمع ّواإلقناع ّالحوار ّفي ّالحسنة ّوالموعظة الحكمة

موضوعّالبحث:ّ"ّأدبّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّقصةّسيدناّموسىّأنموذجا "،ّوتهدفّهذهّالدراسةّإلىّ

لمتحاورينّأنّيلتزماّبها،ّوكذلكّالتزامّالكشفّعنّأدبّالحوارّوأخالقهّوات باعّأسلوبّالحكمةّالتيّينبغيّل

الموضوعيةّوعدمّالتعصبّوالجمود،كماّتهدفّهذهّالدراسةّإلىّإيضاحّأسلوبّالحوارّعندّاألنبياءّعليهمّ

السالم،ّواستخدمّالباحثّفيّهذهّالدراسةّالمنهجّالوصفيّلدراسةّوتحليلّالحواراتّالتيّجرتّبينّسيدناّ

ّواحتوّى ّالسالمّوفرعون، ّأدبّالحوارّوأخالقهّوات باعّّّموسىّعليه ّمطالبّمنّأهمها: البحثّعلىّعدة

أسلوبّالحكمة،ّومنّأهمّنتائجّالبحث:ّّأنّلَلنبياءّعليهمّالسالمّطريقتهمّوأسلوبهمّالخاصّفيّالحوارّ

ّالنفاذّإلىّقلوبّالناسّوإقناعهمّبالحكمةّالبالغةّوالموعظةّالحسنة،ّويوصيّ الذيّمنّخاللهّاستطاعوا

 ميقّالدراسةّحولّأدبّالحوارّعندّاألنبياءّفيّالقرآنّالكريم.الباحثّبتع

ّالكلماتّالمفتاحية:ّأدبّالحوار،ّالقصصّالقرآني،ّقصةّموسىّوفرعون.
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 المقدمة

الحمدّهللّربّالعالمينّوالصالةّوالسالمّعلىّأشرفّخلقّهللاّسيدناّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّومنّّّّّّ

ّتبعهمّبإحسانّإلىّيومّالدين:ّ

فاحصةّعلىّأسلوبّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّبغرضّّاّبعد:ّّنحاولّفيّهذاّالبحثّإلقاءّنظرةأمّّّّّ

ّالمجال،ّلماّلمعرفةّأسلوبّالحوارّ فهمّطبيعةّأسلوبهّلنحذوّحذوّالقرآن،ّوتقتبسّلمساتهّالفنيةّفيّهذا

ّمنّأهميةّلكلّطالبّعلمّفيّكلّزمانّومكان.

وتعودّأهميةّالحوارّإلىّإيجادّأرضيةّمشتركةّبينّطرفينّأوّأطرافّمتعددةّمنّأجلّإظهارّالحق،ّّّّّّ

ّأوّإقحامّالخصمّبالحجةّالواقعة.

ّأسلوبّاألنبياءّّّّّ ّالحوار ّكان ّّ-لقد ّالسالم ّالناسّبالحكمةّّ-عليهم ّقلوب ّإلى ّالنفاذ ّاستطاعوا به

أ سلوبهّالذيّيلتزمّالعرضّواإلقناع،ّمعّاإليضاحّوالبيان؛ّوألنّّالبالغة،ّوالموعظةّالحسنة،ّوبي نواّلناّفي

أسلوبّالحوارّمنّالموضوعاتّالمهمةّالتيّيدورّحولهاّالنقاش،ّولكيّتتضحّحقيقةّهذاّاألسلوبّالبدّ

ّمنّتبيانّحقيقةّالحوار،ّومفهومهّوالتعرفّعلىّذكرّضوابطّاآلدابّالمتعلقةّبالحوارّلكيّيؤتيّثماره.

الباحثّأنّيكونّموضوعّالبحث:ّ"ّأدبّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّقصةّسيدناّموسىّومنّهناّرأىّ

ّالتيّينبغيّ ّوات باعّأسلوبّالحكمة ّإلىّالكشفّعنّأدبّالحوارّوأخالقه ّالدراسة ّوتهدفّهذه أنموذجا "

لىّللمتحاورينّأنّيلتزماّبها،ّوكذلكّالتزامّالموضوعيةّوعدمّالتعصبّوالجمود،كماّتهدفّهذهّالدراسةّإ

ّالوصفيّ ّالمنهج ّالدراسة ّهذه ّالباحثّفي ّواستخدم ّالسالم، ّعليهم ّاألنبياء ّعند ّالحوار ّأسلوب إيضاح

لدراسةّوتحليلّالحواراتّالتيّجرتّبينّسيدناّموسىّعليهّالسالمّوفرعون،ّومنّأجلّأنّتكونّالدراسةّ

ّمطالب:ّمستوعبهّلموضوعّالدراسةّمنّجوانبهّالمختلفةّفقدّقسمتّالبحثّإلىّتمهيدّوسبعة

ّالتمهيد:ّمفهومّالحوارّوأهميته،ّوضوابطهّالمتعلقةّبه.ّ

ّالمطلبّاألول:ّمناقشةّالمحاورّومحاولةّاستمالتهّوإقناعه.ّ
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ّالمطلبّالثاني:ّالمواقفّاألدبيةّفيّالحوارّفيّالقصصّالقرآني.ّ

ّالمطلبّالثالث:ّاهتمامّالقرآنّبالحوارّوحرصهّعلىّاألسلوبّالذيّيؤدىّبه.ّ

ّالمطلبّالرابع:ّالتزامّالصدقّواإليمان.ّ

ّالمطلبّالخامس:ّالحرصّعلىّالتواضعّوعدمّالغرور.ّ

ّالمطلبّالسادس:ّالتزامّالموضوعيةّوعدمّالغضبّوالجحود.ّّ

ّارهاّالنفسية.المطلبّالسابع:ّاألفكارّالمطروحةّفيّالحوارّوآثّ

 

ّ:ّالتمهيد

ّفالكالمّالسالحّالوحيدّالذيّالّيستغنىّعنهّّّّّّ تبدوّأهميةّالكالمّباعتبارهّوسيلةّحوارّإلقناعّالغير،

ّ.(1)ّالداعيةّوالّيحلّمحلهّأوّيغنيّعنهّأيّعناء

َقاَلّقضيةّالكالمّمطلب اّأوليًّاّيدعوّربهّأنّيحققهّله:﴿ّّ–عليهّالسالمّّ–فقدّجعلّسيدناّموسىّّ

ْقَدة ِّمْنِّلَساِنيَّيْفَقه واَّقْوِلي﴾ ْرِّليَّأْمِريَّواْحل ْلّع  ّاْشَرْحِّليَّصْدِريَّوَيسِ  وربطّبهّجوهرّرسالتهّكلهاّّ(2)َربِ 

لفهمّقولهّوهيّالمحصلةّلديه،ّفتوجهّإلىّربهّبالدعاءّبأنّيشرحّلهّبتقويةّوسيلةّاالتصالّبينهّوبينّقومهّ

ّعليهّالقيامّبماّ صدره،ّوبأنّيعيّعنّربهّماّأودعهّمنّوحيه،ّوأنّيجترئّبهّعلىّخطابّفرعونّوي َسه ل 

ّ.ّ(3)كلفهّمنّالرسالةّوتحملهّمنّالطاعة

                                                 

هـ1420ّرآن،ّمحمدّابنّجريرّالطبري،ّتحقيق:ّشاكر،ّمؤسسةّالرسالة،ّطّتفسيرّالطبري،ّجامعّالبيانّفيّتأويلّالقّ-1
32،507.ّ

ّ(.27ّـ26ّـ25سورةّطهّـّاآليةّ)ّ-2
ّ.5/270تفسيرّالبغوي،ّمعالمّالتنزيلّفيّتفسيرّالقرآن،ّأبوّسعودّالبغوي،ّّ-3
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وسىّانشراحّالصدرّدونّانشراحّ،ّوإنماّطلبّسيدناّم(1)قالّابنّعباس:ّيريدّحتىّالّأخافّغيركّّّّّ

ّالعكس ّدون ا ّيستوجبّاالثنينّمع  ّانشراحّالصدر ّألن ّوعلَّمّ(2)القلب؛ ّاآلياتّالمعجزة، ّفأظهرّهللاّله ،

سيدناّموسىّأنهّمؤيدّمنّعندّهللاّتعالى،ّأمرهّباألمرّالعظيمّالذيّمنّشأنهّأنّيدخلّالرو عّفيّنفسّ

ّ.ّ(3)ئذّبالموعظةّالحواريةّومكاشفتهّبفسادّحالهالمأمورينّوهوّمواجهةّأعظمّملوكّاألرضّيوم

لذلكّعندماّأحسّسيدناّموسىّعندّمواجهةّفرعونّالطاغيةّأنهّبحاجةّإلىّإطالقّاللسانّوحسنّّّّّّ

ّكامال ّ ّالبليغةّطلبّلسان ا ،ّوطلبّاالستعانةّبأخيهّالفصيحّالطلقّاللسانّوهوّمنّ(4)العرضّوالصياغة

ّلقولّلإلسراعّباإلقناعّبالحجة.ّأساليبّالحوارّبإعطائهّفصاحةّا

 مفهوم الحوار وأهميته وضوابطه المتعلقة به

ّالمجاوبة،ّّّّّّ ّوالمحاورة ّالشيء، ّإلى ّالشيء ّعن ّالرجوع ّوهو ّالحوار، ّمن ّأصله ّلغة: ّالحوار مفهوم

ّ.(5)ومراجعةّالمنطقّوالكالمّفيّالمخاطبة

ّويغلبّعليهّواصطالحاّ ّّّّّ ّمعينة، ّفيّمسألة ّمتكافئة ّتراجعّالحديثّبينّشخصينّأوّأكثرّبطريقة :

ّ.(6)رّالحقّبالحجةّوالبرهانالهدوءّوالبعدّعنّالخصومةّوالتعصبّإلظها

 أهميته:

فهوّيحققّالتفاهمّواالنفتاحّعلىّالغيرّوإمكانيةّالتواصلّمعه،ّبوضعّاألفكارّوالوصولّإلىّتفاهم،ّّّّّّّ

ّاآلخر،ّ ّوالرأي ّالرأي ّواحترام ّوالتعاون، ّالثقة ّبتحقيق ّوالعالقات ّالروابط ّويحقق ّالعقبات، ّكل وتخطي

ّتواجهنا.ّومعالجةّالقضاياّواإلشكاالتّالتي

                                                 

ّ.4/534تفسيرّغرائبّالقرآنّورغائبّالفرقان،ّالنيسابوري،ّّ-1
ّ.6/211والتنوير،ّمحمدّالطاهرّبنّعاشورّالتحريرّّ-2
ّ.19ـ18،ّص2ّ،1985انظرّأسلوبّالمحاورةّفيّالقرآنّالكريم،ّحقيّعبدّالعظيم،ّالهيئةّالعلميةّللكتاب،ّمصر،ّطّ-3
ّ.32/507الطبريّجامعّالبيان،ّ-4
ّتعريفّمفهومّالحوارّلغة.ّ-5
ّ.22الحوارّوآدابهّوتطبيقاته،ّخالدّالغامسي،ّصّ-6
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وللحوارّدورّبارزّفيّإنهاءّالخالفاتّبينّالناس،ّفهوّالطريقّالوحيدّالذيّيتمّاستخدامهّمنّأجلّّّّّّ

إقناعّالطرفّاآلخرّالمخالف،ّكماّيعدّأ سلوبا ّللتواصلّوالتفاهمّبينّالناس،ّوهوّمنهجّلإلصالحّوالدعوةّ

ّ.(1)لتقاءّوالتقاربّبينّاألفرادفيّالمجتمعّووسيلةّللتربيةّوالتعليمّلَلبناء،ّوهوّنقطةّلال

ومماّتجدرّاإلشارةّإليهّأنّأهميةّالحوارّتنبعّمنّأهميةّالكالمّنفسهّالذيّيعدّالسالحّالذيّيحملهّّّّّّ

كلّنبيّمرسلّلتبليغّدعوتهّإلىّاآلخرين،ّومهمةّالرسلّهيّتبليغّدعوةّهللاّإلىّالناسّإلخراجهمّمنّ

،ّثمّتتبو أّلهمّأسلوبّتطبيقّشرعّهللا،ّوهذاّبطبيعتهّيستلزمّالحوارّالضاللّإلىّالمعرفةّالصحيحةّهللّأوالّ 

ّالدائمّبينّالمتصلّوالمرسلّإليه،ّومنّهناّتبرزّأهميةّالحوارّفيّأداءّالرسالةّوتبليغّالدعوة.

 وللحوار أصوٌل متبعة وللحديث قواعد يجب مراعاتها:     

ّالوصّو1 ّالهدفّهو ّيكون ّوأن ّتعالى، ّهلل ّإخالصّالنية ّقوليّـ ّقاعدة:" ّذلك ّفي ّمتبعا  ّالحقيقة ّإلى ل

ّصوابّويحتملّالخطأّوقولّغيريّخطأّيحتملّالصواب"،ّفالحقّضالةّالمؤمنّأن ىّوجدهّفهوّأحقّبه.

ّـّمخاطبةّالطرفّاآلخرّبحسبّمستواهّالذهني.2

ّـّحسنّالخطابّفيّالمحاورة.3

ّواالعتراضّأثناءّحديثه.ـّحسنّاالستماعّللطرفّاآلخرّوعدمّالمقاطعة4ّ

ّـّأنّيكونّالحوارّفيّحدودّالموضوعّالمطروحّحتىّالّيتشعبّإلىّموضوعاتّأخرىّمتشابهة.5

ّـّالبعدّعنّاللججّورفعّالصوتّوفحشّالكالم.6

 مناقشة المحاور ومحاولة استمالته وإقناعه: 

علىّالمحاورّأنّيختارّمنّاأللفاظّماّهوّمحببّلدىّالطرفّاآلخرّوماّيقعّفيّنفسهّموقعّالقبولّّّّّّ

ّوالتأثير.ّ

                                                 

ّ.16ّ،17محاورةّفيّالقرآنّالكريم،ّعبدّالحليمّحفني،ّصأسلوبّالّ-1
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وٌلِّمْنّوحدثناّالقرآنّالكريمّعنّخطابّسيدناّموسىّلفرعونّفيقول:﴿ّّّّّّ ِّإنِ يَّرس  َوَقاَلّم وَسىَّياِّفْرَعْون 

ّاْلَعاَلِمين 1ّ)﴾َّربِ  ّموسىّنادىّفرعونّبأحبّاألسماءّإليهّ( ّالخطابّأنّسيدنا ّفيّهذا ّيلفتّنظرنا وما

)فرعون(ّوهوّاالسمّالذيّيشعرّبهّبالقوةّوالعظمةّوعدمّاالنتقاصّمنّمكانتهّوفيّذلكّمداراةّلهّومراعاةّ

ّلنفسيته.ّ

رسلّإبطالّالعتقادّمعّتوحيدّالربوبيةّهللّربّالعالمينّواختيارّصفةّربّالعالمينّفيّاإلعالمّبالمّّّّّ

فرعونّأنهّربّمصرّوأهلها،ّفلماّوصفّموسىّمرسلهّأنهّربّالعالمينّشملّفرعونّوأهلّمملكته،ّفبطلّ

ّ.ّ(2)دعوىّفرعونّأنهّإلهّمصرّبطريقّاللزوم

وهوّأولّمشهدّبينّالحقّوالباطلّوبينّاإليمانّوالكفر،ّوبينّاالستقامةّواالنحرافّفقدّواجهّموسىّّّّّّ

هذهّالمحاورة،ّناجاهّفيهاّبماّيعرفّبهّمنّلقبّالحكمّوالرئاسةّ)ّياّفرعون(ّومعلومّأنّمواجهةّصريحةّ

هذاّاللقبّعنوانّحكامّمصرّاألصليين،ّناداهّليقررّلهّحقيقةّأمرهّإنيّرسولّمنّربّالعالمين،ّومأخوذّ

بهاّمنّعندّّوملزمّبقولّالحقّوحدهّالّأقولّعلىّهللاّغيره،ّيدلكمّعلىّرسالتيّويبينّلكمّصدقي،ّجئتكم

ربكمّالّمنّعنديّ﴿ّف أْرِسْلَّمِعيَّبِنيّإْسَراِئيْل﴾ّأطلقهمّليّأحرار اّمنّذلكّالرقّالطويل،ّويحددّالنصّ

ّالبينةّالتيّأشارّ هناّغايةّرسالةّموسى:ّإطالقّبنيّإسرائيلّمنّرقّفرعونّوملئهّفيطلبّفرعونّهذه

ّإليهاّسيدناّموسى.

ّفيّالقصصّالقرآني:ّّومنّالمواقفّاألدبيةّفيّالحوارّّّّّ

ا،ّواحترامهمّماّقصهّعليناّمنّخبرّنبيّّّّّّ القصةّالقرآنيةّالتيّظهرّفيهاّأدبّاألنبياءّلبعضهمّبعض 

فيّقصةّالسامريّالذيّامتحنّهللاّّ–عليهّالسالمّّ–معّأخيهّهاروّنّ–عليهّالسالمّّ–هللاّوكليمهّموسى

ّكبير ا.ّّبنيّإسرائيلّوابتالهمّوفتنهمّبه،ّحتىّزينّلهمّعبادة ّالعجلّفعبدوهّوضلُّواّفيهّضالال 

                                                 

ّ.104سورةّاألعراف،ّاآليةّ-1
ّ.4/422لبنان،ّّ/1ّ،2011تفسيرّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن،ّأبوّمزيريق،ّدارّالمدارّاإلسالمي،ّطّّ-2
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ّوقدّفصلّهللاّفيّالقرآنّهذهّالحادثةّوذكرهاّفيّموضعين:ّّ

ِإنََّماّ﴿ّإلىّقولهّتعالى:ّ﴾َّّماّأَْعَجَلَكَّعْنَّقْوِمَكَّياّم وَسى﴿ّالموضعّاألول:ّفيّسورةّطهّقولهّتعالى:

ّه َوّوَّ اِإَله ك م َّّللاَّ ّالَِّذيّاَلِّإَلَهِّإالَّ َّشْيٍءِّعْلم  لَّ ّّّ(1)﴾.ِسَعّك 

اّ﴿ّالموضعّاآلخر:ّفيّقولهّتعالىّمنّسورةّاألعراف: َّجَسد  ِليِ ِهْمِّعْجال  ّم وَسىِّمْنَّبْعِدِهِّمْنّح  َواتََّخَذَّقْوم 

ّاتََّخذ وه ّ ْمَّواَلَّيْهِديِهْمَّسِبيال  َواٌرَّأَلْمَّيَرْواَّأنَّه ّاَلّي َكلِ م ه  َوَلمَّاَّسَكَتَّعْنّ﴿ّإلىّقولهّتعالى:﴾َّوَكان واَّظاِلِمينََّله ّخ 

ىَّوَرْحَمٌةِّللَِّذيَنّه ْمِّلَربِ ِهْمَّيْرَهب ونَّ َّأَخَذّاأْلَْلَواَحَّوِفيّن ْسَخِتَهاّه د  ّ.(2)﴾م وَسىّاْلَغَضب 

ميقاتّّإلىّ–عليهّالسالمّّ–ومختصرّهذهّالقصةّماّكانّمنّأمرّبنيّإسرائيلّحينّذهبّموسىّّّّّ

ّويسألهّموسى ّيمكثّعلىّالطورّيناجيّربه ّالسالمّ-ربه ّوهوّتعالىّيجيبهّعنهاّّ-عليه أشياءّكثيرة،

فعمدّرجلّمنهمّيقالّلهّالسامريّفصنعّعجال ّقيلّإنهّكانتّالريحّإذاّدخلتّمنّدبرهّخرجتّمنّفمه،ّ

ّحولهّوفرحوا: ّيخورّالثورّفرقصوا ّجَّ﴿ّفيخورّكما ِّعْجال  ْم َّله  َّوِإَله َّفَأْخَرَج ِّإَله ك ْم َّهَذا َّفَقال وا َواٌر ّخ  َّله  ا َسد 

ّ.(3)ّ﴾م وَسىَّفَنِسيَّ

لواّعليهّمنّالحقيقة.ّولماّرجعّموسىّإليهمّورأىّمنهمّّّّّّ قالّتعالىّمبين اّبطالنّماّذهبواّإليهّوماّعو 

ن،ّفأقبلّعلىّقومهّماّهمّعليهّفيّعبادةّالعجل،ّومعهّاأللواحّالمتضمنةّللتوراةّألقاهاّحينّعاينّماّعاي

َقال واَّماَّأْخَلْفَناّّ﴿عندّرجوعهّإليهمّفعنفهمّووبخهمّفيّصنيعهمّهذاّالقبيحّفاعتذرواّإليهّماّليسّبصحيح:

اِمِريُّّ ْلَناَّأْوَزار اِّمْنِّزيَنِةّاْلَقْوِمَّفَقَذْفَناَهاَّفَكَذِلَكَّأْلَقىّالسَّ مِ  ّ.(4)ّ﴾َمْوِعَدَكِّبَمْلِكَناَّوَلِكنَّاّح 

                                                 

ّ.84ـ83سورةّطه،ّاآليةّّ-1
154ّـ146ّسورةّاألعراف،ّاآليةّ-2
ّ.88سورةّطه،ّاآليةّ-3
ّ.57سورةّطه،ّاآليةّ-4
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ّآلّفرعونّوهمّأهلّحرب،ّوقدّأباحهّهللاّلهم،ّولمّيتحرجواّبجهلهمّوقلةّّّّّّ فقدّتحرجواّمنّتملكّحلي 

ّ.ّ(1)ّعلمهمّوعقلهمّعنّعبادةّالعجلّالجسدّالذيّلهّخوارّمعّهللاّالواحدّاألحد

ّقدّ–عليهّالسالمّ–ومنّشدةّسيدناّموسىّوغضبهّعلىّقومهّالمخالفينّلهّظنّأنّخليفتهّهاروّنّّّّّ

ّ﴿ّقصرّفيّنهيهمّواإلنكارّعليهمّوالتساهلّمعهم: ِّإنَّ َوَأْلَقىّاأْلَْلَواَحَّوَأَخَذِّبَرْأِسَّأِخيِهَّيج رُّه ِّإَلْيِهَّقاَلّاْبَنّأ مَّ

واَّيْقت ل وَنِنيَّفاَلّت ْشِمْتِّبَيّاأْلَْعَداَءَّواَلَّتْجَعْلِنيَّمَعّاْلَقْوِمّال وأخذّيجرهّ،ّ(2)َّّ﴾ظَّاِلِميناْلَقْوَمّاْسَتْضَعف وِنيَّوَكاد 

ّإياهّالئم اّلهّقائال : َّمَنَعَكِّإْذّ﴿ّمنّشعرهّومنّلحيتهّمبالغةّمنهّفيّلومّأخيهّمخاطب ا َّما ون  َّياَّهار  َقاَل

َّتتَِّبَعِنَّأَفَعَصْيَتَّأْمِريّ ْمَّضلُّواَّأالَّ ّ.(3)﴾َرَأْيَته 

ّالعجلّّّّّ ّيعبد ّهارونّلم ّموسىّأنّأخاه ّأنّيكونّإنكارّّمعّتيقنّسيدنا ّكانّيريد ّأنه ّإال  معّقومه

ّهارونّعليهّالسالمّلبنيّإسرائيلّأشدّوأقوىّوأقسى،ّوإنّعجزّعنّذلكّفالّأقلّمنّمغادرةّقومهّإياهم.ّ

ومنّهناّيتجلىّأدبّاألنبياءّالذيّيليقّبمقامّالنبوةّويرتقىّإلىّشرفّالرسالةّاإللهيةّلهذاّكلهّفقدّّّّّّ

انفعالّوغضبّأخيهّموسىّفأرادّأنّيستعطفهّويرققّقلبهّويخففّغضبهّبأدبّّالحظّهارونّعليهّالسالم

ْقَتَّبْيَنَّبِنيِّإْسَراِئيَلّوَّّ﴿جمّواحترامّعظيمّ َّأْنَّتق وَلَّفرَّ ْذِّبِلْحَيِتيَّواَلِّبَرْأِسيِّإنِ يَّخِشيت  َلْمَّقاَلَّيْبَنؤ مَّّاَلَّتْأخ 

ّ.(4)﴾َتْرق ْبَّقْوِلي

يقولّابنّكثير:"ّقالّ)ّياّبنؤم(ّترققّلهّبخطابّذكرّاألم؛ّألنّذكرّاألمّهناّأرقّوأبلغّفيّالحنوّّّّّّ

رهّ ّأخي؛ّمبالغةّمنهّفيّاستعطافهّواسترجاعهّوترقيقّقلبهّوإذهابّغضبهّحيثّذك  والعطفّولمّيقلّيا

ّ.ّ(5)بأنهماّابنانّألمّواحدة،ّاشتراك اّفيّرحمّواحدة

                                                 

ّ.327قصصّاألنبياء،ّابنّكثير،ّصّ-1
ّ.150سورةّاألعراف،ّاآليةّ-2
ّ.93ـ92ّسورةّطه،ّاآليةّ-3
ّ.150سورةّاألعرافّـّاآليةّ-4
ّ.5/312تفسيرّالقرآنّالعظيم،ّابنّكثير،ّّ-5
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ماّيبررّألخيهّماّحصلّمبين اّلهّأنهّلمّيسكتّعلىّعبادتهمّالعجلّّ–عليهّالسالمّ–ثمّقدمّهاروّنّّّّّ

ّقالّ ّولهذا ّيقتلونه، ّوكادوا ّواستضعفوه ّله ّيستجيبوا ّلم ّلكنهم ّوأرشدهم ّوذكرهم ّونهاهم ّأنكرّعليهم وإنما

واَّيْقت ل ونَّ﴿ّ:–عليهّالسالمّ–هارونّألخيهّموسى ّاْلَقْوَمّاْسَتْضَعف وِنيَّوَكاد  ِنيَّفاَلّت ْشِمْتِّبَيّاأْلَْعَداَءَّواَلِّإنَّ

،ّوقولّهارونّ)ّوكادواّيقتلونني(ّدليلّعلىّأنهّعارضهمّمعارضةّشديدة،ّ(1)﴾َتْجَعْلِنيَّمَعّاْلَقْوِمّالظَّاِلِمينَّ

ّ.(2)ثمّسكتّوسلم

وعلىّأيةّحالّفإنّشخصيةّموسىّكانّيعرضّالقرآنّسماتهاّشخصيةّانفعاليةّوهيّواضحةّفيّّّّّّ

المقام،ّوهناّندركّكيفّكانّالقومّفيّهيجانهمّواندفاعهمّإلىّالعجلّالذهب؛ّحتىّهمواّبهارونّإذّّهذا

ّ.(3)حاولّردهمّعنّالترديّواالنتكاس

ّموسىّّّّّّ ّليخبرّأخاه ّأنّيْأتيّلوحده ّكانّبإمكانه ّالقولّأنّيبينّأنه ّبهذا عليهّّ–وكأنّهارونّأراد

َوَقاَلّم وَسىّأِلَِخيِهّ﴿ّلتركهّلهمّبعدّأنّوصاهّعليهمّبقوله:ّبماّحصلّفتنتشرّالفوضىّمنّبعده؛ّ–السالم

ْفِسِدينَّ وَنّاْخل ْفِنيِّفيَّقْوِميَّوَأْصِلْحَّواَلَّتتَِّبْعَّسِبيَلّاْلم  وبعدّذلكّفقدّيلومّعلىّهذاّالتركّويجعلهّّ(4)ّ﴾َهار 

ّّ.(5)ّفرقتّبينّبنيّإسرائيل(ُّ:ّ)ّسببّالفرقةّالتيّحصلتّويقولّله

فيّسياسةّقومهّعندّتعارضّمصلحتين،ّمصلحةّحفظّالعقيدة،ّّ-عليهّالسالمّ-لقدّاجتهدّهاروّنّّّّّ

ومصلحةّحفظّالجماعةّواألنفسّواألموال،ّواألخوةّترج حّحفظّالثانيةّإلمكانيةّمصالحةّاألولىّمعّأخيهّ

حدثّفيهمّأمر اّأنّيحافظّعلىّبنيّإسرائيلّوالّيّ–عليهّالسالمّّ-موسىّخاصةّوأنهّأمرهّأخوهّموسى

ّ–عليهّالسالمّ–حقيقةّموقفّأخيهّهاروّنّ-عليهّالسالمّ–فهيّطاعة،ّولهذاّفإنهّلماّعرفّسيدناّموسى

                                                 

ّ.150سورةّاألعرافّـّاآليةّّ-1
ّـّ-2 ّ.4/486التحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور
ّ.4/486الحيران،ّأبيّمزيريقّإرشادّّ-3
ّ.142سورةّاألعراف،ّاآليةّ-4
ّ.94سورةّطه،ّاآليةّّ-5
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ّاْغِفْرِّليَّوأِلَِخيَّوَأْدِخْلَناِّفيَّرْحَمِتَكَّوَأْنَتّ﴿ّوأنهّلمّيسكتّعليهمّتركّلومهّوتعنيفهّودعاّألجله: َقاَلَّربِ 

ّنظرّفيّهذاّالموقفّإلىّأدبّالنبوةّورقيّأخالقهاّوعظمّقدرّمنّيحملها.فاّ،(1)﴾َأْرَحم ّالرَّاِحِمينَّ

 اهتمام القرآن بالحوار وحرصه على األسلوب الذي يؤدى به :

فإنّالقرآنّالكريمّلمّيقصرّعمليةّالحوارّعلىّمجابهةّاألعداءّوالتصديّللمخالفينّوإنماّجعلهاّفيّّّّّّ

ّمّكالحوارّبينّسيدناّموسىّوأخيهّهارونّوبينّموسىّوالخضر.ّالكثيرّمنّالمواضعّنماذجّللتربيةّوالتعلي

اَّحَسن اّ﴿ّحوارّسيدناّموسىّمعّقومهّفيّقولهّتعالى:ّّّ ّ.(2)﴾َقاَلَّياَّقْوِمَّأَلْمَّيِعْدك ْمَّربُّك ْمَّوْعد 

فظاهرّهذاّالكالمّّأنّسيدناّموسىّبقيّوحدهّفيّالميقاتّوأعلمهّربهّبماّفعلّقومهّولم اّأتمّالوعدّّّّّّ

ّأنهمّ ّعلى ّيدل ّموسى ّقوم ّفكالم ّوأمر، ّأدهى ّهو ّبما ّالقوم ّفأجابه ّأسفا ، ّغضباَن ّقومه ّإلى رجع

ّمتضامنونّمعّالسامريّوأنّاعتذارهمّلسيدناّموسىّكانّتالعبا ّمنهم.

تقلّسيدناّموسىّعليهّالسالمّمنّمحاورةّقومهّإلىّمحاورةّأخيه،ّوقدّوجدتّمنهّمناسبةّلحكايةّثمّانّّّّّ

ّتعالى:ّ ّقوله ّوالتيّمنها ّبالجملّالمعترضة ّالحكاية ّالفصلّبينّأجزاء ّأنّوقع ّبعد خطابّموسىّأخاه

ّوَّ﴿ ِّبِه ّف ِتْنت ْم ِّإنََّما َّقْوِم َّيا َّقْبل  ِّمْن ون  َّهار  ْم َّله  َّقاَل َّأْمِريَّوَلَقْد َّفاتَِّبع وِنيَّوَأِطيع وا ّالرَّْحَمن  َّربَّك م  فهوّّ﴾ِإنَّ

استطرادّلإلشعارّبعذرّهارون،ّعلمّسيدناّموسىّمنّخاللهّأنّأخاهّهارونّمخصوصّمنّقومهّبأنهّلمّ

يعبدّالعجلّإذّالّيجوزّلهّذلك؛ّألنّالرسالةّتقتضيّالعصمةّفلذلكّخصهّبخطابّيناسبّحالهّبعدّأنّ

ّالقومّبالخطابّالسابق.ّخاطبّعموم

والخطابّفيّقوله)ّماّمنعك(ّإنكاري:ّأيّالّمانعّلكّمنّاللحاقّبيّإذّرأيتهمّضلوا،ّواالستفهامّّّّّّ

كذلكّفيّقوله:)ّأفعصيتّأمري(ّفهوّإنكارّثانّعلىّمخالفةّأمره،ّفأجابهّأخوهّهارونّبلطفّوحسنّأدبّ

عليهّّ-فةّالرحمّّفيّنفسه،ّوهكذاّنجدّأنّهاروّنمبي ناّموقفهّمحاوال ّأنّيهدئّمنّغضبهّباستجاشةّعاط

                                                 

ّ.151سورةّاألعراف،ّاآليةّّ-1
ّ.90سورةّطه،ّاآليةّّ-2
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اسةّفجاءّلهّمنّناحيةّالرحمّّ-السالم أهدأّأعصابا ّوأملكّالنفعاالته،ّفقدّلمسّفيّمشاعرّأخيهّنقطةّحس 

ّالطاعةّألمرهّّوحسنّتقديره،ّوأنهّأحسّإنّهوّ وهيّأشدّحساسية،ّويعرضّلهّوجهةّنظرهّفيّصورة

ّبالعنفّأنّيتفرقّبنوّ ّمنّقبلّبأنّيحافظّعلىّبنيّعالجّاألمر ّأخوه ّأمره ّوقد ّوأحزابا، إسرائيلّشيعا 

إسرائيل،ّوالّيحدثّفيهمّأمرا ،ّعندئذّيتجهّسيدناّموسىّفيّحوارهّبغضبهّوانفعالهّإلىّالسامريّصاحبّ

ّ،ّوإنماّلمّيتوجهّإليهّمنّالبدء؛ّالنّالقومّهمّالمسؤولونّأنّالّيتبعواّكلّناعق،ّوأخوه(1)الفتنةّمنّأساسها

هارونّهوّالمسؤولّاألول؛ّألنهّقائدهمّوالمؤتمنّعليهم،ّألنّالسامريّبذنبهّيجيئّمتأخرا ّألنهّلمّيفتنهمّ

بالقوةّولمّيضربّعلىّعقولهم،ّفالتبعيةّعليهمّأوال ،ّوعلىّراعيهمّثانيا ،ّثمّعلىّصاحبّالفتنةّوالغوايةّ

تنتهيّمعهّنهايةّاإللهّالمزيف،ّويعلنّآخرا ،ّفواجهّاألخيرّالطردّمنّجماعةّبنيّإسرائيلّمدةّحياته،ّّو

ّمعهاّسيدناّموسىّحقيقةّالعقيدةّالتيّوجبّظهورها.

 حوار سيدنا موسى مع الخضر:

وهناّتأتيّقصةّنبيّمرسلّمعّعبدّصالحّملهمّومرشد،ّفحوارّسيدناّموسىّمعّالخضرّيبدوّأنّّّّّّ

ماّبينّالعلمّالشرعيّوالعلمّاللدنِ يّاللقاءّكانّسرّموسىّوحدهّمعّربه،ّفهذهّالمحاورةّغربيةّمنّنوعهاّ

ّبالغيب،ّأطلعهّهللاّعلىّعبدهّالصالحّبالقدرّوالحكمةّالتيّأرادهاّهللا.

ّفردّّّّّّ ّالتواضعّمعّالخضر، ّموسىّالخضرّفيّات باعه،ّوراعىّفيّسوقّالكالمّغاية استأذنّسيدنا

عليهّّ–لكالمّوتحذيرا ّلموسىالخضرّعليهّبكالمّمؤكدّبحرف)ّإن(ّوبحرفّ)ّلن(ّتحقيقا ّلمضمونّهذاّا

وتحذيرا ّعلىّماّيستقبلهّمنه،ّإنّشاءّاتبعهّعلىّبصيرةّوعلىّغيرّاغترار،ّوإيذاناّبأنهّيتولىّّ-السالم

ّفيّ ّسيحصلّمنه ّأدبّواعتذارّعلىّما ّموسىّفيه ّسيدنا ّوكأنّرد ّالظواهر، ّالمدارّمنكرة ّخفية أمورا 

ّالسفي ّخرق ّوهو ّفعل، ّأول ّعلى ّفاستفهم ّعلىّعدمّالمستقبل، ّوتعريضّباللوم ّتقرير، ّاستفهام ّوهو نة،

                                                 

ّتعرفّعلمّ)ّالسامري(.ّ-1
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الوفاءّبماّالتزم،ّفاعتذرّموسىّأوالّللنسيانّوالتمسّعدمّالمؤاخذةّفقبلّسيدناّالخضرّالعذرّاألولّوانطلقاّ

ّمصطحبين.

فكانتّالبادرةّالثانيةّبقتلّالغالمّفهيّأشدّمنّالشيءّاأَلَمْر؛ّألنّهذاّفسادّحاصل،ّواآلخرّذريعةّّّّّّ

ّيطمئنّإليهّنفسّفساد ّما ّاألولىّبأنّاشترطّعلىّنفسه ّاعتذرّالمرة ّكما ّموسىّهنا ّيعتذرّسيدنا ّفلم ،

صاحبهّبأنهّإذاّعادّللسؤالّفقدّجعلّلهّأنّالّيصاحبهّبعده،ّوجاءتّالمبادرةّالثالثةّبردّسيدناّموسىّ

القريةّمعهمّمنّعلىّصاحبهّالخضرّمستغرباّماّفعلّمنّإقامةّالجدارّدونّمقابلّنظرا ّلماّفعلّأهلّ

ّلمّ ّولكنّالّأفارقكّحتىّأنبئكّبما ّمنّصحبة، ّبيننا ّآخرّما ّبأنّهذا ّعليه ّفرد حرمانّوسوءّمعاملة،

ّتستطعّعليهّصبرا ّففصلّلهّبذلكّاألسبابّتفصيال ّكامال .

ّالخضرّفيّالسفينةّتصرٌفّراعىّفيهّالمصلحةّالخاصة،ّوتصرفّالخضرّفيّقتلّالغالمّّّّّّ فتصرف 

ّاٍرّعلىّقطعّفسادّخاصّعل مهّهللا،ّوأعلمّبهّالخضرّفليسّمنّمقامّالتشريعّالعام.تصرفّبوحيّج

وتصرفّالخضرّفيّالجدارّتصرفّعنّإرادةّهللاّباللطفّباليتيمينّجزاء ّألبيهماّعنّصالحهّّفهيّّّّّّ

كرامةّألبيّالغالمينّفأسندتّإلىّهللاّوحده،ّبخالفّاألولىّالتيّأ سندتّإلىّالخضرّنفسه،ّوالثانيةّإلىّ

نجدّذلكّمشاراّإليهّفيّّّضميرّالمتكلمين،ّوزادّالعبدّالصالحّبأنّفعلّكلّهذهّاألمورّعنّوحيّمنّهللا

ّ.ّسورةّالكهف

 

 التزام الصدق واإليمان: 

ّدارّبينّسيدناّموسىّّّّّ وفرعونّماّوردّفيّسورّّ-عليهّالسالمّ–وبالنظرّفيّالقصصّالقرآنيّمما

ّموسى ّحيثّأمرّهللاّسيدنا ّطه، ّسورة ّومنها ّالسالمّ–كثيرة ّالحقّوأرشدهماّّ-عليه ّبإبالغّدعوة وأخاه

ّالسالمّعنّربه:بالتسليحّبالمع ّبسؤالّفرعونّلموسىّعليه ّثمّيدورّحوارّبينهما الةّوالتسبيح، ّجزاتّالد 
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ّم وَسى﴿ َّيا َّربُّك َما َّفَمْن َّربَُّناّ﴿ّفكانّالجوابّالصادقّللمنطقّالسليمّبدونّتهويلّأوّمبالغةّ(1)﴾َقاَل َقاَل

َّشْيٍءَّخْلَقه ّث مََّّهَدى لَّ فلفتّنظرهّوإقناعهّبأنّهللاّهوّالمستحقّللعبادةّوحده،ّفيضطرّّ،(2)﴾الَِّذيّأَْعَطىّك 

فرعونّإلىّالتحولّإلىّموضعّآخر،ّوهوّحالّاألممّالسابقةّالتيّكذ بتّاألنبياءّوعبدتّغيرّهللا،ّوهكذاّ

ّوالدليلّ ّوالحجة ّالقول ّفي ّالصدق ّمن ّموسى ّسيدنا ّبه ّتميز ّبما ا ّواضح  ّكان ّالحوار ّمشهد ّأن نجد

ّبّفيّالخطاب.ّوالبرهانّمعّاألد

ّموسىّّّّّ ّالسالمّ–ويتكررّموقفّسيدنا ّمنّقولهّّ-عليه ّالشعراء ّفيّسورة ّورد ّبالصدقّكما الملتزم

اَّوَلِبْثَتِّفيَناِّمْنّع م ِرَكِّسِنينَّّ﴿ّتعالى: ّ–فجاءّالردّالصادقّمنّسيدناّموسىّ(3)﴾َقاَلَّأَلْمّن َربِ كِّفيَناَّوِليد 

َقاَلَّفَعْلت َهاِّإذ اَّوَأَناّمنهّمنّالعملّولكنّكانّذلكّمثلّتشريعهّبالرسالة:﴿ّباعترافهّبماّوقعّّ-عليهّالسالم

الِ ينَّ ّ.(4)﴾ِمَنّالضَّ

ّقالّفرعون﴿ّّّّّ ّآخر ّإلىّموضع ّالكالم ّإالّأنّيحول ّفرعون ّيجد ّلم ّالرد َماَواِتّّوبهذا ّالسَّ َّربُّ َقاَل

ّم وِقِنين ْنت ْم ّك  ِّإْن َما َّبْيَنه  َّوَما َّواأْلَْرِض ّمعززةّ﴾ ّنفسها ّبالقرائن ّموسى ّسيدنا ّفأجابه ّالعالمين، ّرب وما

َمابالصدقّوالشجاعةّّقال:ّ﴿ّ َماَواِتَّواأْلَْرِضَّوَماَّبْيَنه  ّالسَّ ّ﴾.َّقاَلَّربُّ

ّ

 الحرص على التواضع وعدم الغرور: 

ّالطاغيةّّّّّّ ّفرعون ّذكره ّما ّالطرفّاآلخر ّعلى ّالتعاليّوالغرور ّعدم ّالحرصّعلى ّللمحاور ينبغي

ّاأْلَْعَلىالمتكبر،ّوكلمتهّالتيّجعلتهّفيّالحضيض:ّ﴿ّ ﴾ّفأذلهّهللاّوجعلهّعبرةّلمنّيعتبر،َّفَقاَلَّأَناَّربُّك م 

                                                 

49ّسورةّطه،ّاآليةّ-1
ّ.50سورةّطه،ّاآليةّ-2
ّ.18سورةّالشعراء،ّاآليةّ-3
ّ.20سورةّالشعراء،ّاآليةّ-4
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ّآلد ّبالسجود ّله ّبأمره ّعندماّعصىّربه ّخيرّمنهّخلقتنيّمنّنارّوسبقهّبذلكّالشيطانّالرجيم م:﴿ّأنا

ّ﴾.َّفَأَخَذه َّّللاَّ َّنَكاَلّاآْلِخَرِةَّواأْل ولىوخلقتهّمنّطينّ﴾؛ّ﴿ّ

قالّإنماّأ وتيتهّلفضلّعلميّواستحقاقيّّ(1)﴾َقاَلِّإنََّماّأ وِتيت ه َّعَلىِّعْلٍمِّعْنِديوماّذكرهّوزيرهّقارون:﴿ّّّّّّ

فيّالقرآن،ّوكانّموضعّالعبرةّللمشركينّالذينّجعلواّالنعمةّّلذلك،ّولهذاّكانّمثلّقارونّالذيّقصهّهللا

ّ.ّ(2)وسيلةّللترفعّعنّالعامة

والذيّيتكبرّويستعليّوالّيشكرّنعمةّهللاّعليه،ّفهوّشبيهّبقارونّوسائرّالمستكبرينّالذينّتعالواّفيّّّّّّ

لتفاخرّوالتباهيّبالقول،ّالّنفوسهمّفردواّالحق،ّوهكذاّفالحوارّالذيّينطلقّمنّالتعاليّوالغرورّبالنفسّوا

ّيأتيّبنتيجةّمفيدةّبينّالطرفينّالمتحاورينّإنماّتتولدّمنهّالنتائجّالسيئةّوالعواقبّالوخيمة.ّ

 التزام الموضوعية وعدم الغضب والجحود: 

ومنّالموضوعيةّوالتسليمّللحقّواالعترافّبه،ّماّكانّمنّالسحرةّمعّسيدناّموسىّبعدّأنّأظهرّهللاّّّّّّ

فماّكانّمنهمّإالّاإليمانّباهللّّ–عليهّالسالمّّ–علىّالدليلّوالبرهانّماّجاءّعلىّيدّسيدناّموسىّالقائم

ّوتعالى ّّ–سبحانه ﴿ّ ّتعالى: ّقال ّكما ّفرعون ّعلى ّوالخروج ّموسى َّأْلِقّوات باع َّأْن ّم وَسى ِّإَلى َوَأْوَحْيَنا

َّماَّيْأِفك وَنّ ّ.ّ(3)﴾َعَصاَكَّفِإَذاِّهَيَّتْلَقف 

ىّموسىّعصاهّفإذاّهيّتأكلّكلّماّألقوهّوقالواّآمناّبربّموسىّوهارونّولوّكانّهذاّسحرا ّماّفألقّّّّّ

غلبنا،ّفألهمهمّهللاّالسجودّلهّوالتسليمّوالخضوع،ّفبد لّهللاّكفرهمّإيمان ا،ّوخوفهمّشجاعة،ّوضعفهمّقوة،ّ

ّأوّهمّالبادئون،ّ ّأنّتكونّأولّمنّيبدأ ّالتخييرّأدبّفقدّخيرّسحرةّفرعونّسيدناّموسىّإما فكانّهذا

،ّمعّأنّهناكّإشارةّإلىّماّيدلّعلىّ(4)حسنّراعوهّمعهّكماّيفعلّأهلّالصناعاتّإذاّالتقواّكالمتناظرين

                                                 

ّ.87يةالقصص،ّاآلّ-1
ّ.15/328التحريرّوالتنوير،ّابنّعاشورّّ-2
ّ.117األعراف،ّاآليةّ-3
ّّـ2/140الزمخشري،ّّ-4
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ّقبلهّمنّتأكيدّضميرهمّالمتصلّبالمنفصل،ّوتعريفّالخبيرّفكانّأدبّالحوارّلدىّ رغبتهمّفيّأنّيلقوا

ّ لشأنهمّوقلةّمباالةّبهم،ّوماّزادهّثقةّفيّنفسهّهوّماّسيدناّموسىّأرفع،ّفأذنّلهمّماّتراغبواّفيهّازدراء 

ا،ّوقولهّووقعّالحق،ّتفريغّعلىّتلقفّماّ كانّبصددهّمنّالتأييدّالسماويّوأنّالمعجزةّلنّيغلبهاّسحرّأبد 

ّألنّ ّالقدرة؛ ّرفيع ّلظهورّأمر ّالوقوعّهنا ّاستعير ّفقد ّبسقوطّالشيء ّالوقوعّحقيقة ّأن ّباعتبار يأفكون،

دّإلهيّفشبهّبشيءّنزلّمنّعلو،ّولعلّفيّاختيارّ)ّوقع(ّدونّ)ّنزل(ّهناّمراعاةّلفعلّظهورهّكانّبتأيي

اإللقاء؛ّألنّالشيءّالم لقىّيقعّعلىّاألرضّفكانّوقوعّالعصاّعلىّاألرضّوظهورّالحقّمقترنين
(1)ّ،

لناسّوأنّطريقةّالمحاورةّبينّالسحرةّوسيدناّموسى،ّوبرغمّماّأتىّبهّالسحرةّمنّسحرّسحرواّبهّأعينّا

وأثارّالرهبةّفيّقلوبهم،ّوماّاستجاشواّبهّوجدانهم،ّإال ّأنّهذاّالفعلّالمصطنعّالذيّالّيستندّإلىّواقعّ

صحيحّسرعانّماّيتالشىّأمامّالحقّفيتضاءل،ّوينطويّفيّومضةّكشعلةّالهشيمّفيزهقّأمامّالحق،ّحقا ّ

ّ(2)ّإنّالباطلّكانّزهوقا .

 وآثارها النفسية:األفكار المطروحة في الحوار 

األفكارّالناشئةّعنّالحوارّتثركّآثارا ّفيّالنفوسّمهماّكانتّمنّخاللّمضيّالزمن،ّوهذاّماّنلمسهّّّّّّ

منّخاللّدعواتّالرسلّوأتباعهمّمعّخصومهم،ّإذّتشيرّكثيرّمنّاآلياتّإلىّأنّهذاّالحوارّالذيّيبدوّ

الحوار،ّأوّتمامّالقصةّتبرزّلناّبعضّالثمارّالتيّألولّوهلةّأنهّقدّانتهىّربماّبغيرّفائدة،ّنجدّأنّبقيةّ

كانتّنتيجةّطبيعيةّلحوارّالدعاةّإلىّهللاّتعالىّعلىّأقوامهم،ّومنّأمثلةّهذاّالنوعّفيّالقصصّالقرآنيّ

ّماّوردّفيّقصةّسيدناّموسىّالذيّهوّموضوعّبحثنا.

ّإلىّهللاّّوّّّّّ ّومََله ّموسىّحينّكانّيدعوّفرعوَن يكونّفيّصدودّفرعونّماّمنّالمالحظّأنّسيدنا

ّموسىّ ّالذيّدارّبينّسيدنا ّوالحوار ّالسحرة، ّالقولّحتىّكانّمشهد ّلهذا ّنظنّأنّالّثمار ّكنا يكون،

                                                 

ّ.3/312الزمخشري،ّّ-1
9/50ّالتحريرّوالتنوير،ّبنّعاشورّّ-2
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ّالقرآنّعنّ ّانتهىّإليهّالحوارّاألولّمنّحيثّالظاهر،ّلكنّلم اّحدثنا وسحرةّفرعون،ّثمّانتهىّإلىّما

ّلى:ّ﴿ّإيمانّالسحرةّلمسناّفيّكالمهمّبعضّهذهّالثمار،ّقالّتعا َحَرة َّساِجِديَنَّقال واّآَمنَّاِّبَربِ  َفأ ْلِقَيّالسَّ

وّن ّم وَسىَّوَهار  ْنَقِلب وَنّ﴾،﴿ّاْلَعاَلِميَنَّربِ  ﴾،ّفهذهّاأللفاظّتحسسّالسامعّأنهاّصادرةّمنَّوِإنَّاِّإَلىَّربِ َناَّلم 

أوّنتخيلّأنهاّصدرتّمنّأناسّمسلمينّأصحابّرسالةّآمنواّبهاّودعواّإليهاّآمادا ّطويلة،ّوالّنتصورّ

َقال واَّلْنّن ْؤِثَرَكّقومّآمنواّلتوهم،ّوالمقاطعّاألخرىّللمشهدّنفسهّربماّتبرزّأكثر،ّكماّفيّقولهّتعالى:ّ﴿ّ

نّْ ّالدُّ ّاْلَحَياَة ِإنَّاّآَمنَّاِّبَربِ َناَّّياَعَلىَّماَّجاَءَناِّمَنّاْلَبيِ َناِتَّوالَِّذيَّفَطَرَناَّفاْقِضَّماَّأْنَتَّقاٍضِّإنََّماَّتْقِضيَّهِذِه

ْحِرَّوَّللاَّ َّخْيٌرَّوَأْبَقىّ ﴾ّبلّإنناّلنجدّأكثرّمنّهذاّأنّفرعونِّلَيْغِفَرَّلَناَّخَطاَياَناَّوَماَّأْكَرْهَتَناَّعَلْيِهِّمَنّالسِ 

ّالقرآنّالك ّأورده ّعلىّذلكّحينّقالّفيما ّالغرقَّين مُّ ّعند ّكانّنطقه ّولهذا ّالدعوة، ّتأثرّبهذه ريم:ّنفسه

ِّمنَّ﴿ َّوَأَنا ِّإْسَراِئيَل َّبن و ِّبِه ّالَِّذيّآَمَنْت ِّإالَّ ِّإَلَه ّاَل َّأنَّه  ّآَمْنت  َّقاَل ّاْلَغَرق  َّأْدَرَكه  ﴾ّوهذاّّاْلم ْسِلِمينَحتَّىِّإَذا

ّ.(1)الشأنّيمكنّأنّيقالّفيّالمواضعّالتيّحصلّفيهاّحوارّالدعاةّإلىّهللاّمعّأقوامهم

ّ

 النتائج:ّّ

ّموسىّّّّّ ّالعلميةّمعّالحوارّوأدبهّفيّقصةّسيدنا ّالجولة ّهذه نصلّإلىّّ-عليهّالسالمّ-وفيّختام

ّنتائجه:ّ

ّـّهدفّالحوارّفيّّالقصصّالقرآنيّخاصةّهوّالدعوةّإلىّهللاّوترسيخّاإليمانّبه.1

منّأجلّإقناعّّـّللحوارّدورّبارزّفيّإنهاءّالخالفاتّبينّالناس،ّفهوّالطريقّالوحيدّالذيّيتمّاستخدامه2

ّالطرفّاآلخرّالمخالف،ّكماّيعدّأسلوبا ّللتواصلّوالتفاهمّبينّالناس.

ّـّللحوارّأصولّمتبعةّوللحديثّقواعدّيجبّمراعاتها.3

ّـّمحاورةّالخصمّومحاولةّاستمالتهّوإقناعهّبالرجوعّللحق.4

                                                 

ّ.4/431إرشادّالحيران،ّألبيّمزيريقّّ-1
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وإنماّجعلهاّفيّكثيرّّـّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّلمّيقتصرّعلىّمجابهةّاألعداءّوالتصديّللمخالفين،5

ّمنّالمواضعّنماذجّللتربيةّوالتعليم.

ّـّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّيلتزمّدائما ّالصدقّواإليمان.6

ّالتعصب7ّ ّوعدم ّالموضوعية ّوالتزام ّوالغرور ّالتعالي ّعدم ّعلى ّالحرصّدائما  ّالمحاور ّعلى ّينبغي ـ

ّوالجحود.

ّ

ّ

 المصادر والمراجع

ّالقرآنّالكريمّـّّ-

ّهـ.2ّ،1426ّلمحاورةّفيّالقرآنّالكريم،ّعبدّالحليمّحفني،ّالهيئةّالمصريةّللكتاب،ّطأسلوبّاّ-

ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّبدرّالدينّمحمدّالزركشي.ّ-

ّم.2001هــ1421ـ6ّالحوارّفيّالقرآن،ّدارّالمالكّبيروت،ّطّ-

ـ1ّمي،ّبيروت/ّلبنان،ّطتفسيرّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن،ّألبيّمزيريق،ّجارّالمدارّاإلسالّ-

ّم.2011

ّتفسيرّالتحريرّوالتنوير،ّمحمدّالطاهرّابنّعاشور،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّتونس.ّ-

ّروحّالمعاني،ّأبوّالفضلّاأللوسي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت.ّ-

ّلسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّدارّإحياءّالتراث،ّبيروتّ/ّلبنان.ّ-

ّالرازي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّ/ّلبنان.ّمفاتيحّالغيب،ّفخرّالدينّ-

ّم.1979أدبّالحوارّفيّاإلسالم،ّمحمدّسيدّطنطاوي،ّدارّنهضةّمصرّللنشر،ّمصر،ّّ-

ّ،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت.1اإلتقانّفيّعلومّالقرآن،ّعبدّالرحمنّبنّأبيّبكرّالسيوطي،ّطّ-
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ّوجّ- ّفي ّاألقاويل ّوعيون ّغوامضّالتنزيل ّحقائق ّفي ّطالكشاف ّالزمخشري، ّالتأويل، ّمطبعة1ّوه ،

ّمصطفىّالبابي،ّالقاهرة.

ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّأبوّالفداءّإسماعيلّابنّكثيرّالقرشي،ّدارّإحياءّالكتبّالعربية،ّالقاهرة.ّ-

ّه.1378صحيحّالبخاري،ّمحمدّبنّإسماعيلّالبخاري،ّالقاهرة،ّمطابعّالشعب،ّّ-

ّالّ- ّبن ّمحمد ّواللغويين، ّالنحويين ّططبقات ّإبراهيم، ّمحمد ّتح: ّالزبيدي، ّالخانجي،1ّحسن ّمطبعة ،

ّالقاهرة.

ّ  
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Abstract 

It is of paramount importance to highlight women's position as they represent 

an important sector  of the society. Women during their livelihood play  

significant  roles in the society. This is why Islam is concerned  and explained 

the importance of their  role and contribution in the advancement of both the 

nations  and their societies. The objective of this study is to reflect and explain 

the role  of holy Quran and its vision on women through the explanation of the 
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verses on the basis of the belief, the society, personal  relationship  within  the 

family, upbringing, ethics and the ideal ruling. The  study also shed the light on 

the pioneer role of women where Allah gave an example of it during eras of 

pervious messengers  and in the era of Prophet Mohammed. The researcher 

followed the predictive and analytical approach. It is concluded that women 

opinions should be respected and that it is possible they can lead and rule the 

whole nation if  they are qualified for that  and certainly there will be no 

contradiction  with her role towards her family. It  is  recommended that women 

should consider the objective of Islam and make use of the various stories that 

were mentioned  in the holy Quran. The universities should teach and develop 

Islamic  curricula  pertaining to women so that  they can lead the nations in an 

appropriate way. 

ّ

ّتسليما ّكثيراّ بسمّهللاّوالصالةّوالسالمّعلىّأشرفّالمرسلينّسيدناّمحمدّوعلىّآلهّوصحبهّوسلمّ

 المقدمة:

القرآنّالكريمّكلهّم عجزّوالقصصّالتيّوردتّفيهّأيضا ّفيهاّإعجاز،ّوقدّأخذتّالمرأةّحيزا ّمقدرا ّمنّّّّّّ

هذهّالقصص.ّوفيّتناولّالقرآنّالكريمّللمرأةّفيّالقصةّالقرآنيةّبهدفّالعبرةّوالعظة،ّحيثّأبرزّمكانتهاّ

مشيرا ّإلىّآدميةّالمرأةّومسؤوليتها،ّودورهاّالرائدّفيّالحياةّّلنبيّفيّعهودّاألنبياءّالسابقينّوفيّعهدّا

االجتماعيةّواالقتصاديةّوالسياسيةّفيّالمجتمع.ّفهيّجزءّمخلوقّمنّالرجلّوهيّشريكتهّلبثّالحياةّفيّ
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القصةّأرجاءّالوجود.ّفالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّالّت ستجلبّلغايةّغيرّالعظةّوالعبرة،ّوالّتأخذّمكانا ّفيّ

ّإال ّحيثّتكونّدرسا ّمستفادا ّفيّالدعوةّإلىّالخيرّأوّالبعدّعنّالشر.

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

ّبـ ّالموسوم ّالبحث ّالدراساتّهذا ّمؤتمر ّمحاور ّضمن ّهو ّالقصصّالقرآني( ّفي ّالمرأة ّصورة (

ّوا ّالقصصّالقرآنيّأنموذجا ، ّوبيانه: ّفيّإعجازّالقرآنّالكريم ّالحديثة ّالمحورّاألدبية ختارّالباحثّهذا

الهتمامّالباحثّبدراساتّالمرأةّعلىّوجهّالخصوص،ّوتبيينّأهميةّالمرأةّكنموذجّيسهمّفيّبناءّتصورّ

سلوكيّوعقديّسليمّلدىّاإلنسانّعموما ّولدىّالمرأةّعلىّوجهّالخصوص،ّوأهميتهّأيضا ّتبرزّفيّأنهّ

بيرا ّوذلكّبهدفّالعظةّوالعبرةّواالستفادةّمنهاّعلىّيتتبعّقصةّالمرأةّفيّالقرآنّالكريمّوالتيّأخذتّحيزا ّك

مرّالدهورّواألزمان،ّوالمرأةّفيّالقصةّالقرآنيةّعلىّمستوىّالعقيدةّواالجتماعّواألحوالّالشخصيةّداخلّ

ّاألسرة،ّالتربية،ّاألخالق،ّوالحكمّالراشد.

بهاّمثال ّطيبا ّللدعوةّّوالقرآنّالكريمّأبرزّفيّقصصّالمرأةّالتيّتناولهاّالباحث،ّوالتيّضربّهللا

ّآخرّسيئا ّّ ّباألرواحّونموذجا  ّالنفوسّوالسمو ّوذلكّلتثبيتّالقلوبّوتزكية إلىّالخيرّوالعدلّواإلحسان،

ّللدعوةّإلىّالشرّوالبغيّوالعدوانّوذلكّللعملّعلىّنبذهّوتجنبهّوعدمّاالقتداءّبه.

 أهداف البحث:

ينّفيّأنّالمرأةّالمسلمةّمضطهدةّوبتكرارّمقصود،ّيردّعلىّالجدلّالذيّيقودهّالعلمانيونّوأعداءّالد •

 حتىّيرسخّفيّالرأيّالعامّصورةّمشوهةّلإلسالم.

يخرجّالشكّمنّنفوسّالمسلمينّتجاهّدينهمّالذيّقيلّعنهّأنهّدينّرجعيّيعيقّحركةّالبشريةّنحوّ •

حيثّالتقدمّويتناقضّمعّظروفّعصرّالتكنولوجيا،ّوأنهّيعطلّنصفّالمجتمعّبتعطيلهّللمرأةّمنّ

 انتقاصّحقوقهاّومنعهاّمنّالعملّوالمساهمةّفيّالتنميةّوالتغيير.
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ّيلفتّنظرّالمسلمينّإلىّالدورّالرائدّالذيّقامتّبهّالمرأةّفيّعصورّاألنبياءّالسابقينّوعهدّالنبيّ •

 فيّالحياةّاالجتماعيةّواالقتصاديةّوالسياسيةّفيّالمجتمع.

 ي والتحليلي.منهج البحث: استخدم الباحث المنهج االستقرائ

 الدراسات السابقة:

هنالكّالكثيرّمنّالدراساتّالتيّتناولتّالمرأةّفيّالقرآنّالكريم،ّمنهمّمنّركزّعلىّنساءّفيّحياةّ

األنبياءّمثلّد.ّيسنّغضبان،ّالذيّوضحّدورّالمرأةّفيّقصةّالنبي،ّوالشيخّالسعديّوكتابهّ)ّقصصّ

د.ّأحمدّمحمدّشرقاويّالذيّتناولّالمرأةّفيّّاألنبياء(ّالذيّتعرضّلذكرّالنساءّمنّضمنّالقصص.و

القصصّالقرآني،ّوعبدّالمنعمّالهاشميّوكتابهّ)ّالنساءّفيّالقرآن(،ّوسوسنّفهدّالحو الّوكتابهاّ)ّالمرأةّ

فيّالتصورّالقرآني(ّوالتيّتناولتّفيهّالمرأةّفيّالمجتمعاتّالقديمةّمقارنةّبمكانتهاّفيّاإلسالمّوفصلتّ

ىّغيرهاّمنّالكتب،ّوهدفتّجميعهاّإلىّأنّالمرأةّلهاّدورّكبيرّفيّحياةّاألنبياءّفيّجوانبّكثيرة.ّوإل

ونشرّالدعوةّأوّالوقوفّضدها.ّلكنّالباحثّفيّهذاّالبحثّركزّعلىّنماذجّمنّصورّالمرأةّّفيّالقرآنّ

ّنسبةّألنّالبحثّالّيتسعّمجالهّللتفصيلّفيّقصصّجميعّالنساءّالالئيّوردّذكرهنّفيّالقرآنّالكريم،

وسلطّالضوءّعلىّّفقدّاكتفىّالباحثّبذكرّالنماذجّالواضحةّفيّعهودّاألنبياءّالسابقينّوعهدّالنبيّ

ّعرضّالقصةّوأقوالّالفقهاءّفيّتفسيرهاّواستخلصّماّفيهاّمنّعظةّوعبرّودروسّمستفادة.

 أسئلة البحث:

ّيحاولّالباحثّأنّيجيبّعلىّأسئلةّالبحثّاآلتية:

 صةّالقرآنيةّ؟ماّأهميةّذكرّالمرأةّفيّالق -1

ماّهيّنماذجّالنساءّالتيّوردتّفيّالقرآنّفيّعهودّاألنبياءّالسابقينّ)ّنوح،ّلوط،ّيوسف،ّ -2

 موسى،ّسليمان،ّزكريا(ّوماّأهميةّذلكّ؟

 والتيّأصبحتّتشريعا ّوقرآنا ّيتلىّ؟ّماّوجهّاإلعجازّفيّقصةّالمرأةّفيّعهدّالنبيّ -3
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 هيكل البحث:

فيهاّالباحثّأسبابّاختيارّالموضوعّوأهميتهّوأهدافه،ّومنهجّالبحثّيتكونّالبحثّمنّمقدمةّذكرّ

ّوأسئلته،ّوالدراساتّالسابقة،ّثمّقسمّالبحثّإلىّمحورين:

ّالمحورّاألول:ّصورةّالمرأةّفيّعهودّاألنبياءّالسابقين

ّالمحورّالثاني:ّصورةّالمرأةّفيّعهدّالنبيّ

ّويشتملّعلىّثالثةّمباحثّبمطالبهاّالمحورّاألول:

ّقصصّالمرأةّفيّعهودّاألنبياءّ)ّنوح،ّلوط،ّيوسف(ّوينقسمّإلىّثالثةّمطالب:ّالمبحثّاألول:

ّّالمطلبّاألول:ّامرأةّنوح

ّّالمطلبّالثاني:ّامرأةّلوط

ّالمطلبّالثالث:ّامرأةّالعزيز

ّمطلبين:ّالمرأةّفيّعهدّسيدناّسليمانّوزكريا:ّوينقسمّإلىّالمبحثّالثاني:

ّّالمطلبّاألول:ّبلقيسّملكةّسبأ

ّالمطلبّالثاني:ّمريمّابنةّعمران

ّالمرأةّفيّعهدّسيدناّموسىّعليهّالسالمّوينقسمّإلىّثالثةّمطالب:ّالمبحثّالثالث:

ّّالمطلبّاألول:ّأمّموسىّوأخته

ّالمطلبّالثاني:ّآسياّبنتّمزاحمّ)ّزوجّفرعون(

ّالمطلبّالثالث:ّبنتّشعيب

ويشتملّعلىّمبحثّواحدّوهوّنماذجّمنّقصصّّصورةّالمرأةّفيّعهدّالنبيّّالمحورّالثاني:

ّوينقسمّإلىّثالثةّمطالب:ّالمرأةّفيّعهدّالنبيّ

ّالمطلبّاألول:ّالسيدةّعائشةّرضيّهللاّعنها
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ّالمطلبّالثاني:ّالسيدةّزينبّبنتّجحشّرضيّهللاّعنها

ّالمطلبّالثالث:ّالسيدةّخولةّبنتّثعلبة.

ّةّاشتملتّعلىّأهمّالنتائجّوالتوصياتّوزيلّالبحثّبفهرسّللمصادرّوالمراجع.البحثّبخاتمّوختم

 المبحث األول: قصص المرأة في عهود األنبياء ) نوح، لوط، يوسف(

 المطلب األول: امرأة نوح عليه السالم:

ِّللَِّذيَنّّ(قالّتعالى:10ّّقصةّامرأةّنوحّلمّتردّإال ّإشارةّلهاّفيّسورةّالتحريمّاآليةّ َضَرَبَّّللاَّ َّمَثال 

واِّاْمَرأََةّن وٍحَّواْمَرأََةّل وٍطَّكاَنَتاَّتْحَتَّعْبَدْيِنِّمْنِّعَباِدَناَّصاِلَحْيِنَّفَخاَنَتاه َماَّفَلْمّي غّْ َِّشْيئ اَّكَفر  َماِّمَنَّّللاَّ ِنَياَّعْنه 

اِخِلينَّ اَلّالنَّاَرَّمَعّالدَّ يثّعنّزوجتيّنوحّولوطّاللتينّخانتاّنبوتهما.ّفاإلشارةّإلىّفيّسياقّالحدّ)َوِقيَلّاْدخ 

امرأةّنوحّتنبيّفيّهذاّالمقامّإلىّأنّوجودّامرأةّبمستوىّالبعدّالفكريّوالعقديّمعّالنبيّأمرّفيهّالكثيرّ

منّالعنت،ّخاصةّوأنّالنبيّيؤديّرسالةّمنّالسماء،ّفخيانةّامرأتهّوهيّألصقّالمخلوقاتّبه،ّفيّفهمّ

ّوت ّليأخذّالرسالة ّاآلياتّكثيرا  ّهذه ّيقفّعند ّالتحريم ّوالمتتبعّآلياتّسورة ّاختبارّللنبي، ّأمرّفيه بليغها

العبرة،ّوهيّالتيّكانتّتحتّعبدّصالحّمنّعبادّهللاّفخانته،ّوهذهّالخيانةّكانتّفيّالدينّولمّتكنّفيّ

اء،ّقالّابنّعباسّ)ماّالفاحشة،ّوذلكّألنّنساءّاألنبياءّمعصوماتّمنّالوقوعّفيّالفاحشةّلحرمةّاألنبي

.ّلكنّهنالكّقولّ)ّلمّأقفّعلىّصحته(ّوهيّأنّامرأةّنوحّزانيةّوأنّابنهاّابنّزناّواستشهدّهذا1ّزنتا(

َّصاِلٍحَّفاَلَّتْسَأْلِنَّماَّلْيَسَّلَكِّبِهِّعْلٌمّإِّ( القولّبقولهّتعالى: ِّإنَّه َّلْيَسِّمْنّأَْهِلَكِّإنَّه َّعَمٌلَّغْير  نِ يَّقاَلَّياّن وح 

ّ(ّوهللاّأعلمّبالصواب.46)سورةّهودّآيةّّ)أَِعظ َكَّأْنَّتك وَنِّمَنّاْلَجاِهِلينَّ

وكماّهوّمعلومّأنّقضيةّنوحّاألولىّهيّقضيةّالتوحيد،ّوبينماّيدعوّللتوحيدّكانتّامرأتهّتقربّ

ّابنهّ ّهللاّودعا ّلتوحيد ّنوح ّدعاها ّولما ّوالناصرة، ّالرازقة ّأنها ّوهيّتظن ّوتخدمها، ّاآللهة ّإلى الغرابين

                                                 

ّم.2000هـ،1ّ،1420ّ،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط3/424مختصرّتفسيرّبنّكثير،ّمحمدّالصابونيّّ-1
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نّالرسولّعنهماّشيئا .ّ.ّوقدّكاناّمنّالمغرقينّولمّيغ1كنعان،ّلمّتستجبّولمّيستجبّفتاهاّلدعوةّالحق

ّ-قالّصاحبّالكشاف:ّ)ّإنّحالّامرأةّنوحّوامرأةّلوطّلماّنافقتاّوخانتاّالرسولين،ّلمّيغنّالرسولّعنهما

شيئاّمنّعذابّهللاّو)ّقيل(ّلهماّعندّموتهماّأوّيومّالقيامةّ"ّادخالّّ-بحقّماّبينهماّمنّصلةّالزواج

ينهمّوبينّاألنبياءّأوّمعّداخليهماّمعّإخوانكمّمنّقومّنوحّالنارّمع....(ّسائرّ)الداخلين(ّالذينّالّصلةّب

ّلوط( ّوالسفن،ّونحنّنعيشّفي2ّوقوم ّلنا ّكانتّامرأتهّتقولّلهّما ّانصرفّنوحّلبناءّالسفينة، .ّوعندما

صحراء،ّوعندماّأجابهاّبأنهاّتسيرّفيّبحرّعندماّيأتيّأمرّهللا،ّاتهمتهّبالجنونّوعندماّتفجرتّعيونّ

وفتحتّالسماءّأبوابهاّونزلّالماء،ّاستكبرتّهيّوابنهاّولمّينفعهماّاعتصامّالجبالّوالّالماءّمنّاألرضّ

ّالقيامةّفذاقتّعذابّ ّمنّأهلّالنارّيوم ّالحق،ّغيرّأنها ّوبقيتّكلمة إيواءّالكهوفّوغرقتّهيّوابنها

ّالدنياّواآلخرةّ)ّكماّجاءّفيّالقرآن(.

ّالنموذجّالسيئّمنّالنساءّأنّتتجهّالمّر أةّللسيرّفيّطريقّالحقّوالّتلتفتّلمحاباةّوخالصةّهذا

ّأنّ ّإنّكانّعلىّحق، ّوالعكسّمنّذلك، ّيكنّفيّطريقّالحق، ّلم زوجّأوّابنّأوّأقربّاألقربينّإذا

تستفيدّمنهّوتشدّمنّأزرهّوتدعمهّولناّفيّذلكّالقدوةّالحسنة،ّالسيدةّخديجةّبنتّخويلد،ّالزوجةّاألولىّ

رّوأعلمهاّبخبرّالملكّالذيّجاءهّوقالتّقولتهاّالمشهورةّ)ّوهللاّماّعندماّجاءهاّخائفا ّمنّالغاّللنبيّ

ّوتعينّعلىّنوائبّ ّوتقريّالضيف، ّوتكسبّالمعدوم، ّوتحملّالكل، ّإنكّلتصلّالرحم، يخزيكّهللاّأبدا ،

ّالحق(.

 المطلب الثاني: امرأة لوط عليه السالم:

ّفيّس ّالسابقة ّالكريمة ّلوطّواآلية ّامرأة ّتكررتّفي ّللذينّنفسّالصورة ّمثال  ّتجعلهما ّالتحريم ورة

كفروا.ّفعداوةّالضالينّللدعاةّأمرّقائمّمنذّأنّبدأّيتحركّفيّنفوسّالناسّاالنحرافّعنّالهدىّالذيّجاءّ

                                                 

ّم.1988ّ-هـ1ّ،1408ّ،ّدارّابنّكثير،ّبيروت،ّط269النساءّفيّالقرآنّالكريم،ّعبدّالمنعمّالهاشمي،ّصّّ-1
،ّطبعةّدارّالريان4/571ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّاألقاويل،ّمحمودّبنّعمرّالزمخشريّالمعتزلي،ّّ-2

ّهـ.1407للتراث،ّ
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بهّآدمّعليهّالسالمّوأبناءهّاألنبياءّمنّبعده،ّلكنّالشيءّالذيّيدميّفؤادّالمصلحّالنبيّأوّالداعيةّأنّ

ّأوّأباه،ّأوّمنّأقربّاألقربين،ّففيّذلكّبالءّعظيم.ّيكونّالعدوّزوجهّأوّولدهّأوّأخاه

ّوقيلّإنّلوطّهوّابنّأخّسيدناّ ّفيّتسعةّمواضع. ّالسالمّفيّالقرآنّالكريم ّابتليّنوحّعليه لقد

إبراهيم،ّوقدّارتبطتّقصتهّبضيوفّإبراهيمّ)ّالمالئكة(ّالذينّأمرواّبأنّيأتوهّقبلّأنّيذهبواّلدمارّالمدينةّ

ّلها.التيّبهاّلوطّوماّحّو

(ّيذكرّهللاّسبحانهّوتعالىّفعلّقومّلوطّواستحقاق81ّّ–69ّواآلياتّتقريبا ّجميعهاّ)ّسورةّهودّ

العذابّعليهمّونجاةّلوطّوأهلهّمنّالعذابّإال ّامرأتهّالتيّاستثنيتّفيّكلّموضعّبهّنجاةّلوط،ّفقدّكانّ

وتّعنها،ّوالخيانةّلزوجهاّالنبيّلهاّدورّكبيرّفيّتقويةّالشركّومساندتهّوإقرارّالقومّعلىّالفاحشةّوالسك

ّووقوفهاّضدهّفيّمعركتهّمعّهؤالءّالقوم.

وإذاّكانّالزناّأمرا ّقبيحا ،ّفإنّاللواطّلهوّأكثرّقبحا ّوبشاعة،ّوذلكّألنهّمنافّللفطرةّالسويةّوهوّ

ّالرِ َجاَلّّ(شذوذّوانحرافّعنّالطبيعة،ّوقدّذمّهللاّتعالىّوعابّمنّفعلّذلكّبقولهّتعالى:ّ َّلَتْأت وَن ِإنَّك ْم

وِنّالنِ َساِءَّبْلَّأْنت ْمَّقْوٌمّم ْسِرف ونَّ (ّوالدورّالذيّقامتّبهّامرأةّلوطّدور81ّ)ّسورةّاألعرافّّ)َشْهَوة ِّمْنّد 

كبيرّفيّانتشارّهذهّالفاحشةّفعندماّزارتّالمالئكةّزوجهاّوهمّفيّصورةّأحلىّفتيانّوأدخلهمّبيتهّرغبةّ

ّ-1مّمنّمفاسدّقومه،ّوهذاّموقفّيتطلبّالسرّوالحمايةّوعملّالمعروفّومنعّالمنكرّأنّيقعفيّحمايته

وسرعانّماّخرجتّامرأتهّوأذاعتّالنبأّوهرعّالقومّإلىّبيتّّ-وكانّلوطّيحرصّعلىّإالّيعلمّقومهّبهم

تعالى:ّّلوطّيريدونّضيوفه،ّوقدمّلهمّالنصيحةّودلهمّعلىّالخيرّفيّمحاولةّإلبعادهمّعماّهمّفيهّقال

يِ َئاِتَّقاَلَّياَّقْوِمَّهؤ اَلِءَّبَناِتيّهّ ( َّكان واَّيْعَمل وَنّالسَّ َّلك مَّفاتَّق واَّّللاَََّّوَجاَءه َّقْوم ه ّي ْهَرع وَنِّإَلْيِهَّوِمْنَّقْبل  َّأْطَهر  نَّ

َّرِشيدٌّ ٌل َّرج  ِّمْنك ْم ِّفيَّضْيِفيَّأَلْيَس وِن ّت ْخز  ّّ)َواَل ّهود ّسورة ّيرشدهم78) ّأوّّ( ّبطريقةّشرعية إلىّبناته

ّبغشيانّنسائهمّوهنّبناتهّشرعا ّألنّالنبيّلَلمةّبمنزلةّالوالد.

                                                 

ّم.2004هـ،1ّ،1425ّ،ّدارّالوفاء،ّط65ّ–64ّنساءّفيّحياةّاألنبياء،ّد.ّيسّغضبان،ّصّّ-1ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

460 

ّلكنّخيانةّزوجاتّ ّمنّبيتّالنبوة، ّمنّأنها ّبالرغم ّأصابّالقوم ّما ّأنهّأصابها ّكانّجزاؤها وقد

وعاداتهمّالتيّبعثّّاألنبياءّتعنيّخيانةّالمبدأّوالعقيدةّوالدعوة،ّفقدّأصابهاّماّأصابهمّالرتباطهاّبالقوم

هللاّبهاّزوجهاّلمحوهاّوإبطالها،ّوتحويلّهؤالءّالقومّإلىّمجتمعّفاضلّيسلكّمسلكّالحقّومسلكّالبشرّ

فيّالعالقاتّالعامةّوالعالقاتّالجنسيةّوالتراحمّوالتزاوج،ّوهذاّحالّجميعّاألنبياءّوالرسلّيرسلواّلمعالجةّ

وطّالذينّدمرّهللاّمدينتهمّ)ّسدوم(ّوجعلّعاليهاّسافلهاّالفسادّالذيّيستشريّفيّالناس.ّوإذاّكانّقومّل

ّإلىّالذكورّدونّ ّفمالوا ّهللاّتعالىّالتيّفطرّالناسّعليهم، ّعنّفطرة ّانحرفوا ّقد ّالحجارة وأمطرّعليهم

اإلناث،ّفإنّالحضارةّالغربيةّالسائدةّاآلنّقدّنجمتّعنهاّثورةّالحداثةّالتيّتولدتّعنهاّالممارساتّغيرّ

ورةّالتيّيندىّلهاّجبينّاإلنسانية،ّففاقواّقومّلوطّأنفسهمّالذينّلمّيكنّلديهمّسحرّالثورةّالشرعيةّبالص

ّالسمعيةّوالبصريةّالجذابةّالمعضدةّبوسيلةّ الجنسيةّالمعاصرة،ّبآلياتهاّالتكنولوجيةّواإلعالميةّووسائلها

ّل ّكما ّالعلمانية، ّاالجتماعية ّمنّالعلوم ّالنفسيّالذيّتتلقاه ّوالتدعيم ّلوطّالعلم ّقوم ّي عرفّفيّممارسة م

ّأنفسهمّهذاّالقدرّمنّالخالعةّوالتهتكّالذيّهوّوصمةّعارّفيّجبينّاإلنسانيةّأجمع.

وهوّّ*والحقّأنّاللواطّمنّأخطرّاألمورّعلىّاإلنسانيةّوذلكّالنتشارّاألمراضّ)ّمرضّااليدز(

ةّالمنحرفةّالتيّيتعاطاهاّمنّاألمراضّالتيّظهرتّمنّجراءّالممارساتّغيرّالشرعية،ّوالممارسةّالخاطئ

ّالشواذّجنسيا ّ)المثلية(.

 المطلب الثالث: امرأة العزيز:

كانّسيدناّيوسفّمليحّالهيئةّمشرقّالوجهّجميلّالصورة،ّوكانّأبوهّيخصهّبقسطّكبيرّمنّالمحبة،ّ     

رهّوهذاّسببّحقدّأخوتهّعليه،ّوسببّمحنةّأخرىّوهيّحبّامرأةّالعزيزّله،ّوحكىّالقرآنّعنّقصةّصب

الذيّجازاهّهللاّبأنّأصبحّعزيزا ّعلىّأرضّمصر،ّفقصةّسيدناّيوسفّمعّامرأةّالعزيزّتميزتّبسالستهاّ

ّفيّ ّقطب ّسيد ّوذكر ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالموضوعية ّللقصة ّحسنة ّومقاصد ّطيبة ّمعاني ّتحمل التي

                                                 

ّنقصّالمناعةّالمكتسبة.ّ*ّّّّ
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ّإنّقصةّيوسفّتمثلّالنموذجّالكاملّفيّاألداءّالنفسيّوالعقيديّوالتربويّّو (ّ الحركيّأيضا ،ّالظالل:

ّالمعرضّالمتخصصّفيّ ّيوسفّتبدوّوكأنها ّإالّأنّقصة ّفيّموضوعه ومعّأنّالمنهجّالقرآنيّواحد

 .1عرضّهذاّالمنهجّمنّالناحيةّالفنيةّلَلداء

َّعَلْيَكَّأْحَسَنّاْلَقَصِصِّبَماَّأْوَحْيَناِّإَلْيَكّهذاّالقرآنَّوِإنّّْ(قالّتعالىّفيّسورةّيوسفّّّّّّ َّنق صُّ ْنَتَّّنْحن  ك 

َّلِمَنّاْلَغاِفِلينَّ َّقْبِلِه (ّقيلّفيّأحسنّالقصص:ّ)ّإنّهذهّالقصةّمنّأحسنّالقصصّلما3ّ)يوسفّّ)ِمْن

فيهاّمنّأنواعّالتنقالتّمنّحالّإلىّحالّومنّمحنةّإلىّمحنة،ّومنّمحنةّإلىّمنحة،ّومنّذلّإلىّعز،ّ

ّم ّفتبارك ّالسورة ّأحوال ّآخر ّإلى ّوبالعكس...إلخ( ّخوف ّإلى ّأمن ّألوليّومن ّعبرة ّوجعلها ّقصها ن

ّ.2األبصار

وفيّهذاّالبحثّالّأودّعرضّقصةّسيدناّيوسفّوتفاصيلهاّإنماّقصةّامرأةّالعزيزّمعّسيدناّيوسفّّّّّّ

ّألخذّالعظةّوالعبرةّمنهاّوسردّالدروسّالمستفادة.

اَّوَكَذِلَكَّوَقاَلّالَِّذيّاْشَتَراه ِّمْنِّمْصَرّاِلْمَرَأِتِهّ( قالّتعالى:ّّّّّّ َأْكِرِميَّمْثَواه َّعَسىَّأْنَّيْنَفَعَناَّأْوَّنتَِّخَذه َّوَلد 

َّأكّْ َفِّفيّاأْلَْرِضَّوِلن َعلِ َمه ِّمْنَّتْأِويِلّاأْلََحاِديِثَّوَّللاَّ َّغاِلٌبَّعَلىَّأْمِرِهَّوَلِكنَّ ّ)َثَرّالنَّاِسّاَلَّيْعَلم ونََّمكَّنَّاِّلي وس 

ّالذيّا21)يوسفّ ّقيل ّالملكّاسمهّ( ّهو ّالعزيز (ّ ّالماوردي: ّقال ّالعزيز، ّولقبه ّملكّمصر شتراهّهو

إطفيرّبنّرويحب،ّقالّابنّعباس:ّاسمهّقطفير،ّوكانّعلىّخزائنّمصر،ّوكانّالملكّيومئذّهوّالوليدّ

.ّأكرميّمثواهّأيّموضعّإقامتهّومبيتهّوشؤونّطعامهّوشرابه،ّوالعلةّفيّهذا3ّبنّالربانّمنّالعماليق(

ّمّلماّتوسمّفيهّالعزيزّمنّالخيرّوالهدى،ّعسىّأنّيقومّبشؤونهمّوشؤونّالدولة.اإلكرا

                                                 

ّ.12/1951فيّظاللّالقرآن،ّسيدّقطب،ّّ-1
ّم.1999هـ،3ّ،1419ّ،ّدارّمكتبةّأضواءّالسلف،ّالرياض،ّط179قصصّاألنبياء،ّعبدّالرحمنّالسعدي،ّصّّ-2
ّهـ.1413،ّطبعةّدارّالصفوة،ّمصر،292ّوالعيون،ّأبوّالحسنّالماورديّالبصري،ّصّالنكتّّ-3
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ّفالنّّّّّّ ّوراود ّوالطلبّبرفقّولين، ّاإلرادة ف تنتّامرأةّالعزيزّبجمالّيوسفّوراودته:ّوأصلّالمراودة:

َّفَتاَهاَّعْنَّنْفِسهِّ (جاريتهّعنّنفسها،ّوراودتهّهيّعنّنفسه،ّومنهّقولهّتعالى:ّ .ّقالّالشيخّمحمد1ّ)ت َراِود 

ّيفعلهّ ّإلىّما ّكأنّالمعنىّقادتهّعنّنفسه ّجاءّوذهب، ّإذا ّيرود ّمفاعلةّمنّراد ّ)المراودة رشيدّرضا:

المخادعّعنّالشيءّالذيّالّيريدّأنّيخرجهّمنّيده،ّيحتالّأنّيغلبهّعليهّويأخذهّمنه،ّوهيّعبارةّعنّ

ّوه ّإليها ّأدنىّميل ّولوّرأتّمنه ّإياها، ّاحتاجتّإلىّالتحايلّلموافقته ّلما ّفيّمخادعّبيتها ّبه يّتخلو

مخادعتهّبالمراودة،ّولماّخابتّفيّالتعرضّلهّبالمغازلةّوالمهازلة،ّتنزلتّإلىّالمكاشفةّوالمصادقة،ّإذّ

ِتَّوَراَوَدْته ّالَِّتيّه َوِّفيَّبْيِتَهاَّعْنَّنْفِسِهَّوَغلَّقَّ (قالّتعالى:2ّّكانّكلّماّسبقهّمنهاّوحدهاّولمّيشاركهاّفيه

ّالظَّاِلم ونَّ ّي ْفِلح  ّاَل ِّإنَّه  َّمْثَواَي َّأْحَسَن َّربِ ي ِّإنَّه  ِ َّّللاَّ َّمَعاَذ َّقاَل َّلَك َّهْيَت َّوَقاَلْت ّالقرآنّّ)اأْلَْبَواَب ّيصرح لم

باسمهاّولمّيقلّزليخةّأوّامرأةّالعزيزّللمحافظةّعلىّالستر،ّوهناّأدبّرفيعّفيّالمحافظةّعلىّاألسرّ

ّضحّامرأةّالعزيزّبينّأهلهاّوالمَلّمنّقومها.والبيوتّحتىّالّتفت

وبرغمّكلّاإلغراءّوالفتنةّمنّامرأةّالعزيزّلمّتجدّمعّيوسفّألنهّفيّأعلىّمعارجّالعفةّوالنزاهة،ّّّّّّ

ّ ّالقرآن ّذكر ّكما ّبالتلويح ّتناله ّلم ّما ّإلى ّللوصول ّالتصريح ّاأْلَْبَوابَّ( لجأتّإلى أيّأحكمتّ)َوَغلََّقِت

ّبحيثّيصعب ّالمواضعّّإغالقها ّفي ّإال ّبه ّيؤتى ّال ّالعمل ّهذا ّمثل ّألن ّوذلك ّبهدفّالخلوة، فتحها

المستورةّالّسيماّإذاّكانّحراما ّمعّقيامّالخوفّالشديد،ّوفيّهذاّتوجيهّوعظةّعظيمةّفيّأنّبابّهللاّ

ّأنّليسّهنالكّمنّ ّويختفونّعنّأعينّالناسّبعلة ّفاآلنّالذينّيمارسونّالزنا ّتستطعّإغالقه، فاتحّلم

اهم،ّمتناسينّوغافلينّعنّعينّهللا،ّوماّأروعّقولّاإلمامّالقشيري:ّ)ّولماّغلقتّعليهّأبوابّالمسكنّيّر

ّ.3فتحّهللاّلهّبابّالعصمةّفلمّيضرهّماّأغلقّبعدّإكرامهّبماّفتحّله(

                                                 

ّ،ّمادةّرود.3/1772لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ّّ-1
،1ّ،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّط12/223تفسيرّالقرآنّالعظيمّالمعروفّبتفسيرّالمنار،ّمحمدّرشيدّرضا،ّّ-2

ّم.2002هـ،1423ّ
ّ،ّطبعةّدارّالكتابّالعربي،ّالقاهرة.)ّد.ّت(.3/177اإلمامّعبدّالكريمّالقشيري،ّّلطائفّاإلرشادات،ّ-3
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ِِّإنَّه َّربِ يَّأْحَسَنَّمْثَواَيّإِّ( :ّ)َوَقاَلْتَّهْيَتَّلكَّّ(وعندما:ّّّّّّ ّالظَّاِلم ونََّقاَلَّمَعاَذَّّللاَّ منّفسرّّ)نَّه ّاَلّي ْفِلح 

ّيوسف،ّوهوّمنّ ّأراده ّإلىّهللاّلينجيهّويحفظهّوهوّما ّالتجأ ّأنه ّيكونّمعنىّاآلية ّبالربّ)هللاّ( المراد

اإلعجازّالقرآنيّفيّهذهّاآليةّأيّأنّهللاّوليّأمريّكلهّوأحسنّمقاميّعندكمّوسخركمّليّبماّوفقنيّمنّ

ننيّويعصمنيّمنّعصيانكمّوخيانتكم،ّومنّفسرّالربّ)ّبالسيد(ّويكونّعلىّاألمانةّوالصيانةّفهوّيعي

ّلالمتناعّببعضّ ّتعليال  ّوالكبير( ّالربّعلىّالسيد ّيطلقون ّكانوا (ّ ّسواه ّتفهم ّالتيّال ّالعزيز ّامرأة مراد

ّأقابلهّ ّمثوايّأيّمنزليّفال ّبعلكّأحسن ّأيّأن ّعندها، ّمؤثرا  ّيكون ّأن ّعسى ّمما األسبابّالخارجية

ّ.1حشاءّفيّأهلهبالف

ّوتعالىّوهللاّّّّّّ ّإلىّهللاّسبحانه ّيرجع ّهللاّفالضمير ّبمعاذ ّمسبوق ّألنه ّاألول ّالرأي ّالباحث ويرجح

أعلم.والدرسّالمستفادّأنهّيجبّإالّيقابلّالعبدّاإلحسانّباإلساءةّواللذةّقليلةّيتبعهاّخزيّفيّالدنياّوعذابّ

ّبالكثيرّمنّالنعمّوالخيراتّأالّيقابلّذلكّّفيّاآلخرة،ّوأنّحقّهللاّسبحانهّوتعالىّبأنّأنعم علىّالعبد

ّبارتكابّالفاحشةّأوّالمحرمات.

َّرَأىّ( هنالكّأمرّآخرّاختلفّفيهّالمفسرونّوهوّفيّقولهّتعالى:ّّّّّّ َّأْن َّلْواَل ِّبَها َّوَهمَّ ِّبِه َّهمَّْت َوَلَقْد

َّواْلَفحّْ وَء ّالسُّ َّعْنه  ِّلَنْصِرَف َّكَذِلَك َّربِ ِه ّاْلم ْخَلِصينَّب ْرَهاَن ِّعَباِدَنا ِّمْن ِّإنَّه  ّّ)َشاَء ّالهم24ّ)يوسف ّكيفية )

والبرهانّالذيّرآهّيوسف.ّهنالكّالكثيرّمنّاالجتهاداتّوكذلكّاإلسرائيلياتّالتيّدخلتّفيّكتبّالتفسيرّ

منها:ّأنّيوسفّرأىّعلىّجدارّالسقفّالنهيّعنّالزنا،ّوأنهّرأىّوجهّأبيهّيعقوب،ّوسمعّنداءّينهاهّعنّ

الزناّإلىّآخرّالمفترياتّالتيّشوهتّمحاسنّالتفسير،ّلكنّماّّذهبّإليهّالمفسرونّ)ّأنهاّهمتّبالبطشّ

ّبدعوتهّالصريحة،ّوهمّيوسفّ ّسيدتهّوهوّعبدها،ّوهيّأذلتّنفسها ّوهيّفيّنظرها بهّلعصيانّأمرها

الضربّحجةّعليهّالّبالدفاعّوالتأديب،ّلكنّسرعانّماّأدركتهّالعنايةّاإللهيةّفعلمّأنهّلوّضربهاّلكانّ

                                                 

،ّالشركةّالعربيةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،240ّموسوعةّتفسيرّسورةّيوسف)ّالميسرة(،ّعليشّمتوليّبدويّالبني،ّصّّ-1
ّم.2000هـ،1ّ،1421ّالكويت،ّط
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حجةّله،ّوإنّالخالصّبالفرارّمنها،ّفأخذّطريقهّبسرعةّإلىّالباب،ّوقيلّأنّيحملّالكالمّعلىّالتقديمّ

والتأخيرّويكونّالتقدير،ّولقدّهمتّبهّلوالّأنّرأىّبرهانّربهّلهمّبها.ّوقيلّأنهّلمّيقعّهم،ّبلّهوّمنفيّ

اِّإْنَّكاَدْتَّلت ْبِديِّبِهَّلْواَلّ( مّلوجودّالبرهان،ّوقدّتكررّمثلّهذاّفيّالقرآنّالكري ّم وَسىَّفاِرغ  ّأ مِ  َوَأْصَبَحّف َؤاد 

ّاْلم ْؤِمِنينَّ ِّمَن ِّلَتك وَن َّعَلىَّقْلِبَها َّرَبْطَنا ّأن1ّ)َأْن (ّ ّاألقوال: ّوالرأيّالمختارّمنّهذه ّوالظاهرّوهللاّاعلم .

امرأةّالعزيزّوأنهاّقصدتّالفاحشةّوعزمتّيوسفّعليهّالسالمّلمّيقعّمنهّهمّمطلقا ،ّفاآليةّأثبتتّهمّ

عليهاّوأكدتّبذلكّبـ)ّالالم(ّالموطئةّللقسم،ّوبـ)ّقد(ّالتيّتفيدّالتحقيقّوالتأكيد،ّونفتّهمّيوسف،ّفماّهمّ

والّقصدّإليهاّوالّعزمّعليهاّألنهّرأىّبرهانّربه،ّوكانّعليهّالسالمّحاضرّالقلبّوالنفسّمعّهللاّسبحانهّ

ّ.2مّمنّأعمالّالقلب،ّوقلبّيوسفّكانّممتلئا ّبذكرّهللا،ّفالّيجتمعّفيهّالنقيضان(وتعالى،ّوالهمّوالعّز

ويوافقّالباحثّالرأيّالمختارّهذاّوذلكّألنّالبرهانّكانّشيئا ّمعنويا ،ّرآهّبعينّبصيرتهّحالّبينهّّّّّّ

براءتهّّوبينّماّهمّبه،ّومعلومّأنّاألنبياءّمعصومونّمنّمثلّهذهّاألمور،ّوكذلكّاآلياتّتكشفّعن

َلْواَلَّأْنَّرَأىّّ(والمرأةّاعترفتّبذلك،ّوشهدتّعلىّبراءته،ّوشهدّشاهدّمنّأهلهاّكذلك،ّوشهادةّهللاّبقوله:ّ

ّاْلم ْخَلِصينَّ ِّعَباِدَنا ِّمْن ِّإنَّه  َّواْلَفْحَشاَء وَء ّالسُّ َّعْنه  ِّلَنْصِرَف َّكَذِلَك َّربِ ِه ّأقر24ّ)يوسفّ)ب ْرَهاَن ّوإبليس )

ّاْلم ْخَلِصينَّ( الى:ّبطهارته،ّقالّتع م  ِّمْنه  ِّعَباَدَك َّأْجَمِعيَنّ*ِّإالَّ ْم ِتَكّأَل ْغِوَينَّه  َّفِبِعزَّ ،82ّ)سورةّصّّ)َقاَل

ّ.)ِإنَّه ِّمْنِّعَباِدَناّاْلم ْخَلِصينَّ( (ّويوسفّمنّالمخلصينّلقولهّتعالى:83ّ

ب ٍرَّوَأْلَفيَّ(  ْتَّقِميَصه ِّمنّد  اَّواْسَتَبَقاّاْلَباَبَّوَقدَّ وء  اَّسيِ َدَهاَّلَدىّاْلَباِبَّقاَلْتَّماَّجَزاءَّمْنَّأَراَدِّبَأْهِلَكّس 

َّعَذاٌبَّأِليمٌّ َّأْو ّإلىّالبابّالخارجي،ّوقدتّأيّقطعتّقميصهّمن٢٥ّيوسف:ّ) ِإالََّّأنّي ْسَجَن أيّتسابقا

ّللقص ّبالدخول ّيهم ّوهو ّفقط، ّالبابّالخارجيّمصادفة ّالعزيزّعند ّكانّوجود ّوقد ّفيّورائه، ّوجاء ر.
                                                 

1-ّّ ّالرازي، ّالكبير، ّالتفسير ّوانظر12/440ّانظر ،ّ ّابنّعاشور، ّوالتنوير، ّالمحيط،12/252ّالتحرير ّالبحر ّوانظر ،
ّ ّالغرناطي، ّاألندلسي ّحيان ّبأبي ّالشهير ّيوسف ّبن ّمحمد ّط5/295اإلمام ّالعربي، ّالتراث ّإحياء ّدار ّطبعة ،2ّ،

ّهـ.1411
ّالحو ال،ّصّّ-2 ّلبنان،ّط544المرأةّفيّالتصورّالقرآني،ّسوسنّفهد ّبيروت، ّدارّالعلومّاالجتماعية، ه،1425ّّ،1،

ّم.2004
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موسوعةّسورةّيوسف)ّإنّعنايةّهللاّكانتّتحوطّيوسفّففيّاللحظةّالتيّلحقتّبهّالمرأةّوقدتّقميصهّ

أمكنّلهماّأنّيرياّالعزيزّمعا ّوقدّكانّمفاجئة،ّأسعفّالمرأةّذكاءهاّوحاولتّأنّتلصقّالتهمّبيوسفّوأنّ

1ّتنسلّمنّجريمتها.

بأهلكّسوءا (ّفنصبتّالمرأةّنفسهاّمنصبّالمدعيّوالقاضيّّوجاءّفيّالقرآنّ)ّقالتّماّجزاءّمنّأرادّّّّّ

وصدورّالحكمّعليهّبالسجنّأوّالعذابّاألليم.ّوأنهاّلمّتعينّالجزاءّألنّقلبهاّولهّبحبه،ّففيّاإلبهامّنوعّ

ّمنّ ّفينتقم ّغضبه، ّوإثارة ّأرادتّاستفزازّمشاعرّزوجها ّيدلّعلىّأنها منّالفرجّلكنّأسلوبّاالستفهام

َّّللاََّّالّ( ّأرادّإظهارّبراءةّيوسفّكماّجاءّفيّالقرآنّيوسف.ّلكنّهللا ِّإنَّ َّعِنّالَِّذيَنّآَمن وا َّّللاََّّي َداِفع  ِإنَّ

َّخوَّاٍنَّكف ورٍّ لَّ ّك  ّيوسفّبقوله:ّ"هيّراودتنيّعنّنفسي"ّفقدّاضطرّأنّيوجهّالتهمة٣٨ّّالحج:ّ)ي ِحبُّ ورد 

يدعوّإليهّدينناّالحنيف.ّقالّالشيخّكشكّ)هذاّالقولّإليهاّمعّإنّالسترّأولىّفيّهذهّالحاالتّوهذاّماّ

وقعّفيّنفسّالعزيز،ّقللّمنّتأثيرّزوجتهّعليهّفأخذّيفكرّفيّحادثةّحصلتّفيّبيتهّوالّشاهدّفيها،ّ

وغلقتّاألبواب،ّوهيّتدعيّأنهّأرادّبهاّسوءا ّبدونّسبب،ّفأشكلتّالحادثةّعليهّلكنّهللاّأرادّإظهارّبراءةّ

والشاهدّمنّأهلهاّليكونّأقوىّفيّنفيّالتهمةّعنّيوسفّعلىّماّوجد2ّّنّأهلها(.يوسفّبشهادةّشاهدّم

ّمنّكثرةّالعالماتّالدالةّعنّصدقه.ّ

هنالكّخالفّفيّمنّهوّالشاهد"ّوذكرّالطبريّعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهّأنّالشاهدّكانّرجال ّّّّّّ

ّلحية" ّكماّّلكنّالمهمّأنهّشهدّعلىّكذبهاّوصدقهّوأمانته.ّفالعزيز3ّذا لمّيفعلّشيئا ّسوىّأنّقالّلها

أخبرّهللاّتعالىّ)ّإنهّمنّكيدكنّإنّكيدكنّعظيم(ّوهذاّمعروفّعندّالنساء،ّالدهاءّوأسبابّاالستمالةّ

والجلبّبماّفيّوسعهنّأنّيأخذنّبمجامعّقلوبّالرجال،ّوماّيؤكدّذلكّحديثّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ

                                                 

ّ.274موسوعةّتفسيرّسورةّيوسف،ّمحمدّعليشّمتوليّصّّ-1
 12/28.1عبدّالحميدّكشكّفيّرحابّالتفسير،ّّ-2
 12/243الطبري،ّجامعّالبيان،ّّ-3
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ىّهللاّعليهّوسلم)ّماّرأيتّمنّناقصاتّعقلّودينّأخلبّلذيّلبّالذيّرواهّأبوّهريرة،ّقالّرسولّهللاّصل

ّ.1منكنّ.....ّإلىّآخرّالحديث(

ّامرأةّالعزيز،ّّّّّ ّحادثة ّشاعّنبأ َّقْدّ( عندما َّعنّنَّْفِسِه َّفَتاَها ّت َراِود  ّاْلَعِزيِز ّاْمَرأَة  ِّفيّاْلَمِديَنِة ِّنْسَوٌة َوَقاَل

بًّاِّإنَّاّ ِبينٍَّشَغَفَهاّح  .ّوالظاهرّأنّهؤالءّالنسوةّمنّنساءّاألمراءّأوّالوزراء٣٠ّيوسف:ّّ)َلَنَراَهاِّفيَّضالٍلّمُّ

وهذاّمنّالسياقّوأنّالمراقبةّإنماّتكونّمنّالمثيالتّفيّالقدرّوالمكانة.ّوهذهّالحادثةّجديرةّبأنّتنتقلّ

الخاصة.ّوألولّمرةّتعرفّّمنّبيتّإلىّبيتّبواسطةّالخدم،ّويكونّالشغلّالشاغلّللنساءّفيّمجالسهن

منّسياقّاآلياتّأنّالمرأةّهيّامرأةّالعزيز.ّوالحدثّكماّمعروفّيكبرّأوّيصغرّوتتسعّدائرتهّتبعا ّلمنّ

تعلقّبه.ّوفيّقولهّتعالىّ)ّفتاها(ّكماّذكرّاأللوسيّفيّروحّالبيانّ)ّإلبانةّماّبينهماّمنّالتباينّالبين،ّ

ّالمال ّأو ّوالمخدومية، ّفيّلومها(.الناشئّعنّالخدمة ّمبالغة ّوالمملوكية، ّإلى2ّّكية ّالحنيفّيدعو وديننا

قيمةّخلقيةّرفيعةّوهيّأنّي دعىّالعبدّوالمملوكّفتى،ّعنّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنهّقال،ّقالّرسولّهللاّ

صلىّهللاّعليهّوسلمّ)ّالّيقولنّأحدكمّعبديّوأمتيّكلكمّعبيدّهللاّوكلّنسائكمّإماءّولكنّليقلّغالميّ

ّألنّالعبوديةّالّتكونّإالّهلل.3ّفتايّوفتاتي(.وجاريتي،ّ

وقالّاإلمام4ّّقالّصاحبّالكشاف)ّإناّلنراهاّفيّضاللّمبين(ّأيّخطأّوبعدّعنّالطريقّالصواب.ّّّّّ

المراغي،ّلمّيكنّقولهنّهذاّإنكاراّللمنكرّوالّكرهاّللرذيلةّبلّمكرا ّوحيلةّليصلّالحديثّإليهاّفيحملهاّذلكّ

.ّوقدّأشارّابنّالقيمّإلىّأنّكالمّالنسوةّمتضمنّلوجوه5ّعلىّدعوتهنّوالرؤيةّبأبصارهنّوذلكّمكرا ّمنهن

                                                 

1-ّّ ّبابّتركّالحائضّالصوم، ّكتابّالحيض، ّالبخاري، ّباب421/1ّصحيح ّكتابّاإليمان، ّصحيحّمسلم، ّالنووي، ،
 .1/61طاعاتّنقصانّاإليمانّينقصّبال

 12/226روحّالبيان،ّاأللوسي،ّّ-2
ّوالمولىّوالسيدّّ-3 ّواألمة ّالعبد ّإطالقّلفظة ّبابّحكم ّكتابّاأللفاظّمنّاآلدابّوغيرها، ّبشرحّالنووي، صحيحّمسلم

 (.2249،ّحديثّرقمّ)7/353
 .2/463الكشاف،ّالزمخشري،ّّ-4
ّالمراغيّ،ّ-5 ّمصطفى ّأحمد ّالمراغي، 12/270ّتفسير ّمكتبه ّشركة ّبمصر،ّ. ّالبابيّالحلبيّوأوالده ّمصطفى ومطبعة

ّم،1974ّ-5،1394ط
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الذيّيؤكدّقبحّصنيعهاّلكونهاّذاتّبعلّوصدورّّ–اّمنّالمكرّ)ّقولهنّامرأةّالعزيزّبوصفهاّالّباسمه

الفاحشةّمنهاّأقبحّوزوجهاّعزيزّمصرّفهيّلمّتحترمّمكانةّزوجها،ّوهيّالمراودةّّلفتاهاّالذيّهوّفيّ

1ّبيتهاّوتحتّكنفها،ّوأنّفتاهاّعفيفّطاهرّمتصفّبالحياءّوهيّعلىّالنقيض(.

الجريئةّالتيّتعرفّكيفّتواجهّنساءّطبقتهاّويكشفّسياقّالقرآنّعنّمشهدّمنّصنعّتلكّالمرأةّّّّّّ

ّفيّ ّالمادية ّالحضارة ّيتضحّأن ّالمكان، ّوإعداد ّهذه، ّالمأدبة ّوفيّإعداد ّككيدهن. بمكرّكمكرهنّوكيد

مصرّكانتّقدّبلغتّشأوا ّبعيدا ّوإنّترفّالقصورّكانّعظيما ،ّواستعمالّالسكاكينّفيّاألكلّلهّقيمتهّ

ّوخّر ّالطعام ّوتقديم ّالترف. ّتصوير ّأيّفي ّأكبرنه( ّرأينه ّفلما (ّ ّالقرآن، ّأشار ّكما ّيوسفّعليهن ّ وج

عظمنهّلحسنهّالرائعّوجمالهّاألخاذ.ّوقدّوردّذكرّيوسفّفيّجمالهّوحسنهّكماّفيّحديثّاإلسراءّعنّ

أنسّبنّمالكّقال.ّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمرّبيوسفّعليهّالسالمّفيّالسماءّالثالثةّقال:ّ

ّبيوسفّعل ّأنا ّهوّقدّأعطيّشطرّالحسن(.)فإذا ّإذا ّالسالم ّبالسكاكينّتقعّعلى2ّّيه ّرأينهّفإذا وعندما

ّوقيلّ ّهبنه، ّوقيل ّأيّبمعنىّأعظمنه ّأكبرنه ّرأينه ّولما ّهللاّوتباركّهللا. ّشاء ّفقلنّما ّفتقطعها، أيديهن

3ّدهشنّمنّشدةّجماله،ّوقيلّأمَذْيَنّوقيلّحْضَنّواألولّأولى(.

قطيعّماّيأكلنّذهوال ّعماّيعملن،ّوحركةّالسكاكينّأحدثتّجرحا ّفيّوفيّتقطيعّأيديهنّبدال ّمنّت

كماّنقولّكنتّأقطعّاللحمّفقطعتّيدي.ّولماّرأينهّفيّهذاّالجمالّّ–األيديّخطأّبدال ّمنّقطعّالطعامّ

نفينّعنهّالبشريةّألنهّعلىّشكلّفوقّصورّالبشرّوقلنّهذاّملكّكريمّوبدأّتعبيرهمّ"بـّحاشّهللّ"وهيّ

هّهللّوفيّذلكّدليلّعلىّأنّرسالةّاألنبياءّوالمرسلينّقدّوصلتهمّوذلكّبإقرارهنّبوجودّخالقّكلمهّتنزي

لهذاّالكون.ّوالمصريونّمنّأقدمّاألممّحضارةّوأنّهللاّأرسلّإليهمّرسال ّمنهمّسيدناّيوسفّعليهّالسالم.ّ
                                                 

ّالقيمّّ-1 ّبابن ّالدمشقيّالمعروفّ ّأبيّبكر ّهللاّمحمد ّشمسّالدينّأبيّعبد ّاإلمام ّالشيطان، ّاللهفانّمنّمكائد إغاثة
 م.2004-هـ1425ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّطّ–،ّمكتبهّنزارّمصطفىّالباز،ّمكةّالمكرمة2/88ّالجوزيةّ

ّبابّاإلسراءّبرسولّهللاّ-2 ّكتابّاإليمان، ّبشرحّالنووي، إلىّالسماواتّوفرضّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-صحيحّمسلم
 (.162ّ،ّحديثّرقمّ)2/261الصلواتّ

 .121حسنّاألسوة،ّمحمدّصديقّخان،ّصّّ-3
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فذلكنّ"ّولمّتقلّهذاّّ"ّقالتّ-"ّقالّالزمخشري:22قالّتعالىّ"قالتّفذلكنّالذيّلمتنني...ّيوسفّاآليةّ

وهوّحاضرّرفعا ّّلمنزلتهّفيّالحسنّواستحقاقّأنّيحبّويفتتنّبه،فالمّالبعدّهناّلتعظيمّرتبتهّوحالتهّ

ثمّلماّأظهرتّعذرّنفسهاّعندّالنسوةّبماّشاهدنهّمماّوقعن1ّّعنّرتبهّالبشرّوأصلّاللومّالوصفّبالقبيح

قلبهاّمنّحبهّفأقرتّبذلكّوصرحتّبماّوقعّمنهاّفيهّعندّظهورهّلهنّضاقّصدرهاّعندّكتمّماّتجدهّفيّ

ّالقرطبيّ ّوذكر ّالمستمرة. ّالمراودة ّرغم ّعنها ّنفسه ّأيّعصم ّ)فاستعصم( ّقولها ّوفي ّله. ّالمراودة من

2ّ"سميتّالعصمةّعصمهّألنهاّتمنعّمنّارتكابّالمعصية.ّوقيلّ"ّاستعصم"ّأيّاستعصىّوالمعنىّواحد

فهاّهوّيوسفّالكريمّبنّالكريمّيستجيرّباهللّويعتصمّباهللّّوواضحّأنّالعصمةّالّتكونّإالّبفضلّهللا

ويلجأّإليهّويطلبّمنهّالعصمة،ّوالدرسّالمستفادّأنّيلجأّاإلنسانّفيّجميعّأمورهّإلىّهللاّويطلبّمنهّ

ّالعصمة.

ّحتىّصادتهنّّّّّّ ّأنّامرأةّالعزيزّكتمتّأمرها "ّ ّالوهابّالنجارّفيّكتابهّقصصّاألنبياء ذكرّعبد

فيّشباكّغرامه،ّوصرنّكلهنّفيّالهوىّسواء،ّثمّباحتّلهنّبذاتّنفسهاّآمنةّالنميمة،ّولمّوأوقعتهنّ

يكنّكذبهاّمنجيا ّلهاّمنّاللومّفيّالمرةّاألولى،ّلكنّالهوىّصرعهاّفيّالمرةّالثانيةّفتوعدتهّبأنّيصدعّ

ّ.3بأمرهاّوإالّكانّمأواهّالسجنّولقاءّالصغارّبدخوله

ّإلىّهللاّالعالمّبسرهّوعالنيتهّأنّيفرجّكربه،ّوفضلّأنّأشتدّالكربّعلىّيوسفّبهذّّّّّ ّالوعيدّولجأ ا

يكونّفيّالسجنّوماّفيهّمنّحرمانّأحبّإلىّقلبهّمماّيدعوهّإليهّهؤالءّالنسوةّفالمؤمنّإذاّابتليّباللجوءّ

يه،ّأماّإلىّفعلّالمعصيةّأوّالعقوبةّالدنيويةّعليهّأنّيختارّالدنيويةّألنّمشقتهاّقليلةّوتعقبهاّراحةّأبد

ّالفقهية:ّأختارّ ّالقاعدة الوقوعّفيّالمعصيةّفيذهبّبخيرّالدنياّواآلخرة،ّورسمّعليهّالسالمّبسلوكهّهذه

ّأهونّالشرينّوأخفّالضررين.

                                                 

 .2/464الكشاف،ّالزمخشريّ،ّ-1
 9/183القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآنّ،ّ-2
 .3،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّط126نبياء،ّعبدّالوهابّالنجار،ّصّقصصّاألّ-3
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اختلفّأهلّالتفسيرّفيّهلّالمراودةّّقدّحدثتّمنّجميعّالنسوةّ؟ّوقدّعبرّالقرآنّعنّذلكّبقوله:ّّّّّّ

إنّجميعهنّدعونهّإلىّأنفسهن،ّّ-وةّرغبنهّفيّمطاوعتهاّوقيلقيلّأنّالنسّ-"إالّتصرفّعنيّكيدهن"

يرىّمحمدّصديقّخانّفيّكتابهّفتحّالبيان:ّأنّالمراودةّوقعتّمنّالنسوةّجميعهنّوهوّالمتبادرّمنّ

ظاهرّالنصّومفهومّاآليةّ)ّمماّيدعوننيّإليه،ّوقولهّماّخطبكنّإذّراودتنّيوسفّعنّنفسه(ّوقولهّ)وإالّ

أميلّإليهنّوأتبعهنّوأطاوعهن،ّو)ّأصبو(ّمنّصباّيصبوّأيّالميلّإلىّالهوىّّتصرفّعنيّكيدهن(ّأي

،ّويرىّالباحثّأنّظاهرّالنصّيحتملّالقولينّألنهنّخوفنهّمنّمخالفتهاّوهذاّضرب1ّومنهّريحّالصبا

ّمنّالكيدّوالتحريضّوالدعوةّإلىّالفاحشة،ّوهللاّأعلم.ّوهكذاّطبيعةّالمرأةّّفيّاستمالهّقلوبّالرجالّوفي

هذاّدرسّبليغّللرجالّومعرفةّكيدّالنساءّحتىّيجتنبوهنّمنّالوقوعّفيّالفاحشة.ّوكذلكّطلبّالعصمةّ

منّهللاّبالرغمّمنّأنهّمعصومّكاألنبياء،ّوالعبدّدائماّيفتقرّلمعونةّهللاّوتثبيته،ّفاستجابّهللاّلهّوعصمهّ

هّفالّيستطيعّأحدّأنّينجوّمنّمنّالزنا.ّوفيّهذاّدرسّمهمّوهوّأالّيغترّاإلنسانّبنفسهّويعرضّعنّرب

معصيةّهللا؛ّألنّالشيطانّيجريّمنّابنّآدمّمجرىّالدمّإالّبعونّومددّمنّربّالعالمين،ّكماّالّيستطيعّ

ّأحدّأنّيفعلّالطاعاتّوالخيراتّإالّبتوفيقّمنّهللا،ّوهللاّكافّالمتوكلين.ّّ

 المبحث الثاني: المرأة في عهد سيدنا سليمان وزكريا

 بلقيس ملكة سبأ: المطلب األول:

ّباليمنّوكانتّذاتّدرجةّعاليةّمنّالتدبرّّّّّّ بلقيسّبنتّشرحبيلّملكةّعربيةّوثنيةّعلىّعرشّسبأ

والتبصر،ّقامتّعلىّإدارةّدولتهاّكالملوكّالعظام،ّوكانّبينهاّوسليمانّقصةّنزلّفيهاّقرآنّيتلىّإلىّيومّ

فرممتّسدّمأربّالشهير،ّالذيّيجمعّالماءّّالقيامة،ّأدارتّبلقيسّشؤونّدولتهاّبشجاعةّوحكمةّوتدبير،

                                                 

 6/330فتحّالبيانّمحمدّصديقّخان،ّّ-1
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بينّثالثةّجبالّكالبحر،ّوهيّصاحبةّالصرحّالذيّوردّذكرهّفيّالقرآنّالكريم،ّكماّبنتّقصرّبلقيسّفيّ

ّ.1مدينةّمأرب،ّكانتّأحوالّالناسّقدّاستقرت،ّوازدهرتّالزراعةّوالتجارةّوازدادتّثرواتّالبالد

رضّالشام(ّمملكةّإسالميةّوعلىّرأسهاّنبيّهللاّسليمانّابنّوفيّالجانبّالشماليّمنّسبأّ)ّفيّأّّّّّ

داودّعليهّالسالم،ّوقدّرزقهّهللاّالملكّوالنبوةّكماّوردّفيّالقرآن،ّوقدّسخرّهللاّلهّالجانّوالرياحّوعرفّ

ّلغةّالطيرّوغلبتّعليهّالحكمةّفعرفّبسليمانّالحكيم.

ليمانّيغلبّبإيمانهّويقينهّماّعلمهّهللاّوسخرّلهّبلقيسّفيّمملكتهاّتعتدّّبقوةّأعدادهاّوسالحها،ّوسّّّّّ

منّالمخلوقات،ّمثبتا ّحكمّهللاّفيّاألرضّوتمتّإرادةّهللاّتعالىّبالصلةّبينّبلقيسّوسليمانّعليهّالسالم،ّ

َوَتَفقََّدّالطَّْيَرَّفَقاَلَّماّ( وكانّطائرّالهدهدّهوّالصلةّكماّوردتّأخبارهماّفيّالقرآنّالكريم،ّقالّتعالى:ّ

َّلَيْأتِّلِّ َّأْو ّأَلَْذَبَحنَّه  َّأْو ا َّشِديد  َّعَذاب ا ّاْلَغاِئِبيَن*ّأَل َعذِ َبنَّه  ِّمَن َّكاَن َّأْم ْده َد َّأَرىّاْله  ّاَل ّ*َّي ّم ِبيٍن ْلَطاٍن َينِ يِّبس 

ِّبَماَّلْمّت ِحْطِّبِهَّوِجْئت َكِّمْنَّسَبٍإِّبَنَبٍإَّيِقينٍّ ْمَّوأ وِتَيْتَّفَمَكَثَّغْيَرَّبِعيٍدَّفَقاَلَّأَحطت  ّاْمَرأَة َّتْمِلك ه  *ِّإنِ يَّوَجْدت 

مّ  َّله  َّوَزيََّن ِ َّّللاَّ وِن ّد  ِّمْن ْمِس ِّللشَّ وَن د  َّيْسج  َّوَقْوَمَها َّوَجْدت َها *ّ َّعِظيٌم َّعْرٌش َّوَلَها َّشْيٍء لِ  ّك  ِّّمْن ْيَطان  الشَّ

ْمّاَلَّيْهَتد ونَّ ِبيِلَّفه  ه ْمَّعِنّالسَّ ْمَّفَصدَّ َماَواِتَّواأْلَْرِضّأَْعَماَله  ّاْلَخْبَءِّفيّالسَّ ِّالَِّذيّي ْخِرج  واّّلِلَّ د  َّيْسج  ّ*َّأالَّ

ّاْلَعِظيمِّ ّاْلَعْرِش َّربُّ ّه َو ِّإالَّ ِّإَلَه ّاَل ّ*َّّللاَّ  ّت ْعِلن وَن َّوَما ّت ْخف وَن َّما ّأرسل20ّ،26ّ)النملّّ)َوَيْعَلم  (ّوعندما

الهدهدّإلىّملكةّسبأ،ّوصفّقوةّملكهاّوكرسيّحكمهاّوقومها،ّوأنهمّيسجدونّللشمسّمنّدونّهللاّوزينّ

ّه َوّ( لهمّالشيطانّأعمالهم،ّوسبحانّهللاّبعدّأنّوصفّعرشهاّبالعظيمّجاءّقولهّتعالى:ّ َّللاَّ ّاَلِّإَلَهِّإالَّ

ّاْلَعِظيمِّ ّاْلَعْرِش ّحتّ)َربُّ ّقال: ّوعندما ّوتعالى، ّذكرّعرشّهللاّسبحانه ّبعرشها ّإنسان َقاَلّّ(ىّالّيغتر

ْنَتِّمَنّاْلَكاِذِبينَّ إنّهذاّفيّمنتهىّالعدلّوالحكمةّفهوّلمّيصدقهّولمّيكذبه.ّقالّّ)َسَنْنظ رَّأَصَدْقَتَّأْمّك 

َّعنّْ( تعالى:ّ َّتَولَّ ّث مَّ ِّإَلْيِهْم َّفَأْلِقِه َّيْرِجع ونَّاْذَهْبِّبِكَتاِبيَّهَذا َّماَذا َّفاْنظ ْر ْم (ّقالّابنّكثير:28ّ)النملّّ)ه 

)فعندّذلكّبعثّسليمانّكتابهّالذيّيتضمنّدعوتهّلهمّإلىّطاعةّهللاّورسوله،ّوالخضوعّلملكهّوسلطانه،ّ
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َّوْأت وِنيّم ْسِلِمينَّ( ولهذاّقالّلهم:ّ َّتْعل واَّعَليَّ بالّمراودة،ّأيّالّتستكبرواّعنّطاعتيّوأتونيّمسلمينّّ)َأالَّ

وإنّالهدهدّحملّالكتابّوجاءّإلىّقصرهاّفألقاهّإليهاّوهيّفيّخلوةّلها،ّثمّوقفّناحيةّينظرّماّيكونّ

ّ.1جوابهاّمنّكتابه

ِّإَلْيِهمّّْ(قالّالقرطبيّّّّّّ ّّ)َفَأْلِقِه ّقال: ّألنه ّإليها ّيقل وَنّ( علىّلفظّالجميعّولم د  َّيْسج  َّوَقْوَمَها َوَجْدت َها

ْمِسِّمنّْ ْمّاَلَّيْهَتد ونَِّللشَّ ِبيِلَّفه  ه ْمَّعِنّالسَّ ْمَّفَصدَّ ّأَْعَماَله  ْيَطان  ّالشَّ م  َِّوَزيََّنَّله  وِنَّّللاَّ فكأنهّقال:ّفألقهّإلىّّ)ّد 

ّ.2الخطابّعلىّلفظّالجمعّلذلكّيالذينّهذاّدينهم،ّاهتماما ّمنهّبأمرّالدينّواشتغاال ّبهّعنّغيره،ّوبن

ِّالرَّْحَمِنّاَقاَلْتّيَّّ(قالّتعالى:ّّّّّّ َلْيَماَنَّوِإنَّه ِّبْسِمَّّللاَّ ِّكَتاٌبَّكِريٌمِّإنَّه ِّمْنّس  لرَِّحيِمّاَّأيَُّهاّاْلَمََل ِّإنِ يّأ ْلِقَيِّإَليَّ

َّوْأت وِنيّم ْسِلِمينَّ َّعَليَّ َّتْعل وا ّالنملّّ)*َّأالَّ ّسليمانّيأمرّأنّياتوه31ّ–29)سورة ّهوّخطابّسيدنا (ّهذا

مباشرةّوأنهّالّأمرّعبادتهمّللشمس،ّوالّيناقشهمّفيّفسادّعقيدتهم،ّوالّإقناعهمّبشيءّإنماّمسلمين،ّهكذاّ

ّبالتسليمّوهذاّ ّإذنّأنّيأمرهم ّ؟ّالّعليه ّالحقّالذيّيؤمنّبه ّتسند ّبقوة ّأليسّهوّمؤيدا  يأمرّفحسب،

الذينّعلىّّواضحّمنّلهجةّالخطابّالمهذبةّفيّنفسّالوقتّالقصيرةّالمتعالية.ّوفيّهذاّدرسّعظيمّأن

ّحتىّ ّيستطيعون ّال ّمجتمعاتنا ّفي ّاآلن ّلَلسفّنجدهم ّلكن ّالقوة ّبهذه ّيكونوا ّالمفترضّأن ّمن الحق

ّالتعبيرّبالرغمّمنّاقتناعهمّبرسالتهم.

طرحتّالملكةّعلىّرؤساءّقومهاّالرسالةّوكانتّعاقلةّتشاورهمّفيّجميعّاألمورّلكنّأحساسّقومهاّّّّّّ

َقال واّ( بالحربّويطالبهمّبقبولّشروطهّقبلّوقوعّالحرب،ّكماّدلتّاآلياتّبالقوةّوأنّهنالكّمنّيلوحّلهمّ

ِّإَلْيِكَّفاْنظ ِريَّماَذاَّتْأم ِرينَّ ّأ ول وّق وٍَّةَّوأ ول وَّبْأٍسَّشِديٍدَّواأْلَْمر  (ّلكنّيبدوّأنّالملكةّكانت33ّ)النحلّّ)َنْحن 

أيضا ّأنّإرسالهاّبهديةّإليه،ّسيمكنّرسلهاّالذينّأكثرّحكمة،ّوقررتّأنّتلجأّإلىّاللينّوقررتّفيّنفسهاّ

ّيحملونّالهديةّمنّدخولّمملكته،ّويرجعونّبأخبارّقومهّوجيشهّوبعدهاّيكونّتقديرهاّالحقيقي.
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وهناّوقفهّوهي:ّأهميةّاألخذّبالرأيّاآلخرّوهذاّطبعّمتأصلّفيّطبيعةّالمرأةّوهيّتحبّكذلكّأنّ

يهاّكانّأحزمّوأعلمّبنتائجّالحربّوهناّتظهرّشخصيةّالمرأة،ّمنّتستشارّفيّأمورّالحياة،ّثمّاألهمّأنّرأ

وراءّشخصيةّالملكة،ّالمرأةّالتيّتكرهّالحروبّوالتدمير،ّوالتيّتتقنّسالحّالحيلةّوالمالينةّقبلّأنّتتقنّ

ّذلك،ّ ّفي ّالفصل ّلها ّتركوا ّوقد ّسليمان. ّلسيدنا ّالهدية ّإرسال ّفي ّتدبيرها ّحسن ّويظهر ّالقوة، سالح

إلىّحنكتهاّوحكمتها،ّوجاءّفيّالسياقّ)ّإنّالملوكّإذاّدخلواّقريةّأفسدوها(ّوهذاّماّيقررهّعلمّّالطمئنانهم

ّإلىّجميعّاألمةّوتفسدها.ّإنّعبارةّ ّتمتدّيدها ّغزتّمجتمعا االجتماعّالسياسيّأنّالملوكّالظالمةّإذا

رّلهّوهللاّأعلم.ّوبالرجوعّ)وكذلكّيفعلون(ّليستّمنّكالمّالمرأةّلكنهّتعقيبّمنّهللاّتعالىّعليهّفيهّإقرا

ّاستعملتّالسياسةّولمّتعتمدّعلىّقوتها.ّوفيّردّسليمانّإشارةّأنّهللاّسبحانهّ إلىّهديةّسليمان،ّأنها

وتعالىّآتاهّالعلمّوالنبوة،ّوهوّأهمّإليهّمنّالمال،ّوالذيّيفهمّمنّالسياقّأنّالنعمةّالحقيقيةّهيّمعرفةّهللاّ

أنّالمالّليسّمهماّبلّالمقصودّهوّالمالّالمذمومّهوّالذيّيضيعّفيّوالتفانيّفيّطاعته،ّوالّيعنيّهذاّ

ّالمعاصيّواألهواء.

واإلعجازّالذيّنجدهّفيّكتابّهللاّمثلّموقفّسليمانّوجمعهّللمَلّليسألهمّبالذيّيأتيهّبعرشهاّ)منّّّّّّ

وسيلةّلعرضّاليمنّإلىّالشام(،ّوقدّتوقفّالمفسرونّقليالّفيّالغايةّمنّإحضارّالعرش؟ّورجحواّأنهاّ

مظاهرّالقوةّالخارقة،ّوالتيّهيّمنّعندّهللا،ّوقولّثانّهوّأنهّالّيريدّإذاللهاّبلّيريدّأنّيؤنسهاّبرؤيةّ

ويرجحّالباحثّأنّالحكمةّهيّليكونّدليالّعلىّقوةّهللاّوعلىّنبوةّسليمانّلكيّيؤثرّفيّقلبها1ّّعرشها

ّويقودهاّلإليمانّوهللاّأعلم.

هّعلمّالكتاب...(ّركزتّاآليةّعلىّالعلمّوالكتابّدونّتقييدّوذلكّإشارةّقالّتعالى:ّ)ّقالّالذيّعند

ّبالكتابّفدلّذلكّعلىّأنّالكتابّ إلىّأهميةّالعلمّوقدراتهّالهائلة،ّولمّيقلّالقرآنّالكريم،ّبلّقيدّالعلم

.65ّالذيّاستخرجّالعلمّمنهّكتابّلهّشأن،ّكماّجاءّفيّقولهّتعالى:)علمناهّمنّلدناّعلما(ّالكهفّاآلية
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وقيلّأنّالذيّعندهّعلمّالكتابّهوّآصفّبنّبرخياّوهوّمنّبنيّإسرائيل،ّوقيلّهوّسليمانّنفسهّوهوّ

1ّالراجحّألنّسليمانّلوّافتقرّّإلىّآصفّالقتضىّذلكّقصورّحالّسليمانّفيّأعينّالخلق.

ّوفيّّّّّّ ّعليه. ّالمنعم ّوالشعورّبفضل ّالنعمة ّاستشعرّسليمان ّالسرعة ّالعرشّوبهذه هذاّإنّإحضار

ّادخليّ (ّ ّتعالى: ّقوله ّوفي ّتعد. ّوال ّتحصى ّال ّالتي ّنعمه ّعلى ّدائما ّهللا ّيشكروا ّأن ّللجميع درسا

ّيجرىّ ّفظهرتّكأنه ّالماء ّفوق ّمن ّالشفافة ّأقيمتّأرضيته ّالبلور ّمن ّكان ّالصرح ّأن ّقيل الصرح...

علىّأنّّوحسبتّأنهاّستخوض،ّوكشفتّعنّساقيها،ّوهناّوقفتّمندهشةّأمامّهذهّالعجائب،ّالتيّتدل

ّالملكّسليمانّسخرّلهّقوةّأكبرّمنّطاقةّالبشر،ّفأعلنتّإسالمها.

ّربّإنيّظلمتّنفسي(ّّّّّّ ّوقالت) ّفهمتّواستسلمتّلسليمان ّذكية، ّامرأة ّبلقيسّأنها ّقصة خالصة

واعترفتّبعبادتهاّللشمسّمنّدونّهللا،ّوأسلمّقومهاّمعها،ّوهذاّيدلّعلىّأنّالمرأةّيمكنّأنّتكونّقدوةّ

ها.ّوهنالكّخالفّفيّهلّتزوجهاّسليمانّأمّالّ؟ّليسّهنالكّإشارةّفيّالقرآنّلقصةّزواجهاّوهللاّي حتذىّب

ّأعلم.

 ّالمطلب الثاني: مريم بنت عمران:

قصةّالسيدةّمريمّقصةّعظيمةّتبنىّعليهاّعقائدّوتقامّفيهاّشعائر،ّوتقومّبهاّأمة،ّألنّالخالقّأوجدّّّّّّ

ا،ّيأتيّمنهاّالمسيحّعيسىّبنّمريمّعليهماّالسالمّوبالّذكرّكماّفيّهذهّاألنثىّآيةّالّتوجدّفيّغيره

ْنَّفَيك ونّ ّ(خلقّآدمّمنّترابّثمّقالّلهّ ّ.)ك 

كانتّمريمّبنتّعمرانّقبلّأنّتولدّنذرا ّمنّأمهاّلتخدمّبيتّالمقدسّفيّالقدسّوكانتّأمنيةّمنّّّّّّ

ّهّمليئةّبالمعجزات.أمانيّأمها،ّولماّأصبحتّأما ّلنبيّمباركّووالدتهّمعجزة،ّوحيات

َّمْرَيمَّّ(قالّتعالى:ّّّّّّ ِّعيَسىّاْبن  ر ِكِّبَكِلَمٍةِّمْنه ّاْسم ه ّاْلَمِسيح  َّّللاََّّي َبشِ  اِّّإْذَّقاَلِتّاْلَماَلِئَكة َّياَّمْرَيم ِّإنَّ َوِجيه 

ِبينَّ ْنَياَّواآْلَِخَرِةَّوِمَنّاْلم َقرَّ اّ( (ّوقالّتعالى:45ّ)آلّعمرانّّ)ِفيّالدُّ َّّللاََّّاْصَطَفىَّآَدَمَّون وح  َوَآَلِّإْبَراِهيَمِّإنَّ

                                                 

ّ.24/557التفسيرّالكبير،ّالرازي،ّّ- 1
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َهاِّمْنَّبْعٍضَّوَّللاَّ َّسِميٌعَّعِليمٌّ يَّة َّبْعض  (.ّولفظةّاصطفى33ّ،34ّ)آلّعمرانّ)َوَآَلِّعْمَراَنَّعَلىّاْلَعاَلِميَنّذ رِ 

تعنيّاختارّأيّجعلهمّصفوةّخلقة.ّوجاءّفيّالتفسيرّالكبيرّ"ّأنّهللاّاصطفاهمّأيّصفاهمّمنّالصفاتّ

ّ.1خصالّالحميدة"الذميمةّوزينهمّبال

ّحتىّّّّّّ ّالذميمة ّالصفات ّمن ّوتصفيتهم ّوملتهم ّشرعهم ّمعا  ّاألمرين ّيشمل ّاالصطفاء ّأن والظاهر

ّمؤهلينّلحملّالرسالةّوتبليغّالدعوة،ّوأنّهللاّاصطفاهمّعلىّالعالمين،ّتوجهتّامرأةّعمرانّإلىّ يكونوا

قالّصاحبّالمنارّفيّالمولىّتدعوهّوترجوهّأنّيرزقهاّالولد،ّوعلمّهللاّصبرهاّوصدقها،ّفاستجابّلها،ّ

َّكاأْل ْنثَّ(قولهّتعالى:ّ ِّبَماَّوَضَعْتَّوَلْيَسّالذََّكر  ِّإنِ يَّوَضْعت َهاّأ ْنَثىَّوَّللاَّ ّأَْعَلم  ىَّوِإنِ يَّفَلمَّاَّوَضَعْتَهاَّقاَلْتَّربِ 

ّالرَّجِّ ْيَطاِن ّالشَّ ِّمَن يََّتَها َّوذ رِ  ِّبَك َّوِإنِ يّأ ِعيذ َها َّمْرَيَم ْيت َها َّحَسن اَّسمَّ َّنَبات ا َّوَأْنَبَتَها َّحَسٍن ِّبَقب وٍل َّربَُّها يِم*َّفَتَقبََّلَها

َّأنَّىّ لََّماَّدَخَلَّعَلْيَهاَّزَكِريَّاّاْلِمْحَراَبَّوَجَدِّعْنَدَهاِّرْزق اَّقاَلَّياَّمْرَيم  َلَهاَّزَكِريَّاّك  َلِكَّهَذاَّقاَلْتّه َوِّمْنِّعْنِدَّوَكفَّ

َّّللاََّّ ِِّإنَّ ِّبَغْيِرِّحَسابٍَّّللاَّ َّمْنَّيَشاء  (ّ)ّأنّهذاّخبرّالّيقصدّبهّاإلخبار،ّبل36ّ،37ّ)آلّعمرانّّ)َّيْرز ق 

ّلخدمةّبيتّهللا،ّ ّفيّبطنها ّنذرتّتحريرّما التحسرّوالتحزنّواالعتذارّفهوّبمعنىّاإلنشاء،ّوذلكّأنها

ّأيا ّفي ّسيما ّال ّلذلكّعادة، ّتصلح ّواألنثىّال ّفيه، ّلعبادته ّالحيض(واالنقطاع ّتحسرها2ّم ّتمام ّومن .

وتحزنها،ّأوّليسّالذكرّالذيّأرادتّأنّيكونّخادما ّكاألنثىّالتيّالّتصلحّلذلك،ّكأنهاّأعذرتّإلىّربهاّ

.ّوكذلكّيمكنّأنّيكونّالمرادّأنّالذكرّيصلحّأنّيخدمّمحل3ّمنّوجودهاّلهاّعلىّخالفّماّقصدت

ّوالّيلحقهّعيبّفيّالخدمةّواالختالطّبالنا ّكأنهاّالعبادة، ّالرازيّيرىّ) ّواإلمام سّوليسّكذلكّاألنثى.

ّالتيّهيّ ّكاألنثى ّمطلبي ّالذيّيكون ّوليسّالذكر ّهللاّتعالى، ّموهبة ّاألنثى ّوهذه ّمطلبي قالتّالذكر

                                                 

ّم.2001هـ،4ّ،1422ّ،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ط8/199التفسيرّالكبير،ّفخرّالدينّالرازي،ّّ-1
،1ّوت،ّط،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيّر3/255تفسيرّالقرآنّالعظيمّالمعروفّبتفسيرّالمنار،ّمحمدّرشيدّرضا،ّّ-2

ّم.2002هـ،1423ّ
ّالشوكاني،ّ-3 ّبنّعليّبنّمحمد ّمحمد ّالتفسير، ّمنّعلم ّوالدراية ّمطبعة1/413ّفتحّالقديرّالجامعّبينّفنيّالرواية ،

ّم.1964هـ،2ّ،1383ّمصطفىّبابيّالحلبيّوأوالدهّبمصر،ّط
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موهوبةّهلل،ّوهذاّالكالمّيدلّعلىّأنّهذهّالمرأةّكانتّمستغرقةّفيّمعرفةّجاللّهللاّعالمةّبأنّماّيفعلهّ

1ّيريدهّالعبدّلنفسه(ّالربّبالعبدّهوّخيرّمما

وفيّهذاّدرسّمستفادّللمرأةّوالرجلّفيّرزقّهللاّلهماّمنّالبنينّوالبنات،ّوأنهمّمنّعندّهللا،ّوشأنّّّّّّ

ّجاءّفيّقولهّتعالى:ّ ّخيارّكما ّمنّاألمورّالجبريةّليسّللمرءّفيها ّ( المؤمنّكلهّخير،ّوهذه ِّم ْلك  ّلِلَّ

َّما َماَواِتَّواأْلَْرِضَّيْخل ق  ْمّذ ْكَران اَّوِإَناث اّّالسَّ ه  ّالذُّك وَرّ*َّأْوّي َزوِ ج  ِّلَمْنَّيَشاء  ِّإَناث اَّوَيَهب  ِّلَمنَّيَشاء  َّيَهب  َيَشاء 

اِّإنَّه َّعِليٌمَّقِديرٌّ َّعِقيم  َّمْنَّيَشاء  (ّونسبةّلوفاةّوالدهاّفقدّسمتهاّمريم،ّومريمّفي49ّ،50ّ)الشورىّ)َوَيْجَعل 

ْيَطاِنّالرَِّجيمِّ( خادمة،ّوفيّسياقّاآلياتّالقرآنيةّلغتهمّتعنيّالعابدةّوال يََّتَهاِّمَنّالشَّ ّ)َوِإنِ يّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ 

تّإلىّهللاّواستجارتّبهّليحفظهاّمنّالشيطانّالرجيم،ّأكانّلقولهاّهذاّبركةّمنّعندّهللاّورعاية،ّفقدّلج

،ّوالدرسّالمستفادّأنهّيجبّأنّتحصنّالمرأةّفاستجابّهللاّتعالى،ّفحفظّمريمّوابنهاّمنّالشيطانّالرجيم

ّقال:)ّسمعتّرسولّهللاّ ّعنّأبيّهريرة ّمنّالشيطانّالرجيم، ّوأوالدها ّمنّبنيّآدمّّنفسها ّما يقول:

ّ.2مولودّإالّيمسهّالشيطانّحينّيولد،ّفيستهلّصارخا ّمنّمسّالشيطانّغيرّمريمّوابنها(

عنايته،ّوأنّهللاّاصطفاهاّولمّيحصلّهذاّاالصطفاءّأليّتقبلّهللاّمنّأمّمريمّوكانتّفيّحفظّهللاّّوّّّّّ

أنثى،ّوقبلهاّهللاّأنّتكونّمحررةّلالنقطاعّلعبادتهّوخدمةّبيته،ّوقبلهاّقبولّحسنّأيّرباهاّونماهاّفيّ

خيرهّورزقهّوعنايتهّوتوفيقهّتربيةّشاملةّللروحّوالجسدّوالتيّعبرّعنهاّالقرآنّباإلنباتّلبيانّأنّالتربيةّ

ّشائبةّفيها.فطريةّالّ

ومنّمعجزاتهاّوكراماتهاّأنهاّلمّتلقمّثديا ّبلّكانّرزقهاّيأتيهاّمنّالجنة،ّومنّعلوّمنزلتهاّأنّهللاّّّّّّ

كفلهاّزكريا)ّوهوّنبيّمنّأنبياءّهللا(ّبعدّاالحتكامّفيمنّيكفلهاّوذلكّباالستهام)ّأيّالقرعة(.ّأيّأنّهللاّ

هاّبأنواعّاللطفّوالهدايةّ والعصمةّوكفاهاّأمرّمعيشتها،ّفعندماّيسألهاّزكرياّأنىّلكّسبحانهّوتعالىّخص 

                                                 

ّ.8/204التفسيرّالكبير،ّمرجعّسابق،ّّ-1
ّ.3431،ّحديثّرقم6/580ّنبياء،ّبابّواذكرّفيّالكتابّمريم،ّفتحّالباريّبشرحّصحيحّالبخاري،ّكتابّاألّ-2
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ّ؟ّفتقولّهوّمنّعندّهللاّوأنهّيرزقّمنّيشاءّبغيرّحساب.ّكانتّفاكهةّالشتاءّتأتيهاّفيّالصيفّ هذا

وفاكهةّالصيفّتأتيهاّفيّالشتاء،ّوأنّهللاّسبحانهّوتعالىّأسمعهاّكالمّالمالئكةّشفاهةّولمّيحدثّذلكّ

ّوقيلّ ّيرىّألنثىّغيرها ّمنّالكفرّوالمعصية. ّقيلّأنهّطهرها ّوفيّقولهّ)ّطهرك( ّمنّاالصطفاء. هذا

ّمنّ ّوطهرها ّتحيض( ّكانتّال ّأنها ّقالوا ّالحيض) ّومن ّمسيسّالرجال ّمن ّطهرها ّأنه ّالرازي) الفخر

.ّواالصطفاءّالثانيّالذيّوردّفي1ّاألفعالّالذميمةّوالعاداتّالقبيحة،ّوكذلكّمقالةّاليهودّوتهمتهمّوكذبهم(

اآليةّالكريمةّأنّالمرادّمنهّوهللاّأعلمّأنهّتعالىّوهبّلهاّعيسىّعليهّالسالمّمنّغيرّأبّوأنطقّعيسىّ

حينّانفصالهّمنهاّحتىّشهدّبماّيدلّعلىّبراءتهاّمنّالتهمة،ّوجعلهاّوابنهاّآيةّللعالمين.ّذكرّالشيخّ

ّمنّالتربيةّالجسديةّوالتربيةّالروحية،ّ ّأعظمّالسعدي)ّأنّهللاّتعالىّجمعّلها رّأنّيكونّكافلها حينَّقدَّ

ّ.2أنبياءّبنيّإسرائيلّفيّذلكّالوقت(

ّواستسلمتّّّّّّ ّهللا، ّفانصرفتّلعبادة ّمنّمعجزاته، ّومعجزة ّمنّآياتّهللا، ّآية ّأنها ّتعلم ّتكنّمريم لم

لخالقهاّبكلّماّأرادّلها،ّالّتعلمّالغيب،ّوالّتملكّمنّأمرهاّشيئا ،ّفخاطبتهاّالمالئكةّعنّأمرّهللاّلها،ّوأنّ

ّوطهارتها ّوشرفها ّوزهدها ّعبادتها ّلكثرة ّواختارها ّاصطفاها ّمكانا ّّهللا ّوالوساوسّواتخذت ّاألكدار من

متجردةّلعبادةّربها،ّفأرسلّهللاّلهاّالروحّاألمين،ّجبريلّفيّصورةّبشرّسويّمنّأكملّالرجالّوأجملهم،ّ

تََّخَذْتَّواْذك ْرِّفيّاْلِكَتاِبَّمْرَيَمِّإِذّاْنَتَبَذْتِّمْنّأَْهِلَهاَّمَكان اَّشْرِقيًّاّ*َّفا( فظنتّأنهّيريدهاّبسوء،ّقالّتعالى:ّ

وَحَناَّفَتَمثََّلَّلَهاَّبَشر اَّسِويًّاّ*َّقاَلْتِّإنِ يّأَع وذ ِّبالرَّحّْ وِنِهْمِّحَجاب اَّفَأْرَسْلَناِّإَلْيَهاّر  ْنَتَّتِقيًّاّ*ِّمْنّد  َمِنِّمْنَكِّإْنّك 

اَّزِكيًّاّ*َّقاَلْتَّأنَّى َّربِ ِكّأِلََهَبَّلِكّغ اَلم  ول  َّبِغيًّاَّّقاَلِّإنََّماَّأَناَّرس  ِّليّغ اَلٌمَّوَلْمَّيْمَسْسِنيَّبَشٌرَّوَلْمَّأك  َيك ون 

ِّمنَّاَّوَكاَنَّأْمر اَّمْقِضيًّّ ِّللنَّاِسَّوَرْحَمة  َّآَية  َّهيِ ٌنَّوِلَنْجَعَله  َّعَليَّ (21ّ–16)مريمّّ)ا*َّقاَلَّكَذِلِكَّقاَلَّربُِّكّه َو

ملكّفيّصورةّبشر،ّوهيّفيّمكانّمنفرد،ّوبينهاّوبينّقالّابنّكثيرّفيّتفسيرّاآليات"ّلماّتبدىّلهاّال

                                                 

ّ.218ّ–3/217ّالتفسيرّالكبير،ّالرازي،ّّ-1
ّم.1999هـ،3ّ،1419ّ،ّمكتبةّأضواءّالسلف،ّالرياض،ّط169قصصّاألنبياء،ّالشيخّعبدّالرحمنّالسعدي،ّصّّ-2
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ْنَتَّتِقيًّا( قومهاّحجابّخافت،ّوظنتّأنهّيريدهاّعنّنفسهاّفقالت:ّ ِّبالرَّْحَمِنِّمْنَكِّإْنّك  ّ)َقاَلْتِّإنِ يّأَع وذ 

ةّوهناّدرسّبليغّيجبّأخذهّفيّاالعتبارّخاص1ّأيّأنّكنتّتخافّهللا،ّتذكيرا ّلهّباهللّسبحانهّوتعالى

ّأنّتذكرّمنّأرادّبهاّسوءا ّباهللّ ّأمرّكهذا بالنسبةّألجيالّاليوم،ّفالمرأةّالتيّتتقيّهللاّإذاّع رضّعليها

ّسبحانهّوتعالى،ّوأنهّيرىّويعلمّالسرّوماّيخفىّوبإذنّهللاّيتغيرّحالهّإلىّاألحسنّبالخوفّمنّهللا.

نّحقيقةّمهمته،ّفأيقنتّمريمّأنّويتواصلّالسياقّالقرآنيّفيّقصةّمريمّحيثّيكشفّلهاّجبريلّعّّّّّ

هذهّالبشارةّصادقةّوأنّالذيّبينّيديهاّملكّمنّعندّهللا،ّولكنهاّتساءلتّعنّكيفيةّتحقيقّهذهّالبشارةّ

َّهي ِّّ(بقولها:ّ َّبِغيًّا،َّقاَلَّكَذِلِكَّقاَلَّربُِّكّه َوَّعَليَّ ِّليّغ اَلٌمَّوَلْمَّيْمَسْسِنيَّبَشٌرَّوَلْمَّأك  ٌنَّوِلَنْجَعَله َّأنَّىَّيك ون 

والعبرةّالمستفادةّمنّهذهّالقصةّأنّقدرّهللاّأمرا ّمقدورا ّومسطورا ّّ)َآَية ِّللنَّاِسَّوَرْحَمة ِّمنَّاَّوَكاَنَّأْمر اَّمْقِضيًّا

باللوحّالمحفوظّوخلقّهللاّعيسىّمنّأمّومنّغيرّأب،ّوخلقّآدمّمنّغيرّذكرّأوّأنثى،ّوخلقّحواءّمنّ

بقيةّالخلقّمنّذكرّوأنثى،ّوأنّهللاّيخلقّبسببّويخلقّبغيرّسببّفاهللّسبحانهّّذكرّبالّأنثى،ّوخلق

ّالقدسّ ّالروح ّفيها ّفنفخ ّهللا، ّبقضاء ّهللاّوترضى ّألمر ّمريم ّوتستسلم ّوالمسبب، ّالسبب ّخالق وتعالى

َنْتَّفْرَجَهاَّفَنَفْخَناَّوَمْرَيَمّاْبَنَتِّعْمَراَنّالَِّتيَّأْحَصّ( فحملتّبعيسىّعليهّالسالمّكماّجاءّفيّسورةّالتحريمّ

ت ِبِهَّوَكاَنْتِّمَنّاْلَقاِنِتينَّ َقْتِّبَكِلَماِتَّربِ َهاَّوك  وِحَناَّوَصدَّ (ّهنالكّخالفّفيّكيفية12ّ)سورةّالتحريمّ)ِفيِهِّمْنّر 

النفخّهلّفيّالفمّأمّفيّالجيبّفالثانيّأقربّللصوابّ)ّفنفخناّفيه(ّأيّفيّالفرج،ّفالملكّنفخّفيّجيبهاّ

ّأيّولجتّفيهفن ّفانسلكتّفيه ّإلىّفرجها ّالمخاض2ّزلتّالنفخة ّالطلقّوجاءها ّجاءتّساعة ّوعندما .

وأوجاعّالوالدةّبعدّأنّذهبتّإلىّمكانّقصيّخوفا ّمنّأهلهاّمنّأنّيتهموهاّبسوءّكماّذكرّالقرآن)ّقيلّ

ّكأنهاّالمكانّهوّشرقيّبيتّلحمّحيثّولدّالمسيحّعليهّالسالم(ّوفيّقولهّإلىّجذعّالنخلةّأيّ ساقها

طلبتّشيئا ّتستندّإليه،ّوتتعلقّبه،ّقالّابنّعباسّرضيّهللاّعنهّعنّالنخلةّ"ّكانتّجذعا ّنخرا ّفلماّهزتهّ

                                                 

هـ،1ّ،1415ّ،ّدارّابنّكثير،ّبيروت،ّط3/115ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّكثيرّالقرشيّالدمشقي،ّ-1
ّم.1994

ّ.496قصصّاألنبياء،ّابنّكثير،ّصّّ-2
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إذاّالسعفّقدّطلع،ّثمّنظرتّإلىّالطلعّيخرجّمنّالسعف،ّثمّاخضرّفصارّبلحا ّثمّأحمرّفصارّزهوا ّ

ّفجعلّالرطبّيقعّمنّبينّيدي ّكانّذلكّفيّطرفةّعين، ّمنّثمّرطبا ، ّللعادة ّاألفعالّالخارقة ها،ّوهذه

.ّوفيّهذاّإشارةّإلىّأنّاإلنسانّعليهّبالسعيّليناله،ّوذلكّكماّفيّقولّهللا1ّكراماتّمريمّعليهاّالسالم"

بالرغمّمنّحاجتهاّإلىّالرعايةّوالخدمةّبعدّالوضعّولمّيأتهاّرزقهاّمنّّ)َوه زِ ّيّ(سبحانهّوتعالىّلمريمّ

اَّفق وِليّ( ل،ّقالّتعالى:ّالسماءّكماّكانّيحدثّمنّقب ِّمَنّاْلَبَشِرَّأَحد  َفك ِليَّواْشَرِبيَّوَقرِ يَّعْين اَّفِإمَّاَّتَرِينَّ

اَّفَلْنّأ َكلِ َمّاْلَيْوَمِّإْنِسيًّا ِّللرَّْحَمِنَّصْوم  ّ(.26)مريمّّ)ِإنِ يَّنَذْرت 

ىّأكلّالرطبّأشدّمنّاحتياجهاّإلىّقالّاإلمامّالرازيّفيّتقديمّاألكلّوالشربّألنّاحتياجّالنفساءّإلّّّّّ

إشارةّإلىّأنّمضرةّالخوفّأشدّمنّّ)َوَقرِ يَّعْين ا( شربّالماءّلكثرةّماّسالّمنهاّمنّالدماءّثمّقال:ّ

مضرةّالجوعّوالعطش،ّألنّالخوفّألمّالروحّوالجوعّألمّالبدن،ّوألمّالروحّأقوىّمنّألمّالبدن،ّولماذاّقدمّ

ّالخوفّكانّقبال ّألنّبشارةّهللاّتعالىّدفعّأضرارّالجوعّوا لعطشّعلىّدفعّضررّالخوفّ؟ّألنّهذا

ّ.2جبريلّعليهّالسالمّكانتّقدّتقدمتّفماّكانتّتحتاجّإلىّالتذكيرّمرةّأخرّى

ّفيّّّّّّ ّجاء ّكما ّومنكرا  ّاألمرّعظيما  ّهذا ّأن ّالقوم ّوجزم ّمبالية، ّغير ّتحمله ّقومها ّأتتّبه وعندما

وَنَّماَّكاَنَّأب وِكَّفَأَتْتِّبِهَّقوّْ( السياقّالقرآنيّ َّلَقْدِّجْئِتَّشْيئ اَّفِريًّاّ*َّياّأ ْخَتَّهار  َمَهاَّتْحِمل ه َّقال واَّياَّمْرَيم 

َّمْنَّكاَنِّفيّاْلَمْهِدَّصِبيًّّ ِّاّ*َّقاَلِّإنِ يَّعبّْاْمَرَأَّسْوٍءَّوَماَّكاَنْتّأ مُِّكَّبِغيًّاّ*َّفَأَشاَرْتِّإَلْيِهَّقال واَّكْيَفّن َكلِ م  َّّللاَّ د 

ْنتّ  َّحيًّاّ*َّوَبرًّاَّّآَتاِنَيّاْلِكَتابَّوَجَعَلِنيَّنِبيًّاّ*َّوَجَعَلِنيّم َباَرك اَّأْيَنَّماّك  ْمت  َكاِةَّماّد  اَلِةَّوالزَّ َوَأْوَصاِنيِّبالصَّ

ّ َّوَيْوَمّأ ْبَعث  َّوَيْوَمَّأم وت  ِلْدت  َّيْوَمّو  َّعَليَّ اَلم  –27)ّسورةّمريمّ)َحيًّاِبَواِلَدِتيَّوَلْمَّيْجَعْلِنيَّجبَّار اَّشِقيًّاّ*َّوالسَّ

ّالمعجزاتّوبذلكّحصلّألمهّالبراءةّالعظيمةّمماّيظنّ(،ّفكالمّسيدناّعيسىّفيّالمهدّمنّآياتّهللا33

ّبهاّمنّالسوء.

                                                 

،136ّّ–134ّالتحفةّالمستطابةّفيّكراماتّبعضّالصحابة،ّرشيدّالراشدّالتاذقيّالحلبيّبنّمصطفىّبنّراشد،ّصّّ-1
ّهـ.1390،ّحلب،3ّط

ّ.21/258التفسيرّالكبير،ّالرازي،ّمرجعّسابق،ّّ-2
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هذهّلمحاتّمنّقصةّالسيدةّمريمّالتيّاصطفاهاّهللاّوطهرهاّعلىّنساءّالعالمينّوذكرتّمنّضمنّّّّّ

ّالنساءّالالئيّكملّعقلهنّودينهنّوهنّفيّالجنة،ّعنّأنسّبنّمالكّرضيّهللاّعنهّأنّرسولّهللاّ

الرجالّكثير،ّولمّيكملّمنّالنساءّإالّآسياّامرأةّفرعونّومريمّبنتّعمران،ّوأنّفضلّقال:)ّكملّمنّ

،ّوفيّحديثّآخر)ّخيرّنساءّالعالمينّأربع:ّمريم1ّعائشةّعلىّالنساءّكفضلّالثريدّعلىّسائرّالطعام(

ّبنتّمحمد( ّوخديجةّوفاطمة ّوالنبي2ّّوآسيا ّالجنة، ّبالجنّوهنّسيداتّنساء ّأمته ةّكذلكّيبشرّنساء

إذاّصلتّالمرأةّّبات باعّماّفرضّعليهنّبقولهّفيّحديثّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنهّقال:)ّقالّرسولّهللاّ

ّ.3خمسهاّوصامتّشهرها،ّوحفظتّفرجها،ّوأطاعتّزوجها،ّدخلتّمنّأيّأبوابّالجنةّشاءت(

 المبحث الثالث: المرأة في عهد سيدنا موسى عليه السالم

 ربيته وزوجهالمطلب األول: أم موسى وأخته وم

ّموسى.ّأمهّالتيّولدته،ّ ّنموذجّآخرّللنساءّوهنّيجتمعنّفيّقصةّواحدةّوهيّقصةّسيدنا هذا

وأختهّالتيّكانّلهاّدورّكبيرّفيّتقفيّأثرهّإلىّأنّرجعّإلىّأمه،ّوآسيةّبنتّمزاحمّ)ّامرأةّفرعون(ّالتيّ

ّ.لهاّتربىّفيّقصرها،ّوبنتّشعيبّالتيّاتخذهاّزوجةّلهّبعدّالمعروفّالذيّقدمه

ّأمّموسىّوأخته:

خصّالقرآنّالكريمّأمّموسىّبالذكرّدونّغيرها،ّووضحّدورهاّفيّحمايةّموسىّوليداّورضيعاّحينّّّّّّ

ّ(ضاقّفرعونّببنيّإسرائيلّواستعبدهمّوأذاقهمّصنوفّالعذابّفقتلّاألبناءّواستحياّالنساء.ّقالّتعالى: ِإنَّ

اَّيْسَتْضِعفّ  َّأْبَناَءه ْمَّوَيْسَتْحِييِّنَساءه ْمِّإنَّه َّكاَنِّفْرَعْوَنَّعالِّفيّاأَلْرِضَّوَجَعَلّأَْهَلَهاِّشَيع  ْمّي َذبِ ح  ْنه  َّطاِئَفة ّمِ 

ْفِسِديَن) ّاْلم  ّاْلَواِرِثيَن)4ِمَن م  َّوَنْجَعَله  َّأِئمَّة  ْم َّوَنْجَعَله  ِّفيّاأَلْرِض ّاْست ْضِعف وا َّعَلىّالَِّذيَن ّنَّم نَّ َّأن َّون ِريد  )5ّ)

                                                 

1-ّّ ّتعالى: ّبابّقوله ّكتابّاألنبياء، ّالبخاري، ّالباريّبشرحّصحيح ِّفْرَعْونَّّ(فتح ِّاْمَرأََة َّآَمن وا ِّللَِّذيَن َّمَثال  َّّللاَّ  ّ)َوَضَرَب
ّ.3411،ّحديثّرقم6/551ّ

ّ.2/595أخرجهّالحاكمّفيّالمستدرك،ّوقالّحديثّصحيحّعلىّشرطّالشيخين،ّووافقهّاإلمامّالذهبي،ّّ-2
ّ.660،ّحديثّرقم1/174ّ،ّوصححهّاأللبانيّفيّصحيحّالجامعّالصغيرّوزيادته،1/191ّدّبنّحنبلمسندّأحمّ-3
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ْمِّفيّاألَّ وّنَون َمكِ َنَّله  ن وَده َماِّمْنه مّمَّاَّكان واَّيْحَذر  )ّسورةّالقصصّاآلياتّّ)ْرِضَّون ِريِّفْرَعْوَنَّوَهاَماَنَّوج 

ّأزلهّلهؤالءّالمستضعفينّأن4-6ّ ّتدبيرّخائبّفقد رّفيّقديم (.ّولكنّقدرةّهللاّتسامتّأنّيقفّأمامها

كالوردّينبتّفيّثناياّالشوكّوكالفجرّّيرثواّملكّهذاّالطاغيةّالجبارّعلىّيدّطفلّتربىّفيّبيته،ّولكنه

ّ.1يدرجّفيّمهدّالظالم

ولدّموسىّفيّهذاّالجوّالمشحونّبالظلمّوالعدوان،ّولدتهّأمهّوالخوفّوالفزعّأنساهاّاآلمّالمخاضّّّّّّ

حينّرأتهّذكرا ،ّوقدّملكّالحزنّوالخوفّأقطارّقلبهاّالحنون،ّوبينماّهيّعلىّتلكّالحالةّإذاّبرسالةّمنّ

ّال ّالمليك ّتعالى: ّقال ّالصدور، ّبها ّالعيونّوتنشرح ّبها ّت قر ّطيبة ّبشارة ّتحمل ّأ مِ ّّ(مقتدر ِّإَلى َوَأْوَحْيَنا

ّإَلْيكِّ ه َّراد  ِّإنَّا َّتْحَزِني َّواَل َّتَخاِفي َّواَل ّاْلَيمِ  ِّفي َّفَأْلِقيِه َّعَلْيِه ِّخْفِت َّفِإَذا َّأْرِضِعيِه َّأْن ِّمَنّّم وَسى َوَجاِعل وه 

ّ(.7)القصصّ)اْلم ْرَسِلينَّ

ّكانّّّّّّ ّفيّمنامها،ّوقالّقتادة ّقالتّفرقةّكانّقوال  ّالقرطبيّمعنىّالوحيّإلىّأمّموسى: ذكرّاإلمام

إلهاما ،ّوقالتّفرقةّأخرىّكانّبملكّتمثلّلها،ّقالّمقاتلّأتاهاّجبريلّبذلك،ّفعلىّهذاّهوّوحيّإعالمّالّ

سبحانهّوتعالىّجمعّفيّآيةّواحدةّبينّأمرينّإلهام،ّوأجمعّالكلّعلىّأنهاّلمّتكنّنبيةّ"ّوكذلكّأنّهللاّ

ّ.2)أرضعيهّوألقيه(،ّونهيينّ)ّالّتخافيّوالّتحزني(،ّوبشارتينّ)ّرادوهّإليكّوجاعلوهّمنّالمرسلين(

وأصبحّفؤادّأمّموسىّخاليا ّمنّأيّشيءّإالّذكرّابنها،ّوإنّكانتّلتظهرّأنّالصندوقّالذيّفيّّّّّّ

)ّأنهّعندماّانطلقّالصندوقّبوديعتهّالثمينةّرمتّبهّاألمواجّأمامّّالنهرّهوّابنها.ّوذكرّمحمدّالغزالي

ّويقين( ّأمل ّتطلعتّإلىّهللاّفي ّولكنها ّفزعا  ّيطير ّموسى ّأم ّفؤاد ّفكاد ّفرعون، ّفاهللّسبحانه3ّقصر .

َّفْلي ْلِقِهّاْلَيمَُّّأِنّاْقِذِفيِهِّفيّالتَّاب وِتَّفاْقِذِفيِهّفِّّ(وتعالىّتكفلهّبالرعايةّوالمحبةّكماّجاءّفيّقولهّتعالى:ّ يّاْلَيمِ 

                                                 

ّم.2001ّ-هـ4ّ،1422ّ،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،ّط114قصصّالقرآن،ّمحمدّجادّالمولى،ّصّّ-1
لتراثّالعربي،ّبيروت،ّ،ّدارّإحياءّا298الجامعّألحكامّالقرآن،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمدّاألنصاريّالقرطبي،ّصّّ-2

ّم.1995هـ،1ّ،1416ّلبنان،ّط
ّم.3ّ،1997،ّدارّالشروق،ّط298نحوّتفسيرّموضوعيّلسورّالقرآنّالكريم،ّمحمدّالغزالي،ّصّّ-3
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َّعَلىَّعْيِني َّوِلت ْصَنَع ِّمنِ ي َّمَحبَّة  َّعَلْيَك َّوَأْلَقْيت  َّله  وٌّ ِّليَّوَعد  وٌّ َّعد  ْذه  َّيْأخ  اِحِل ّأيّأنّهللا39ّ)طهّ)ِبالسَّ )

ّوهللاّسبحانه ّويحبه، ّيعطفّعليه ّإليه ّينظر ّمن ّكل ّتجعل ّجاذبية ّفيها ّمالمح ّكساه ّوتعالى ّسبحانه

ّوتعالىّإذاّأحبّالعبدّحببّخلقهّفيه.

ّبالخبر،ّّّّّ ّوتأتيها ّلتقصيّأثره ّالكبيرة ّأرسلتّابنتها ّإالّأنها فبالرغمّمنّأنّهللاّربطّعلىّقلبهاّوثبتها

وجعلتّأختهّتنظرّإليهّكأنهاّالّتريده،ّحيثّالّيشعرّبهاّأحدّمنّالقوم،ّفالقدرةّاإللهيةّوالتنظيمّالربانيّ

ّاستقرّموس ّجاءّفيّقولهّأنهّعندما ّكما ّإالّمنّثديّأمه، ّطعاما  ّوالّأخذ ّيقبلّثديا  ىّبدارّفرعونّلم

َّلهّ ( تعالى:ّ َّوه ْم َّلك ْم ل وَنه  َّبْيٍتَّيْكف  َّعَلىّأَْهِل لُّك ْم َّأد  َّفَقاَلْتَّهْل ِّمْنَّقْبل  ّاْلَمَراِضَع ْمَناَّعَلْيِه ّ)َّناِصح ونََّوَحرَّ

ّ.1منعّالّتحريمّشرعّ(ّذكرّالقرطبيّأنّهذاّتحريم12)القصص

وأرسلوهّمعّالقوابلّوالنساءّإلىّالسوقّلعلهمّيجدونّمنّيوافقّرضاعته،ّفأبصرتهّأختهّولمّتظهرّّّّّّ

ّذكرّالقرآنّ ّتعرفهّبلّقالت:ّكما َّبْيٍتّّ(أنها َّعَلىّأَْهِل لُّك ْم َّأد  َّفَقاَلْتَّهْل َّقْبل  ِّمْن ّاْلَمَراِضَع َّعَلْيِه ْمَنا َوَحرَّ

ّأَّ َّعْين َهاَّواَلَّتْحَزَنَّوِلَتْعَلَم َّكْيَّتَقرَّ ِه َّناِصح وَنّ*َّفَرَدْدَناه ّإلىّأ مِ  َّله  َّلك ْمَّوه ْم ل وَنه  َّيْكف  َّوَلِكنَّ َِّحقٌّ َّوْعَدَّّللاَّ نَّ

ّ(.12،13)القصصّ)ْكَثَره ْمّاَلَّيْعَلم ونَّأَّ

وتفاصيلّالقصةّطويلةّالّيسعّمجالّالبحثّلذكرها،ّوتحققتّالبشارةّبردّموسىّألمهّوربتهّعلىّماّّّّّ

ّينبغيّأنّيكونّمنّاألخالقّواآلدابّلتتحققّالبشارةّاألخرىّوهيّأنهّسيكونّرسوال .

 المطلب الثاني: آسية امرأة فرعون:

اّبنتّمزاحمّامرأةّفرعون،ّقيلّأنهاّكانتّمنّبنيّإسرائيلّمنّسبطّموسى،ّتزوجهاّفرعون،ّهيّآسيّّّّّ

وقيلّبلّكانتّعمةّموسىّعليهّالسالم،ّوقيلّمنّنسلّملكّمصر،ّومنّيوسف،ّوهللاّاعلمّبحقيقةّذلك،ّ

                                                 

ّ.13/257الجامعّألحكامّالقرآن،ّالقرطبي،ّمرجعّسابق،ّّ-1
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جةّكانتّتعيشّفيّظلّمجدّفرعونّوسؤددهّوالقصورّالتيّتعيشّفيهاّيفوقّوصفهاّالخيال،ّومعّأنهاّزّو

ّ.1الربّاألعلى،ّإالّأنهاّغضتّالطرفّعنّذلكّواتجهتّبكليتهاّإلىّاإللهّالحقّربّالسمواتّواألرض

ّالتابوتّتولتّفتحهّّّّّّ ّإليها ّحمل ّعندما ّلموسى، ّأما  ّلتكون ّآسية ّوتعالى ّاصطفىّهللاّسبحانه لقد

هّمنه،ّفوهبهّلهاّوقالتّقرةّبنفسها،ّفلماّرأتهّتعلقّقلبهاّبه،ّوعندماّأمرّفرعونّبذبحهّدفعتّعنهّفاستوهبت

.2ّعينّليّولكّالّتقتلوه،ّفقالّلهاّفرعون:ّأماّلكّفنعمّوأماّليّفالّحاجةّليّبه،ّوالبالءّموكلّبالمنطق

وقيلّإنهاّتعللتّبأنّسنهّكبيرة،ّوأنّفرعونّيقتلّالولدانّفيّهذهّالسنة،ّوأنهّأتىّمنّأرضّبعيدةّوليسّ

ّحكىّالقرآن، َّعَسىَّأْنّ( ّمنّبنيّإسرائيل،ّوكذلكّكما َّتْقت ل وه  ّاَل ِّليَّوَلَك َّعْيٍن ّق رَّة  ّاْمَرأَة ِّفْرَعْوَن َوَقاَلِت

ونَّ اَّوه ْمّاَلَّيْشع ر  رت،ّقال9ّ)القصصّ)َيْنَفَعَناَّأْوَّنتَِّخَذه َّوَلد  (،ّوقرةّعين،ّقالّالراغبّ)ّقرتّعينه،ّتقرّس 

َّعْين َهاّ(تعالى:ّ همّالّيشعرون،ّأيّبمعنىّأنهمّالّيدرونّأنّهالكهمّعلىّ،ّأوّتتخذهّولدا ّّو)3َكْيَّتَقرَّ

يده،ّوجاءّفيّقصصّالنساءّفيّالقرآنّ)ّأنّرجاءّّآسيةّالمؤمنةّنزلّفرعونّعلىّرأيها،ّفأصبحّموسىّ

ّ.4بمنزلةّاالبنّلفرعون،ّوامتَلّقلبّآسيةّحبا ّللطفلّفكانّملءّعينيها(

السيدةّآسيةّضربتّأروعّاألمثلةّفيّالثباتّعلىّالعقيدة،ّبالرغمّمنّأنهاّكانتّتحتّأكفرّالكافرينّّّّّ

)فرعون(ّلكنّهذاّلنّيضرها،ّبلّبقيتّفيّظاللّالزوجيةّبينّصراعّالقلبّوالعقل،ّبينّاإليمانّوالعاطفة،ّ

ويحدثّكثيرا ّفيهّّهذاّالزمان،ّوماّبينّالطاعةّللعبدّ)الزوج(ّوالطاعةّللربّخالقّالزوج،ّوالدرسّالمستفادّ

تعانيهّبعضّالزوجاتّوماّيحدثّلهنّمنّنزاعاتّمعّأزواجهن،ّوهمّبعيدينّعنّالدين،ّولهنّالرغبةّفيّ

االلتزامّبالقوانينّالشرعيةّ)ّلبسّالحجابّمثال (،ّفيجبّعلىّهؤالءّأنّّتكونّقدوتهنّالسيدةّآسيةّبنتّ

ّلل ّالتيّلجأتّإلىّهللاّجلتّقدرته ّالملكّمزاحم ّوتركتّالملذاتّفيّظلّزوجها ّالمأزق، خروجّمنّهذا

                                                 

ّم.1991هـ1ّ،1412ّط،9ّ،ّنهضةّمصر،ّسلسلةّالطريقّإلىّهللا،ّع13ّنساءّمؤمنات،ّياسينّرشدي،ّصّّ-1
ّ.265قصصّاألنبياء،ّابنّكثير،ّصّّ-2
ّ،ّمادةّ)ّقرر(ّدارّالفكر،ّبيروت.319معجمّمفرداتّألفاظّالقرآنّالكريم،ّالراغبّاألصفهاني،ّصّّ-3
ّم.1988هـ،1ّ،1408ّ،ّدارّابنّكثير،ّبيروت،ّط71قصصّالنساءّفيّالقرآنّالكريم،ّعبدّالمنعمّالهاشمي،ّصّّ-4
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وتمردتّعلىّعقيدتهّالباطلةّوتوجهتّإلىّهللاّتعالىّوتزينتّبنورّاليقين.ّبلّصارتّبإيمانهاّفيّجناتّ

النعيم،ّوضربّهللاّبهاّمثال ّفيّكمالّاإليمان،ّووردّذكرهاّمعّمريمّبنتّعمرانّوالسيدةّعائشةّ)ّوردّ

ّداخلّالحياةّالحديثّفيّقصةّمري ّالقصةّمنّأجملّالقصصّفيّالصبرّوالشدة ّبنتّعمران(.ّوهذه م

الزوجيةّوبينّأقربّاألقربينّفإنّالتمسكّبالدينّواإليمانّالّيضرّمعّالكفر.ّفقدّدعتّوالدعاءّمخّالعبادةّ

ِّللَِّذيَنَّآَمن واِّاْمَرأََةِّفْرَعْوَنِّإْذّ( فقالت:ّ ِنيِّمْنَّوَضَرَبَّّللاَّ َّمَثال  ّاْبِنِّليِّعْنَدَكَّبْيت اِّفيّاْلَجنَِّةَّوَنجِ  َقاَلْتَّربِ 

ِنيِّمَنّاْلَقْوِمّالظَّاِلِميَنّ*َّوَمْرَيَمّاْبَنَتِّعْمَراَنّالَِّتيَّأْحَصَنْتَّفْرَجَهاَّفنَّ وِحَناِّفْرَعْوَنَّوَعَمِلِهَّوَنجِ  َفْخَناِّفيِهِّمْنّر 

َقْتِّبَكِلَماِتَّربِ هَّ ت ِبِهَّوَكاَنْتِّمَنّاْلَقاِنِتينََّوَصدَّ (ّقالّصاحبّالكشافّتعليال ّجميال 12ّ-11)التحريمّّ)اَّوك 

فيّالجمعّبينّعندكّوفيّالجنةّ)ّطلبتّالقربّمنّرحمةّهللاّوالبعدّمنّعذابّأعدائه،ّثمّبينتّمكانّ

جنتهاّمنّالجنانّالتيّهيّالقربّمنّقولهاّ)ِّفيّاْلَجنَِّة(ّأوّأرادتّارتفاعّالدرجةّفيّالجنة،ّوأنّتكونّ

ّ.1أقربّللعرش،ّوهيّجنةّالمأوىّفعبرتّعنّالقربّإلىّالعرشّبقولها)ِعْنَدَك(

ّفاستجابّهللاّلدعائهاّّّّّّ ّفتضرعتّإلىّهللا، ّفيّتعذيبها، ّبدأ ّغيره ّربا  ّتعبد ّفرعونّبأنها ّعلم وعندما

ّاْلم تَِّقينَّ( وكانتّمنّالمتقينّالذينّقالّهللاّتعالىّفيهمّ ّ)ِّإنَّ ِّصْدٍقِّعْنَد54ِّفيَّجنَّاٍتَّوَنَهٍر (ِّفيَّمْقَعِد

ْقَتِدرٍّ ّم  ّروىّعنّأبوّعثمانّالنهدي55–54)القمر)َمِليٍك كانتّتعذبّفيّ *(ّوذكرّسلمانّالفارسيّفيما

الشمس،ّأظلتهاّالمالئكةّبأجنحتها،ّوقيلّسم رّيديهاّورجليهاّبالشمس،ّووضعّعلىّظهرهاّرحى،ّفأطلعهاّ

ّاْبِنِّليِّعْنَدَكَّبْيت اِّفيّاْلَجنَِّة(ّأ ريتّبيتهاّفيّالجنةّهللاّحتىّرأتّم كانهاّفيّالجنة،ّقيلّلماّقالتّ)َّربِ 

ِني(ّنجاهاّهللاّأكرمّنجاة،ّفرفعهاّإلىّالجنة،ّفهيّ يبنى،ّوقيلّأنهّمنّدرة،ّوعنّالحسنّولماّقالتّ)َّوَنجِ 

2ّتأكلّوتشربّوتتنعم ّ  (إلىّأنّتقومّالساعة،ّقالّتعالى:ّ.ّوفرعونّوقومهّيعذبونّصباحا ّومساء  َفَوَقاه َّّللاَّ

                                                 

4/572ّخشري،ّالكشاف،ّالزمّ-1
أبوّعثمانّالنهدي،ّاإلمامّالحجة،ّعبدّالرحمنّبنّمل،ّمخضرمّمعمر،ّوكانّمنّسادةّالعلماءّالعاملين،ّأسلمّفيّعهدّّ*

ّ.4/175ّ،67هـ،ّأنظرّأعالمّالنبالء،ّاإلمامّالذهبي،100ّولمّيره،ّلكنهّأدىّإلىّعمالةّالزكاة،ّماتّسنةّّالنبيّ
ّ.12/203القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّّ-2
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َّوَعِشيًّاَّوَيوّْ وًّا وَنَّعَلْيَهاّغ د  ّي ْعَرض  ّاْلَعَذاِبّ*ّالنَّار  وء  َّوَحاَقِّبَآِلِّفْرَعْوَنّس  وا اَعة َّسيِ َئاِتَّماَّمَكر  ّالسَّ َّتق وم  َم

ّاْلَعَذابِّ (.ّفالدنياّمهماّعظمت،ّومهماّطالّأمدهاّفهيّقصيرةّوما46ّ–45)غافرّ)َأْدِخل واَّآَلِّفْرَعْوَنَّأَشدَّ

ّعندّهللاّخيرّوأبقى.

 المطلب الثالث: بنت شعيب زوجة سيدنا موسى:

بنتّشعيبّهيّالمرأةّالثالثةّفيّقصةّسيدناّموسى،ّوهيّنموذجّوقدوةّفيّقصتهّالتيّنجاّفيهاّمنّّّّّّ

اّسابقا ّإلىّأختهّوآسيةّزوجّفرعون،ّوأخيرا ّزوجهّالذبح،ّوقيضّهللاّلهّنسوةّلحمايتهّورعايته،ّوكماّاشرن

وهيّإحدىّبناتّشعيبّالتيّالتقىّبهاّبعدّأنّدخلّأرضّمدينّوالقومّيبحثونّعنهّلقتلهّلرجلّمنّعدوهّ

ّالظَّاِلِمينَّّ()القصةّكاملةّفيّسورةّالقصص(ّ ِنيِّمَنّاْلَقْوِم َّنجِ  َّقاَلَّربِ  َّيَتَرقَّب  *َّوَلمَّاَّّفَخَرَجِّمْنَهاَّخاِئف ا

ِبيلِّ ّالسَّ َّيْهِدَيِنيَّسَواَء َّقاَلَّعَسىَّربِ يَّأْن َّمْدَيَن ِّتْلَقاَء َه (،ّخرجّوليسّفيّجعبته22ّ–21)القصصّّ)َتَوجَّ

مالّوالّمتاع،ّحتىّوصلّإلىّمدين،ّوقيلّهيّمنطقةّإلىّالشمالّمنّالحجازّوالجنوبّمنّاألردن،ّ

ليسّفيهاّأنهارّأوّبساتين،ّقطعّموسىّصحراءّسيناءّوهوّوهذهّمنطقةّيعيشّأهلهاّحولّاآلبارّفأرضهمّ

ِبيِلّّ(بهذهّالحالة،ّوالقصةّفيّالسياقّالقرآنيّ َهِّتْلَقاَءَّمْدَيَنَّقاَلَّعَسىَّربِ يَّأْنَّيْهِدَيِنيَّسَواَءّالسَّ َوَلمَّاَّتَوجَّ

ّاْمَرأَتْيِنَّتذ ودَّ وِنِهم  ِّمْنّد  ِّمَنّالنَّاِسَّيْسق وَنَّوَوَجَد َّماَءَّمْدَيَنَّوَجَدَّعَلْيِهّأ مَّة  اِنَّقاَلَّماَّخْطب ك َماّ*َّوَلمَّاَّوَرَد

َّقاَلَتاّالَّ َّفَقاَلَّربِ  َّتَولَّىِّإَلىّالظِ لِ  ّث مَّ َما َّكِبيٌرّ*َّفَسَقىَّله  َّشْيٌخ َّوَأب وَنا ّالرِ َعاء  ِإنِ يِّلَماَّّنْسِقيَّحتَّىّي ْصِدَر

َّفِقيرٌّ َّخْيٍر ِّمْن ِّإَليَّ ّالحمية24ّّ–22)القصصّّ)َأْنَزْلَت ّبه ّأثار ّمدينّالحظّمنظرا  ّماء ّوصل ّولما ،)

لرعاةّيسقونّمواشيهم،ّووجدّهناكّامرأتينّتمنعانّغنمهماّمنّورودّالماء،ّوأبتّنفسهّوالرجولةّوهوّأنّا

إالّأنّيسألهماّقال:ّ)َّماَّخْطب ك َما(ّفقالتاّالّنسقيّأغنامناّحتىّينصرفّالرعاةّوالماءّالذيّيبقىّنسقيّبهّ

تهّفنضطرّنحنّللقيامّأغنامنا،ّوليسّلديناّحيلةّفنحنّبناتّشيخّكبيرّالّيستطيعّأنّيقومّعلىّأمرّماشي

ّبأعمالّالرجال.
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فسقىّلهما،ّوقيلّأنّالرعاةّكانواّإذاّفرغواّمنّوردهمّوضعواّعلىّفمّالبئرّصخرةّعظيمةّالّيرفعهاّّّّّّ

إالّعشرةّمنّالرجال،ّفجاءّموسىّورفعهاّلوحدهّوكانّذاّقوةّعظيمة،ّبالرغمّمنّأنهّكانّفيّطريقهّمنّ

ّ.1وأوراقّالشجرّحتىّكادتّبطنهّأنّتلتصقّبظهرهّمنّالجوعمصرّإلىّمدينّلمّيأكلّإالّاألعشابّ

ِّمْنَّخْيٍرَّفِقيٌر(،ّوكماّمعروفّأنّّّّّّ ِّإنِ يِّلَماَّأْنَزْلَتِّإَليَّ وبعدّأنّسقىّلهماّتولىّإلىّالظلّفقال:)َّربِ 

ه،ّويستمرّالخيرّأنواعهّكثيرة،ّومهماّيعملّاإلنسانّمنّخيرّفهوّأيضا ّفقيرّإلىّهللاّفيّكلّجوانبّحيات

ّبهذهّ ّفتعجبّاألبّمنّعودتهما ّمبكرتينّإلىّأبيهما، ّالمرأتانّوعادتا ّفتركته ّفيّالقرآن، تسلسلّالقصة

السرعة،ّفقصتاّماّجرىّلهماّمعّهذاّالرجل،ّفأرسلّبطلبهّحتىّيكافئهّعلىّماّقدمّالبنتيه،ّوربماّيطعمهّ

الخيرّويتركه،ّوإذاّصادفّأهلهّأوّلمّّأوّيحففّشيئا ّمنّألمه،ّوفيّهذاّدرسّبليغّهوّأنّيعملّاإلنسان

ّلوجهّهللا،ّكماّ يصادفّيرجعّإلىّالشخصّنفسهّبالخيرّالوفيرّومنّالمفترضّأنّيكونّالعملّخالصا 

ّتعالى:ّ ّقال ّيكون، ّأن ّيمكن ّما ّعلىّأروع ّاآلياتّالبيناتّالتيّرسمتّالصورة ّمن ّذلكّواضحا  كان

ِّإْحَداه َماَّتْمِشيَّعَلىّاْستِّ( َّفَجاَءْته  َّفَلمَّاَّجاَءه َّوَقصَّ َّسَقْيَتَّلَنا َّأِبيَّيْدع وَكِّلَيْجِزَيَكَّأْجَرَّما َّقاَلْتِّإنَّ ْحَياٍء

ِّإنَّّ ّاْسَتْأِجْره  َّأَبِت َّيا ِّإْحَداه َما ّ*َقاَلْت ّالظَّاِلِميَن ّاْلَقْوِم ِّمَن َّنَجْوَت َّتَخْف ّاَل َّقاَل ّاْلَقَصَص َّمِنَّعَلْيِه َّخْيَر

َرِنيَّثَماِنَيِّحجَّاْسَتْأَجْرَتّا َّهاَتْيِنَّعَلىَّأْنَّتْأج  َّأْنّأ ْنِكَحَكِّإْحَدىّاْبَنَتيَّ ّ*َّقاَلِّإنِ يّأ ِريد  ّاأْلَِمين  ٍجَّفِإْنّْلَقِويُّ

اِلِحيَنّ ِنيِّإْنَشاَءَّّللاَّ ِّمَنّالصَّ َّعَلْيَكَّسَتِجد  قَّ َّأْنَّأش  *َّقاَلَّذِلَكَّبْيِنيَّوَبْيَنَكَّأْتَمْمَتَّعْشر اَّفِمْنِّعْنِدَكَّوَماّأ ِريد 

َّوِكيلٌّ َّوَّللاَّ َّعَلىَّماَّنق ول  َّفاَلّع ْدَواَنَّعَليَّ (،ّذهبّموسىّمع28ّّ–25)القصصّّ)َأيََّماّاأْلََجَلْيِنَّقَضْيت 

الفتاةّالّليتقاضىّلمعروفهّثمنا ،ّفهوّأسمىّمنّذلك،ّوإنماّليلتمسّاألنيسّفيّأرضّاالغترابّوالوحشة،ّ

ّفيّكنفّربّهذهّاألسرةّمالذا ّيلجأّإليهّويقصّعليهّماّيعاني.وليجدّ

                                                 

،1ّ،ّدارّالوفاءّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّج،ّم،ع،ّالمنصورة،ّط102نساءّفيّحياةّاألنبياء،ّد.ّياسينّغضبان،ّصّّ-1
ّم.2004هـ،1425ّ
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وأعلنتّإحدىّالفتاتينّعنّرأيهاّفيّنبيّهللاّموسىّعليهّالسالم،ّبالّتلعثمّوالّاضطراب،ّفالّتخشىّّّّّ

سوءّالظنّوالتهمة،ّألنهاّبريئةّالنفس،ّنظيفةّالحس،ّومنّثمّالّتخشىّشيئا ّوهيّتعرضّاقتراحهاّعلىّ

ّواست ّفطريا ّأبيها. ّميال  ّمتبادلة ّونفسّموسىّثقة ّأحسّمنّنفسّالفتاة ّولعله جابّالشيخّالقتراحّابنته،

سليما ،ّصالحا ّلبناءّأسرة،ّوالقوةّواألمانةّحينّيجتمعانّفيّرجلّالّشكّتهفوّإليهّطبيعةّالفتاةّالسليمة،ّ

هوّيعرضّعلىّموسىّأنّالتيّلمّتفسدّولمّتلوث،ّولمّتنحرفّعنّفطرةّهللا،ّفجمعّالرجلّبينّالفتاتينّّو

يزوجهّإحدىّابنتيه،ّفيّمقابلّأنّيخدمهّويرعىّماشيتهّثمانيّسنينّفإنّزادهاّإلىّعشرّفهوّتفضلّمنهّ

ّ.1الّيلزمّبه

هنالكّالكثيرّمنّالدروسّوالعبرّفيّهذهّالجزئية،ّفالمرأةّكماّذكرّالقرآنّتمشيّعلىّاستحياء،ّمشيّّّّّّ

المؤمنةّبدونّتغييرّلصوتّأوّمشي،ّومباشرةّصرحتّلهّبماّتريدّّالحرائرّوخاطبتهّبأدبّالمرأةّالعفيفة

ّ ّتعالى: ّفيّقوله ّأيضا ّصفاتّالمؤمنينّوالمؤمناتّكما ّوهذه ّفيها، ّما ِّفيّّ(حتىّالّيظنّأمرا  َواْقِصْد

ّاْلَحِميرِّ َّلَصْوت  ّاأْلَْصَواِت َّأْنَكَر ِّإنَّ َّصْوِتَك ْضِّمْن َّواْغض  ّأنّّ(،ّوقالتّإن19)لقمانّّ)َمْشِيَك أبيّيريد

ّاليقظةّ ّوالضمائر ّالثقة ّوهي ّجميعا  ّننشدها ّالتي ّالتربية ّنوع ّتظهر ّوهنا ّلنا، ّسقيت ّما ّعلى يكافئك

والفضائلّالقوية،ّوالتحللّمنّحبسّالمرأةّداخلّنطاقّمنّالعزلةّالعقليةّواألدبيةّوهذهّواضحةّفيّتربيةّ

الصخرةّالتيّلمّيستطعّأنّيرفعهاّعشراتّّشعيبّلبناته،ّفعندماّأعلنتّرأيهاّفيّموسىّفيّقوتهّألنهّرفع

الرجال،ّوكذلكّأمانتهّفيّأنهّكفّبصرهّمنّالنظرّإليهاّوسارّأمامهاّوهيّتسيرّخلفهّوقالّلها:)ّإذاّ

ّأخطأتّالطريقّفألقّليّحصاةّاستدلّبهاّعلىّطريقي(،ّلذاّاقترحتّعلىّأبيهاّأنّيستأجره.

علىّأنّيزوجهّإحدىّابنتيهّاللتينّسقىّوعرضّشعيبّعلىّموسىّأنّيعملّعندهّثمانيةّأعوامّ

لهما،ّهذاّهوّالمبدأ،ّبمعنىّأنّهذهّالخدمةّوالتيّاستدلّالعلماءّبهاّعلىّأن)ّالمنفعة(ّيمكنّأنّتكونّ

مهرا ّللمرأة.ّويمكنّأنّيكونّالمهرّأيضا ّمؤجال .ّوكذلكّاالتفاقّالذيّتمّوبهذهّالشروطّالواضحةّيخدمّ

                                                 

ّم.1996هـ5ّ،1417ّ،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّط5/2688انظرّفيّظاللّالقرآن،ّسيدّقطب،ّّ-1
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نّاألخريينّمنّعنده،ّ)َّوَّللاَّ َّعَلىَّماَّنق ولَّوِكيٌل(ّأيّأشهدواّهللاّعلىّهذاّثمانيةّسنواتّباالتفاقّوالسنتي

ّاالتفاق،وهيّدرجةّعاليةّمنّاإليمانّوالثقةّوليسّفيهّفرصةّللبسّأوّالمغالطة.

وجدّموسىّاألمانّواالستقرارّفيّهذاّالعرضّووافقّموسىّأنّيتزوجّ)قيلّتزوجّالصغرى(ّواختلفّ

هلّهذاّالشيخّهوّسيدناّشعيبّأمّغيره،ّوكذلكّفيّهلّمكثّثمانيّأمّعشر،ّلكنّفيّذلك،ّوكذلكّفيّ

ّعليه.ّوطلبّموسىّاإلذنّمنّشعيبّفيّالعودةّإلىّ ّتعاهدا سياقّاآلياتّيدلّعلىّأنهّقضىّفقطّما

مصرّوبأهلهّوأعطاهّشعيبّمنّاألغنامّماّيحتاجهّفيّرحلته،ّوالتيّكانّالقدرّينتظره،ّفقدّأصبحّمعدا ّ

ّألنّيتل ّقالّتعالى: ّالنبوة، ّويحمل َّجاِنِبّّ(قىّالرسالة ِّمْن َّآَنَس ِّبَأْهِلِه َّوَساَر َّقَضىّم وَسىّاأْلََجَل َفَلمَّا

ّالنَّّ ِّمَن َّجْذَوٍة َّأْو ِّبَخَبٍر ِّمْنَها ْم َّلَعلِ يَّآِتيك  َّنار ا ِّإنِ يَّآَنْست  ّاْمك ث وا ّأِلَْهِلِه َّقاَل َّنار ا َّتْصطَّالطُّوِر َّلَعلَّك ْم ل وَنّاِر

ّم وَسىّ َّيا َّأْن َجَرِة ّالشَّ ِّمَن َباَرَكِة ّاْلم  ِّفيّاْلب ْقَعِة ّاأْلَْيَمِن ّاْلَواِد َّشاِطِئ ِّمْن ّن وِدَي َّأَتاَها ّ*َفَلمَّا ِإنِ يَّأَناَّّللاَّ َّربُّ

ّكأنهاّجانَّولَّىّم ْدِبر اَّوَلمّْ ّي َعقِ ْبَّياّم وَسىَّأْقِبْلَّواَلَّتَخْفِّإنََّكّاْلَعاَلِميَنّ*َّوَأْنَّأْلِقَّعَصاَكَّفَلمَّاَّرَآَهاَّتْهَتزُّ

ِّإَلْيَكَّجَناَحَكِّمَنّالرَّهّْ ْم َّواْضم  وٍء ِّمْنَّغْيِرّس  ِبَّفَذاِنَكِّمَنّاآْلَِمِنيَنّ*ّاْسل ْكَّيَدَكِّفيَّجْيِبَكَّتْخر ْجَّبْيَضاَء

ّ ْم ِّإنَّه  َّوَمَلِئِه ِّإَلىِّفْرَعْوَن َّربِ َك ِّمْن َّفاِسِقينَّب ْرَهاَناِن ا َّقْوم  ّوأوحىّإليهّفيّطور32ّّ–29)القصصّ)َكان وا )

ّسيناءّليحملّرسالتهّإلىّفرعونّوملئهّويخرجّبنيّإسرائيلّمنّالعبوديةّإلىّاألرضّالتيّباركّهللاّفيها.

 المحور الثاني:

 المبحث األول: صورة المرأة في عهد النبي 

  :المطلب األول:السيدة عائشة رضي هللا عنها

إذاّأرادّأنّيخرجّسفرا ّّعنّالزهريّعنّعروةّعنّعائشةّرضيّهللاّعنهاّقالت:ّ)ّكانّرسولّهللاّّّّّّ

ّرسولّهللاّ ّخرجّبها ّخرجّسهمها ّفأي ت هنَّ ّنسائه، ّبين ّفيّغزوةّّأقرع ّبيننا ّفأقرع ّعائشة ّقالت: معه،

ّّ*غزاها ّهللا ّرسول ّمع ّفخرجت ّسهمي، ّفيها ّّفخرج ّالحجاب، ّأ نزل ّبعدما ّفيّوذلك ّأحمل فأنا

                                                 

ّ.8/585هيّغزوةّالمصطلقّوكانتّفيّالسنةّالخامسةّللهجرةّعلىّالقولّاألرجح،ّفتحّالباري،ّّ*



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

488 

ّوعندّ*هودجي ّتبحثّعنه ّفرجعت ّتجده ّفلم ّلها ّفالتمستّعقد ّقالت ّومعروف( ّالحديثّطويل ،)وهذا

لمي قدّتأخرّفأناخّراحلتهّفركبتّوتوجهاّإلىّ*رجوعهاّإذاّبالجيشّقدّغادر،ّوكانّصفوانّبنّالمعطلّالس 

والذيّّ*سلولّومسطحّبنّأثاثهّالمدينة.ّكثرتّاألقوالّخاصةّمنّالمنافقينّوعلىّرأسهمّعبدّهللاّبنّأبي

كانّينفقّعليهّأبوّبكرّوعندّخوضهّفيّعرضّالسيدةّعائشةّقال:ّ)ّأبوّبكرّوهللاّالّأنفقّعليهّشيءّ

َعِةَّأْنّي ْؤت واّأ وِليّاْلق ْرَبىَّواْلَمَساِكيَنّ( بعدّالذيّقالّفيّعائشة(ّفأنزلّهللاّ َواَلَّيْأَتِلّأ ول وّاْلَفْضِلِّمْنك ْمَّوالسَّ

َّغفّ وَّ َّوَّللاَّ  َّلك ْم َّّللاَّ  َّيْغِفَر َّأْن ّت ِحبُّوَن َّأاَل وا َّوْلَيْصَفح  َّوْلَيْعف وا ِ َّّللاَّ ِّفيَّسِبيِل َّرِحيمٌّاْلم َهاِجِريَن (22ّ)النورّّ)وٌر

وقالّبعدهاّأبوّبكر:ّ)ّوهللاّإنيّأحبّأنّيغفرّهللاّلي،ّفأرجعّإلىّمسطحّالنفقةّالتيّكانّينفقهاّعليه،ّ

الّأنزعهاّمنهّأبدا (ّوكذلكّمنّخاضّفيّهذهّاألمرّحمنةّبنتّجحشّأختّزينبّبنتّجحشّّوقالّوهللا

.ّإنّقصةّاإلفكّكشفّفيهاّالقرآنّأعداءّاإلسالمّوبينّفيهاّالتشريعاتّالحكيمةّواآلدابّالتيّزوجّالنبيّ

ّاإلسالمّوهيّتهدفّإلىّحمايةّاألعراضّوصيانةّالحرمات،ّواإلفكّهوّالكذبّألنّ المعروفّجاءّبها

عنّعائشةّأنهاّالطاهرةّالنقيةّالتقيةّابنةّالصديق،ّوقدّأنزلّهللاّبراءتهاّمنّالسماءّفيّآياتّسورةّالنور.ّ

ّزورّ ّكله ّوتدبرّفهو ّبالّترو ّوالذينّتناقلوه ّدقيقا ، ّالقرآنّحالّالخائضينّفيّاإلفكّتصويرا  وقدّصور

َّوَتق ولّ ّ(وبهتان ِّبَأْلِسَنِتك ْم َّتَلقَّْوَنه  َّعِظيمٌِّإْذ ِ َّّللاَّ ِّعْنَد َّوه َو َّهيِ ن ا َّوَتْحَسب وَنه  ِّعْلٌم ِّبِه َّلْيَسَلك ْم َّما ْم ِّبَأْفَواِهك  ّ)وَن

ّ(15ّ)النور

                                                 

الهودج:ّمحملّلهّقبةّتسترّبالثيابّونحوه،ّالنساءّيوضعنّعلىّظهرّالبعيرّيركبّعليهّالنساءّيكونّأسترّلهن،ّفتحّّ*
وصحيح4750ّّمّماّيكونّلنا،ّحديثّرقمّ،ّصحيحّالبخاري،ّكتابّالتفسير،ّبابّلوالّإذّسمعتموهّقلت8/585الباري،ّ

ّ.17/102(،2770)حديثّرقم9/47ّّمسلمّبشرحّالنووي،ّكتابّالتوبة،ّبابّفيّحديثّاإلفك،ّوقبولّتوبةّالقاذف،ّ
ّهوّصفوانّبنّالمعطلّبنّرحضةّالمؤملّبنّعمروّالسلميّثمّالذاكواتي،ّالمذكورّبالبراءةّمنّاإلفك،ّجعلهّالنبيّّ*

ّ.2/545ّ،115هـ،ّسيرّأعالمّالنبالء،60ّبالجزيرةّسنةّّعلىّساقّالجيش،ّمات
هوّمسطحّبنّأثاثهّبنّعبادّبنّعبدّالمطلبّبنّعبدّمنافّبنّقصيّالمطلبيّالمهاجري،ّالبدريّالمذكورّفيّقصةّّ*

ّ ّسنة ّوتوفي ّسنة، ّوخمسين ّعاشّستا ّعليه ّينفق ّفقيرا  ّكان ّالنبالء34ّاإلفك ّأعالم ّسير ّانظر ّهللاّعنه، ّرضي هـ
ّم.1994هـ،10ّ،1414ّشمسّالدينّالذهبي،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّط20ّّ،1/187
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ذكرّالزمخشريّفيّتفسيره)ّأنّالقرآنّوصفهمّبارتكابّثالثةّآثامّوعلقّمسّالعذابّبها،ّأحدهاّتلقيّّّّّّ

ّ.1به،ّوالثالثّاستصغارهمّلذلكّوهوّعظيمةّمنّالعظائم(اإلفكّبألسنتهمّوالثانيّالتكلمّبماّالّعلمّلهمّ

ْؤِمِنينَّ( (17وفيّاآليةّ)ّّّّّ ْنت ْمّم  اِّإْنّك  واِّلِمْثِلِهَّأَبد  َمَّّللاَّ َّأْنَّتع ود  هذاّأسلوبّتربويّعظيمّوتحذيرّّ)َيِعظ ك 

ّبخصوصّالسبب)ّمنّالعودةّإلىّمثلّماّكانّوفيّهذاّعظةّلجميعّالمؤمنينّألنّالعبرةّبعمومّاللفظّال

ْنت ْمّم ْؤِمِنينَّّ(وقدّعلقّعلىّاالنتفاعّبتلكّالموعظةّ فالمؤمنونّالّيمكنّأنّيكشفّلهمّبشاعةّعملّّ)ِإْنّك 

ّ.2كهذاّالكشف،ّوأنّيحذرواّمنّمثلّهذاّالتحذيرّثمّيعودواّإليهّوهمّمؤمنون(

الحدّفيّالدنيا،ّوإرشادّإلىّأنّّوآياتّاإلفكّفيهاّأسلوبّتأديبيّوتخويفيّبالعذابّفيّاآلخرةّوإقامةّّّّّ

هللاّيعلمّماّبداخلّالنفوسّوأخذّاإلجراءاتّالوقائيةّألنّهللاّخبيرّبمداخلّالشيطان،ّفيجبّعلىّالمؤمنينّ

ّهللاّ ّرسول ّصعد ّلما ّقال:) ّبنّعمرو ّنافع ّفعن ّعوراتهم، ّويتتبعوا ّإخوانهم ّيؤذوا ّفنادىّّإال المنبر،

ّقلبه،ّالّتؤذواّالمسلمين،ّوالّتعيروهم،ّوالّبصوتّرفيعّفقال:ّياّمعشرّمنّأسلمّبل سانه،ّولمّي فِضّاإليمان 

تتبعواّعوراتهم،ّفإنهّمنّتتبعّعورةّأخيهّالمسلم،ّتتبعّهللاّعورته،ّومنّتتبعّهللاّعورته،ّيفضحهّولوّفيّ

ّ.3جوفّبيته(

ّالفاحشةّبينّالمؤمنينّوالمؤمناتّبإساءّّّّّ ّالظنّتارة،ّوإنّمنّأبشعّمسالكّالشيطانّوطرقهّإشاعة ة

ّتوسعتّ ّنجدها ّاألخيرة ّاآلونة ّوفي ّدليل، ّدون ّالشائعات ّوترديد ّأعراضّالناس، ّفي ّاأللسن وبإطالق

بصورةّكبيرةّخاصةّعبرّقنواتّالتواصلّاالجتماعيّوأصبحتّوسائلّاالنتشارّوسرعتهاّهيّالتيّتوسعّ

ّعلىّحياةّاألسرّوتصدعها.ّنشرّالفتنّبينّالمسلمينّاألمرّالذيّيؤديّإلىّكثيرّمنّالمشاكلّوالتأثير

                                                 

1-ّّ ّالكشاف، ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيون3/220ّالزمخشري، ّالزمخشريّالمعتزلي، ّبنّعمرو ّمحمد ،
ّهـ.1407األقاويلّفيّوجوهّالتأويل،ّطبعةّدارّالريانّللتراث،ّ

ّم.1996هـ،25ّ،1417ّرّالشروق،ّالقاهرة،ّط،ّدا4/2503سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّّ-2
،ّالحافظّبنّداود2032ّ،ّحديثّرقم2/391ّصحيحّسننّأبيّداود،ّكتابّالبر،ّبابّماّجاءّفيّتعظيمّالمؤمنينّّ-3

ّم.1990هـ،1ّ،1410ّسليمانّبنّاألشعثّالسجستاني،ّدارّالفكر،ّط
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وهنالكّتوجيهاتّّأخرىّفيّقصةّاإلفكّوهيّعدمّمقابلةّالسيئةّبالسيئةّحتىّولوّفيّالخوضّفيّّّّّّ

العرضّخاصةّفيّعرضّأقربّالناسّ)ّالبنت(ّكماّفيّقصةّأبيّبكرّالصديقّمعّمسطحّفبعدّنزولّ

َِّواَلَّيْأَتِلّأ ول وّاْلَفْضِلِّمْنك ْمَّوالسَّّّ(قولهّتعالى:ّ َعِةَّأْنّي ْؤت واّأ وِليّاْلق ْرَبىَّواْلَمَساِكيَنَّواْلم َهاِجِريَنِّفيَّسِبيِلَّّللاَّ

َّرِحيمٌّ َّغف وٌر َّوَّللاَّ  َّلك ْم َّّللاَّ  َّيْغِفَر َّأْن ّت ِحبُّوَن َّأاَل وا َّوْلَيْصَفح  ّأبيّبكرّكانّحاسما 22ّ)النورّّ)َوْلَيْعف وا ّفرد )

ّ.1نّتغفرّلناّياّربنا(بقوله:ّ)ّبلىّوهللاّإناّنحبّأ

وآياتّسورةّالنورّالتيّبرأتّالسيدةّعائشةّوبرأتّالصحابيّالجليلّصفوانّبنّالمعطلّمماّرمياّبهّّّّّّ

ّالمحصناتّالمؤمناتّالغافالتّ ّعلىّكل ّعام ّحكم ّوهذا ّالتخصيص، ّدليلّعلى ّوجود َوالَِّذيَنّ( وعدم

ِّبَأرّْ َّيْأت وا َّلْم ّث مَّ ّاْلم ْحَصَناِت َّوأ وَلِئَكّه م َّيْرم وَن ا َّأَبد  َّشَهاَدة  ْم َّله  َّتْقَبل وا َّواَل َّجْلَدة  َّثَماِنيَن وه ْم َّفاْجِلد  َهَداَء ّش  َبَعِة

َّّللاَََّّغف وٌرَّرِحيمٌّ واَّفِإنَّ ّالَِّذيَنَّتاب واِّمْنَّبْعِدَّذِلَكَّوَأْصَلح  يرىّّة(ّولكنّابنّتيمي5و4ّ)النورّّ)اْلَفاِسق وَنّ*ِّإالَّ

)ّأنّقذفّأمّالمؤمنينّعائشةّكفرّبالّخالفّوفيّقذفّغيرهاّمنّأمهاتّالمؤمنينّقوالنّأصحهماّأنهّ

،ّوماّيعضدّالعمومّحديثّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنهّقال:ّ)اجتنبوا2ّكقذفّأمّالمؤمنينّعائشةّيكفرّفاعله(

ّباّرسولّهللا؟ّقال:ّالشركّباهللّوالسحر،ّّو قتلّالنفسّالتيّحرمّهللاّإالّبالحق،ّالسبعّالموبقاتّقيلّوماّهن 

ّ.3وأكلّالربا،ّوأكلّمالّاليتيم،ّوالتوليّيومّالزحف،ّوقذفّالمحصناتّالمؤمناتّالغافالت(

وعلوّمكانةّالسيدةّعائشةّفقدّقالّالزمخشري:ّ)ّولقدّبرأّهللاّسبحانهّّونسبةّلرفعةّمكانةّالنبيّّّّّّ

(،ّوبرأّموسىّمنّقول26ّ)سورةّيوسفّّ)ِهَدَّشاِهٌدِّمْنّأَْهِلَهاَوشَّ( وتعالىّأربعةّبأربع،ّبرأّيوسفّبالشاهدّ

ّ ا( اليهود َّوِجيه  ِ َّّللاَّ ِّعْنَد َّوَكاَن َّقال وا ِّممَّا ّعيسىّعليه69ّ)األحزابّّ)َفَبرَّأَه َّّللاَّ  ّبإنطاقّولدها ّمريم ّوبرأ )

َِّآَتاِنَيّاْلِكَتابَّّ(السالمّوهوّفيّالمهدّ َّّللاَّ (ّوبرأّعائشةّبهذهّاآليات30ّ)مريمّّ)َوَجَعَلِنيَّنِبيًّاَّقاَلِّإنِ يَّعْبد 
                                                 

،1ّرّبنّكثير،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط،ّمحمدّالصابوني،ّمختصرّتفسي2/475الصابوني،ّمختصرّبنّكثير،ّّ-1
ّم.2000هـ،1420ّ

ّم.1978هـ،1398ّ،ّطبعةّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،565ّابنّتيمية،ّالصارمّالمسلولّعلىّشاتمّالرسول،ّصّ-2
،ّوصحيحّمسلم6857ّ،ّحديثّرقم12/222ّصحيحّالبخاريّعلىّفتحّالباري،ّكتابّالحدود،ّبابّرميّالمحصنات،ّّ-3

ّ.89،ّحديثّرقم12/158ّالنووي،ّكتابّاإليمان،ّبابّالكبائر،ّبشرحّ
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ّعلىّوجهّالدهر،ّمثلّهذهّالتبرئةّبهذهّالمبالغات،ّفانظرّكمّبينهاّوبينّ العظامّفيّكتابهّالمعجزّالمتلو 

 وذلكّفيّاآلية1ّّوالمبالغةّفيّنفيّالتهمةّعنّحرمتهّتبرئةّأولئك،ّوماّذلكّإالّلعلوّمنزلةّرسولّهللاّ

ّأ وَلئِّاْلخَّ( ِّللطَّيِ َباِت َّوالطَّيِ ب وَن ِّللطَّيِ ِبيَن َّوالطَّيِ َبات  ِّلْلَخِبيَثاِت َّواْلَخِبيث وَن ِّلْلَخِبيِثيَن َّيق ول وَنِّبيَثات  ِّممَّا ّم َبرَّء وَن َك

ْمَّمْغِفَرٌةَّوِرْزٌقَّكِريمٌّ ّ(ّوالنفسّالطيبةّالّتتزوجّإالّبالنفسّالطيبة.26)النورّّ)َله 

 المطلب الثاني: زينب بنت جحش رضي هللا عنها:

ّبنتّعبدّّّّّّ ّوأمها ّالقرشية، ّالهاشمية ّاألسدية ّبنّصبرة ّيعمر ّريابّبن ّزينبّبنتّجحشّبن هي

أسلمتّوهاجرتّمعّأخيهاّعبدّهللاّبنّجحشّوعرفتّّالمطلبّبنّهاشمّبنّعبدّمنافّعمةّالرسولّ

ّ.2جرةّوالجهادّوالصبرّوالزهدهذهّالصحابيةّالفاضلةّبالسبقّإلىّاإلسالمّواله

َّأْمر اَّأْنَّيك وَنّ( ونزلتّفيهاّهذهّاآليةّقالّتعالى:ّّّّّّ ول ه  ِّإَذاَّقَضىَّّللاَّ َّوَرس  َوَماَّكاَنِّلم ْؤِمٍنَّواَلّم ْؤِمَنٍة

ِبي ّم  َّضاَلال  وَله َّفَقْدَّضلَّ ّاْلِخَيَرة ِّمْنَّأْمِرِهْمَّوَمْنَّيْعِصَّّللاَََّّوَرس  م  (،ّوذلكّعندماّخطبها36ّ)األحزابّّ)ن اَله 

زينبّفقالت:ّلستّّوهوّمنّالموالي،ّوخطبّلهّالنبيّّلزيدّبنّحارثهّوقدّتبناهّالرسولّّالرسولّ

فانكحيه،ّفقالت:ّياّرسولّهللاّأوامرّفيّنفسي،ّفبينماّهماّيتحدثانّنزلتّاآلية:ّّبناكحته،ّفقال:ّالرسولّ

ّمنكحا ّ؟ّقال:ّنعمّقالت:)ّالّأعصيّرسولّهللا،ّفطاعةّرسولّهللاّّقالت:ّلقدّرضيتهّليّياّرسولّهللا

.ّوالّشكّأنّهذهّاآليةّعامة3ّفيماّأمرّبهّواجبةّألنّفيهاّطاعةّهللا.ّوليسّللمأمورّخيارا ّفيّاالمتثالّبها

فقدّحادّوضلّضالال ّّالّينطقّعنّالهوى،ّوالذيّيخالفّرسولّهللاّّفيّجميعّاألمور،ّألنّالنبيّ

ّالزواجّأبطلّاإلسالمّالفوارقّاالجتماعيةّوالعاداتّالجاهليةّالموروثة،ّوأعلنّبصورةّواقعيةّبعي دا ،ّوبهذا

َياّ( عملية،ّأنّالميزانّهوّالتقوىّوالعملّالصالحّوليسّاألحسابّواألنساب،ّكماّجاءّفيّقولهّتعالى:ّ
                                                 

ّّ.3/223الكشافّالزمخشري،ّّ-1
،ّالرقم8/240ّاإلصابةّفيّتمييزّالصحابة،ّشهابّالدينّأبيّالفضلّبنّعليّبنّمحمدّعليّالعسقالني،ّالشافعي،ّّ-2

بنّأحمدّعليّبنّحجرّالعسقالنيّّم،ّوانظرّتهذيبّالتهذيب،ّاإلمامّشهابّالدين1989هـ،1409ّ،ّدارّالفكر/1402ّ
ّم.1984هـ،1ّ،1404ّ،ّدارّالفكر،ّط12/483

ّم.1984،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّتونس،22/28ّتفسيرّالتنويرّوالتحرير،ّمحمدّالطاهرّبنّعاشور،ّّ-3
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ِّمْنَّذَكٍرّ َّخَلْقَناك ْم ِّإنَّا ّالنَّاس  َّّللاَََّّأيَُّها ِّإنَّ َِّأْتَقاك ْم ِّعْنَدَّّللاَّ َّأْكَرَمك ْم ِّإنَّ ِّلَتَعاَرف وا َّوَقَباِئَل ع وب ا َوأ ْنَثىَّوَجَعْلَناك ْمّش 

ّ(.13)ّالحجراتّّ)َعِليٌمَّخِبيرٌّ

َوِإْذّ( كماّجاءّفيّقولهّتعالى:ّّإنّزيدا ّلمّيستطعّأنّيعيشّمعّزينب،ّوكانّيشكوّأمرهّإلىّالنبيّّّّّّ

ِّللَِّذيَّأْنَعَمَّّللاَّ َّعَلْيِهَّوَأْنَعْمَتَّعَلْيِهَّأْمِسْكَّعَلْيَكَّزْوَجَكَّواتَِّقَّّللاَََّّوت ْخِفيِّفيَّنْفسَِّتقّ  ْبِديِهَّوَتْخَشىّول  َكَّماَّّللاَّ ّم 

ّ ْجَناَكَها َّزوَّ َّوَطر ا ِّمْنَها َّقَضىَّزْيٌد َّفَلمَّا َّتْخَشاه  َّأْن َّأَحقُّ ِّفيّالنَّاَسَّوَّللاَّ  َّحَرٌج ْؤِمِنيَن َّعَلىّاْلم  َّيك وَن ّاَل ِلَكْي

َِّمْفع والّ  َّّللاَّ َّوَطر اَّوَكاَنَّأْمر  (ّقالّاإلمامّالرازيّفيّتفسيرّهذه37ّ)ّاألحزاب)َأْزَواِجَّأْدِعَياِئِهْمِّإَذاَّقَضْواِّمْنه نَّ

ندماّهمّزيدّبطالقّزينبّقالّلهّاآليةّ)هوّزيدّأنعمّهللاّعليهّباإلسالمّوأنعمتّعليهّبالتحريرّوالعتق،ّوع

ّقالّّالنبيّ أمسكّأيّالّتطلقهاّو)ّاتقّهللا(ّقيلّفيّالطالق،ّوقيلّفيّالشكوىّمنّزينب،ّفإنّزيدا 

ّبسببّالنسبّوعدمّالكفاءة فيها:ّإنهاّتتكبرّعلي 
فزواجّزيدّمنّزينبّأسقطّكثيراّمنّالفوارقّ)الكفاءة(1ّّ

ّاّيتعلقّبهاّمنّأحكامّوتوابعّفيّالجاهلية.وفيّهذاّحكمةّوهيّإبطالّعادةّالتبنيّوم

وفيّقولهّأمسكّعليكّزوجكّأي:ّأبقهاّفيّعصمتكّوالّتطلقهاّواتقّهللاّفيّأمرها،ّواإلمساكّهوّّّّّّ

.ّوفيّذلكّداللةّعلىّأنّمنّاشتكىّألحدّمشكلة2ّاإلمساكّبالمعروف،ّفاألمرّهناّأمرّرشدّالّتشريع

ستعجالّفيّالحكمّعلىّاألمور،ّوأنّيتقيّهللاّفيّالنساء،ّكماّالّزوجتهّيجبّأنّيكونّلهّناصحا ّبعدمّاال

كانّعلىّأنّيوفقّبينهّوبينّّ،ّألنّأمرّالرسولّيعدّتصميمّزيدّعلىّطالقّزوجتهّعصيانا ّللنبيّ

زوجته،ّبالرغمّمنّأنهّأ وحيّإليهّبأنهّسوفّيتزوجّالسيدةّزينب،ّلكنهّأخفىّذلكّكماّعبرّالقرآن.ّوذكرتّ

ّ.3يخفيّآيةّفيّالقرآنّألخفىّهذهّاآلية(ّشةّرضيّهللاّعنهاّفيّحديثها)ّلوّكانّرسولّهللاّالسيدةّعائ

                                                 

ّ.25/169التفسيرّالكبير،ّالرازي/ّّ-1
،ّمكتبةّالبحوثّوالدراسات،4/52ّالكاسانيّالحنفي،بدائعّالصنائعّفيّترتيبّالشرائع،ّاإلمامّعالءّالدينّبنّمسعودّّ-2

ّالشيخ1996ّهـ،1ّ،1417ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشر،ّط م،ّوانظرّمغنيّالمحتاجّإلىّمعرفةّمعانيّألفاظّالمنهاج،
ّ،ّدارّالفكر،ّبدونّتاريخ.4/497محمدّالخطيبّالشربيني،ّ

ورةّالترمذي،ّكتابّتفسيرّالقرآن،ّبابّتفسيرّسورةّالجامعّالصحيح،ّسننّالترمذي،ّأبيّعيسىّمحمدّبنّعيسىّبنّسّ-3
ّ،ّبدونّتاريخ.1،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّط328ّ/5األحزاب،ّ
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أخفىّذلكّألنهّكانّيخشىّخبثّالمنافقينّوقولهمّأنهّتزوجّحليلةّابنه،ّ)ّوالحليلّوالحليلةّّوالنبيّّّّّّ

،ّوبعض1ّارّزوجهاهماّالزوجانّألنهماّيحالنّبموضعّواحد،ّويقالّسميتّالزوجةّحليلةّألنهاّمحلّإّز

الفقهاءّيرىّأنّالحليلةّسميتّبذلكّألنهاّتحلّلالبنّمنّالِحل،ّأوّهوّمشتقّمنّالحلولّعلىّمعنىّأنهاّ

.ّوفيّذلكّفتنةّللناس،ّفاآلياتّجاءتّمؤكدةّإبطالّالحرجّالذي2ّتحلّعلىّفراشهّوهوّيحلّفيّفراشها

ّفل ّدعي ه، ّفيّأنّيتزوجّالرجلّزوجة ّأهلّالجاهلية ّكانّيتحرجه ّأبطلهّهللاّتعالىّبقوله: َّجَعَلّ( ما َوَما

َّأْبَناَءك مّْ ّأكدّإبطالهّبالفعلّحتىّالّيبقىّأدنىّحرج،ّوذلكّبتزويجّأفضلّالناسّوهوّالنبيّ) َأْدِعَياَءك ْم

ّ.3منّمطلقةّزيد

ّبالرساالتّوالتبليغّقالّتعالى:ّّفالنبيّّّّّّ َّكاَنَّعَلىّ( شأنهّشأنّاألنبياءّالسابقين،ّوأنهمّخصوا َما

ِّقَّ َّّللاَّ َّوَكاَنَّأْمر  ِِّفيّالَِّذيَنَّخَلْواِّمْنَّقْبل  نََّةَّّللاَّ ِّمْنَّحَرٍجِّفيَماَّفَرَضَّّللاَّ َّله ّس  ور اّ)النَِّبيِ  (ّالَِّذيَن38َّدر اَّمْقد 

َِّحِسيب اي َبلِ غ ونَّ َّوَكَفىِّباّلِلَّ َّّللاََّ ِّإالَّ ا َّأَحد  َّيْخَشْوَن َّواَل َِّوَيْخَشْوَنه  ّأيّليس39ّ–38)األحزابّّ)ِّرَسااَلِتَّّللاَّ )

ّالّيخلّبصفةّ ّوأنّهذا ّدعي ه، ّفيّتزويجّمطلقة ّالمباحاتّكشأنّأمته علىّالنبيّمنّحرجّفيّتناول

،ّوقدّأباحّهللاّلهّكماّأباحّلهم،ّوحتىّالّيتوهمّالبعضّأنّهللاّالنبوة،ّوأنهّمتبعّسنةّاألنبياءّالذينّسبقوه

ّبهّفيّقولهّتعالى:ّ َّّللاََّّ( عرض  اِّإالَّ َوَتْخَشىّ(تصريحاّبعدّأنَّعرضّبهّتلميحا ّفيّقولهّّ)َواَلَّيْخَشْوَنَّأَحد 

ّبّ)النَّاَسّ ّيرغبونه، ّالناسّأوّفعلّما ّيكرهه ّليستّخشيةّخوفّتوجبّتركّما حيثّيكونّفالخشيةّهنا

.ّواستأنفتّاآليات4ّأنّيصدرّمنّالناسّوهمّالمنافقونّماّيكرههّالنبيّالناسّمحتسبينّعلىّالنبيّ

َِّوَخاَتَمّ(التصريحّبإبطالّأقوالّالمنافقينّفيّقولهّتعالى:ّ وَلَّّللاَّ َماَّكاَنّم َحمٌَّدَّأَباّأَحٍدِّمْنِّرَجاِلك ْمَّوَلِكْنَّرس 

                                                 

لسانّالعرب،ّجمالّالدينّأبوّالفضلّمحمدّبنّمكرمّبنّعليّبنّمحمدّبنّأبيّالقاسمّبنّمنظور،ّدارّالمعارف،ّّ-1
ّ،ّبدونّتاريخ.11/164

ّم.1993هـ،1414ّ،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،4/200ّالسرخسي،ّالمبسوط،ّّ-2
،ّتحقيقّعلى3/1541ّ،ّوانظرّأحكامّالقرآن،ّأبيّبكرّمحمدّبنّعبدّهللاّابنّالعربي،3/394ّفتحّالقدير،ّالشوكاني،ّّ-3

ّمحمدّالبجاوي،ّدارّالفكرّالعربي،ّبدونّتاريخ.
ّ.22/42التنويرّوالتحرير،ّابنّعاشور،ّّ-4
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 ّ َّشْيٍءَّعِليم ا(ّ)األحزابّالنَِّبيِ يَنَّوَكاَنَّّللاَّ لِ  (ّولتبيينّأنهّليسّبابنهّحتىّتْحر مّعليهّحليلتهّلكنهاّأبوة40ِّّبك 

ّمثلّجميعّالرسلّلكنهّ ّمثله ّوهوّاألبّلجميعّاألمة ّحرمنّعلىّالمؤمنين، ّوأنّنساءه تبجيلّوتعظيم،

 األفضلّعليهم.

َناَكَها(ّقالّصاحبّكتابّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني،ّقالّتعالى:ّ)َّفَلمَّاَّقَضىَّزْيدِّمْنَهاّوَطر اّزوَّجّْ

منهاّليحسمّأمرّالتبنيّويصيرّالرسولّّولمّيقلّفلماّطلقهاّلإلشارةّإلىّأنّطالقّزيدّلهاّثمّزواجّالنبيّ

ّبذلكّقدوةّلقومهّفيّاقتالعّتلكّالعادةّمنّجذورها.

بوحيّمنّهللاّأوحىّإليه،ّوذلكّفيّمنّزينبّّوبعدّطالقّزيد،ّوهذاّتصريحّبأنّزواجّرسولّهللاّّّّّّ

لزيد،ّاذهبّفاذكرهاّّفعنّأنسّبنّمالكّقال:ّ)ّفلماّانقضتّعدةّزينبّقالّالنبيّّ)َزوَّْجَناَكَها( قوله:ّ

ّ)ّفانطلقّحتىّأتاهاّوهيّتخمرّعجينها،ّقال:ّفلماّرأيتهاّعظمتّفيّصدريّحتىّماّاستطيعّأنّ علي 

ّأنّرسولّهللاّ ّفوليّأنظرّإليها ّزينبّأبشريّأرسلنيّذكرها، ّيا تهاّظهريّونكصتّعلىّعقبيّوقلت:

رسولّهللاّيذكرك،ّقالت:ّماّأناّبصانعةّشيئا ّحتىّأوامرّربيّجلّوعالّثمّقامتّإلىّمسجدهاّونزلّالقرآنّ

ّبغيرّإذن ّوأكرمكنّسفيرا ،1ّوجاءّرسولّهللاّفدخلّعليها ّأكرمكنّوليا  ّ)أنا (ّوزينبّكانتّتفاخرّبقولها:

أهلكنّوزوجنيّهللاّمنّفوقّسبعّسموات(.ّوالعبرةّفيّهذهّالقصةّأنهّإذاّوقعّطالقّبينّالمرأةّزوجكنّ

وزوجهاّيصيراّكأعداءّوالّيمكنّأنّتذهبّلتخطبّلهّامرأةّثانيةّأوّالعكس،ّوبماّأنّالطالقّهوّأبغضّ

عظيمةّونصبّّالحاللّوبهّتنقطعّعرىّالزوجيةّفقط،ّلكنّيالحظّأنّإفرازاتهّفيّالفترةّاألخيرةّأصبحت

ّعداءّكلّمنهماّلآلخر،ّففيّقصةّزيدّوزينبّدرساّمفيدّيجبّأنّنستفيدّمنه.

 المطلب الثالث: خولة بنت ثعلبة:

                                                 

،5/341ّمسلمّبشرحّالنووي،ّكتابّالنكاح،ّبابّزواجّزينبّبنتّجحشّونزولّالحجاب،ّوإثباتّوليمةّالعرس،صحيحّّ-1
142ّّحديثّرقمّ
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َِّوَّللاَّ َّيْسَمع ّ( قالّتعالىّفيّسورةّالمجادلة:ّّّّّّ َقْدَّسِمَعَّّللاَّ َّقْوَلّالَِّتيّت َجاِدل َكِّفيَّزْوِجَهاَّوَتْشَتِكيِّإَلىَّّللاَّ

َّّللاَََّّسِميٌعَّبِصيرٌَّتحَّ َرك َماِّإنَّ (ّنزلّالقرآنّوالعربّيعقلونّهذاّالتركيبّ)ّظاهرّمنّامرأته(ّأن1ّ)المجادلة)او 

ّكظهرّأمي،ّوكانتّالعربّتطلقّنساءهاّبهذهّالكلمة،ّوكانّالظهارّعندهمّطالقا ،ّفلماّ قالّلهاّأنتّعلي 

ّامرأتهّالكفارة.جاءّاإلسالمّنهواّعنهّوأوجبّاإلسالمّعلىّمنّظاهرّمنّ

ذكرّابنّكثيرّفيّسببّنزولّاآلية،ّأنّأولّمنّظاهرّمنّامرأتهّأوسّبنّالصامتّأخوّعبادةّبنّّّّّّ

الصامت،ّوامرأتهّخولةّبنتّثعلبهّبنّمالك،ّوقيلّخويلة،ّفلماّظاهرّمنهاّخشيتّأنّيكونّذلكّطالقا ّ

أوعىّسمعهّكلّشيءّإنيّألسمعّّكماّروتّالسيدةّعائشةّأنهاّقالتّ)ّتباركّالذيّفأتتّرسولّهللاّ

ّبعضهّوهيّتشتكيّزوجهاّإلىّرسولّهللاّ وهيّتقول:ّياّرسولّهللاّّكالمّخولةّبنتّثعلبةّويخفىّعلي 

أكلّماليّوأفنىّشبابيّونثرتّلهّبطنيّحتىّإذاّكبرتّسنيّوانقطعّولديّظاهرّمني،ّاللهمّإنيّأشكوّ

فكانّإذاّأخذهّلممهّاشتدّّ*الت:ّوكانّأوسا ّبهّلممإليك(ّقالت:ّفماّبرحتّحتىّنزلّجبريلّبهذهّاآلية،ّق

.1ّتستفتيهّفيّذلكّوتشتكيّفنزلتّاآليةّبهّيظاهرّمنّامرأته،ّوإذاّذهبّلمّيقلّشيئا،ّفأتتّرسولّهللاّ

ّدارّمنّحوارّبينّالرسولّ ّهوّالشأنّالذيّسمعّهللاّما ّ)ّوهذا والمرأةّالتيّجاءتّّقالّسيدّقطب:

ّفيهّحكمهّمنّفوقّسبعّسموات،ّليعطيّهذهّالمرأةّحقها،ّويريحّبالهاّوبالّتجادلهّفيه،ّوالذيّأنزلّهللا

ّ.2زوجها،ّويرسمّللمسلمينّالطريقّفيّهذهّالمشكلةّالعائليةّاليومية(

ّاألحزابّّّّّ ّأْزَواَجك م ّّ(وذكرّالطبريّفيّتفسيرّآية َّجَعَل َّوَما ِّفيَّجْوِفِه َّقْلَبْيِن ِّمْن ٍل ِّلَرج  َّّللاَّ  َّجَعَل َما

مّْ ِّبَأْفَواِهك  َّقْول ك ْم َّذِلك ْم َّأْبَناَءك ْم َّأْدِعَياَءك ْم َّجَعَل َّوَما ّأ مََّهاِتك ْم ِّمْنه نَّ وَن ّت َظاِهر  ِئي َّوه َوّالالَّ ّاْلَحقَّ َّيق ول  َّوَّللاَّ 

                                                 

ّيلمهّلم اّأيّجمعهّوأصلحهّولم ّهللاّشعثهّأيّجمعّماّتفرقّمنّأمورهّوأصلحه،ّوكذلكّاللممّمنّالذنوبّ*  اللممّمصدرّلم 
مقاربةّالذنوبّمنّغيرّإيقاع،ّواحدهاّلم ه،ّفأوسّكانّبهّلممّإذاّاشتدّلممهّأيّماّدونّالفاحشةّصغارّالذنوب،ّواللممّ

ّ.12/549ظاهرّمنّزوجتهّفأنزلّهللاّكفارةّالظهار،ّانظرّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّ
ّ.16/572ابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّّ-1
ّم.1996ّه،25ّ،1417،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّط6/3505سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّّ-2
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(ّأنهّلمّيجعلّهللاّأيهاّالرجالّنساءكمّالالئيّتقولونّلهنّأنتنّعليناّكظهور4ّ)األحزابّّ)ِبيلََّيْهِديّالسَّّ

ّ.1أمهاتناّبلّجعلّذلكّمنِّقَبِلكمّكذبا ّوألزمكمّعقوبةّوهيّالكفارة

ّكظهرّأميّأوّمثلّأميّالّّّّّّ والمقصودّمنّآيةّالمجادلة:ّإنّالمرأةّالتيّظاهرّزوجهاّبقولهّأنتّعلي 

ّّتصير ّقالّتعالى: ّولهذا ّالتيّولدته. ّأمه ّإنما ّله ور ا( بذلكّأما  َّوز  ّاْلَقْوِل ِّمَن ّم ْنَكر ا َّلَيق ول وَن ْم أيّّ)َوِإنَّه 

ّيقالّأنهّكذبّ ّفاحشا ّباطال ،ّوالمنكرّمنّالقولّهوّالذيّالّتعرفّحقيقته،ّوالزورّالكذب،ّوإنما كالما 

ّنساءهمّكأمهاتهم يروا ظهارّحرامّوالدليلّعلىّتحريمهّأنّهللاّسماهّمنكرا ّمنّ.ّويكونّحكمّال2ألنهمّص 

ّ( القولّوزورا،ّوالزورّهوّالكذبّوالكذبّحرامّباإلجماع،ّووصفّهللاّنفسهّفيّعجزّاآليةّ َّّللاَََّّلَعف وٌّ َوِإنَّ

.ّإذّبالعفوّوالغفرانّألنهّالّيعفوّويغفرّإالّعنّالمذنبين،ّأيّيعفوّعماّكانّمنكمّفيّحالّالجاهليةّ)َغف ورٌّ

يكونّالمظاهرّبنصّاآليةّقدّوقعّفيّالحرام،ّلذاّالّبدّأنّيكفرّعنّذنبهّهناّحتىّيمكنهّأنّيعودّإلىّ

ّالظهارّ عل ّج  ّفقد ّالجاهلية. ّفي ّكان ّكما ّأبديا  ّتحريما  ّالظهار ّحكم ّيعد ّولم ّمنها، ّالتيّظاهر زوجته

ّتحريما ّمؤقتا ّللوطءّالّمؤبدا ّوالّطالقا ّوكفارتهّهوّعتقّالرقبة.

وذكرّمحمدّشلتوتّفيّكتابهّاإلسالمّعقيدةّوشريعةّ)ّللنظرّبعدّذلكّكيفّرفعّهللاّشأنّالمرأة،ّّّّّّ

ّ ّللرسول ّومحاورة ّمجادلة ّوجعلها ّرأيها، ّاحترم ّواحدّوكيف ّحديث ّفي ّوإياه َّيْسَمع ّ( وجمعها َوَّللاَّ 

َرك َما ّآّ)َتَحاو  ّأن ّلنعلم ّخالدا ، ّعاما  ّتشريعا  ّوجعله ّرأيها ّقرر ّالشريعةّوكيف ّفي ّوأحكامه ّالظهار يات

اإلسالميةّوفيّالقرآنّالكريم،ّوأنّسورةّالمجادلةّلمّتكنّإالّأثرا ّمنّآثارّالفكرّالنسائي،ّوصفحةّإلهيةّ

ّاحترامّاإلسالمّلرأيّالمرأة،ّوأنّاإلسالمّالّيرىّالمرأةّمجردّ ّعلىّمرّالعصورّصورة ّنلمحّفيها خالدة،

ّ.3نماّهيّمخلوقّعاقلّمفكرّلهّرأيّوللرأيّقيمتهّووزنه(زهرة،ّينعمّالرجلّبشمّرائحتها،ّوإ

                                                 

،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّلبنان،11/118ّالطبري،ّأبوّجعفرّمحمدّبنّجريرّالطبري،ّجامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآنّّ-1
ّم.1980هـ،1408ّ

ّ.6/576ابنّكثير،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّّ-2
ّم.1997هـ،17ّ،1417ّ،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّط227محمدّشلتوت،ّاإلسالمّعقيدةّوشريعة،ّصّّ-3
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ّأهميتهاّّّّّّ ّفي ّتقل ّال ّللدولة ّاالجتماعي ّالبناء ّفيّمسيرة ّدور ّللمرأة ّكان ّأيضا  ّالصحابة وفيّعهد

ّأميرّ ّوهو ّخالفته ّفي ّالخطاب ّبن ّعمر ّثعلبة ّبنت ّخولة ّاستوقفت ّوقد ّالرجل، ّجهود ّعن وقيمتها

يماّيلي:ّ)ّقالتّلهّقفّياّعمرّفوقفّلهاّودناّمنهاّوأصغىّإليها،ّوأطالتّالمؤمنين،ّوذكرّالقصةّقتادةّف

الوقوفّوأغلظتّلهّالقول،ّأيّقالتّهيهاتّياّعمرّعهدتكّوأنتّتسمىّع ميرا ّوأنتّفيّسوقّعكاظ،ّ

حتىّسميتّأميرّالمؤمنين،ّفاتقّهللاّفيّالرعية،ّوأعلمّأنهّمنّخافّالوعيدّقربّعليهّالبعيد،ّومنّخافّ

شيّالفوت،ّقالّأحدّالحاضرينّقدّأكثرِتّأيتهاّالمرأةّعلىّأميرّالمؤمنين،ّفقالّعمرّدعها،ّوفيّالموتّخ

روايةّقالّلهّقائل:ّحبستّالناسّألجلّهذهّالعجوز،ّفقال:ّويحكّأوتدريّمنّهذه؟ّقال:ّالّقال:ّهذهّ

فّعنيّإلىّالليلّامرأةّقدّسمعّهللاّشكواهاّمنّفوقّسبعّسموات،ّهذهّخولةّبنتّثعلبةّوهللاّلوّلمّتنصّر

ّحتىّتقضيّ ّإليها ّأرجع ّثم ّفأصليها ّالصالة، ّتحضر ّأن ّإال ّحتىّتقضيّحاجتها، ّانصرفتّعنها ما

ّ.1حاجتها(

فقصصّالمرأةّفيّالقرآنّفيهاّمنّالعبرّوالدروسّالمستفادةّوالمعجزةّوهذهّالقصصّذاتّأهميةّكبيرةّّّّّّ

ّقهاّفيّحياتنا.فيّحياةّالمسلمين،ّلذاّيجبّأنّنأخذهاّفيّاعتبارناّونطب

 الخاتمة

الحمدّهللّالذيّوفقنىّإلكمالّهذاّالبحثّوالذيّأتمنىّأنّأكونّقدّوفقتّإلىّتحقيقّأهدافه،ّومهدتّ

السبيلّللتفكيرّأكثرّفيّقضاياّالمرأةّوتبيينّمكانتهاّالتيّأعطاهاّلهاّاإلسالم،ّوذلكّمنّخاللّالقصصّ

العبرةّوالعظة،ّوذلكّفيّعهودّاألنبياءّالسابقينّوعهدّالتيّوردتّفيّالقرآنّالكريم،ّوالتيّكانتّبهدفّ

ّ.ّفقدّأوردّالقرآنّالنموذجّالحسنّوالسي ئّللمرأةّقبلّاإلسالمّوبعده.النبي

ّأهمّماّتوصلّلهّالباحث:

 القرآنّالكريمّمعجزّومليءّبالقصصّالتيّتعكسّصورةّالمرأةّالمشرقّوالمظلم. -1

                                                 

ّم.1989،ّدارّالقلم،ّدمشق،4/290ّحياةّالصحابة،ّمحمدّيوسفّالكاندهلوي،ّّ-1ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

498 

وجعلهاّمحاورةّللرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّلذاّالّبدّأنّتعطىّالمرأةّاحترمّالقرآنّالكريمّرأيّالمرأةّ -2

 فرصةّللتفاوضّفيّجميعّشؤونهاّوهذهّرسالةّللرجالّبصفةّخاصة.

يحرمّعلىّالجميعّالخوضّفيّأعراضّالناسّألنّالعبرةّبعمومّاللفظّالّبخصوصّالسبب.ّوهكذاّ -3

 هلل.فيّجميعّأحكامّالقرآن.ّويجبّأنّتكونّالعطيةّفيّأيّشيءّ

 عدمّالتساهلّفيّأمرّكفارةّالظهار،ّوجميعّاألحكامّالتيّجاءتّمفصلةّفيّالقرآنّالكريم. -4

تصلحّأنّتكونّالمرأةّعلىّرأسّالدولة،ّوالنموذجّالذيّصورهّالقرآنّفيّشخصّبلقيسّالتيّكانّ -5

 حكمهاّراشداّوشوريا،ّحيثّقادتّقومهاّلإلسالم.

 جلّالعقيدةّوضربّهللاّالمثلّبآسية.المرأةّيمكنّأنّتتحملّأقصىّصنوفّالعذابّمنّأ -6

ّيجبّأالّيغترّالرجلّبأنهّ -7 ّلذا ّوالزواج، ّوالتربية ّالميالد ّاألنبياءّمنذ للمرأةّالدورّالفعالّفيّحياة

ّأفضلّمنّالمرأة،ّبلّيتكامالن.

ّيوصيّالباحثّباآلتي:

التيّوردتّربطّالمرأةّبالقرآنّومقاصدهّفيّالحياةّوذلكّمنّخاللّتسليطّالضوءّعلىّفهمّاألحكامّ -

 فيهّوفهمهاّفهماّصحيحا.

 أنّتهتمّالمدارسّالثانويةّوالجامعاتّبتدريسّالموادّالتيّتخصّالمرأةّخاصةّالكلياتّالمتخصصة. -

 علىّالدولةّأنّتهتمّبإنشاءّدورّللنساءّكدورّالمؤمناتّلتتلقىّدروساّفقهيةّوأسريةّمفيدة. -

يّأنّتتوخىّالبرامجّالتوعويةّالتيّتساعدّعلىّاإلذاعاتّوأجهزةّاإلعالمّوبرامجّالتواصلّاالجتماع -

فيّنشرّالعلمّالشرعي،ّواالهتمامّبفتاوىّالنساء،ّواختيارّمتخصصينّفيّشأنّاألسرةّوقضاياها،ّحتىّ

 يتخرجّنساءّيكنّنبراساّألسرهنّمستقبالّإنّشاءّهللا.

 

 فهرس المصادر والمراجع:
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 القرآنّالكريم -1

هللا.ّالمعروفّبابنّالعربي،ّتحقيقّعلىّمحمدّالبجاوي،ّدارّأحكامّالقرآن،ّألبيّبكرّمحمدّبنّعبدّ -2

ّالفكرّالعربيّ)ّد.ّت(.

اإلصابةّفيّتمييزّالصحابة،ّشهابّالدينّأبيّالفضلّبنّعليّمحمدّعلىّالعسقالني،ّالشافعي،ّ -3

 م.1989ه1409ّدارّالفكر،ّ

 م.1997هـ،17ّ،1417ّاإلسالمّعقيدةّوشريعة،ّمحمدّشلتوت،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّط -4

،ّطبعةّدار5/295ّالبحرّالمحيط،ّاإلمامّمحمدّبنّيوسفّالشهيرّبأبيّحيانّاألندلسيّالغرناطي،ّ -5

ّهـ.2ّ،1411إحياءّالتراثّالعربي،ّط

التحفةّالمستطابةّفيّكراماتّبعضّالصحابة،ّرشيدّالراشدّالتاذقيّالحلبيّبنّمصطفىّبنّراشد،ّ -6

 هـ.1390،ّحلب،3ّ،ّط136ّ–134ّص

 .1984والتنوير،ّمحمدّالطاهرّبنّعاشور،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّتونس،ّالتحريرّ -7

8- ّ ّالرازي، ّالدين ّفخر ّالكبير، ّط8/199التفسير ّبيروت، ّالتراثّالعربي، ّإحياء ّدار ،4ّ هـ،1422ّ،

 م.2001

 الجامعّألحكامّالقرآن،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمدّاألنصاريّالقرطبي،ّالهيئةّالمصريةّللكتاب. -9

ّالبّ -10 ّجامع ّبنّجريرّالطبري، ّأبوّجعفرّمحمد ّالطبري، ّدار11/118ّيانّعنّتأويلّآيّالقرآن، ،

 م1980هـ،1408ّالفكر،ّبيروت،ّلبنان،ّ

ّ،ّالقاهرة،ّ)ّد.ّت(.1الرسالة،ّمحمدّبنّإدريسّالشافعي،ّتحقيقّمحمدّشاكر،ّطّ -11

االستيعابّفيّمعرفةّاألصحاب،ّأبوّعمرّيوسفّبنّعبدّهللاّبنّمحمدّبنّعبدّالبر،ّتحقيقّعليّّ -12

 محمدّالبجاوي،ّدارّالنهضةّللطباعةّوالنشر،ّالفجالة،ّالقاهرة،ّدارّصادرّبيروت،ّ)ّد.ّت(.
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13- ّّ ّبيروت، ّالعلمية، ّالكتب ّدار ّطبعة ّتيمية، ّابن ّالرسول، ّشاتم ّعلى ّالمسلول هـ،1398ّالصارم

 م.1978

إغاثةّاللهفانّمنّمكائدّالشيطان،ّاإلمامّشمسّالدينّأبوّعبدّهللاّمحمدّأبيّبكرّالدمشقيّالمعروفّّ -14

هـ1425ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّطّ–بابنّالقيمّالجوزية،ّمكتبهّنزارّمصطفىّالباز،ّمكةّالمكرمة

 م.2004ّ-

لزمخشريّالمعتزلي،ّطبعةّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّاألقاويل،ّمحمودّبنّعمرّاّ -15

 هـ.1407دارّالريانّللتراث،ّ

ّطّ -16 ّلبنان، ّبيروت، ّاالجتماعية، ّالعلوم ّدار ّالحو ال، ّفهد ّسوسن ّالقرآني، ّالتصور ّفي ،1ّالمرأة

ّم.2004ه،1425ّ

ّه،1ّ،1421السالم،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّالقصصّالقرآني،ّد.أحمدّمحمدّالشرقاوي،ّدارّالمرأةّفيّ -17

 .م2001

 ه.1406،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،1ّبنّعيسىّالسرخسي،ّطّالمبسوط،ّمحمدّ -18

 هـ.1413النكتّوالعيون،ّأبوّالحسنّالماورديّالبصري،ّطبعةّدارّالصفوة،ّمصر،ّّ -19

بدائعّالصنائعّفيّترتيبّالشرائع،ّاإلمامّعالءّالدينّبنّمسعودّالكاسانيّالحنفي،ّمكتبةّالبحوثّّ -20

 م.1996هـ،1ّ،1417ّوالدراسات،ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشر،ّط

ّوأوالدهّّ -21 ّالحلبي ّالبابي ّمصطفى ّومطبعة ّمكتبه ّشركة ّالمراغي، ّمصطفى ّأحمد ّالمراغي، تفسير

 م.1974-5ّّ،1394بمصر،ّط

تفسيرّالقرآنّالعظيمّالمعروفّبتفسيرّالمنار،ّمحمدّرشيدّرضا،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّّ -22

 م2002هـ،1ّ،1423ّط
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،1ّاءّإسماعيلّبنّكثيرّالقرشيّالدمشقي،ّدارّابنّكثير،ّبيروت،ّطتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّأبوّالفدّ -23

 م.1994هـ،1415ّ

ّطّ -24 ّالفكر، ّدار ّالعسقالني، ّحجر ّبن ّعلي ّبن ّأحمد ّالدين ّشهاب ّاإلمام ّالتهذيب، ،1ّتهذيب

 م.1984ه،1404ّ

ّالمؤسسةّّ -25 ّالمدني، ّمطبعة ّخان، ّصديق ّمحمد ّللنسوة، ّورسوله ّهللا ّعن ّثبت ّبما ّاألسوة حسن

 ،ّمصر.السعودية

 م.1989حياةّالصحابة،ّمحمدّيوسفّالكاندهلوي،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّّ -26

سننّالترمذي،ّأبوّعيسىّمحمدّبنّعيسىّبنّسورةّالترمذي،ّكتابّتفسيرّالقرآن،ّبابّتفسيرّسورةّّ -27

 ،ّ)ّد.ّت(.1،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّط328ّ/5األحزاب،ّ

ّزكّرّ -28 ّأبو ّاإلمام ّالنووي، ّبشرح ّمسلم ّالتراثّصحيح ّإحياء ّدار ّالنووي، ّشرف ّبن ّالدين ّمحي يا

 العربي.

 م.1996ه،25ّ،1417ّفيّظاللّالقرآن،ّسيدّقطب،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّطّ -29

 فيّرحابّالتفسير،ّعبدّالحميدّكشك،ّالمكتبّالمصريّفيّالحديث،ّالقاهرة،ّ)ّد.ّت(.ّ -30

حجرّالعسقالني،ّدارّالريانّفتحّالباريّبشرحّصحيحّالبخاري،ّاإلمامّالحافظّأحمدّبنّعليّبنّّ -31

 .م1981ه،2ّ،1409للتراث،ّط

فتحّالقديرّالجامعّبينّفنيّالروايةّوالدرايةّمنّعلمّالتفسير،ّمحمدّبنّعليّبنّمحمدّالشوكاني،ّّ -32

 م.1964هـ،2ّ،1383ّمطبعةّمصطفىّبابيّالحلبيّوأوالدهّبمصر،ّط

ّطّ -33 ّالرياض، ّالسلف، ّأضواء ّمكتبة ّدار ّالسعدي، ّالرحمن ّعبد ّاألنبياء، هـ،3،1419ّقصص

 م.1999ّ

 م،2001ه،4ّ،1422ولى،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،ّطقصصّالقرآن،ّمحمدّجادّالمّ -34
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 .3قصصّاألنبياء،ّعبدّالوهابّالنجار،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّطّ -35

ّطّ -36 ّبيروت، ّابنّكثير، ّدار ّالهاشمي، ّالمنعم ّعبد ّالكريم، ّفيّالقرآن 1ّقصصّالنساء هـ،1408ّ،

 م.1988ّ

 لطائفّاإلرشادات،ّاإلمامّعبدّالكريمّالقشيري،ّطبعةّدارّالكتابّالعربي،ّالقاهرة.ّ -37

ّللطباعةّّ -38 ّالفكر ّدار ّاإلفريقي، ّمنظور ّبن ّمكرم ّبن ّالدينّمحمد ّجمال ّالفضل ّأبو ّالعرب، لسان

 م.1990ه،1ّ،1410والنشر،ّطّ

 معجمّمفرداتّألفاظّالقرآنّالكريم،ّللراغبّاألصفهاني،ّدارّالفكرّبيروت.ّ -39
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 :الملخ ص

ّالن اِس،ّّّّّّ ّبيَن ّللت واصِل ّاألمثَل ّالوسيلَة ّبوْصِفِه ّالحواِر ّعلىّموضوِع ّفيّالت ركيِز ّالبحِث ّأهم ي ة تكمن 

ّ ّاختص  ّوقد ّالن اِس، ّبيَن ّالن فسي ِة ّالط مأنينِة ّإلىّتحقيِق ّوصوال  ّومناقشِتِه، ّالر أِي ّإلبراِز ّاألنسَب والط ريقَة

ّالحواَرّكأداٍةّأ ولىّلنشِرّا محِةّعلىّيِدّاألنبياِء،ّومْنّجانٍبّآخَرّفقْدّالقرآن  ّرسالِةّاإلسالِمّالس  عوِةّوبثِ  لد 

ابقِة،ّوفيّتوضيِحّمسائِلّالعقيدِة،ّوتهيئِةّالن فِسّ ّالحواَرّأهم ي ة ّبالغة ّفيّسرِدّقصِصّاألممّالس  أولىّالقرآن 

ّمن ْذت  ّات خ  ّوقد ّالكوِن، ّفي ّاإلعجازي ِة ّاألسراِر ّلتقب ِل ّعلىّّالبشري ِة وِء ّالض  ّإللقاِء ّأدل ة  ّالقرآني ِة اآلياِت

ّبهاّالقرآن. ّاألدبي اتّالحواري ةّال تيّاختص 

اّّّّّّ ّواصطالح  ّلغة  ّالحواِر ّمعنى ّبتوضيِح ّمبتدئ ا ّالبحِث ّإنجاِز ّفي ّمتكامٍل ّمنهٍج ّعلى ّاعتمدت  وقد

ّالحوارِّ ّبيَن ّالفرِق ّببياِن ّثم  ّالل غوي ة، ّالمعاجم ّأهمِ  ّإلى ّذلَكّّبالر جوِع ّوبعد ّوالمناظرة، ّوالجدِل المقصوِد

ّفيّ ّوالواقعة ّعلىّتلكّاألدبي ات، اهدة ّالش  ّعلىّاآلياِت ّباالعتماد ّاألدبي اتّالحواري ة االنطالقّإلىّرصد

ّإلىّ ّمنو ه ا ّأقوامهم، ّإلى ّالمرسلين ّاألنبياء ّأو ابقة، ّالس  ّقصصّاألمم ّتروي ّال تي ّالقرآني ة ور ّالس  سياق

اّالمعانيّاإلجمالي ةّ رح،ّوفيّآخرّالبحِثّكنتّحريص  والت فسيري ةّلآلياِت،ّباالعتماِدّعلىّكتِبّالت فسيرّوالش 

ّإليهاّفيّسياِقّالبحِث. لت  ّعلىّإعدادّحصيلٍةّبالن تائِجّال تيّتوص 
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Abstract 

Literary ethics in Quranic stories 

Atef Khalf Suleiman Ayayadh 

ّ 

ّّّThe importance of research is to focus on the topic of dialogue as the best 

means of communication between people, and the most appropriate way to 

highlight and discuss the opinion, and to achieve psychological peace among 

people, has been the Koran dialogue as a first tool to spread the call and 

broadcast the message of Islam tolerated by the prophets, The Qur'an is of 

great importance in narrating the stories of the previous nations, clarifying 

issues of faith, and preparing the human soul to accept the miraculous 

secrets in the universe. Meeting highlighted the talk literature singled out by 

the Koran. 

ّّّIt was based on an integrated approach to the achievement of research 

beginning with clarifying the meaning of the dialogue language and 

terminology by reference to the most important linguistic dictionaries, and 

then the difference between the dialogue intended, debate and debate, and 

then start to monitor the dialogue literature relying on the verses witness to 

those literature, Tell the stories of the previous nations, or the prophets sent 

to their people, referring to the meanings of the total interpretation of the 
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verses, relying on the books of interpretation and explanation, and in the end 

of the research I was keen to prepare the outcome of the results that Late in 

the context of research. 

ّ

ّ

 اآلداب الحواري ة في القصص القرآني ة

مة البحث:  مقد 

ّنزاع اّّّّّّ َّشِهَدْت ّال تي ّالمواطِن ّمن ّكثيٍر ّفي ّبالغيٍ  ّكأسلوٍب ّالكريِم ّالقرآِن ّفي ّالِحوار  ّاْست ْعِمَل لقد

ّوبياِنّ ّاألذهاِن، ّفي ّالحقيقِة ّإلىّترسيِخ ّوصوال  ليِل، ّالد  ّوإْثَباِت ِة ّالحج  ّإقامِة ّفي ّعقليًّا ّوخالف ا خطابيًّا،

محِةّاألساِسّال ذيّب ِنَيْتّعليِهّلغة ّالق ه ّال ذيّعل َمّالبشري ةّقيَمّاإلنساني ةّالس  رآنّال تيّهيّلغة ّاإلسالِمّومنهج 

"ّ ّوليٍن ّوروي ٍة ّحكمٍة ّبكل  ّأجمعين ّللن اِس ّاإلصالَح "ّ ّوتحق ق  ّالنُّفوِس، ّفي ّاألمَن ّتبعث  ّ(1)ال تي ّوتبثُّ ،

ّ ّكل ه ّذلَك ّومبعث  ّالن اِس، ّبيَن ّفيما ّواالرتياَح ّواالطمئناَن كينَة ّالليِنّالس  ّعلى ّالقائم ّاإلقناعي  الحوار

ّوالوسطي ة،ّوتقب لّاآلخر.

ّمبدِأّّّّّّ ّلترسيِخ ابقِة؛ ّالس  ّاألمِم ّمن لين ّقصصّاألو  ّفيّتصويِر ّالقرآِن ّفي ّالحواِر ّأسلوب  ّتجل ى وقد

ّغايَةّال ّيحق ق  اعيّإلىّالت واصِلّوالت عارِفّكمقصٍدّشرعيٍ  ّالحنيِفّالد  ت عايِشّبيَنّالحواِرّفيّدينناّاإلسالمي 

ع ْوب اَّوَقَبْاِئَلِّلَتَعْاَرف ْوْاّ" ّتعالى:ّ"َّوَجَعْلَنْاك ْمّش  ّيقول  ّ.(2)الن اِسّواالستخالِفّفوَقّاألرِضّوعمارِتها،ّحيث 

ّعلىّااللتزاِمّبها،ّومنّّّّّّ ّإليها،ّوحثَّ ّالكريم  اّبضوابَطّدعاّالقرآن  د  ّأْنّيكوَنّمحد  ّالبدَّ ّالن اضج  والحوار 

ّإبداِءّهذِهّ اّوهادف اّيتقب ل ه ّاآلخروَن،ّفحسن  ه  ّمنّحوارِهّحوار اّبن اء ّوموج  وابِطّتحل ْيّالمرِءّبصفاٍتّتجعل  الض 

                                                 

،ّعبدّالر حمن،ّالت ربيةّبالحوار،ّدارّالفكرّالمعاصر،ّبيروت،ّطّ-1 ّ.66م،ّص1ّ،2000الن حالوي 
ّ.13اآلية:ّسورةّالحجرات،ّّ-2
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ّبالعلِمّواألدل ِةّالواقعي ةّ ن  ّبمستواه ،ّوكذلَكّالت حص  ّلغِةّالحواِرّواالرتقاء  ّالقوِلّمنّشأِنِهّتدعيم  الر أِيّوتهذيب 

،ّمَعّاألخِذّبعيِنّاالعتباِرّوالموضوعي ِةّالبعيدةّعنّال ت كل ِفّوالت صن ِعّوالجموِد،ّواالنحراِفّوالت طر ِفّالفكري 

ّفيّتوجيِهّالحوار،ّوبناَءه ّعلىّأساٍسّراسٍخّبي ٍنّوبعيٍدّعنّااللتباِسّوالغموِضّواالنحياِز. ّّواألهم ي ِةّالت در ج 

ّفيّّّّّّ ّوالمراودِة ّعلىّمعنىّالر جوِع ّيدل  ّال ذيّ" ّ)حَوَر( ِة ّماد  ّعلىّأصِل ّمبنيٌّ ّالحواِر ّمفهوِم وتحديد 

"ّ ّالمخاطبِة ّفي ّالمنطِق ّمراجعِة ّأو ّالحواِرّ(1)الكالِم، ّأسلوِب ّعلى ّتدل  َتها ّوماد  ّالقوِل ّألفاَظ ّأن  ّكما ،

داتهاّاللفظي ةّالمختلفةّالمتبادِلّبينّطرفيِنّمنّالن اِسّحوٍلّقضي ٍةّمنّال قضايا،ّوقدّوردْتّمادةّ)حوَر(ّبتعد 

ّ.(2)فيّالقرآِنّالكريِمّأكثَرّمنّألٍفّوتسعمائِةّمر ةّ 

ّغايَةّّّّّّ ْي ّيؤد  ّمعنىّمشترٍك ّحوَل ّتدور  ّفيّمجمِلها ّلكن ها ّحصر ها، ّالّيمكن  ّللحواِر ّتعريفاٌت وهناَك

ّالتّ  دْت ّتعد  ّطرفيِن،ّوقْد ّبيَن ّالكالِم ّفيّفلٍكّتداوِل ّتدور  ّأكثَرها ّلكنَّ ّالحواِر، ّللفظِة ّاالصطالحي ة عريفات 

ّفيّاإلدالِءّ ّالهدوء  ّعليهما ّيغلب  ّأوّمجموعتيِن ّبينّطرفيِن ّمتداوال  ّأوّكالم ا ّحديث ا ّتتَضمَّن  ّفهَي واحٍد،

ّنّاآلياِت،ّومنها:بالر أِي،ّواالستماِعّللر ْأِيّاآلخِر،ّوقْدّورَدّهذاّالمعنىّفيّالقرآِنّالكريِمّفيّعدٍدّم

َّنَفر ا َّوأََعزُّ ِّمنَكَّماال  ّ.(3)" _ّقول ه ّتعالى:ّ"َّوَكاَنَّله َّثَمٌرَّفَقاَلِّلَصاِحِبِهَّوه َوّي َحاِور ه َّأَناَّأْكَثر 

"_ّقول هّتعالى:ّ"َّقاَلَّله َّصاِحب ه َّوه َوّي َحاِور ه َّأَكَفْرَتِّبالَِّذيَّخَلَقَكِّمنّت َراٍبّث مَِّّمنّ ّ .(4)نُّْطَفٍةّث مََّّسوَّاَكَّرج ال 

ّتَّ َِّوَّللاَّ َّيْسَمع  َّّللاََّّ_ّقول هّتعالى:ّ"َّقْدَّسِمَعَّّللاَّ َّقْوَلّالَِّتيّت َجاِدل َكِّفيَّزْوِجَهاَّوَتْشَتِكيِّإَلىَّّللاَّ َرك َماِّإنَّ َحاو 

ّ.(5)َسِميٌعَّبِصيٌرّ"

                                                 

ّجّ-1 ّالعرب، ّلسان ّمكرم، ّبن ّمحم د ين ّالد  ّجالل ّالفضل ّأبو ّمنظور، ّد.ت(،4ّابن ّلبنان،) ّبيروت، ّصادر، ّدار ،
ّ.219ص

ّ.578صّ-554م،ّص1981عبدّالباقي،ّمحم دّفؤاد،ّالمعجمّالمفهرسّأللفاِظّالقرآِنّالكريِم،ّدارّالفكِر،ّبيروت،ّّ-2
ّ.34سورةّالكهف،ّاآلية:ّّ-3
ّ.37كهف،ّاآلية:ّسورةّالّ-4
ّ.1سورةّالمجادلة،ّاآلية:ّّ-5
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ّبالّّّّّ ّوات صاال  ّقرب ا ّاأللفاِظ ّأكثِر ّالخطاِبّومن ّفي ّالمنازعِة ّمعنى ّمن ّالمأخوذ ة ّالجدِل ّلفظ ة حواِر

ّالحواِرّ ّعلىّعكِس ّواعتباطي ٌة، ّخصومٌة ّغالب ا ّالجدَل ّويصحب  ّطرفيِن، ّبيَن ّالر أِي ّفيّفرِض والمبالغِة

ّ ّمن ّسمٌة ّتخل َله  ّإذا ّجدال  ّالحوار  ّيتضم ن  ّوقْد ّالر أِي، ّإبداِء ّفي ِد ّوالت ود  ّالمالطفِة ّعلى سماِتّالمبني 

خريِةّأوّالم راوغِةّ ِبّوالت حي ِزّللر أِيّال ذيّالّي ْبَنْىّعلىّمنطقي ٍةّمدع مٍةّبدليٍل،ّأوّأْنّيكوَنّبدافِعّالس  الت عص 

فيّالحديِث،ّأوّالت جريِحّواالستهزاِءّبالمحاوِرّاآلخر؛ّلذاّقرَنَّّللا  ّالجدَلّمَعّالمجادليَنّبكلمِةّ)ّأحسن(،ّ

َّوَجْاِدلّْ ": ّيقول  ّ"حيث  َّأْحَسن  ِّهَي ِّبْالَِّتْي ْم ه 
(1)ّ ْ ِّإالَّ ّاْلِكَتْاِب ّأَْهَل ّت َجْاِدل ْوْا َّواَلْ ": ّيقول  ّوحيث  ِّهَيّ، ِبْالَِّتْي

" ّ.(2)َأْحَسن 

ّال ذيّّّّّّ ّبالحواِر ا ّمنّالحواراِت،ّبدء  ّبنماذَجّكثيرٍة ّالكريمِة وِر ّفيّكثيٍرّمنّالس  ّالكريم  ّالقرآن  ّحِفَل وقْد

ّوأنبياِئِه،ّ ِ َّّللا  ّبيَن ّوحواراٍت ّاألرِض، ّفي ّواستخَلَفه  ّآدَم ّخلَق ّعندما ّومالئكِتِه _ ّوجلَّ َّّللا ِ_عز  ّبيَن داَر

ّالّ  ّواألقواِم ّالر سِل ّبيَن ّوالمنافقينّوالمؤمنين،ّوحواراٍت ّالن اِر ّوأهِل ّالجن ِة ّأهِل ّوأخرىّبيَن ّإليهم، ذينّب ِعث ْوا

ادةّالط غاِةّالمستكبرينّكفرعونّوهامانّوقارونّوأتباِعهمّمم نّكانواّيول وَنّعليهمّ وحواراٍتّبيَنّالملوِكّوالس 

ّظلم اّوعدوان ا.ّّ

ّهذاّاألسلوَبّقدّاْست خِدَمّألغراٍضّمتنو عٍةّوبالوقوِفّعلىّالكثيِرّمنّهذهّالمواضِعّالحوارِّّّّّّ ي ِةّنلحظ ّأن 

ّلمجرياِتها،ّ اّاألحداَثّوناقال  ومتباينٍة،ّولْمّيكنّمقتِصر اّعلىّغرٍضّواحٍد،ّفقْدّبرَزّفيّآياٍتّقرآني ٍةّراصد 

ّفيهاّليؤكّ  ،ّوفيّآياٍتّأخرىّجاءّالحوار  ّعنّالقصصّالقرآني  ِةّوذلَكّفيّاآلياِتّال تيّتتحد ث  َدّعلىّالحج 

ِ،ّوفيّآياٍتّأخرىّجاَءّكأداٍةّمحوري ٍةّمتمركزٍةّحوَلّأهداِفّ امغِةّعلىّوحداني ِةَّّللا  والبرهاِنّوإرساِءّاألدل ِةّالد 

ماوي ِةّبدعوِةّالن اِسّإليهاّوبياِنّحقيقِتها. ّالر سالِةّالس 

                                                 

ّ.125سورةّالن حل،ّاآلية:ّّ-1
ّ.46سورةّالعنكبوت،ّاآلية:ّّ-2
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ّفعندماّّّّّّ عوِة، ّالد  ّمراحِل ّمَع ا ّمتدر ج  ّكاَن ّاستخداَمه  ّأن  ّنجد  ّالكريِم ّفيّالقرآِن ّالحواِر وبتأم ِلّحضوِر

ّعلىّ ّللحفاِظ ّوذلَك ّعنها، ّواإلعالِن عوِة ّالد  ّانتشاِر ّمَع ا ّقياس  ّقليلة  ّالحواِر ّلغة  ّكانْت ي ة  ّسر  كانتّالد عوة 

ّأليّ  ّبعدمّاإلعالنّعنها ّالد عوة ي ِة ّفيّسر  ردي  ّالس  ّاألسلوب  ّكاَن ّلذا ّانتشاِرها؛ ّفكرَة ّآخرّيعارض  ّفريٍق

ّوالر سِلّمَعّ َثّعنّقصصّاألنبياِء ّال ذيّتحد  ّفيّالقصصّالقرآني  ّتداوال  ّمنّالمراحِلّهوّاألكثر  مرحلٍة

ّمريمّولقمان،ّوذيّالقرنينّوأصحابّالكهِفّوأصحابّالفيل ِة ّوالط وائِفّكقص  ،ّأقوامهمّوقصصّاألفراِد

؛ّفنزَلّعليهاّالعذاب،ّومنهمّ ابقِةّال تيّكذ بتّاألنبياَء،ّوأعرَضْتّعنّالحق  وأصحابّاألخدود،ّواألممّالس 

ّهود ّسي دنا ّعليهم ّوأ ْرِسَل ّوع مان، ّاليمِن ّبيَن ّاألحقاِف ّأرِض ّفي ّيسكنوَن ّكانوا ّال ذين ّعاٍد عليهّّ-قوم 

الم ّتعالىّبحق هم:ّ"ّ-الس  اَّصْرَصر اّ  ٌدَّفَكْيَفَّكاَنَّعَذاِبيَّون ذ رَِّكذََّبْتَّعا وقدّقالَّّللا  ِإنَّاَّأْرَسْلَناَّعَلْيِهْمِّريح 

َّنْحٍسّم ْسَتِمر ٍّ ْنَقِعرٍّ  ِفيَّيْوِم َّنْخٍلّم  ّأَْعَجاز  ْم ّاْلق ْرآَنّ  َفَكْيَفَّكاَنَّعَذاِبيَّون ذ رِّ َتْنِزع ّالنَّاَسَّكَأنَّه  ْرَنا َّيسَّ َوَلَقْد

ِكرٍِّللذِ ْكِرَّفَهْلّ ّ.(1)" ِمْنّم دَّ

ّّّّّّ ،ّفمنّالجمِلّالحواري ةّال تيّجاءْتّتحمل  ّبنية ّالجملةّالحواري ةّتحَتّماّيسم ىّاإلعجاَزّالبياني  وتدخل 

َّله ّ َفَّوِإنَّا َّعَلىّي وس  َّتْأَمنَّا َّلَكّاَل َّما َّأَباَنا َّيا ّقال وْا ّيوسف:ّ" ّقول هّتعالىّفيّسورِة ّالمظهَرّاإلعجازي  هذا

اَّيْرَتْعَّوَيْلَعْبَّوِإنَّاَّله َّلَحاِفظ وَنّ"َلنَّ ابقتينّجاَءْتّ،ّ(2)اِصح وَنَّأْرِسْله َّمَعَناَّغد  فالجملّالحواري ةّفيّاآليتينّالس 

ّيوسفّال ذيّكاَنّخائف اّمنّ ّمنّوالِد ّالحواري ةّالمرتقبِة ّللجملِة ّيوسف،ّوقدّكانْتّسابقة  علىّلساِنّإخوِة

َّأنّذهاِبّيوسَفّمعّ ّذلكّالخوفّفيّقوِلِهّتعالى:ّ"َّقاَلِّإنِ يَّلَيْحز ن ِنيَّأنَّتْذَهب وْاِّبِهَّوَأَخاف  إخوِته،ّويبرز 

َّوَأنت ْمَّعْنه َّغاِفل وَنّ" ّ.(3)َيْأك َله ّالذِ ْئب 

عاِءّإخوِةّيوسفّعلىّحرِصهمّوحفاظهمّّّّّ ّفالالم ّفيّلفظتي)ّلناصحون،ّلحافظون(ّمنّأدواِتّتأكيِدّاد 

ّال ذيّ ّالمزي فةّألخيهم ّخالِصّني تهم ّإلىّإثباِت ّال تيّرمْت ّالحواري ة ّوردتّفيّالجملِة ّوقْد علىّيوسف،

                                                 

ّ.22ّ-18سورةّالقمر،ّاآليةّّ-1
ّ.12ّ-11سورةّيوسف،ّاآلية:ّّ-2
ّ.13سورةّيوسف،ّاآلية:ّ-3
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ّفيّ ّالملمحّالبياني  ّابنّاألثيرّلهذا ّأشاَر ّوقد ّالخالَصّمنه، ّنفوسهم ّلهم لْت ّسو  ّبعدما رَّ ّالش  ّله ضمروا

الت وكيِدّفيّإظهاِرّالمحب ِةّليوسَفّواإلشفاِقّعليِه؛ّّحديِثهّعنّأسلوِبّالت أكيدّبقوِلِه:ّ"ّوقدِّجيَءّهناّلزيادةِّ

ماحَةّبإرساِلِهّمعهمّ" ليبلغواّمنّأبيهمّالس 
(1).ّ

اّّّّّّ ّتوضيح  ،ّومنّأغنىّاألمثلِة ّوأسلوِبّالعرِضّالت قليدي  رِد ّفيّالقرآِنّمغني اّعنّالس  ّالحوار  وقدّجاَء

ّفيهاّع ّاآلياتّالقرآني ةّلبالغِةّالحوارّسورةّيوسفّال تيّكاَنّالحوار  نصر اّأساسيًّاّومؤث ر اّوبليغ ا،ّحت ىّأن 

ّعنه . ره ّوتعب ر  ّمعّالحدِثّال ذيّتصو  ّالقارئّيتفاعل  ّالحواري ةّتجعل 

ّيبديّّّّّّ ّبحيث  ّالن اِس، ّبيَن هاِت ّوالت وج  ّواألهواِء ّالت فكيِر ّفي ّاالختالِف ّمع ّيتعاطى ّالحواِر وأسلوب 

ّلديِه، ّما ّالمحاور  ّّالط رف  ّال ذيّيجعل  ّهو ّالبارع  ّالمحاور  ّفــ" ّبها، ّاآلخِر ّالط رِف ّإقناَع ا ّجاهد  ويحاول 

"ّ ّحوَله  ّومن ّناظريّصاحِبه ّأماَم ّتتدف ق  ّاإلسالمي ة ّّ،(2)كلماتّصور ا عوة  ّالد  ّكانت ّالمنطلِق ّهذا وِمْن

ةِّ جَّ ّباَبّالمعرفِة،ّويقوم ّعلىّبياِنّالح  ّوامتالِكّالر أِيّالر اجِح.ّمسل حة ّبالِحواِرّال ذيّالّيغِلق 

ّلطرفيِهّمنّاحتراِمّالرَّأِيّوامتالِكّمهاراِتّالحواِر،ّواالبتعاِدّعنّ      ّعْنّمساٍرّالبدَّ وحت ىّالّيخرَجّالحوار 

ّالحواِر،ّواالعتداِدّ ّصخب  بالمنطِقّاالنفعاالِتّوالت سليِمّلصاحِبّالفكرِةّالوجيهِة،ّوانضباِطّالن فِسّإذاّاشتدَّ

راَعّوالت وت َرّهوّبيَنّاألفكاِرّوليَسّبيَنّاألشخاِصّ" ّهذاّالص  ِةّوالبراهيِن،ّو"ّإدراكّأن  جَّ ّ،ّ(3)والح  وقْدّقاَلَّّللا 

"ّ َّصاِدِقيَن ْنت ْم ّك  ِّإْن ّب ْرَهاَنك ْم َّهات وا ّق ْل "ّ ّمحاوٍر: ّكلَّ ا ه  ّالفكرِة،ّوموج  ّعلىّهذِه مدل ال 
،ّوقاَلّحاثًّاّعلىّ(4)

ّموجة ّحواريَّة :ّ"َّهاَّأْنت ْمَّهؤ اَلِءَّحاَجْجت ْمّاال ّمْنّيستقلُّ رايِةّفيّكثيٍرّمْنّاآلياِتّكلَّ عتماِدّعلىّالعلِمّوالدِ 

وَنِّفيَماَّلْيَسَّلك ْمِّبِهِّعْلٌمَّوَّللاَّ َّيْعَلم َّوَأْنت ْمّاَلَّتْعَلم وَنّ" ّ.ّ(5)ِفيَماَّلك ْمِّبِهِّعْلٌمَّفِلَمّت َحاجُّ

                                                 

،ّمنهجّالحوارّفيّالقرآن،ّمجل ةّالر شاد،ّعّ-1 ّ.5م،ّص11ّ،2001أبوّزيد،ّالمقرئّاألندلسي 
ّللحوار(،ّدارّالبيتّالعتيق،ّطّ-2 ّ.4م،ّص1ّ،2002الحبيب،ّطارقّبنّعلي،ّكيفّتحاورّ)ّدليلّعلمي 
ّحسن،ّمهاراتّإدارةّالحوارّوالمناقشات،ّمركزّتطويرّاألداء،ّمصر،ّطّ-3 ّ.18ّم،ّص1ّ،2000هالل،ّمحم دّعبدّالغني 
ّ.111سورةّالبقرة،ّاآلية:ّّ-4
ّ.66ّسورةّآلّعمران،ّاآلية:ّ-5
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ّالقرآِنّالكريمّعلىّات باِعّمنهِجّالحواِرّفيّإقناِعّالر افِضّبالحجِجّالعقلي ِةّفقدّدعْتّكثيٌرّّّّّّ اّلحثِ  وتأكيد 

ّاألرِضّ ّإلىّجبابرِة ّال ذينّب ِعث وا ّأنبياَءه  ّأوَصْى ّقْد َّّللا َ ّوالهدوِء،ّحت ىّأن  ماحِة ّوالس  ّإلىّالل يِن منّاآلياِت

ِّإَلْىِّفْرَعْوَنّوطغاِتهاّبالحواِرّالل يِن،ّومن ّلهما:ّ"ّاْذَهَبْا ّال ذيّأرسَلّإليِهّموسىّومعه ّأخوه ّقائال  همّفرعون 

َّطَغْى،ّ َّيْخَشىّ"ِإنَّه  َّأْو َّيَتَذكَّر  َّلَعلَّه  َّليِ ن ا َّقْوال  ّأسلوب اّهامَّا ِّمْنَّأَساليِبّأداِءّ(1)َفق واَلَّله  ،ّوهكَذاّكاَنّالحوار 

ماّو ّالس  ّاإلسالِم ّهذاّرسالِة د  ّتؤك  ّالعطرِة ّالر سوِل ّسيرِة ّفي ّالقصِص ّمن ّوكثيٌر ّاألنبياء، ّحملها ّالتي ي ِة

ّفيّمحكِمّكتاِبِه:ّ" يِنّّالمنهَجّفيّدعوِةّالن اِس،ّوتصديق اّلهذِهّالمقولِةّفقدّقاَلَّّللا  َقدّتََّبيََّنّّۖ  اَلِّإْكَراَهِّفيّالدِ 

"ّ ِّمَنّاْلَغيِ  الرُّْشد 
(2).ّ

 :الحوار في القصص القرآنيأدب       

ّكعبادِةّّّّّّ ّممارسِتها، ّعلى وا ّوأصر  ّانتهجوها ّعبادٍة ّمن ّلتحريرهم ّالبشري ة ّإلى ّالر سَل َّّللا  ّبعَث لقْد

ّ َّّللا  ّعبادِة ّإلى ّبدعوِتهم ّفقام وا ّوغيِرها، ّوالكواكِب ّواألشجاِر ّالحجارِة، ّمن ّالمصنوعِة ّوالت ماثيِل األصناِم

ّخ ّحقائِق ّوإدراِك ّهوّوحَده، ّالحوار  ّكاَن ّلذا ّالكوِن؛ ّهوّفيّهذا ّما ّفيّكل  ّالمتصر ف  ّوأن ه  ّوقدرِتِه، لِقِه

ّغي همّ ّعن ّيعودوا ّلْم ّإْن ّبمصائِرهم ّوتعريِفهم ّأقواِمهم، ّلمخاطبِة ّالر سل  ّات بَعه  ّال ذي ّاألنسب  األسلوب 

ّوضالِلهم.ّ

ّال تيّب ِعث ّوّّّّّ ّاإللهي ة ّفيّرساالِتهم ّاألنبياء  ّاعتمَد ّماّوقد ّالن اس  ّأنكَر ّبعَدما ّالحواِر ّعلىّأسلوِب ّبها ا

بِرّواإلرادةّ ّعلىّاإليمانّوالص  ّالمبنيِ  ّبالحواِر ّإلىّإقناِعِهمّإالَّ ّيكْنّمنّسبيٍل َّفَلْم وهم؛ ّبِهّوعارض  جاءوا

ِضَعْتّأ ولىّلبناِتّال ماوي ةّال تيّحملواّأمانَةّنشِرها،ّفماّأْنّو  حواِرّالهادِفّالن ابعةّمنّصدِقّالر سالِةّالس 

ماوي ةّمَعّاآلخرّالمعارِضّوالر افِضّحت ىّاعتاَدّحاملوّالر سالِةّمنّاألنبياءّ إلىّنشِرّتعاليِمّالر ساالِتّالس 

ّالكتِبّ ّخاتم  رِة؛ّوبهذاَّجاَءّالقرآن  َقهمّوآمنّمعهمّعلىّالحواِرّكمنهٍجّلمخاطبِةّالعقلي اِتّالمتحج  ومنّصد 

                                                 

ّ.44-43سورةّطه،ّاآلية:ّّ-1
ّ.256سورةّالبقرة،ّاآلية:ّّ-2



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

511 

ماوي ةّ"ّليحاوَرّاآلخرينَّ ليِل؛ّليعل مهمّكيَفّيصلوَنّإلىّقناعاِتِهّوآفاِقِهّالس  ِةّوالبرهاِنّوالد  ّعلىّأساِسّالحج 

ّ.ّّّّ(1)بالكلمِةّالحلوِةّواألسلوِبّالط ي ِبّ"

ّالفكرِة،ّومخاطبِةّّّّّّ ّإلىّأعلىّاألفِقّفيّنقِل ّقدّوصَل ّالحواَر ّأن  ّنكَتِشف  ّالكريِم وبالت عم ِقّفيّالقرآِن

ّال تيّف ِطَرْتّعلىّالط مأنينِةّوالهدوِءّواالرتياِحّوالل يِنّوالل طِف،ّوقدّدَعَمْتّكثيٌرّمنّاآلياِتّالن فِسّاإلنساني ةِّ

يِف،ّومنّهذِهّاآلياتّقول ه ّتعالى:ّ"ّ ّالس  ّبأن هّدين  يَنّاإلسالمي  عاءاتّمنّات همواّالد  هذِهّالفكرَة،ّونَقَضْتّاد 

َّله مّْ ِّلْنَت ِ َّّللاَّ ِّمَن َّرْحَمٍة ْمَّفِبَما َّله  َّواْسَتْغِفْر ْم َّعْنه  َّفاْعف  َّحْوِلَك ِّمْن وا ّاَلْنَفضُّ ّاْلَقْلِب َّغِليَظ َّفظًّا ْنَت ّك  َّوَلْو ّ

ْمِّبالَِّتيِّهَيّ(2)َوَشاِوْره ْمِّفيّاأْلَْمِرّ" ،ّوقول هّتعالى:ّ"ّاْدع ِّإَلىَّسِبيِلَّربِ َكِّباْلِحْكَمِةَّواْلَمْوِعَظِةّاْلَحَسَنِةَّوَجاِدْله 

ِّباْلم ْهَتِديَن" ّأَْعَلم  َّوه َو َّسِبيِلِه َّعْن َّضلَّ ِّبَمْن ّأَْعَلم  ّه َو َّربََّك ِّإنَّ ّموسىّ(3)َأْحَسن  ّمخاطب ا ّتعالى ّوقول ه ،

َّأْوّ َّليِ ن اَّلَعلَّه َّيَتَذكَّر  الم_ّحيَنّبعث هماّإلىّفرعون:ّ"َّفق واَلَّله َّقْوال  الةّوالس  ّ.(4)َيْخَشىّ"وهارونّ_عليهماّالص 

ّواألشخاِصّّّّّّ ّلَلمِم ّحي ة  ّبهدِفّعرِضّنماذَج ّالقصصي ة؛ ّمنّاألحداِث ّعنّكثيٍر ّالقرآن  ّأخبَرنا وقد

ّفيّ واّعنّأمِرَّّللا ِ،ّوظل واّيتخب طوَنّفيّظلماِتّغي همّوكفِرهمّوشرِكهمّوجبروِتهم،ّفكاَنّالحوار  ال ذينّصدُّ

رْتّفيّأكثرِّ ّبالتواؤمّمعّّكثيٍرّمنّالقصِصّال تيّتكر  منّسورٍةّقرآني ٍةّطريقة ّمنّطرِقّالت صويِرّالحدثي 

. ّالقائِمّعلىّالمباشرِةّفيّالن قِلّالقصصي  رِدّالت قريري  ّالس 

اّفيّالمضامينّالعقائدي ة،ّواألحداثّالمستخلصةّمنّّّّّّ ّفيّالقرآنّالكريمّمحور اّرئيس  َلّالحوار  وقدّشك 

ّالحوا ّفنجد ، ّالقصصّالقرآني  ّالحواراتّسياق ّمن ّاستنباط ها ّيمكن ّوآداب ا ّوقواعَد ا ّمنهج  ّلنا ّرسم ّقد" ر

                                                 

،ّمحمدّحسين،ّالحوارّفيّالقرآن)ّقواعده،ّأساليبه،ّمعطياته(،ّلبنان،ّدارّالمالك،ّطّ-1 ّ.8م،ّّص5ّ،1996فضلَّّللا 
ّ.159سورةّآلّعمران،ّاآلية:ّّ-2
ّ.125سورةّالن حل،ّاآلية:ّّ-3
ّ.44سورةّطه،ّاآلية:ّّ-4
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"ّ ّالقصصّالقرآني  ّذلكّفي ّيبرز  ّما ّوأكثر ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّفيّعرِضّ(1)المختلفة ّالحواِر ّولطريقة ،

ّفنوَنها. ق  هاّالقارئ ّويتذو  ِةّالقرآني ةّقيمٌةّبالغي ٌةّيعيش  ّالقص 

ّالكريمّّّّّ ّالقرآن ّأرشدنا ّفيّالمدركاتّّوقْد ّاالختالَف ّإلىّأن  ّالقرآني ة ّواآلياِت ّالمواضِع ّمن فيّكثيٍر

العقلي ة،ّوالت قديراتّاإلنساني ةّأمٌرّواقٌعّوحالةّطبيعي ةّبينّالن اس،ّومنّهناّكانّالحوارّهوّالمنهجّال ذيّ

ّجسوِرّالت واصِل،ّوخلِقّأجواءّمن ّوالر حمة،ّمَعّّيساعدّعلىّتركيِزّقاعدةّالتقارِبّفيّالتفكير،ّومد  الود 

ّإلىّ ّ"ّالد عوةّبالحكمّتعنيّتغييرّاألسلوبّحسبّالمقام،ّفمنّأصلحتهّالكلمةّالط ي بةّفالّي َصار  مراعاةّأن 

ّ.(2)غيِرها،ّومْنّأصلحْتهّالكلمةّالخشنةّفهيّالحكمةّفيّهذاّالموضِعّ"

ورّالقرآني ةّال تيّحمّّّّّ ّكثيٍرّمنّالس  ّفقدّبرزْتّفيّسياِق لْتّمضامينّاآلداِبّالحواري ةّال تيّومنّهنا

ّ ّاإلسالمي  ين ّالد  ّعلينا ّحث  ّال ذي ّالهادف ّالهادئ ّالحواري  ّلَلسلوِب ّعنوان ا ّوجعل ها ّاستنباط ها، يمكن

الحنيف،ّوهوّحواٌرّقائٌمّعلىّاإلقناِعّواإليضاِحّوالحكمةّوالموعظةّالحسنة،ّوذلكّيتجل ىّفيّقولِهّتعالى:ّ

ّ.(3)ِلَمٍةَّسَوْاٍءَّبْيَنَنْاَّوَبْيَنك ْمّ""َّتَعْاَلْوْاِّإَلْىّكَّ

َفحاِتّالقادمةّلعددّمنّاألدبياتّالحواري ةّال تيّدعاّالقرآنّإلىّالتزامها،ّوالتقيدّبهاّّّّّّ ّفيّالصَّ وسأتعرض 

ّالد عوةّالحسنىّإلىّعبادةَّّللاّ  ّإلىّتحقيقّاألهدافّالمنشودةّال تيّمبتغاها ّوجلّ -وصوال  ،ّومنّأهم ّ-عز 

ّاآلدابّالمستخلصةّمنّسياِقّاآليات:ّهذه

 : توخ ي اآلداب العامة في الحوار مع اآلخر:أو ال 
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ةّالمنقولّمنّالقول،ّودق تهّمنّقبلّالمحاورّالن اقلّللكالم،ّبحيثّّّّّّ دّهذهّاآلدابّالعامةّفيّصح  وتتحد 

َّْسِدْيَدْاّ" ،ّوي ْبَنىّعلىّ(1)الّيزيدّفيهّوالّينقص،ّحيثّقالّتعالى:ّ"َّيْاَّأيَُّهاّال ذيَنّآَمن ْوْاّاتَّق واَّّللاََّ،ّوق ْول ْواَّقْوال 

ّالمحاورَّ ّأنَّ ّوأصبَحّذلَك ه، ّبالت اليّحجج  َفْت َّضع  ّوتشت تتّأقوال ه ّمنقوالت ه، دْت ّوتعد  ّكالم ه، ّاختلَف ّإذا

ّبحديِثِه. ّمكذ ب اّالّي ْوَثق 

ّللمحاوِرّمنّاالبتعاِدّعنّالجدِلّال ذيّالّطائَلّمنه،ّوهناكّنوعانّمنّالجدلّّّّّّ ومنّجانٍبّآخرّالّبدَّ

ّالمذ ّلهما،ّوهما:ّالجدل  ّالجدَلّالباطَلّأشاَرّالقرآن  ّإلىّعدمّالخوِضّفيه،ّوسم اهّالقرآن  مومّال ذيّدعاناَّّللا 

ّبالباطِل؛ّليدحضواّبهّ ّال ذينّكفروا رينّومنِذرين،ّويجادل  ّالمرسلينّإالّمبشِ  ّتعالى:ّ"ّوماّنرسل  فيّقوِلِه

و اّ" ْواّهز  ،ّواتََّخذ ْواّآياِتْيّوماّأ ْنِذر  الحقَّ
(2)ّ.ّ

ّّّّّّ ّفإنَّ ؤالّفيّوكماّنعرف  ّمنّخاللّاستخدامّالس  المحاورةّتقومّفيّالغالبّعلىّاألسلوبّاالستفهامي 

دّاألسئلة ّفيّسياِقّالحوار؛ّإْذّالّيمكنّأنّيخلوّحوارّمنّ تبادلّالحوارّبينّالمتحاورين،ّفكثيراّماّتترد 

ّمناسبٍّ ّوبوقٍت ّوبعقالني ة ّبقدٍر ّأسئلَته ّيجبّعلىّالمحاورّأنّيختاَر ّومنّهنا ّإلىّاألسئلة، ّباإلضافة ،

ؤال،ّواالبتعادّعنّالت عقيدّوااللتواءّفيّطرحّالسؤالّبهدِفّاختبارّ ق ةّوالوضوحّفيّصياغةّالس  تحر يّالد 

ّالمحاورّومحاولةّإيقاعهّفيّالخطأّعنّقصٍد؛ّإلبداءّالقو ةّفيّالحوارّلدىّمنّيستخدمّمثلّهذاّاألسلوب.

ّالمنحىّفيّعددٍّّّّّّ منّاآلياتّالقرآني ةّفيّسوٍرّاعتمدتّعلىّالقصِصّّوقدّجاءتّاإلشارةّلمثِلّهذا

ّسألهّعنّ ّموسىّعندما ّخاطَبّسي دنا ّحينما ّالكهِفّعلىّلسانّالخضِر ّتعالىّفيّسورة ،ّكقولِه القرآني 

ّ ّعلىّالحقوق؛ّفماّكاَنّمنّالخضِرّإال  مقاصِدّأفعاِلهّال تيّبدتّللوهلِةّاألولىّانتهاك اّلإلنساني ة،ّواعتداء 

ّعل ّفيّقوِلهّتعالى:ّ"ّفاْلّتْسَأْلِنْيّعْنّشيٍءّحتَّْىّأ ْحِدَثّلَكّمنه ِّذْكر اّ"أْنّردَّ ّعليهّ(3)يِهّقائال  ،ّوحينهاّرد 

ِّبماّ ّالّتؤاِخْذِنْي ّقاَل "ّ ّفيّقوِلهّتعالى: ّالسؤالّقائال  ّفيّطرِح ّتسر َع ّأن هّقد ّأدرَك ّأْن ّبعد موسىّمعتذر ا
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،ّوالّت ْرِهْقِنْيِّمْنَّأمرْيّع سّْ ّعْنّ(1)ر ْاّ"نسيت  رّالسؤاَلّذاته؛ّمم اّجعَلّالخضَرّيعلن  ّسي دناّموسىّكر  ،ّلكن 

ّ.(2)فراِقِهّفيّقوِلِهّتعالى:ّ"ّقاَلّهَذْاِّفراٌقَّبْيِنْيّوبْينَكّ"

 : استخدام أفضل األساليب أثناء الحوار:ثانًيا

ّمنّاختيارّأسلوبّقائمّعلىّالتوازن،ّوتقديرّمواطنّضبطّالنّ ّّّّّ فس،ّواستخدامّلغةّسلسةّسهلةّإْذّالبد 

ّفيّمحكمّ بّللرأي،ّوقدّأرشدناَّّللا  خاليةّمنّالعنِتّوالغريبّمنّاأللفاظ،ّواالبتعادّعنّاالنفرادّوالتعص 

كتابهّإلىّالد عوةّإلىّسبيلهّتعالىّبالحكمةّوالموعظةّالحسنة،ّومجادلةّاآلخرينّبالحسنىّفيّقولهّتعالى:ّ

ّ.(3)الحكمِةّوالموعَظِةّالحسنِةّ""ّاْدع ّإَلْىَّسِبْيِلّربِ َكّب

ّوتقب لهّّّّّّ ّاآلخر، ّمعّالط رِف ّالمقاربِة ّمنّأجِل ّللمحاوِر هة  ّموج  ّإيجابي ة  ّتتضم نّصور ا ابقة ّالس  فاآلية

ليمّحواٌرّغيرّ ّباحترامّالط رفّاآلخر،ّوالّيراعيّالمنطَقّالس  ّالحوارّال ذيّالّيت سم  وعدمّالن فوِرّمنه،ّألن 

لتباينّفيّالفكرة،ّوأدبّالحوارّيقتضيّاحترامّآدميةّاإلنسانّاالختالفّفيّالرأيّوا"ّمتوازٍن؛ّألن هّقائٌمّعلى

ّ.(4)وإنسانيتهّ"

ّالحواَرّال ذيّاستخدمهّّّّّّ ّال ذيّاْسِتْخِدَمّفيهّالحوارّنجدّأن  وباالنتقاِلّإلىّنموذٍجّمنّالقصصّالقرآني 

ّإ ّواللجوء ّالر فِق ّعلى ّقائم ا ّكاَن َّّللا  ّإلى ّثمود ّقومه ّدعوِة ّفي ّصالح َّّللا  ّخالِلّنبي  ّمن ّالحكمِة لى

ّماّفيها،ّثم ّبعدّذلكّ َرّلهمّكلَّ ،ّإْذّجعلهمّخلفاءّفيّاألرِضّمنّبعدّعاد،ّوسخ  االستهالِلّبماّأكرمهمَّّللا 

ّلقاءّذلك،ّويشهدواّلهّبالوحداني ة،ّوالّيشركواّفيّعبادته،ّويبتعدواّعنّاإلفسادّ طلَبّمنهمّأنّيذكرواَّّللا 

                                                 

ّ.73سورةّالكهف،ّاآلية:ّّ-1
ّ.78سورةّالكهف،ّاآلية:ّّ-2
ّ.125سورةّالن حل،ّاآلية:ّّ-3
المّ-عبدّعودةّعبدّهللا،ّدراسةّبعنوان:ّأدبّالحوارّفيّالقصةّالقرآني ة/ّقصةّنوحّ-4 ا،ّجامعةّّ-عليهّالس  الن جاحّنموذج 

Al-Dirasat Al-Islamiyyahّ ،ّالبحثّمنشورّإلكتروني اّعلىّموقع:13ّالوطني ة،ّفلسطين،ّص
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َلَفاَءِّمْنَّبْعِدَّعاٍدَّوَبوََّأك ْمِّفيّاأْلَْرِضَّتتَِّخذ وَنِّمْنّفيّاألرض،ّوذلكّفيّقولِهّتعالى: واِّإْذَّجَعَلك ْمّخ  "َّواْذك ر 

ور اَّوَتْنِحت وَنّاْلِجَباَلّب ي وت اّ وِلَهاّق ص  ه  ْفِسِديَنّ"ّۖ  س  َواَلَّتْعَثْواِّفيّاأْلَْرِضّم  ِّ واّآاَلَءَّّللاَّ ّ.(1)َفاْذك ر 

ّالملمحّّّّّّ ،ّونجدّهذا راّفيّأكثرّمنّموضٍعّقرآني  ّوأقوامهمّمتكر  ّبينّأنبياءَّّللا  فيّاألسلوِبّالحواري 

اّ ّالن اِسّقساوة ّوارتداد  ّمحم دّال ذيّضرَبّأروَعّاألمثلةّفيّاالستقامةّالحواري ةّحتىّمَعّأشد  َّّللا  وخاتمهمّنبي 

،ّووقوفهمّفيّوجِهّ ،ّوإعالن اّعنّكفرهمّوإشراكهمّباّلِل  ّضراوٍةّوعداوة،ّعنّدينَّّللا  الد عوةّاإلسالمي ةّبكل 

اّالحكمةّوحاثًّاّ ّوجفاء،ّمت ِبع  ّمحافظ اّعلىّأناِتهّوحلِمهّفيّالت عامِلّمعهم،ّدوَنّشدٍ  ّسي دناّمحم داّظلَّ لكن 

َّجَعْلَناك ْمَّخاَلّ ّوعال_:ّ"ّث مَّ ّوهوّالخالفةّفيّاألرض،ّمصداق اّلقوِلهّ_جل  راّبماّأكرمهمَّّللا  ِئَفّعليها،ّومذك 

ّ.(2)ِفيّاأْلَْرِضِّمنَّبْعِدِهْمِّلَننظ َرَّكْيَفَّتْعَمل وَنّ"

ب للر أي واالنحياز إلى الذ ات:ثالًثا  : االبتعاد عن نزعة الت عص 

ّإلىّاستجابةّاألنبياءّإلىّمحاوريهمّإذاّّّّّّ فقدّأشارتّلناّالعديدّمنّاآلياتّفيّسياقّالقصصّالقرآني 

ّكيّالّ ّالن زاعّال ذيّمنّالمحتملّوقوعه؛ وا ّليفض  ّفيّالرأي؛ ّالمخالفة ّفيّموضع ّيرونهم ّأن هم ّوجدوا ما

ةّسي دناّنوٍحّمعّقّو بّللر أي،ّففيّقص  ّالت عص  مهّإشارةّإلىّجمالي ةّالحوارّالمخالِفّمَعّيتفاقمّإذاّماّاستمر 

هّعليهمّالئق ا،ّبنفيّالت همةّعنه،ّمَعّمحاولةّاستخدامّلفٍظّيقر بهمّإليهّ اللة،ّفجاءّرد  قوِمهّال ينّات هموهّبالض 

ّالعالمين. ّ)ياّقوم(،ّومعلن اّلهمّأن هّرسولّربِ 

وٌلّقالّتعالى:ّ"َّقاَلّاْلَمََل ِّمْنَّقْوِمِهِّإنَّاَّلنَّّّّّّ ِكنِ يَّرس  ِبيٍنَّقاَلَّياَّقْوِمَّلْيَسِّبيَّضاَلَلٌةَّولَٰ َراَكِّفيَّضاَلٍلّم 

ّاْلَعاَلِميَنّ" ّ.(3)ِمْنَّربِ 

                                                 

ّ.74سورةّاألعراف،ّاآلية:ّّ-1
ّ.14سورةّيونس،ّاآلية:ّّ-2
ّ.61ّ-60سورةّاألعراف،ّاآليتان:ّّ-3
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ّعلىّأخِذّاألنبياءّللمنحرفينّمنّأقواِمهمّباللينّواللطفّأثناءّمحاورتهّفيّّّّّّ ال  كماّوردّهذاّالمنحىّالد 

واِّمنَّقْوِمِهِّإنَّاَّلَنَراَكِّفيَّسَفاَهٍةّالحوارّالذيّدارّبينّهودّوقومهّفيّقولهِّ ّتعالى:ّ"ّقاَلّاْلَمََل ّالَِّذيَنَّكَفر 

ّوَوِإنَّاَّلَنظ نَُّكِّمَنّاْلَكاِذِبيَنّ ِكنِ يَّرس  ّاْلَعاَلِمينََّقاَلَّياَّقْوِمَّلْيَسِّبيَّسَفاَهٌةَّولَٰ ّ.(1)"ٌّلّمِ نّرَّبِ 

،ّوالمرونةّفيّّّّّّ ِبّللر أي،ّواإلصرارّعليه،ّداعي اّإلىّاالنحياِزّللحق  وقدّنهىّالقرآنّالكريمّعنّالت عص 

ِةّسي دناّ ،ّكقص  اّفيّكثيٍرّمنّاآلياِتّالواردةّفيّسياِقّالقصصّالقرآني  تقب ِلّرأيّاآلخر،ّونجدّذلكّواضح 

ّا حرة ّموسىموسىّمعّالس  ّنبو ِة ّدليَل ّسي دناّموسى،ّوخرجواّعلىّفرعونّبعدّأنّأظهرَّّللا  ّ-ل ذينّات بعوا

الم َّماَّيْأِفك وَنّّۖ  ،ّوذلكّفيّقولِهّتعالى:ّ"َّوَأْوَحْيَناِّإَلٰىّم وَسٰىَّأْنَّأْلِقَّعَصاَكّ-عليهّالس  َفِإَذاِّهَيَّتْلَقف 

َّوَبَطَلَّماَّكان واَّيْعَمل ونَّ ِلب واّه َناِلَكَّوانَقَلب واَّصاِغِرينَّ  َفَوَقَعّاْلَحقُّ َحَرة َّساِجِدينَّ َفغ  ّ.(2)"َّوأ ْلِقَيّالسَّ

ّّّّّّ ّقدرةَّّللا  ّبغلبتهم،ّوعودتهمّصاغرينّأمام ّاعترفوا ّبعدما حرة ّالس  حيثّأظهرتّاآلياتّفيّسياقّرد 

ّال تيّبث هاّفيّعصاّموسىّال تيّلقفتّماّيأفكون.

د  على األسئلِة المتداولة أثناء الحوار بين المتحاورين:ًعاراب دق واألمانة  في الر   : الص 

ّإلىّضرورةّّّّّّ ّالتيّتناولتّالقصصّالقرآني  ّالقرآنية ور ّفيّالس  ّكثيرّمنّاآلياتّالواردة ّأرشدتنا فقد

ؤالّدونّالت هويلّوالت وسعّ ّالس  ّلطبيعة ادقّالموائم ّالجوابّالص  دقّفيّتقديم ّتأم لّالص  ّفعند فيّاإلجابة،

ّموسىّ ّرد  ّ-الحوارّال ذيّدارّبينّموسىّ_عليهّالسالم_ّوفرعونّأثناءّسؤالّفرعونّعنّرب هّنجدّأن 

الم ّشيٍء،ّوهوّوحدهّّ-عليهّالس  ّوحدهّال ذيّخلقّكل  ّرب هّهوَّّللا  اّلفرعون،ّوهوّأن  اّجازم اّومقِنع  كاَنّردًّ

ّللعبادة،ّوذلكّفيّقوِلهّتعالى َّشْيٍءَّخْلَقه ّالمستحق  لَّ :"َّقاَلَّفَمْنَّربُّك َماَّياّم وَسى*َّقاَلَّربَُّناّالَِّذيّأَْعَطىّك 

ّ.(3)ث مََّّهَدىّ"

                                                 

ّ.67-66سورةّاألعراف،ّاآليتان:ّّ-1
ّ.121-117سورةّاألعراف،ّاآليتان:ّّ-2
ّ.50-49اآليتان:ّّسورةّطه،ّ-3
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المّ-فإجابة ّسي دناّموسىّّّّّ دق،ّوقدّاضطر تّهذهّاإلجابةّّ-عليهّالس  دةّالّتحتملّغيرّالص  إجابةّمحد 

،ّولمّتؤمنّبرساالتّ ابقةّال تيّأنكرتّوجودَّّللا  ّالس  ّآخرّعنّاألمم لّإلىّسؤاٍل القوي ةّفرعونّإلىّالت حو 

ّفيّاإلجابةّمنّقبلّموسىّ ّالن هجّذاته ّفيستمر  المّعليهّ-األنبياء؛ ّفرعوَنّ-الس  ر  ّذلكّيذك  ّلكن هّبعد ،

ّبالن عمّال تيّمنحهاّلخلقهّعلىّاألرض؛ّإْذّهوّمنّأنزلّالماء،ّوأخرجّ كدعوٍةّمنهّلفرعونّإلىّاإليمانّباّلِل 

ّقريٍبّمَعّ رَع؛ّليأكَلّالن اسّالث مار،ّوترعىّاألغنام،ّوهذاّاألسلوبّفيّالحوارّيتناسبّإلىّحدٍ  الن باتّوالز 

ّلجأّموسىمستوىّاإلن المّ-كارّلدىّفرعون؛ّلذا ،ّإلىّتقديمّالد الئلّوالبراهينّعلىّوجودَّّللاّ ّ-عليهّالس 

وِنّاأْل وَلٰىّ  وفيّذلكّيقولّتعالى:ّ"ّ ّاْلق ر  َّربِ يَّواَلّّۖ  يِّكَتاٍبَّقاَلِّعْلم َهاِّعنَدَّربِ يّفَِّقاَلَّفَماَّبال  َّيِضلُّ الَّ

َّفَأْخَرْجَناِّبِهَّأزّْ َينَسى َماِءَّماء  َّوَأنَزَلِّمَنّالسَّ ب ال  اَّوَسَلَكَّلك ْمِّفيَهاّس  اّمِ نّنََّباٍتّالَِّذيَّجَعَلَّلك م ّاأْلَْرَضَّمْهد  َواج 

ل واَّواْرَعْواَّأْنَعاَمك ْمَّشتَّٰىّ ِلَكّآَلَياٍتّألِ  وِليّالنَُّهىّّٰۖ  ك  ِّفيّذَٰ ّ.(1)"ِّإنَّ

 : عدم الت عالي أثناء الحوار على طرٍف من األطراف:خامًسا 

ّإلىّالت واضِع،ّوالحرِصّعلىّاحترامّالط رفّاآلخرّّّّّّ فقدّحث ناّالقرآنّمنّخاللّآياتّالقصصّالقرآني 

ّ ّأن  ّالمعلوم ّفمن ّالحوار، ّطرفي  ّبين ّوالت قب ل ّوالت قدير ّباالحترام ّمت سم ا ّالحوار ّيجعل  ّمم ا ّالحوار؛ أثناء

ةّالمثلىّللحواِرّتأثير اّفيّالت واصلّمعّاآلخرين،ّفهوّالوسيلةّاأل مثلّلمجابهةّالمخالفين،ّوالت صد يّبالحج 

ّعليهّ ّاعتمده ّما ّوهذ ّالر أيّاآلخر، ّنوافذ ّكل  ّعلىّأنفسهم ّوأغلقوا ّآلرائهم، ّلمنّانحازوا والبرهانّالقاطع

ّالحوارّ" ين،ّفقدّأدركواّأن  الحّالوحيدّّالر سلّفيّرساالتهمّألقوامهم؛ّفسارّعلىّنهجهمّدعاةّالد  هوّالس 

ّغناءّ"الذيّالّيس ّمحل ه،ّأوّيغنيّعنهّأي  تغنيّعنهّالداعية،ّوالّيجدّشيئا ّقط ّيحل 
(2).ّ

ّشعيبّمعّّّّّّ ّخطابّالنبي  ّفيّالحوارّفيّآياتّالقصصّالقرآني  ومَنّاألمثلةّعلىّهذاّالمنحىّاألدبي 

ّال تيّتقومّعلىّم ّرسالته ّالبي نةّعلىّصدِق ّلهم م ّويقد  ّإلىّهللا، ّأنّيدعوهم ّأراد ّإصالحّقومهّحينما بدأ

                                                 

ّ.54-51سورةّطه،ّاآليات:ّّ-1
ّ.16،ّص2م(،ّأسلوبّالمحاورةّفيّالقرآنّالكريم،ّمصر،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّط1985حفني،ّعبدّالحليم)ّّ-2
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َّعَلٰىَّبيِ َنٍةّ نت  شؤونّحياتهمّماّاستطاعّإلىّذلكّسبيال،ّوفيّذلكّيقولّتعالى:ّ"َّقاَلَّياَّقْوِمَّأَرَأْيت ْمِّإنّك 

بِ يَّوَرَزَقِنيِّمْنه ِّرْزق اَّحَسن اّ ِّإَلٰىَّماَّأْنَهاك ْمَّعْنه ّّۖ  مِ نّرَّ َّأْنّأ َخاِلَفك ْم ّإِّّۖ  َوَماّأ ِريد  ْصاَلَحَّماِّإْنّأ ِريد  ّاإْلِ الَّ

ّ ِّّۖ  اْسَتَطْعت  ِّباّلِلَّ ّ"ّۖ  َوَماَّتْوِفيِقيِّإالَّ َّوِإَلْيِهّأ ِنيب  ْلت  ّ.ّ(1)َعَلْيِهَّتَوكَّ

فمنّخاللّماّنستشفّمنّالمعنىّالمتضم نّفيّسياقّاآليةّالسابقةّنجدّاآليةّتحث ناّعلىّأنّيكونّّّّّّ

ّرفٍقّوِلْيٍنّمراعي اّطبيعةّالن فِسّاإلنساني ةّال تيّتنفرّمنّالخشونةّوالت عاليّوالغرور،ّوهذاّ ّذا الحوارّرقيقا

سَلّاألنبياءّبها،ّوكل فواّبإبالِغهاّللن اس،ّوفيّضوءّمنّشأِنهّأْنّيساعدّعلىّنشرّالر سالةّاإلنساني ةّال تيّأّر

ّالفكريةّ ّالمعركة ّهذه ّفي ّالهزيمة، ّمواجهة ّأو ّاالنتصار، ّلتحقيق ّمحاولة ّفي ّالحوار، ّينشأ "ّ ّكله ذلك

ّ.(2)"ّوالعقائدية

ّألنّ ّّّّّ ّمتقب ٍل، ّغير ّحوار ّالحوار ّأطراِف ّأحد ّقبل ّمن ّوالكبرياء ّالت عالي ّعلى ّيقوم ّال ذي "ّّفالحوار 

ثه،ّويكرهّمنّ اإلنسانّبطبعهّيكرهّمنّيتعالىّعليه،ّوينـزلهّمنـزلةّالجاهلّالذيّينبغيّأْنّيتعلَّمّمنّمحدِ 

يكونّنصفّحديثهِّذْكرا ّألمجادهّوتعاليا ّعلىّاآلخرينّ"،ّفمثلّهذاّالحوارّالّيؤد يّإلىّفائدة،ّوالّي رجىّ

مّيكبْحّجماحهّالحكماءّوالعقالء،ّومنّالحكمةّإذاّمنهّنفع،ّبلّقدّيتفاقم؛ّليفضيّإلىّعواقَبّسي ئةّإْنّل

ةّفيّ وجدّالمحاورّالحوارّخرجّعنّحدودّالمعقولّأنّيتوق َفّعنّالحواِر،ّويبديّالمحاورّرغبتهّالملح 

حيح،ّومنّاألمثلةّعلىّهذاّالمنحىّ االنتهاءّمنّالحوار،ّوقطعهّخشيةّتأز مه،ّوخروجِهّعنّالمساِرّالص 

ِّإْبَراِهيَمِّفيَّربِ ِهَّأْنّآَتاه َّّللاَّ ّاْلم ْلَكِّإْذّحوارّإبراهيمّمعّالنمرّو د،ّحيثّيقولّتعالى:ّ"َّأَلْمَّتَرِّإَلىّالَِّذيَّحاجَّ

ّ َّقاَلَّأَناّأ ْحِييَّوأ ِميت  َّربِ َيّالَِّذيّي ْحِييَّوي ِميت  ْمِسّمِّّۖ  َقاَلِّإْبَراِهيم  َّّللاَََّّيْأِتيِّبالشَّ َّفِإنَّ َنّاْلَمْشِرِقَّقاَلِّإْبَراِهيم 

َوَّللاَّ ّاَلَّيْهِديّاْلَقْوَمّالظَّاِلِميَنّ"ّۖ  َفْأِتِّبَهاِّمَنّاْلَمْغِرِبَّفب ِهَتّالَِّذيَّكَفَرّ
(3).ّ

                                                 

ّ.88سورةّهود،ّاآلية:ّ-1
ّ.56م،ّص5ّ،1996مالك،ّطفضلّهللا،ّمحمدّحسين،ّالحوارّفيّالقرآنّ)ّقواعده،ّأساليبه،ّمعطياته(،ّلبنان،ّدارّالّ-2
ّ.258سورةّالبقرة،ّاآلية:ّ-3
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هّفيّرب هّبعدّأنّذكرّلهّإبراهيمّصفةّمنّصفاتّّّّّّ ابقةّبينّسي دناّإبراهيمّوال ذيّحاج  فالحوارّفيّالس 

ّالمطلقة،ّوهيّأن هّيحييّويميت ّ"،ّفإذاّبالخصمّالمحاورّيصلّبهَّّّللا  فيّقوله:"َّربِ َيّالَِّذيّي ْحِييَّوي ِميت 

ّ"،ّفماّكاَنّمنّ اّيحييّويميتّفيّقوِلِه:ّ"َّقاَل:َّأَناّأ ْحِييَّوأ ِميت  عَيّأن هّأيض  ركّأنّيد  ّالمجاهرةّفيّالش  حد 

مِسّمنّال ّأْنّأعجزهّبطلٍبّآخرّوهوّأنّيأتيّبالش  ّمغرب؛ّفب ِهَتّال ذيّكفر.سي دناّإبراهيمّإالَّ

ّباإلعراِضّعنّال ذينّيخوضونّفيها،ّوذلكّفيّقوِلِهّّّّّّ ّإلىّعدمّالخوضّفيّآياتَّّللا  هناَّّللا  وقدّوج 

واِّفيَّحِديٍثَّغْيِرِهّ ْمَّحتَّٰىَّيخ وض  وَنِّفيّآَياِتَناَّفَأْعِرْضَّعْنه  نِسَينََّكَّوِإمَّاّيّ ّۖ  تعالى:ّ"َّوِإَذاَّرَأْيَتّالَِّذيَنَّيخ وض 

ْدَّبْعَدّالذِ ْكَرٰىَّمَعّاْلَقْوِمّالظَّاِلِمينَّ َّفاَلَّتْقع  ْيَطان  ّ.(1)" الشَّ

ّالخصوصي ةّفيّالت غاضيّعنّالخائضينّفيّأحاديثّّّّّّ ّتعالىّعلىّهذه ّآخرّيؤك دَّّللا  وفيّموضٍع

ّوذلكّفيّ ّتعالى، ّالفجورّوالت عد يّعلىّالحرماتّواإلشراكّباّلِل  َّنزََّلّتقتربّإلىّحد  َّوَقْد "ّ ّتعالى: قوِله

ْمّ واَّمَعه  ِّبَهاَّوي ْسَتْهَزأ ِّبَهاَّفاَلَّتْقع د  ِّي ْكَفر  واِّفيَّحِديٍثَّعَلْيك ْمِّفيّاْلِكَتاِبَّأْنِّإَذاَّسِمْعت ْمّآَياِتَّّللاَّ َحتَّٰىَّيخ وض 

ْمّّۖ  َغْيِرِهّ ْثل ه  َّّللاَََّّجاِمع ّاْلم َناّۖ  ِإنَّك ْمِّإذ اّمِ  اّ"ِإنَّ ّ.(2)ِفِقيَنَّواْلَكاِفِريَنِّفيَّجَهنََّمَّجِميع 

ّّّّّّ َيّالحوارّنتائَجّمنضبطة ،ّويرسمّقواعدّممنهجةّتقومّعلىّإقناِعّالمحاورينّبأفكاِرهمّالبد  وحت ىّيؤد 

ّهذهّ ّومن ّالقرآني ة، ّاآلياِت ّمن ّكثيٍر ّفي ّجاءتّواضحة  ّال تي ّاألخالقي ة وابِط ّالض  ّمن ّبعدٍد ّالت قي ِد من

ّالضوابط:

 مقاصده: االلتزام بأهداف الحوار، وتنظيمه بما يتالءم مع -أ

ّينشدهاّّّّّّ ّال تي ّالهام ة ّالقيمة ّعنّهذه ّالقصصّالقرآني ة ّال ذيّتضم نته ّالحوار ّفي ّالقرآن ّأخبرنا فقد

الحوار؛ّوذلكّللمحافظةّعلىّالهدفّالمتعل ِقّبالحوار،ّواختصارّالوقتّوالجهد،ّوكسِبّالط رِفّاآلخر،ّ

ّفيّالحوارّفي قوِلِهّتعالىّفيّسورةّيوسف:ّ"ّلَقْدَّكاَنِّفيّّفقدّجاءتّاإلشارةّإلىّهذاّالمتضم ِنّالقيمي 

                                                 

ّ.68سورةّاألنعام،ّاآلية:ّ-1
ّ.140سورةّالنساء،ّاآلية:ّ-2
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ّ ّألِ  وِليّاأْلَْلَباِب ِّعْبَرٌة َّشْيٍءّّۖ  َقَصِصِهْم لِ  ّك  َّوَتْفِصيَل َّيَدْيِه ّالَِّذيَّبْيَن ِكنَّتْصِديَق َّولَٰ ّي ْفَتَرٰى َّحِديث ا َّكاَن َما

ىَّوَرْحَمة ّلِ َقْوٍمّي ْؤِمن وَنّ"  .(1)َوه د 

ّّّّّّ دٍةّللحوار؛ّلتظل  ّعلىّأهدافّمحد  وكثيراّماّات صلتّاآلياتّال تيّتتضم نّحوار اّفيّالقصصّالقرآني 

ّمعّ حاث ة ّعلىّالن احيِةّاألدبي ةّوالت ربوي ة؛ّولتكوَنّقدوة ّللن اِسّفيّتمث لها،ّومنّاألمثلةّعلىّذلكّحوارَّّللا 

عاءّالن صارىّألوهي ةّعيسى؛ّفجاءّالهدفّمنّسي دناّعيسىّحوَلّمشهٍدّمنّمشاهدّيومّالقيامةّردًّّ اّعلىّاد 

ّتعالى. دِق،ّوبيانّقدرةَّّللا  ّذلكّالحوارّتذكيرّالجمعّبأهم ي ةّالص 

ْمّّّّّّ اِدِقيَنِّصْدق ه  َذاَّيْوم َّينَفع ّالصَّ َّخاِلدِّّۖ  يقولّتعالى:ّ"ّقاَلَّّللاَّ ّهَٰ ْمَّجنَّاٌتَّتْجِريِّمنَّتْحِتَهاّاأْلَْنَهار  يَنَّله 

اّ واَّعْنه ّّۖ  ِفيَهاَّأَبد  ْمَّوَرض  ّاْلَعِظيمّ ّۖ  رَِّضَيَّّللاَّ َّعْنه  ِلَكّاْلَفْوز  ّ.(2)" ذَٰ

ة الر أي:  -ب الئل والحجج ال تي تثبت صح   االستناد إلى الد 

ةّالر أيّال ذيّّّّّّ فقدّأرشدتناّالعديدّمنّاآلياتّإلىّأهم ي ةّاالستنادّإلىّاألدل ةّمنّالمحاور؛ّليثبتّصح 

أكثرّمنّمر ةّفيّسياِقّآياٍت؛ّلتدل َلّعلىّّ(3)ّيتبن اه،ّفقدّوردتّفيّالقرآنّالكريمّعبارةّ)ّقْلّهات ْواّبرهاَنك ْم(

لِف،ّكماّينبغيّأنّيكونّالحوارّقائم اّعلىّضوابطّعلمي ة،ّفقدّأنكرّأهم ي ِةّتقديمّالبرهانّأماَمّالر أيّالمخا

ِِّبَغْيِرِّعْلٍمَّواَلّ ِّفيَّّللاَّ ّفيّمحكمّكتابهّالعزيز:ّ"َّوِمَنّالنَّاِسَّمنّي َجاِدل  ّتعالىّمنّيجادلّبغيرّعلمّقائال  َّللا 

ىَّواَلِّكَتاٍبّمُِّنيٍرّ" ّ.(4)ه د 

ّمجاراةّللخصمّفيّمحاولةّإقناِعه،ّثم ّدعوتهّفقدّوردتّالكثيرّمنّاآلياتّفّّّّّ يّسياقّالقصصّالقرآني 

َماَواِتَّواأْلَْرِضّللت فك رّفيّمعتقداته،ّومنّذلكّقولهّتعالى: َّفاِطِرّالسَّ َِّشكٌّ ْمَّأِفيَّّللاَّ ل ه  ْمّّۖ  "َّقاَلْتّر س  َيْدع وك 

                                                 

ّ.111سورةّيوسف،ّاآلية:ّ-1
ّ.119سورةّالمائدة،ّاآلية:ّ-2
ّ.111،ّسورةّالبقرة/ّاآلية:64ّ،ّسورةّالن مل/ّاآلية:24ّانظر:ّسورةّاألنبياء/ّاآلية:ّّ-3
ّ.8الحج،ّاآلية:سورةّّ-4
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َرك ْمِّإَلٰىَّأَجلٍّ ْمَّوي َؤخِ  وَناَّعمَّاَّكاَنّّۖ  ّمَُّسمًّىِّلَيْغِفَرَّلك مّمِ نّذ ن وِبك  دُّ وَنَّأنَّتص  ْثل َناّت ِريد  َّبَشٌرّمِ  َقال واِّإْنَّأنت ْمِّإالَّ

ْلَطاٍنّمُِّبيٍنّ" َناَّفْأت وَناِّبس  ّآَباؤ  َيْعب د 
(1).ّ

ّالرسلّقدّراعواّفيّدعوتهمّّّّّّ فمنّخاللّاآليةّالتيّجاءّالحوارّفيهاّمبنيًّاّعلىّإثباتّالباطلّنجدّأن 

تهمّال تيّجاءواّبها،ّوهذاّ ونقلّرسالتهمّالمعتقداتّاألولىّألقوامهم،ّمحاولينّتقديمّاألدل ةّعلىّصدِقّنبو 

لّواألنبياءّكانواّحريصينّع ّالرس  ّداللةّواضحةّعلىّأن  لىّتبسيَطّلغِةّالحواِرّمعّالخصمّ"ّلتصحيِحّيدل 

ّ.(2)المفهوِمّالخاطئّال ذيّحاَلّبيَنهم،ّوبيَنّاالنفتاِحّعلىّقضاياّالر سالِةّومفاهيِمهاّفيّالحياِةّ"

 استقاللي ة المحاور فكًرا ورأًيا:  - 

ّعقالّّّّّ ّعلى ّمحافظ ا ّيجعله ّبما ّواقتدار؛ ّثقٍة ّعلى ّالمحاور ّيكون ّأن ّبذلك ّالحوار،ّوالمقصود ني ة

ّمجانٍبّ ّسليٍم ّفكريٍ  ّمنّمنهٍج ّكانّالحوارّمنطلق ا ّما ّفإذا ّاآلخر، ّللط رِف ّبالن سبة ّوقابلي ته وموضوعي ته

ّقبلّ ّإلىّالت فك ِر ّمنّاآلياِت ّالقرآنّفيّكثيٍر ّنب ه ّوقد ّإيجابي ة، ّنتائَج ّذا ا ّمفيد  ّحوار ا ّكاَن ّواألناني ة للذ اتي ة

ّاتَِّبع واَّماَّأنَزَلَّّللاَّ َّقال واّاعتناقّاألفكارّالمتوارثةّالّ  م  واَب،ّكماّفيّقوِلِهّتعالى:ّ"َّوِإَذاِّقيَلَّله  ّالص  تيّتجانب 

وَنّ"ّۖ  َبْلَّنتَِّبع َّماَّأْلَفْيَناَّعَلْيِهّآَباَءَناّ ِلكَّ(3)َأَوَلْوَّكاَنّآَباؤ ه ْمّاَلَّيْعِقل وَنَّشْيئ اَّواَلَّيْهَتد  َماّّ،ّوقولهّتعالى:ّ"َّوَكذَٰ

ْتَرف وَهاِّإنَّاَّوَجْدَناّآَباَءَناَّعَلٰىّأ مٍَّةَّوِإنَّّ َّقاَلّم  ْقَتد وَنَّأْرَسْلَناِّمنَّقْبِلَكِّفيَّقْرَيٍةّمِ نّنَِّذيٍرِّإالَّ َقاَلّاَّعَلٰىّآَثاِرِهمّمُّ

ونَّّۖ  ت ك مِّبَأْهَدٰىِّممَّاَّوَجدتُّْمَّعَلْيِهّآَباَءك ْمَّأَوَلْوِّجئّْ ّ.(4)"َّقال واِّإنَّاِّبَماّأ ْرِسْلت مِّبِهَّكاِفر 

 الهدوء وعدم االنفعال، وتقب ل ردود المحاور: -د

                                                 

ّ.11-10سورةّإبراهيم،ّاآليتان:ّ-1
،ّمحمدّحسين،ّالحوارّفيّالقرآن)ّقواعده،ّأساليبه،ّمعطياته(،ّلبنان،ّدارّالمالك،ّطّ-2 ّ.235م،ّص5ّ،1996فضلَّّللا 
ّ.170سورةّالبقرة،ّاآلية:ّ-3
ّ.24_23سورةّالزخرف،ّاآليتان:ّّ-4
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إْذّالّيمكنّأْنّتتحق قّالن تائجّاإليجابي ةّالمرجو ةّمنّالحوارّإذاّلمّيكنّأطراف هّعلىّدرجٍةّعاليٍةّمنّّّّّّ

ّفيّاألجواءّالهادئة؛ّليبتعدّالت فكيرّفيهاّعنّ ّ"ّعواملّنجاحّالحوارّأنّيتم  ّمنّأهم  االلتزامّبالهدوء،ّفإن 

وقوِفّمَعّنفِسِهّوقفَةّتأم ٍلّوتفكيرّ"األجواءّاالنفعالي ةّال تيّتبتعدّباإلنساِنّعنّال
(1).ّ

ّلقوِلهّّّّّّ ّمصداق ا ّوالفوضى، ّباللغو ّالحوار ّاستثارة ّيحاولون ّال ذين ّمجاراة ّعدم ّعلى ّالقرآن ّحث نا فقد

واَّعْنه َّوَقال واَّلَناّأَْعَمال َناَّوَلك ْمّأَْعَمال ك ْمَّساَلٌمّعَّ ،ّ(2)َلْيك ْمّاَلَّنْبَتِغيّاْلَجاِهِليَنّ"تعالى:ّ"َّوِإَذاَّسِمع واّاللَّْغَوّأَْعَرض 

ّمبادئّ ّومعرفة ، بر  ّوالص  ّاألناة ّهي ّبها ّيتمت ع ّأن َّّللا  ّإلى اعي ّالد  ّعلى ّيجب  ّال تي فات ّالص  ّأهم  فمن

اعيةّالن اجحّدقةّفيّاختيارّالكلمات،ّ ّمم اّ"ّيتمي زّبهّالد  واب؛ّألن  ةّالص  الخطاِبّمعّالمنحرفينّعنّجاد 

ّبكلمة ّينطق ّ"ّفال مع ّالس  ّفي ّووقعها ّمرادها، ّيصح  ّعنّ(3)حت ى ّالقرآن ّيحث نا ّأخرى ّمواضع ّوفي ،

ّاإلعراضّعم نّيسيء ّفيّالحوار،ّوالّيحسنّتجاذَبهّمعّالط رفّاآلخر،ّكقوِلهّتعالى:ّ

ِذّاْلَعْفَوَّوْأم ْرِّباْلع ْرِفَّوأَْعِرْضَّعِنّاْلَجاِهِلينَّّ- ّ.(4)" "ّخ 

ْره ْمَّهْجرا َّجِميال ّ""َّواْصِبْرَّعَلىَّماَّيقّ ّ- ّ.(5)ول وَنَّواْهج 

ْنَياّ- ّاْلَحَياَةّالدُّ ّ.(6)"ّ"َّفَأْعِرْضَّعنّمَّنَّتَولَّٰىَّعنِّذْكِرَناَّوَلْمّي ِرْدِّإالَّ

وَنّ"ّ- مّمُّنَتِظر  ْمَّوانَتِظْرِّإنَّه  ّ.(7)"َّفَأْعِرْضَّعْنه 

ّ

                                                 

مّفيّمؤتمرّ)ّالحوارّمعّحميد،ّعفافّعبدّالغفور،ّبحثّبعنوان:ّأدبّّ-1 الحوارّوضوابطهّمنّخاللّقصصّالقرآن،ّمقد 
ريعةّوالد راساتّاإلسالمي ة،ّجامعةّالشارقة،ّص ّ.21اآلخر(،ّكلي ةّالش 

/ّدراسةّموضوعي ة،ّرسالةّماجستيرّغيرّمنشورة،ّالجامعةّّ-2 الحلو،ّمنارّعمر،ّآدابّالت عاملّفيّضوءّالقصصّالقرآني 
ّ.64م،ّص2011اإلسالمي ة،ّغز ة،ّ

مّفيّمؤتمرّ)ّالحوارّمعّّ-3 حميد،ّعفافّعبدّالغفور،ّبحثّبعنوان:ّأدبّالحوارّوضوابطهّمنّخاللّقصصّالقرآن،ّمقد 
ريعةّوالد راساتّاإلسالمي ة،ّجامعةّالشارقة،ّص ّ.21اآلخر(،ّكلي ةّالش 

ّ.199سورةّاألعراف،ّاآلية:ّّ-4
ّ.10سورةّالمزمل،ّاآلية:ّّ-5
ّ.29ّسورةّالنجم،ّاآلية:ّ-6
ّ.30سورةّالسجدة،ّاآلية:ّّ-7
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ّ.ّّّ(1)"ّاْصِبْرَّعَلىَّماَّيق ول وَنّ"ّ-

َهّّّّّّّّ ّالحوارّوجِ  ابقةّنجدّأن  ّعنّالفطرِة؛ّوقدّجاَءّفمنّخاللّاآلياتّالس  الخطابّلمعالجِةّانحراٍفّقيميٍ 

"ّ منّقبِلّاألنبياءّ"ّلهدايِةّأقواِمهم؛ّفيكوَنّفيّحديِثهمّماّيشِبه ّالت مهيَدّالن فسي 
ّقصصي اّ؛ّّو(2) ليبدَوّالخطاب 

ّال ذيّيسعىّإلىّتقويِمّ اّعنّمجاراِةّالمستهزئينّال ذينّيغي رونّمساَرّالحواِرّأدات هّالحوار  ،ّبعيد  لوِكّالمعوجِ  الس 

ّالمؤمنينّإلىّالت رف ِعّعنّمثِلّهؤالِءّالفئةّمنّالن اِس،ّبقوِلهّتعالى:ّ"َّوِإَذْاّ ي ِةّإلىّالهزلي ة،ّوقْدّدعاَّّللا  منّالجد 

ْمّاْلَجْاِهل ْوَنَّقْال ْوْاَّساَلْم ْاّ" َخْاَطَبه 
(3).ّّ

ّ

 نتائج  البحِث: 

لتّفيّثناياه ،ّوهي:ّّّ ّفيّنهايتهّبعدٍدّمنّالنَّتائِجّال تيّفص  ّلقْدّخرَجّالبحث 

ّللت واصِلّبيَنّالن اِس.ّ- ّهوّالوسيلة ّاألمثل  ّالحوار 

-ّ. ّكأسلوٍبّفيّالقرآِنّلترسيِخِهّكمبدأّفيّديِنناّاإلسالمي  ّتجل ىّالحوار 

ّبالحواِر.لفظة ّالجدِلّمنّأكثِرّّ- ّاأللفاِظّات صاال 

ّفيّالقرآِنّالكريِمّمَعّاألفكاِرّوالمعتقداِتّواألهواِءّالمختلفِةّبيَنّالن اِس.ّ- َّتعاطىّالحوار 

َرهاّالقرآنّالكريم.ّ- ّعلىّأسلوِبّالحواِرّفيّكثيٍرّمنّالمواضِعّال تيّصو  ّاعتمَدّالقرآن 

عوِةّاإلّ- ّمَعّمراحِلّالد  ّالقرآني  ّسالمي ة،ّوتناغَمّمَعّأحداِثها.تماشىّالحوار 

-ّ. ّحث ناّالقرآنّفيّكثيٍرّمنّاآلياتّعلىّااللتزامّباآلدابّالحواري ةّمنّخاللّالقصصّالقرآني 

ّنماذجّصالحةّالستخالصّأدبّالحوار.ّ- ّتمث لّاآلياتّال تيّرصدتّمواضعّالحوارّفيّالقصصّالقرآني 

                                                 

ّ.130سورةّطه،ّاآلية:ّّ-1
ّالمحاورِةّفيّالقرآِنّالكريِم،ّالهيئةّالعام ةّالمصري ة،ّالقاهرة،ّطّ-2 ّ.51م،ّص2ّ،1985حفني،ّعبدّالحليم،ّأسلوب 
3-ّّ ّاآلية: ّالفرقان، ّبي63سورة ّالمعاصر، ّالفكر ّدار ّبالحوار، ّالت ربية ّالر حمن، ّعبد ، ّالن حالوي  ّط. 1ّروت، م،2000ّ،

ّ.66ص



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

524 

ّ
ّ

 المراجع:

 القرآن الكريم.

ّم.1991،ّدارّالوفاء،ّالقاهرة،ّأدب الحوارجريشة،ّعلي،ّّ-

ّم.2002،ّدارّالبيتّالعتيق،ّكيف تحاور ) دليل علمي  للحوار(الحبيب،ّطارقّبنّعلي،ّّ-

-ّّ ّالحليم، ّعبد ّللكتاب،ّأسلوب المحاورة في القرآن الكريمحفني، ّالعامة ّالمصرية ّالهيئة ّمصر، ،

ّم.1985

-ّّ ّمنار، / دراسة موضوعي ةآداب الت عامالحلو، ّغيرّل في ضوء القصص القرآني  ّماجستير ّرسالة ،

ّم.2011ّمنشورة،ّالجامعةّاإلسالمي ة،ّغز ة،ّ

مّفيّأدب الحوار وضوابطه من خالل قصص القرآنحميد،ّعفافّعبدّالغفور،ّبحثّبعنوان:ّّ- ،ّمقد 

ريعةّوالد راساتّاإلسالمي ة،ّجامعةّا ّلشارقة.مؤتمرّ)الحوارّمعّاآلخر(،ّكلي ةّالش 

-ّّ، ّم.2001،ّمجل ةّالر شاد،ّمنهج الحوار في القرآنأبوّزيد،ّالمقرئّاألندلسي 

ّم.1981ّ،ّدارّالفكِر،ّبيروت،ّالمعجم المفهرس أللفاِ  القرآِن الكريِمعبدّالباقي،ّمحم دّفؤاد،ّّ-

-ّّ ّبعنوان: ّدراسة ّهللا، ّعبد ّعودة الم -أدب الحوار في القصة القرآني ة/ قصة نوحعبد  -عليه الس 

ّ،ّجامعةّالن جاحّالوطني ة،ّفلسطين.ّنموذًجا

-ّّ ّعفاف، ّحميد، ّالغفور ّمؤتمرّبحث بعنوان: أدب الحوار وضوابطه من خالل قصص القرآنعبد ،

ّم.2007الحوارّمعّاآلخر،ّجامعةّالشارقة،ّكليةّالشريعةّوالدراساتّاإلسالمي ة،ّ

-ّّ ّحسين، ّمحمد ، َّّللا  ّالمالك،ّاعده، أساليبه، معطياته(الحوار في القرآن) قو فضل ّدار ّلبنان، ،

ّم.1996



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

525 

ينّمحم دّبنّمكرم،ّّ- ،ّدارّصادر،ّبيروت،ّلبنان،4ّ،ّجلسان العربابنّمنظور،ّأبوّالفضلّجاللّالد 

ّ)د.ت(.

-ّّ ّحسن، ّالغني  ّعبد ّمحم د ّمصر،ّمهارات إدارة الحوار والمناقشاتهالل، ّاألداء، ّتطوير ّمركز ،

ّم.2000

ّ

ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

526 

 

 ة غزوة بدرالمكان وداللته في قص  

 ة على سورة األنفالدراسة تطبيقي  

 

 شيديد. عبد العزيز منور الر  

 a@hotmail.com-d-b-a: البريد اإللكتروني  

 ائففي جامعة الط   أستاذ مساعد

 ص: الملخ  

ّالمعنويّّّّّّ ّذلكّاألثر ّفيّاعتبارنا ّأخذنا ّإذا ّخاصة ّالماديّفحسب، ّالحي ز ّحد الّيقفّالمكانّعند

ّينظرّاإلنسانّإلىّبعضّاألمكنةّ ّقد ّإذ ّالمكانّفيّنفسّاإلنسانّوشخصيته، والماديّالذيّيتركهّهذا

كانّمنّمعنىّإلىّعلىّأنهاّأمكنةّعدوة،ّوبعضهاّصديقة،ّوهكذا،ّفإنّرؤيةّاإلنسانّتختلفّبالنسبةّللم

ّمعنى.ّ

وقدّظهرّالمكانّجليا ّفيّكتابّهللاّتعالىّخاصةّفيّالقصةّالقرآنية،ّوذلكّانطالقا ّمنّأهميةّذلكّّّّّّ

المكان،ّودورهّفيّسيرّأحداثّالقصة،ّوغزوةّبدرّالكبرىّتمثلّواحدةّمنّالقصصّالقرآنيةّالتيّوردتّ

ّفيّسورةّاألنفال،ّإذّنجدّاألمكنةّاآلتيةّفيّهذهّالسورة:ّ

،ّفيّقولهّسبحانه:"ّكماّأخرجكّربكّمنّبيتكّبالحقّوإنّفريقا ّ-هللاّعليهّوسلمصلىّّ–بيتّالنبي -

ّمنّالمؤمنينّلكارهون".ّ

ّأرضّالمعركةّوتثبيتّأقدامّالمؤمنينّفيها.ّ -

ّإلقاءّالرعبّفيّقلوبّالذينّكفروا.ّ -

ّإنزالّالغيثّمنّالسماءّعلىّالمسلمين.ّّ -

mailto:a-b-d-a@hotmail.com
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ّالبحثّتسليطّالضوءّعلىّهذهّالنواحيّوداللتهاّفيّقصةّغزوةّبدرّكماّوردتّفيّّّّّّ وسيحاولّهذا

ّسورةّاألنفال.ّ

ّ

ّالمقدمة: 

يمثلّالمكانّعنصرا ّمهما ّفيّحياةّاإلنسان،ّبلّيمكنّأنّنقولّبأنّالمكانّهوّأكثرّالعناصرّتأثيرا ّّّّّّ

تيةّارتباطا ّبهذاّاإلنسان،ّفالّيمكنّأنّيعيشّاإلنسانّبغيرّفيّحياةّاإلنسان،ّكماّأنهّأكثرّالمكوناتّالحيا

ّوتسيرّالذكرياتّإالّضمنّإطارّمكانيّواضحّالمعالمّ مكان،ّوالّيمكنّأنّتجريّاألحداثّفيّحياته،

ّومحددّاألبعاد،ّحتىّوإنّكانّذلكّالمكانّمعنويا .ّّّّ

،ّفإنّلهذاّالمكانّالذيّيعيشّفيهّدالالتّوانطالقا ّمنّهذهّاألهميةّالبالغةّللمكانّفيّحياةّاإلنسانّّّّّ

مختلفة،ّمنهاّماّهوّدينيّمتعلقّبالعباداتّوالمعتقداتّوالحياةّالدينيةّالتيّيعيشهاّاإلنسان،ّومنهاّماّهوّ

اجتماعيّيتعلقّبماضيّاإلنسانّأوّحاضره،ّويرتبطّبذكرياتّالطفولة،ّومجرياتّالحياة،ّوالبيئةّالبشريةّ

سان،ّومنهاّماّهوّنفسيّيرتبطّبعناصرّالراحةّالنفسية،ّأوّالخوفّوالتوجس،ّأوّالتيّيعيشّفيهاّذلكّاإلن

اإلحساسّبالقهرّأوّالظلم،ّإلىّغيرّذلكّمنّالدالالتّالنفسية،ّكلّذلكّيرتبطّبالمكانّالذيّوقعّفيهّذلكّ

ّالحدث،ّأوّحصلتّفيهّتلكّالمجريات.ّ

ةّاألنفالّتشتملّعلىّحديثّعنّبعضّومنّهناّفقدّرأيتّأنّقصةّغزوةّبدرّالتيّوردتّفيّسوّرّّّّّ

األمكنةّالتيّتحملّدالالتّمختلفةّومتعددة،ّفأردتّأنّأسلطّالضوءّعلىّهذهّالظاهرةّالقصصيةّفيّهذهّ

ّالسورة.ّ

بمعنىّأنّأهميةّهذاّالبحثّتكمنّفيّارتباطهاّبالحديثّعنّواحدةّمنّالقصصّالقرآنية،ّوواحدةّمنّّّّّّ

الميّاألول،ّعالوةّعلىّأنّهذاّالبحثّيتحدثّعنّدالالتّهذاّالمكان،ّاألحداثّالهامةّفيّتاريخناّاإلس

ّوقراءةّماّوراءّالمفرداتّفيّهذهّالقصةّضمنّالسورةّالكريمة.ّ
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ّوالسؤالّالذيّيحاولّالبحثّأنّيجيبّعليه،ّهو:ّّّّّ

ّماّهيّالدالالتّالمرتبطةّبالمكانّفيّقصةّغزوةّبدر؟ّ •

ّعنهّمجموعةّمنّاألسئلةّمنّبينها:ّّوهوّسؤالّرئيسّفيّهذاّالبحث،ّانبثقتّّّ

ّماّالداللةّالدينيةّواالجتماعيةّوالنفسيةّللمكانّفيّقصةّغزوةّبدر؟ّ •

ّكيفّأثرتّتلكّالدالالتّعلىّمجرياتّأحداثّالقصة؟ّ •

ّماّقيمةّهذهّالدالالتّالمكانيةّعندّاإلنسانّفيّحياتهّالتيّيعيشها؟ّ •

ّوقدّقمتّبتقسيمّالبحثّإلىّثالثةّمباحثّهي:ّّّّ

ّالمبحثّاألول:ّالدالالتّالدينيةّللمكان.ّ

ّالمبحثّالثاني:ّالدالالتّاالجتماعيةّللمكان.ّ

ّالمبحثّالثالث:ّالدالالتّالنفسيةّللمكان.ّ

ّوقمتّبانتهاجّالمنهجّاآلتي:ّّّّ

.ّالحديثّبدايةّفيّكلّمبحثّعنّطبيعةّتلكّالداللةّالتيّيتناولهاّالمبحثّذاته،ّدينيةّأوّاجتماعية1ّّّّّ

ّنفسية.ّأوّ

ّ.ّذكرّاآليةّالكريمةّالمشتملةّعلىّالمكانّالمرادّالحديثّعنه.2ّّّّّ

ّ.ّذكرّالمكانّالذيّوردّفيّاآليةّالكريمة.3ّّّّّ

ّ.ّالعودةّإلىّكتبّالتفسيرّالتيّتلمحّلهذهّالداللةّالتيّنحنّبصددّالحديثّعنها.4ّّّّّ

ّ.ّتوضيحّتلكّالداللةّعلىّوجههاّالمفهومّمنّاآليةّالكريمةّومجرياتّالقصة.5ّّّّّ

ّوهكذاّسارّالبحثّمنّأوله،ّراجيا ّأنّأكونّقدّوف قتّفيّعرضيّلهذاّالموضوع،ّوهللاّوليّالتوفيق.ّّّّ

ّ
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 بحث األول: الداللة الدينية: الم

يرتبطّاإلنسانّبالمكانّارتباطا ّوثيقا ّطوالّحياته،ّإذّحيثماّكانّذلكّاإلنسانّفالّبدّمنّمكانّيأويه،ّّّّّّ

ِلدّفيه،ّثمّإنهّينتقلّبعدّذلكّإلىّحياةّ وحي زّيعيشّفيه،ّفهوّيعيشّطفولتهّفيّالبيت،ّوفيّالحيّالذيّو 

ذريا ،ّبلّهوّمكانّجديدّبأبعادهّالمحسوسة،ّمكانيةّأوسعّوأرَحب،ّوهذاّالّيعنيّأنّالمكانّيتغيرّتغيرا ّج

ّبذلكّ ّالذكرياتّالمرتبطة ّتلك ّتبقى ّإلىّآخر ّمكان ّمن ّاإلنسان ّينتقل ّوحين ّإليه، ّاإلنسان ّبنظرة قديم

المكانّمزروعةّفيّذهنه،ّراسخةّفيّعقلهّووجدانه؛ّلماّتركهّذلكّالمكانّمنّأثرّبالغّفيّنفسه،ّبلّإنّ

ّالمكان،ّحتىّإنّاإلنسانّبعدّموتهّيوضعّفيّمكان،ّأالّحياةّاإلنسانّكلهاّمرتبطةّارتبا ّبهذا طا ّوثيقا 

ّ.ّ(1)وهوّالقبر

ويدركّاإلنسانّمنذّوجودهّفيّهذهّالحياةّالقيمةّالكبيرةّللمكان،ّعلىّالرغمّمنّأنّاإلنسانّاألولّلمّّّّّّ

ّكانتّنظرة ّبلّربما ذلكّاإلنسانّإلىّّيكنّينظرّإلىّالمكانّباعتباراتّنفسيةّأوّاجتماعية،ّأوّدينية،

المكانّتنطلقّمنّالجانبّالحسيّفحسب،ّفقيمةّالمكانّعندهّالّتتعدىّتلكّالجوانبّالماديةّالتيّيعتمدّ

عليهاّذلكّاإلنسانّفيّعالقتهّمعّالمكان،ّومنّثمّأخذتّتلكّالعالقةّبينّاإلنسانّوالمكانّتتوثقّوتتطورّ

ّ ّمن ّانطالقا  ّمتغايرة، ّودالالت ّجديدة، ّأبعادا  ّالتيّلتأخذ ّوالدينية ّواالجتماعية ّالنفسية ّالدالالت طبيعة

ّ.ّ(2)تتصلّبذلكّالمكان

ّهذاّّّّّّ ّتربط ّالتي ّاللونية ّوالحركة ّيوميا ، ّاستعماال  ّواستعماله ّما، ّمكان ّفي ّاإلنسان ّلعيش ونتيجة

اقّاإلنسانّبذلكّالمكانّيوميا ،ّكلّهذهّاألمورّتجعلّالمكانّيحملّقيمةّمعنويةّوحسيةّتتغلغلّفيّأعم

                                                 

إبراهيم،ّنبيلة:ّخصوصيةّالتشكيلّالجماليّللمكانّفيّأدبّطهّحسين،ّمجلةّفصول،ّالمجلدّالتاسع،ّالعددانّاألولّّ-1
 .49ّم،ّص:1990ّوالثاني،ّ

ّطّ-2 ّالعراق، ّبغداد، ّآفاقّعربية، ّالعامة، ّدارّالشؤونّالثقافية ّابنّسينا، ّالمكانّفيّفلسفة ّنظرية ّحسن: ،1ّالعبيدي،
ّ.18ّّ-17م،ّص:1987ّ
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ّاإلنسانّ ّلمزيدّمنّالترابطّبينّهذا ذلكّاإلنسان،ّوتسكنّروحه،ّفتصبحّتلكّالعالقاتّالمتشابكةّسبيال 

ّ.ّ(1)وذلكّالمكان،ّاألمرّالذيّيعمقّنظرةّاإلنسانّإلىّالمكانّمنّحوله

لذلكّّوالمكانّالدينيّأكثرّلصوقا ّفيّنفسّاإلنسانّمنّسواهّمنّاألمكنة،ّانطالقا ّمنّالقيمةّالروحيةّّّّّ

المكان،ّفالمسجدّمثال ّيختلفّفيّقيمتهّالدينيةّعنّأيّمكانّآخر،ّكماّأنّالمدنّالتيّتشتملّعلىّبقاعّ

ّتحويّ ّالتي ّالمكرمة ّفمكة ّواألماكن، ّالمدن ّمن ّغيرها ّمن ّنفسّاإلنسان ّفي ّتأثيرا  ّأكثر ّمقدسة دينية

ّال ّومقصد ّالمطهرة، ّالنبوة ّومهد ّالمسلمين، ّقبلة ّوتمثل ّالحرام، ّمنّالمسجد ّوغيرها ّوالمعتمرين، حجاج

ّمنّاألماكنّاألخرىّالتيّربماّ ّأكثرّمنّسواها ّبالغا  الخصوصياتّالدينيةّتؤثرّفيّنفسّاإلنسانّتأثيرا 

ّالنبيّالكريم صلىّهللاّّ–تشتملّعلىّبعضّالمواضعّالدينية،ّوالمدينةّالمنورةّكذلك،ّفهيّموضعّهجرة

ّقبّرّ–عليهّوسلمّ هّالشريف،ّوموضعّمسكنهّوبيوته،ّوفيهاّعاشّالصحابةّودولةّاإلسالمّاألولى،ّوفيها

ّالرحال،ّمنّهناّحظيتّ ّلها ّالثالثةّالتيّت شدُّ الكرامّفيّدولةّاإلسالم،ّوهيّمشتملةّعلىّأحدّالمساجد

ّ.ّ(2)هاتانّالمدينتانّبمكانةّدينيةّكبيرةّعندّالمسلمين،ّانطالقا ّمنّالخصوصيةّالدينيةّالتيّتدلّعليها

ّمنّومنّجانبّذّّّّّ ّالغزوة ّتعل قّبهذه ّوما ّبدر، ّاألنفالّعنّقصةّغزوة ّتحدثتّسورة ّفقد يّصلة،

األحداث،ّوسردّلهذهّاألحداث،ّواشتملتّتلكّالسورةّبماّفيهاّمنّسردّقصصيّألحداثّغزوةّبدرّعلىّ

ّإشاراتّقرآنيةّذاتّداللةّدينيةّللمكان،ّنتحدثّفيماّيليّعنّنموذجّمهمّمنّتلكّالنماذج.ّ

وَنَّعِنّاْلَمْسِجِدّاْلَحَراِمَّوَماَّكان واَّأْوِلَياَءه ّّّسبحانهّوتعالى:ّ"يقولّهللاّّّّّ دُّ م َّّللاَّ َّوه ْمَّيص  ّي َعذِ َبه  ْمَّأالَّ َوَماَّله 

َّأْكَثَره ْمّاَلَّيْعَلم وَن" ّاْلم تَّق وَنَّوَلِكنَّ ِإْنَّأْوِلَياؤ ه ِّإالَّ
(3)ّ.ّ

                                                 

ّجامعةّّ-1 ّماجستير، ّرسالة ّالمكانّاألردنيّدراسةّفيّالشعرّاألردنيّالمعاصر، ّور اد: ّإبراهيم ّمحمد ّالعضايلة، انظر:
ّ.11ّم،ّص:2003ّمؤتة،ّكليةّاآلداب،ّقسمّاللغةّالعربيةّوآدابها،ّبإشراف:ّالدكتور:ّمحمدّالمجالي،ّالكركّـّاألردن،ّ

هـ،1ّ،1427ّينظر:ّالعطوي،ّمسعدّبنّعيد:ّالشعرّوالمجتمعّفيّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّالرياض،ّالسعودية،ّطّ-2
ّ.333ّص:ّ

ّ.34ّاألنفال:ّّ-3
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وردّفيّاآليةّالكريمةّأحدّاألمكنةّالتيّلهاّارتباطهاّالوثيقّبالجوانبّالدينيةّخاصةّعندّالمسلمين،ّّّّّّ

ِضعّللناسّفيّاألرض.ّ ّأالّوهوّالمسجدّالحرام،ّوهوّقبلةّالمسلمين،ّوأولّبيتّو 

رضّمكةّوتذكرّاألخبارّالتيّن ِقلتّعنّبعضّالسلفّأنّأولّماّخلقّهللاّسبحانهّوتعالىّمنّاألّّّّّ

وماّفيهاّمنّالبيتّالحرام،ّيقولّاألزرقّفيّروايةّعنّمجاهد:"ّبلغنيّأنهّلماّخلقّهللاّالسماواتّواألرضّ

ّفجعلهاّ ّوغربي, ّشرقي ّبابان ّلها ّحمراء؛ ّياقوتة ّيومئذ ّوهو ّالبيتّالحرام, ّفيها ّوضعه ّشيء ّأول كان

هماّإلىّيومّالقيامة,ّواستودعّهللاّمستقبلّالبيتّالمعمور,ّفلماّكانّزمنّالغرقّرفعّفيّديباجتينّوهوّفي

ّ.(1)الركنّأباّقبيس"

ويقولّالثعلبيّكذلكّفيّشأنّمكةّوالبيتّالحرام:"ّإنّهللاّتعالىّخلقّجوهرةّخضراء،ّثمّنظرّإليهاّّّّّّ

بالهيبةّفصارتّماء،ّفخلقّاألرضّمنّزبده،ّوالسماءّمنّبخاره،ّفأولّماّظهرّعلىّوجهّاألرضّمكة،ّ

ّ.(2)نة،ّثمّبيتّالمقدس،ّثمّدحاّاألرضّمنهاّطبقا ّواحدا "وزادّبعضهمّثمّالمدي

ّالرواياتّالتاريخيةّالتيّن ِقلتّعنّبعضّأهلّالعلمّمنّالسلفّالصالحّإلىّالقولّبتلكّّّّّّ تقودناّهذه

ّوجهّ ّعلى ّالحرام ّوالمسجد ّالعموم، ّوجه ّعلى ّالمكرمة ّمكة ّبها ّتمتعت ّالتي ّالعظيمة ّالدينية المكانة

ةّالخليقة،ّإذّكانّلهذاّالمسجدّمكانتهّالدينيةّالعظيمةّفيّنفوسّالناس،ّبوصفهّأنهّالتخصيصّمنذّبداي

ّالتاريخّواألزمنة،ّثمّجاءّاإلسالمّووثقّهذهّ أولّمسجدّفيّاألرض،ّوأنهّمهوىّأفئدةّالمؤمنينّعلىّمر 

ّالرابطةّالمعنويةّالدينيةّفيّنفوسّالمسلمين.ّ

المسجدّالحرامّبوصفهّقبلةّالمسلمين،ّومهوىّأفئدتهم،ّماّّوماّجاءّفيّاآليةّالكريمةّمنّحديثّعنّّّّّ

ّالمسجد،ّوأنّالمشركينّ هوّإالّتأكيدّمنّهللاّسبحانهّوتعالىّألحقيةّالمسلمينّالمنتصرينّفيّبدرّبهذا

                                                 

ّدارّّ-1 ّملحس، ّالصالح ّرشدي ّتحقيق: ّاآلثار، ّمن ّفيها ّجاء ّوما ّمكة ّأخبار ّهللا: ّعبد ّبن ّمحمد ّالوليد ّأبو األزرق،
ّ.51ّّ–50ّ،ّد.ت،ّص:1ّبيروت،ّلبنان،ّطاألندلسّللنشرّوالتوزيع،ّ

انظر:ّابنّالضياء،ّأبوّالبقاءّمحمدّبنّأحمدّبنّالضياء:ّتاريخّمكةّالمشرفةّوالمسجدّالحرامّوالمدينةّالشريفةّوالقبرّّ-2
ّ.23ّم،ّص:2004ّهـ،1ّ،1424ّالشريف،ّتحقيق:ّعالءّإبراهيم،ّوأيمنّنصر،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّط
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وإْنّكانواّفيّظاهرّاألمرّيتحكمونّبأمرّهذاّالمسجدّالحرام،ّويستغلونّقيمتهّالدينيةّفيّنفوسّالناس،ّ

ّ.ّ(1)رّطارئ،ّوسيرثّالمتقونّهذاّالمسجد،ّولكنّالمشركينّالّيعلمونّذلكماّذاكّإالّأم

وقدّتحدثتّاآليةّالكريمةّعنّالمسجدّالحرامّلتوثيقّالعالقةّالدينيةّالروحيةّبينّالمسلمينّوالمسجدّّّّّّ

ولياءّهذاّالحرام،ّباعتبارهّمكانا ّدينيا ّيسعونّللوصولّإليه،ّلذاّفقدّجاءتّاآليةّالكريمةّلتؤكدّعلىّأنّأ

المسجدّهمّالمؤمنونّالمسلمون،ّوليسّأهلّالشركّالمد عونّلهذهّاألحقية؛ّلذاّجاءتّهذهّاآليةّالكريمةّ

ّ.ّ(2)لتأكيدّذلك

ومنّهناّيتضحّلناّتلكّالداللةّالدينيةّالوثيقةّفيّنفسّالمسلمينّللمسجدّالحرام،ّفهوّقبلتهم،ّوهوّّّّّّ

ِضعّللناسّفيّاألرض،ّوهوّموضع الرسالةّاألولى،ّوقدّأ ْخِرجواّمنّهذاّالمكان،ّومنّهناّّأولّمسجدّو 

فإنّلهّمكانةّعظيمةّفيّنفوسهم،ّفجاءتّاآليةّالكريمةّلتؤكدّعلىّهذهّاألحقيةّالدينيةّللمسلمين،ّوتنفيهاّ

عنّالمشركين،ّوهوّماّبي نتهّاآليةّالكريمة،ّبطريقةّواضحةّوبي نة،ّوذلكّبربطهاّبقصةّغزوةّبدرّفيّهذهّ

لكريمة،ّبمعنىّأنّاالنتصارّعلىّالمشركينّفيّهذهّالغزوةّإشارةّمنّهللاّسبحانهّوتعالىّأنّدائرةّالسورةّا

السوءّستدورّعلىّالمشركين،ّوستنتهيّسيطرتهمّعلىّالمسجدّالحرام،ّويعودّالمسلمونّهمّأولياؤه،ّلتبقىّ

ّ.ّقيمتهّالدينيةّماثلةّفيّنفوسّهؤالءّالمنتصرينّفيّغزوةّبدر،ّوهللاّوحدهّأعلم

                                                 

ّالقشّ-1 ّالملك: ّبنّهوازنّبنّعبد ّالكريم ّعبد ّيري، ّالعامةّلطائفّاإلشارات، ّالمصرية ّالهيئة ّالبسيوني، ّإبراهيم تحقيق:
ّ.623ّّ–1/622ّ،ّد.ت،3ّللكتاب،ّالقاهرةّـّمصر،ّط

تحقيق:ّعبدّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّانظر:ّابنّعطية،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّاألندلسي:ّّ-2
ّ.522ّّ–2/521ّهـ،1ّ،1422ّمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّطالسال
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ّ

 المبحث الثاني: الداللة االجتماعية للمكان: 

والّتقفّحدودّداللةّالمكانّوارتباطهاّباإلنسانّعندّالحدّالدينيّفحسب،ّبلّهناكّدالالتّاجتماعيةّّّّّّ

ّلذلكّاإلنسان،ّ ّاالجتماعية ّالمكانّفيّتشكيلّعناصرّالحياة ّالتيّيشيرّإليها للمكانّتنبعّمنّالطبيعة

ّاالجتماعيّم ّالمكان ّيرتبطّبتلكّاألحداثّالتيّتجريّفيّذلك ّعلىّما ّأكثرّعالوة ّاإلنسان ّيجعل ما

ّاتصاال ّبذلكّالمكان.ّ

ّبهذاّّّّّّ ّمعينة ّعالقة ّتحمل ّإنما ّاإلنسان، ّفيه ّيعيش ّالذي ّالمكان ّفي ّتجري ّالتي ّاألحداث وهذه

ّالتيّيعيشها،ّ ّفيّنمطيةّالحياة ّبذلكّالمكان،ّوأوسعّأفقا  اإلنسان،ّاألمرّالذيّيجعلّمنهّأكثرّارتباطا 

ّأ ّفيّاعتبارنا ّأخذنا ّإذا ّالتيّتربطّخاصة ّاالجتماعية ّمنّدالالتّاأللفة نّذلكّالمكانّيحملّمجموعة

ّالذيّعاشّفيهّاإلنسانّسنواتّطفولته،ّوترعرعّفيهّشابا ،ّوعاشّ ّفإنّالمكانّيمثلّالرحم اإلنسانّبه،

شطرا ّمنّحياتهّفيه،ّبكافةّتفصيالتهّاالجتماعية،ّمنّهناّيحملّهذاّالمكانّمزيدا ّمنّالتأثيرّفيّنفسّ

ّ.ّ(1)نّباعتبارهّجزءا ّمنّحياتهّاالجتماعيةّالتيّيعيشهااإلنسا

وتزدادّقيمةّالمكانّاالجتماعيةّكلماّازدادتّمستوياتّالحياةّالتيّيعيشهاّاإلنسانّفيّذلكّالمكان،ّّّّّّ

بمعنىّأنّاإلنسانّيرتبطّببيتهّعلىّوجهّأكبرّمنّارتباطهّبحيهّالذيّيعيشّفيه،ّوالحيّأكثرّارتباطا ّمنّ

وهكذا،ّفكلماّازدادّاإلنسانّمعيشةّفيّمكانّما،ّازدادتّدالالتهّاالجتماعيةّلديه،ّوازدادّتأثيرّالمدينة،ّ

ّكالشاعرّ ّجياشة ّوعاطفة ّحسّمرهف، ّكانّاإلنسانّذا ّإذا ّخاصة ّاإلنسان، ّالمكانّفيّنفسّهذا هذا

                                                 

ّالقاهرة،ّّ-1 ّللكتاب، ّالعامة ّالمصرية ّالهيئة ّالحديث، ّالعربي ّالشعر ّالنصّقراءاتّفي ّإضاءة ّاعتدال، ّعثمان، انظر:
ّ.8ّم،ّص:2ّ،1998ّمصر،ّط
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اإلنسانّأقلّارتباطا ّّمثال ،ّفإنّتلكّالتأثيراتّالعاطفيةّاالجتماعيةّتحملّأثرا ّأكبرّمماّسواهاّلوّكانّذلك

ّ.ّ(1)بذلكّالمكان

والّشكّأنّهذاّاألثرّاالجتماعيّودالالتهّفيّاإلنسانّأمرّمتوقعّومعروفّفيّشخصيته،ّانطالقا ّّّّّّ

منّكونّاإلنسانّعموما ّاجتماعيّبطبعه،ّوالّيمكنّأنّيعيشّمنفردا ،ّبلّالّبدّأنّيعيشّضمنّجماعاتّ

ّالطابعّاالجتماعيّلإلنسانّسمةّبارزةّالّيمكنّّبشريةّمتالحمةّومتعاضدة،ّاألمرّالذي يجعلّمنّهذا

التغاضيّعنهاّفيّتشكيلّشخصيتهّوتكوينّحياته،ّوهذهّالروابطّاالجتماعية،ّواألواصرّالجماعيةّالتيّ

يعيشهاّاإلنسانّضمنّبيئتهّمعّأفرادّمجتمعهّتتطلبّمكانا ّتحدثّفيهّهذهّالترابطاتّاالجتماعية،ّاألمرّ

ّ.ّ(2)هّإلىّوجودّأثرّلهذاّالمكانّبدالالتهّاالجتماعيةّالتيّيشيرّإليهاالذيّيفضيّبدوّر

وبناءّعلىّهذاّكله،ّيتضحّلناّأنّللمكانّأثرا ّاجتماعيا ّبالغا ،ّوهذاّالمبحثّيحاولّأنّيسلطّالضوءّّّّّّ

ّلى:"علىّالدالالتّاالجتماعيةّللمكانّفيّقصةّغزوةّبدرّضمنّسورةّاألنفال،ّإذّيقولّهللاّسبحانهّوتعا

َّفِريق اِّمَنّاْلم ْؤِمِنيَنَّلَكاِره وَن" َّوِإنَّ َكَماَّأْخَرَجَكَّربَُّكِّمْنَّبْيِتَكِّباْلَحقِ 
(3)ّ.ّ

ّبيتّّّّّّ ّهنا ّوالمقصود ّالبيت"، ّأالّوهو" ّاالجتماعية، ّذاتّالداللة ّاألمكنة ّأحد ّالكريمة ّفيّاآلية يرد

ّلذاّكانّالتركيب"ّمنّبيتك"،ّأيّبيتّالنبيّالكريم.ّّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّّ–النبيّالكريم

والقصدّفيّهذاّالمكانّالواردّفيّاآليةّالكريمةّليسّالحيزّالمعروفّللبيت،ّأيّإنهّلمّيكنّالقصدّّّّّّ

البيتّالمعروف،ّبلّكانّالقصدّواحدا ّمنّاثنين:ّاألول:ّكماّأخرجكّربكّمنّمكةّإلىّالمدينةّبالحق،ّ

                                                 

ّ.121ّالعضايلة،ّالمكانّاألردني،ّص:ّّ-1
،ّاإلماراتّالعربيةّانظر:ّحور،ّمحمد،ّالحنينّإلىّالوطنّفيّاألدبّالعربيّحتىّنهايةّالعصرّاألموي،ّدارّالقلم،ّدبيّ-2

ّ.18ّم،ّص:2ّ،1989ّالمتحدة،ّط
ّ.5ّاألنفال:ّّ-3
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ّكما ّوالثاني: ّالخروجّإلىّالمدينة، ّبعضّالمؤمنينّلهذا ّمنّكراهة أخرجكّربكّمنّالمدينةّّعلىّالرغم

ّ.ّ(1)نفسهاّإلىّبدرّكيّتقاتلّالمشركين،ّعلىّالرغمّمنّأنّبعضّالمؤمنينّكارهونّلهذاّالخروج

هذاّيعنيّأنّالمكانّالمذكورّفيّاآليةّالكريمةّالّيقصدّبهّالبيتّالحقيقيّالذيّنعرفه،ّوهوّالبناءّّّّّّ

ّ ّبأكمله، ّالمجتمع ّهاهنا ّالقصد ّوإنما ّمنّمجتمعك،ّمنّالطينّوالحجر، ّمحمد ّأخرجكّربكّيا أيّكما

ّكانّ ّوسواء ّالخروج، ّمنّالمؤمنينّلكارهونّلهذا ّوإنّفريقا  ّبالحق، وكيانكّاالجتماعيّالذيّتعيشّفيه

المقصودّبالبيتّهناّمكةّأمّالمدينة،ّفمعنىّالكيانّاالجتماعيّظاهرّفيّكالّالحالتين،ّوهوّماّنريدهّفيّ

ّاآليةّالكريمة.ّ

صلىّهللاّعليهّوسلمّّ–قصدّفيّهذهّاآليةّالكريمةّالبيتّالحقيقي،ّأيّبيتّالنبيّالكريموقدّيكونّالّّّّّ

فيّالمدينةّالمنورة،ّوإنماّجازّأنّيكونّالمقصودّهاهناّبالبيتّالمدينةّنفسهاّأنّالحيّوالمدينةّالتيّّ–

ّا ّسمى ّفقد ّهاهنا، ّالحال ّفكذلك ّكاختصاصّالبيتّبصاحبه، ّبه ّتصبحّمختصة ّاإلنسان لنبيّيسكنها

ّّ–الكريم ّوسلم ّهللاّعليه ّوهيّّ–صلى ّعليه، ّصلواتّهللاّوسالمه ّإقامته ّمكان ّألنها ّبالبيت؛ المدينة

ّبيتهّ ّوهو ّللبيت، ّالمباشر ّالمعنى ّإرادة ّجواز ّمع ّوذلك ّبصاحبه، ّالبيت ّكاختصاص ّبه مختصة

ّ.ّ(2)الحقيقي

وجّمنهّغيرّمرغوب،ّولكنّحينماّوورودّالبيتّفيّاآليةّالكريمةّداللةّعلىّمحبةّاإلنسانّله،ّوالخّرّّّّّ

ّبحالّ ّشبيه ّالحال ّوهذا ّنافعة، ّداللة ّذا ّالخروج ّهذا ّصار ّالحق، ّوقصد ّالمنفعة ّبقصد ّالخروج كان

ّلهؤالءّالمؤمنين،ّإالّأنهّفيّ المؤمنينّحينماّاختلفواّفيّاألنفال،ّفهذاّاالختالفّوإنّكانّفيّظاهرهّشر 

                                                 

تحقيق:ّالسيدّبنّعبدّالمقصودّبنّعبدّالنكتّوالعيون،ّالماوردي،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّحبيب،ّّ-1
ّ.2/295ّالرحيم،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّد.ت،ّ

دارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيل،ّ،ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمروّ-2
ّ.2/197ّهـ،3ّ،1407ّط
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منّبيته،ّفقدّكانّفيّظاهرهّشر،ّّ–هللاّعليهّوسلمّّصلىّ–باطنهّخيرّكالخيرّالذيّظهرّبخروجّالنبي

ّ.ّ(1)إالّأنهّفيّباطنهّخير

إذّإنّالبيتّّ–وهوّالبيتّّّ–ولكنّثمةّداللةّاجتماعيةّواضحةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّمتعلقةّبالمكانّّّّّ

علىّأنهّيجعلّّيمثلّأكثرّاألمكنةّاالجتماعيةّتعلقا ّبالفرد،ّإذّفيهّيحيا،ّوفيهّيعيش،ّوإليهّيؤول،ّعالوة

منّهذاّالبيتّسترا ّلهّمنّالحر،ّودفئا ّلهّفيّالبرد؛ّلذاّجاءتّهذهّالدالالتّاالجتماعيةّلهذاّالبيتّفيّ

منّبيته،ّوهذاّالخروجّفيّّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّّ–خضمّاألحداثّالتيّتشيرّإلىّخروجّالنبيّالكريم

الّإذاّكانّهذاّالخروجّبقصدّتحقيقّمنفعة،ّظاهرهّليسّمحببا ؛ّألنّاإلنسانّالّيحبّأنّيخرجّمنّبيتهّإ

وهوّماّعبرتّعنهّاآليةّالكريمةّبـ"ّالحق"،ّفحينماّخرجّالنبيّالكريمّمنّبيتهّبصفتهّاالجتماعية،ّأوّحيهّ

وهوّالبيتّاألكبرّمنّبيتهّالماديّالصغير،ّفإنّذلكّيحملّمنفعةّلهّوللمؤمنينّمنّحوله،ّفكانتّهذهّ

ّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّّ–يال ّإليصالّالقيمةّالتيّسيفضيّإليهاّخروجّالنبيالداللةّاالجتماعيةّللبيتّسب

ّمنّبيتهّبالحق.ّ

ّوتعالى:"ّّّّّ ّسبحانه ّيقول ّآخر ّموضع ّالنَّاِسّّوفي َّوِرَئاَء َّبَطر ا ِّدَياِرِهْم ِّمْن وا َّخَرج  َّكالَِّذيَن َّتك ون وا َواَل

َوَّللاَّ ِّبَماّيَّ ِّ وَنَّعْنَّسِبيِلَّّللاَّ دُّ ْعَمل وَنّم ِحيٌط"َوَيص 
(2)ّ.ّ

ّتشتملّاآليةّالكريمةّعلىّمكانّذيّداللةّاجتماعيةّواضحةّفيّحياةّاإلنسان،ّأالّوهوّالديار.ّّّّّّ

ّالخطابّّّّّّ أماّالمقصودّبالديارّفيّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمة،ّفهيّمكةّالمكرمة،ّوالمقصودونّبهذا

همّالمشركون،ّالذينّخرجواّمنّمكةّالمكرمةّبطرا ،ّورئاءّالناس،ّيريدونّقتالّأهلّاإليمان،ّوالصدّعنّ

ّ.ّ(3)سبيلّهللا،ّفأتاهمّهللاّمنّحيثّلمّيحتسبوا

                                                 

ّ.502ّّ–2/501ّابنّعطية،ّالمحررّالوجيز،ّّ-822
ّ.47ّاألنفال:ّّ-2
ّ.1/630ّالقشيري،ّلطائفّاإلشارات،ّّ-3



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

537 

مكنة،ّوهوّالمكانّالذيّخرجّمنهّالمشركونّيومّبدر،ّفأتواّإلىّبدرّكيّيقاتلواّومكةّمكانّمنّاألّّّّّ

المسلمين،ّوكانتّرغبتهمّأنّتسمعّالعربّكلهاّبخروجّأهلّمكةّكيّتهابهمّكلّالعرب،ّإالّأنّذلكّلمّ

ّالقينات،ّ ّالنوائحّبدلّأنّتغنيّلهم ّوناحتّعليهم ّبدلّكؤوسّالخمر، ّكؤوسّالمنايا ّبلّذاقوا يكنّلهم،

ّ.ّ(1)فنهىّهللاّسبحانهّوتعالىّأهلّاإلسالمّأنّيكونواّمثلّهؤالءّالمشركين

ّأنّالمقصودّبقوله:ّديارهم،ّإنماّهيّمكةّالمكرمة،ّومكةّمكانّمنّّّّّّ وبناءّعلىّماّسبقّيظهرّلنا

ّالحادثة،ّفإ ّاالجتماعيّفيّهذه ّالمكانّأنّينبهّإلىّدوره نّاألمكنة،ّوأرادّهللاّسبحانهّوتعالىّبذكرّهذا

ّالمكانّالذيّيعيشونّفيه،ّوالمرادّبهمّذلكّالمجتمعّالذيّيعيشّفيّذلكّ ّرأينا ّكما ّديارهم" ّبـ" المقصود

ّالمكان.ّ

ّديار"ّفيّاآليةّالقرآنيةّالكريمة،ّوهيّّّّّّ ّبرزّلناّتلكّالداللةّاالجتماعيةّالتيّارتبطتّبلفظ" فمنّهنا

ّبينّاإلنسانّوم ّالوثيقة ّالعالقة ّمنّطبيعة ّنابعة ّوثيقةّّ–أيّديارهّ–وضعّسكناهداللة ّالعالقة فإنّهذه

بوثاقةّالطبائعّاالجتماعيةّالتيّتتكونّفيها،ّفنبهتّاآليةّالكريمةّإلىّهذاّالدورّاالجتماعيّلهذاّالمكانّ

ّفيّقصةّبدرّالكبرى.ّ

ةّومنّهناّيظهرّلناّمنّخاللّاآلياتّالقرآنيةّالكريمةّارتباطّمجموعةّمنّاألمكنةّبدالالتّاجتماعيّّّّّ

ّبالوطنّكافة،ّأوّالمدينةّكلها،ّوهذهّ ضمنّقصةّبدر،ّبدءا ّمنّطبيعةّالعالقةّبينّاإلنسانّوبيته،ّوانتهاء 

ّالداللةّنابعةّمنّطبيعةّالعالقةّالوثيقةّبينّاإلنسانّوالمجتمعّالبشريّالساكنّفيّذلكّالمكان.ّ

ّ

ّ

 

                                                 

دقيّمحمدّجميل،ّدارّالفكر،ّأبوّحيانّاألندلسي،ّمحمدّبنّيوسفّبنّعليّبنّيوسف:ّالبحرّالمحيط،ّتحقيق:ّصّ-1
ّ.5/333ّهـ،1ّ،1420ّبيروت،ّلبنان،ّط
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 المبحث الثالث: الداللة النفسية: 

وكماّكانّللمكانّداللتهّالدينيةّواالجتماعية،ّفإنّلهّداللتهّالنفسيةّانطالقا ّمنّذلكّاألثرّالذيّيتركهّّّّّّ

فيّنفسّالمتلقيّاعتمادا ّعلىّتلكّالعالقةّالوجدانيةّالتيّتربطّذلكّاإلنسانّبالمكان،ّاألمرّالذيّيتركّ

ّأثرهّفيّنفسه.ّ

ّذلكّويّّّّّ ّحياة ّفي ّمهم ّدور ّالمكان ّلهذا ّكان ّإذا ّخاصة ّعاطفية، ّنظرة ّالمكان ّإلى ّاإلنسان نظر

اإلنسان،ّومنّجانبّآخرّفإنّذلكّالمكانّيحملّداللةّنفسيةّإذاّوقعّعليهّحدثّمنّاألحداثّالمؤلمة،ّ

سيةّعميقةّكأنّي سلبّمنّاإلنسان،ّأوّيتعرضّألذىّماّفيّذلكّالمكان،ّمنّهناّيغدوّالمكانّذاّداللةّنف

ّ.ّ(1)فيّنفسّاإلنسان

وهذهّالداللةّالنفسيةّالتيّترتبطّبالمكانّالّترتبطّبهّنفسهّبوصفهّحي زا ّوجوديا ّفحسب،ّبلّبوصفهّّّّّّ

ّفيّ ّالجوانبّالدينية ّأن ّفكما ّالنفسيّعلىّاإلنسان، ّاألحداثّذاتّالتأثير ّمن ّلمجموعة ّمكونا  عنصرا 

االجتماعيةّلهاّأثرهاّكذلكّفيّساكنّالمكان،ّفإنّالجوانبّالنفسيةّالمكانّلهاّأثرهاّفيّساكنه،ّوالجوانبّ

ّ.ّ(2)لهاّبالغّاألثر،ّوعظيمّالتأثيرّفيّهذاّاإلنسان

ّبذلكّّّّّّ ّوترتبط ّفيه، ّتقع ّالتي ّاألحداث ّومجريات ّوأبعاده، ّمكوناته ّبكافة ّالمكان ّإلى ّننظر وحين

حداث،ّوتلكّالمجرياتّالتيّتحدثّفيّذلكّاإلنسانّالذيّيعيشّفيّذلكّالمكان،ّفإنهّالّشكّأنّتلكّاأل

ّاألصيلّفيّتشكيلّعناصرّشخصيتهّ ّدورها ّولها ّاإلنسان، ّالنفسيّالمباشرّعلىّهذا ّأثرها المكانّلها

ّ.ّ(3)النفسية،ّبماّتحملهّمنّمجريات،ّوتشتملّعليهّمنّأحداث

                                                 

ّ.155ّم،ّص:1ّ،1968ّإبراهيم،ّزكريا،ّدراساتّفيّالفلسفةّالمعاصرة،ّمكتبةّمصر،ّطّ-1
ّالسعودية،ّّ-2 ّالرياض، ّالناديّاألدبي، ّالسعودي، ّدراساتّفيّالشعر ّالمقدس، ّالمكان ّشعرية ّحافظ، ّالمغربي، ينظر:

ّ.91ّهـ،ّص:1427ّ
ّ.18ّحور،ّالحنينّإلىّالوطنّفيّاألدبّالعربيّحتىّنهايةّالعصرّاألموي،ّص:ّّ-3
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التيّوردتّفيّسورةّومنّهناّفقدّالحظناّوجودّبعضّالدالالتّالنفسيةّللمكانّفيّقصةّغزوةّبدرّّّّّّ

األنفال،ّوفيماّيليّسنتحدثّعنّبعضّتلكّالدالالتّوالمظاهرّالنفسيةّفيّهذهّالقصة،ّيقولّهللاّسبحانهّ

ّ َّعنّْوتعالى:" َّوي ْذِهَب ِّبِه َرك ْم ِّلي َطهِ  َّماء  َماِء ّالسَّ ِّمَن َّعَلْيك ْم َّوي َنزِ ل  ِّمْنه  َّأَمَنة  ّالنَُّعاَس م  يك  ّي َغشِ  ِّرجِّْإْذ َزّك ْم

ْمَّوي َثبِ َتِّبِهّاأْلَْقَداَم" ْيَطاِنَّوِلَيْرِبَطَّعَلىّق ل وِبك  ّ.ّ(1)الشَّ

تتناولّهذهّاآليةّالكريمةّالحديثّعنّواحدّمنّاألمكنةّالتيّاعتادّعليهاّالناسّفيّحياتهمّاليومية،ّّّّّّ

ّأالّوهي"ّالسماء"،ّوهوّمكانّمعروفّفيّهذهّالحياةّالدنيا.ّ

نزلّمنهّالماءّيومّبدر،ّوهوّالغيثّمنّهللاّسبحانهّوتعالى،ّوهذاّالغيثّإنماّّ–السماءّ–وهذاّالمكانّّّّّ

ّمنّالداخلّبهذاّّيكوّن ّتطهيرّنفوسهم ّوباطنا ، ّالمؤمنينّظاهرا  ّتطهير ّبقصد ّمنّالسماء، ّالماء بنزول

ّ.ّ(2)الماءّالذيّنزلّعليهم،ّوأبدانهمّمنّالخارجّالتيّأصابهاّاألوساخّواألنجاس

وهذاّالماءّالذيّنزلّمنّالسماءّأذهبّعنّالمسلمينّرجزّالشيطانّووسوسته،ّإذّإنّالمسلمينّقدّّّّّّ

ّالوسوسة،ّوس ّبهذه ّالظمأ،ّودخلّإلىّنفوسهم ّالحدثّاألكبر،ّوأصابهم ّالشيطانّبأنّأصابهم وسّإليهم

فأذهبّهللاّسبحانهّوتعالىّتلكّالوساوسّبإنزالّالمطرّمنّالسماء،ّوتثبيتّأقدامّالمسلمين،ّوأزالّعنهمّ

ّ.ّ(3)رجزّالشيطان

لم،ّوتنشرّرحمةّهللاّتعالى،ّوتنشرحّومماّهوّمعروفّبأنّنزولّالغيثّمنّالسماءّيشرحّنفسّالمسّّّّّ

َّماّّالصدورّوالقلوبّواألفئدة،ّيقولّهللاّسبحانهّوتعالىّفيّهذاّالمعنى:" َّبْعِد ّاْلَغْيَثِّمْن ّالَِّذيّي َنزِ ل  َوه َو

" ّاْلَحِميد  َّرْحَمَته َّوه َوّاْلَوِليُّ ر  ّ.ّ(4)َقَنط واَّوَيْنش 

                                                 

ّ.11ّاألنفال:ّّ-1
ّ.2/300ّانظر:ّالماوردي،ّالنكتّوالعيون،ّّ-2
تحقيق:ّعبدّالرزاقّالمهدي،ّمعالمّالتنزيلّفيّتفسيرّالقرآن،ّانظر:ّالبغوي،ّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعودّبنّمحمد:ّّ-3

ّ.2/274ّم،2000ّهـ،1ّ،1420ّثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطدارّإحياءّالترا
ّ.28ّالشورى:ّّ-4
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هذهّاآليةّالكريمة،ّوهيّترتبطّارتباطا ّمباشرا ّبالمكان،ّفذلكّأنّأماّالداللةّالنفسيةّالتيّنلحظهاّفيّّّّّّ

أتبعهّهدوءّنفسّالمسلمين،ّوطمأنينتهمّعلىّماّسيعطيهمّهللاّسبحانهّّ–المكانّ–نزولّالغيثّمنّالسماء

وتعالىّمنّنصره،ّكماّأذهبّعنهمّوساوسّالشيطان،ّوهذهّالوسوسةّالتيّتكونّمنّالشيطانّإنماّتؤثرّ

وتتعبّالقلب،ّوماّنزولّالمطرّمنّالسماءّإالّدليلّواضحّعلىّانتزاعّذلكّاالرتباكّالنفسيّعلىّالنفس،ّ

منّنفوسّالمسلمينّفيّمعركتهمّتلك،ّوإبعادّلماّيوسوسّبهّالشيطانّبهّفيّنفوسهم،ّاألمرّالذيّيترتبّ

بعثّفيّنفوسّوماّنزلّمنهّمنّالغيث،ّالذيّّ–وهوّالسماءّّ–عليهّتلكّالداللةّالنفسيةّالواضحةّللمكان

ّالمسلمينّالراحة،ّوالطمأنينة،ّوماّهذاّإالّأثرّنفسيّواضحّلهذاّالمكانّفيّالمقيمينّتحتهّوهمّالمسلمون.ّ

ِإْذّي وِحيَّربَُّكِّإَلىّاْلَماَلِئَكِةَّأنِ يَّمَعك ْمَّفَثبِ ت واّالَِّذيَنّآَمن واّّويقولّهللاّسبحانهّوتعالىّفيّموضعّآخر:"ّّّّّ

َّبَناٍن"َسأ ْلِقيِّفيّ لَّ ْمّك  واّالرُّْعَبَّفاْضِرب واَّفْوَقّاأْلَْعَناِقَّواْضِرب واِّمْنه  ّ.ّ(1)ق ل وِبّالَِّذيَنَّكَفر 

ّأماّالمكانّفيّهذهّاآليةّالكريمةّفهوّقلوبّالمشركين،ّفقدّألقىّهللاّسبحانهّوتعالىّفيهاّالرعب.ّّّّّّ

ّبهاّّّّّّ ّوخذل ّبدر، ّيوم ّالمسلمين ّوتعالى ّهللاّسبحانه ّبها ّثب ت ّالتي ّاألمور ّمن ّواحدا  ّالرعب يمثل

أنهّسيلقيّّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّ–المشركينّعلىّحدّسواء،ّفإنّهللاّسبحانهّوتعالىّأخبرّالنبيّالكريم

وطمأنّالمسلمينّّ–هّوسلمصلىّهللاّعليّ–فيّقلوبّالمشركينّالرعب،ّاألمرّالذيّطمأنّبهّالنبيّالكريم

معه،ّوفيّالوقتّنفسهّخذلّالمشركينّحينماّنزلّالخوفّوالرعبّفيّقلوبهم،ّفأصبحواّغيرّقادرينّعلىّ

ّ.ّ(2)القتالّبالطريقةّالمطلوبةّمنهم،ّاألمرّالذيّجعلّالدائرةّتدورّعليهم

ّالرعبّالذيّنزلّفيّقلوبّالمشركينّّّّّ ّهوّمنّأجلّتحقيقّنّ–المكانّ–فهذا صرّهللاّسبحانهّإنما

وتعالىّللمسلمين،ّإذّبهذاّالرعبّثبتتّأفئدةّالذينّآمنوا،ّوتقلقلتّأفئدةّالمشركين،ّوماّذاكّإالّبأمرّهللاّ

ّ.ّ(3)تعالى

                                                 

ّ.12ّاألنفال:ّّ-1
ّ.2/205ّانظر:ّالزمخشري،ّالكشاف،ّّ-2
ّ.2/508ّابنّعطية،ّالمحررّالوجيز،ّّ-3
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ّفيهّطمأنينةّلهم،ّوقدّّّّّّ ّبشارةّهللاّسبحانهّوتعالىّللمسلمينّبالنصرّالقادم،ّوهذا ّتظهرّلنا ومنّهنا

أوّمعّالمالئكةّالذينّنزلواّللقتالّمعّالمسلمينّّ–صلىّهللاّعليهّوسلمّ–جاءتّهذهّالبشارةّإماّوحيا ّللنبي

ّ.ّ(1)ضدّالمشركين،ّوماّهذاّإالّتثبيتّللمسلمين،ّوزعزعةّللكافرين

ّارتبطتّبـ"ّّّّّّ ّالتي ّالنفسية ّالداللة ّتلك ّلنا ّتظهر ّالكريمة، ّاآلية ّبتفسير ّالمتمعنة ّالنظرة ومنّخالل

هّالسورة،ّإذّإنّالقلبّموضعّالطمأنينة،ّكماّأنهّموضعّالخوفّوالرعب،ّقلوب"ّوهيّالمكانّالواردّفيّهذ

ّأنّأنزلهّهللاّ ّللرعبّوالخوفّبعد ّصارتّموئال  ّبأنها ّالكريمةّعنّقلوبّالذينّكفروا ّتحدثتّاآلية وقد

ّذاكّإالّبأثرّ ّوما ّفيّالحرب، ّوتزعزعهم ّفيّالقتال، ّفأفضىّذلكّإلىّتراجعهم ّوتعالىّعليهم، سبحانه

ّوةّعلىّاآلثارّالماديةّاألخرىّالتيّذكرتهاّالسورةّالكريمة.ّنفسيّعال

إنماّهوّأثرّمرتبطّبهذاّالمكان،ّوالداللةّّ–قلوبّالذينّكفرواّ–فاألثرّالنفسيّالمتمثلّفيّهذاّالمكانّّّّّ

ّالمكانّماّهيّإالّداللةّنفسيةّواضحة،ّباعتبارّالرعبّالذيّنزلّفيّقلوبّالذينّ ّهذا التيّيشيرّإليها

ّ،ّوهللاّأعلم.ّكفروا

وفيّنهايةّهذاّالمبحثّيتضحّلناّوجودّدالالتّنفسيةّمرتبطةّبالمكانّفيّقصةّغزوةّبدرّكماّوردتّّّّ

فيّسورةّاألنفال،ّإذّإنّهذهّالدالالتّالنفسيةّمنّشأنهاّأنّتضفيّعلىّالمعنىّمزيدا ّمنّالعمقّوالتأمل،ّ

ّيّحياةّاإلنسان.ّوتجعلّمنهّسبيال ّلربطّالمكانّبواقعّاألمورّالتيّتجريّف

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                 

1-ّّ ّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمد، ّأبوّسعيد ّالبيضاوي، ّانظر: ّالأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل، ّعبد ّمحمد رحمنّتحقيق:
ّ.3/52ّهـ،1ّ،1418ّالمرعشلي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط
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 :ّالخاتمة

وبعدّأنّتناولناّخاللّهذاّالبحثّالحديثّعنّدالالتّالمكانّفيّقصةّغزوةّبدرّمنّخاللّسورةّّّّّّ

ّاألنفال،ّيمكنّلناّأنّنثبتّمجموعةّمنّالنتائجّهيّعلىّالنحوّاآلتي:ّ

اشتملتّقصةّغزوةّبدرّعلىّذكرّلمجموعةّمنّاألمكنة،ّحملّكلّمنهاّداللةّمخصصة،ّإماّ -1

سية،ّوذلكّاعتمادا ّعلىّسياقّالحديثّعنّذلكّالمكان،ّوعلىّدورهّفيّدينية،ّأوّاجتماعية،ّأوّنف

ّحياةّاإلنسان.ّ

إنّعالقةّاإلنسانّبالمكانّعالقةّوثيقةّجدا ،ّوهيّمتأصلةّمنذّالوالدة،ّوحتىّالموت،ّوكلّمكانّ -2

ّلهّداللتهّالخاصةّفيّنفسّاإلنسان.ّ

ّبالمكان؛ّلماّيرتبطّب -3 هّمنّدالالتّمهمةّفيّطبيعةّمسيرةّأولتّالقصةّالقرآنيةّاهتماما ّواضحا 

ّالقرآنيةّ ّفيّالقصة ّبالغة ّأهمية ّالمعنويّذو ّفالمكانّالماديّأو ّبرمتها، ّالقصة ّوفهم األحداث،

ّلتتضحّاألحداثّللمتلقيّوضوحا ّتاما ّالّغبارّعليه.ّ

يمثلّالجانبّاالجتماعيّأكثرّدالالتّالمكانّوضوحا ّفيّقصةّغزوةّبدرّانطالقا ّمماّرأيناهّفيّ -4

ّاآلياتّالسابقة.ّ

ّالتيّ -5 ّتتمثلّبالطمأنينةّوالراحةّواألمنةّوالرحمة ّالقصة ّللمكانّفيّهذه ّالدالالتّالنفسية إنّأهم

ّوالخوفّوالرعبّوالتوجسّالذيّنزلّفيّقلوبّالمشركين،ّ ّبدر، نزلتّفيّقلوبّالمسلمينّيوم

ّ.ّاألمرّالذيّكانّلهّاألثرّالبالغّفيّمسيرةّأحداثّالمعركةّعلىّماّهوّمعروف

ّوأخيرا ّأسألّهللاّالعليّالقديرّأنّيجعلّهذاّالبحثّخالصا ّلوجههّالكريم.ّّّّ

ّ

ّ

ّ
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 تقنية االسترجاع في القصص القرآني  

 

 د القرارعةد. عبد هللا محم  

 ةقني  فيلة الت  جامعة الط   -ة وآدابهاغة العربي  قسم الل   -أستاذ مساعد

 :البريد اإللكتروني  

Abdullah.qarariah@yahoo.com 

ّ

 ص: الملخ  

ّتقنيةّّّّّّ ّوهي ّأال ّالقرآنية، ّالقصة ّعلى ّوتطبيقها ّالروائي ّتقنياتّالسرد ّأحد ّالبحثّبتناول ّهذا يهتم 

االسترجاعّبأنواعهاّالثالثة،ّويهدفّهذاّالبحثّإلىّالكشفّعنّوجودّهذهّالتقنيةّضمنّالقصصّالقرآني،ّ

ّنّهذهّالقصة.ّكماّيهدفّإلىّإظهارّماّتقدمهّهذهّالتقنيةّفيّمستوياتّالسردّوالتلقيّضم

ّوذلكّّّّّ ّالقرآنية، ّونماذجهاّضمنّالقصة ّلعناصرها ّالتقنية،ّومطبِ قا  ّلمفهومّهذه وقدّجاءّالبحثّمبي نا 

ّوتطورّ ّاالسترجاعّضمنّسياقّالقصة ّوبيانّدورّهذا ّوالمزجي، ّوالخارجي، عبرّاالسترجاعّالداخلي،

ّاألحداث.ّ

لّالبحثّإلىّأنّتقنيةّاالسترجاعّحاّّّّّ ضرةّفيّالقصةّالقرآنيةّحضورا ّواضحا ،ّومنّجهةّوقدّتوص 

ّالقصة،ّإذّيظهرّعنصرّ ّهذه ّالتيّجاءتّألجلها ّالتقنيةّارتبطتّبعناصرّالعظةّوالعبرة ثانيةّفإنّهذه

ّاالسترجاعّضمنّالبؤرةّالحدثيةّالمتعلقةّبمالمحّالعبرةّوالعظة،ّوهوّماّتهدفّإليهّأصال ّالقصةّالقرآنية.ّ

ّاالسترجاعّالداخليّوالخارجيّوالمزجي.ّ،ّالقصةّالقرآنيةّ،قنيةّاالسترجاع:ّتالكلمات المفتاحية

ّ

mailto:Abdullah.qarariah@yahoo.com
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 المقدمة: 

استطاعّالدارسونّالمحدثونّأنّيضعواّمجموعةّمنّالتقنياتّالتيّتتناولّعناصرّالسردّالقصصي،ّّّّّّ

ّالسردّوأنماطهّوآلياتهّالمختلفة،ّسعيا ّمنهمّلوضعّمكوناتّالربطّالسرديّ التيّتخدمّوتبي نّمكوناتّهذا

العملّالفنيّعموما ،ّوالقصصيّخاصة،ّفكانّلهذهّالتقنياتّأثرهاّالبالغّفيّتحديدّمالمحّالداللةّالعميقةّ

ّللنصوصّالقصصية،ّوأثرّتلكّالدالالتّعلىّالشخصياتّأوّالمتلقينّالذينّيتلقونّذلكّالعمل.ّ

ة،ّتهتمّبعناصرّالسرد،ّوتوليّوالقصةّالقرآنيةّشأنهاّفيّذلكّشأنّسائرّالقصصّالروائيةّالمختلفّّّّّ

ّهذهّ ّأكثر ّفي ّماثلة ّاالسترجاع ّمالمح ّأن ّرأيت ّوقد ّأحداثها، ّتشكيل ّفي ّبالغة ّأهمية ّالزمن مالمح

ّتقنيةّ ّتمثل ّالتي ّالقصصية ّالنماذج ّمن ّمجموعة ّوضع ّفي ّللبحث ّدفعني ّمما ّالقرآنية، القصص

ّالقرآنية.ّاالسترجاعّضمنّالقصصّالقرآني،ّوتحليلهاّوبيانّدورهاّفيّالقصةّ

ومنّهناّفقدّكانّهدفّهذاّالبحثّيتمثلّببيانّدورّتقنيةّاالسترجاعّفيّالقصةّالقرآنية،ّوأثرّهذهّّّّّّ

التقنيةّفيّشخصياتّالقصة،ّومنّثمّأثرهاّفيّالمتلقيّالذيّيتلقىّهذهّالقصة،ّوبيانّبؤرةّالتمركزّالتيّ

ّيأتيّاالسترجاعّألجلها.ّ

ّوقدّانقسمّالبحثّإلى:ّّّّ

ّتقنيةّاالسترجاع:ّفيّبيانّمفهومهاّوأنواعها.ّ -

ّأوال :ّاالسترجاعّالداخلي.ّ -

ّثانيا :ّاالسترجاعّالخارجي.ّ -

ّثالثا :ّاالسترجاعّالمزجي.ّ -

ّيليّذلكّخاتمةّوثبتّبمصادرّالبحثّومراجعه.ّّّّ

ّ

ّ
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 تقنية االسترجاع: 

يعدّالزمنّواحدا ّمنّالمكوناتّالمهمةّفيّالقصةّأوّالرواية،ّإذّيتشابكّهذاّالزمنّويتداخل،ّفيأخذّّّّّّ

ٍلّفيّزمنّالقصةّأوّ ّتحو  نمطا ّمنّاالسترجاع،ّأوّاالستباق،ّأوّالتسريع،ّأوّالتبطيء،ّوهذهّكلهاّمظاهر 

ّالتغي راتّوالتحو التّالروايةّتتداخلّمباشرةّمعّوسائلّالسردّالروائيّوطرائقه،ّواالسترج اعّواحدّمنّهذه

التيّتطرأّعلىّالزمنّفيّالقصة،ّأماّمفهومّاالسترجاع،ّفهوّمشتقّمنّالفعلّاسترجع،ّالمأخوذّأصال ّ

منّالجذرّاللغوي:َّرَجَع،ّوهوّدالّعلىّمعنىّعودةّالشيءّإلىّالشيء،ّيقال:ّاسترجعّفالنّقوسهّمنّ

عّبمعنىّوا حد،ّومنهّاسترجعّالرجلّعندّالمصيبة،ّأيّقال:ّإناّهللّوإناّفالن،ّأيّأعادها،ّواسترجعّورج 

ّ.ّ(1)إليهّراجعوّن

أماّمفهومّاالسترجاعّوفقا ّلنظامّالسردّالروائي،ّفيشيرّإلىّالرجوعّباألحداثّإلىّالوراء،ّبمعنىّأنّّّّّّ

نماّيخضعّأحداثّالروايةّالّتسيرّبخطّمستقيمّمتواٍز،ّبدءا ّمنّالماضيّإلىّالحاضرّإلىّالمستقبل،ّوإ

الزمنّفيّالروايةّأوّالقصةّإلىّعناصرّالتكسير،ّفيرجعّالراويّباألحداثّإلىّالوراءّبقصدّاستذكارّحدثّ

ّ.ّ(2)ماّلهّدورهّالمهمّفيّتشكيلّمستوياتّاألحداثّالسردية

ّتكونّّّّّّ ّقد ّاألحداث ّوهذه ّالقصة، ّفي ّالراوي ّيريدها ّلغاية ّالوراء ّإلى ّباألحداث ّعودة فاالسترجاع

ةّأيّإنهاّحصلتّفيّزمنّسابقّلزمنّالرواية،ّوحدثّشيءّماّفيّالروايةّألجأّالراويّللعودةّإلىّخارجي

ذلكّالحدثّالسابقّلزمنّالرواية،ّوقدّيكونّاالسترجاعّداخليا ،ّأيّالعودةّباألحداثّإلىّحدثّسابقّغيرّ

جاعّمزجيا ،ّأيّإنهّأنهّداخلّفيّزمنّالرواية،ّأيّإنهّحصلّبعدّبدايةّزمنّالرواية،ّوقدّيكونّاالستّر

                                                 

،8ّهـ،ّج:3ّ،1414ّابنّمنظور،ّأبوّالفضلّمحمدّبنّمكرمّبنّعلي،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-1
ّ،ّالجذر:َّرَجَع.117ّص:ّ

ّ.121ّم،ّص:1ّ،1990ّربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطانظر:ّبحراوي،ّحسن،ّبنيةّالشكلّالروائي،ّالمركزّالثقافيّالعّ-2
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ّإلىّحدثّخارجّعنّزمنّ ّباألحداثّإلىّحدثّوقعّبعدّبدايةّزمنّالرواية،ّثمّالعودة يمزجّبينّالعودة

ّ.ّ(1)الروايةّنفسها

ّباألحداثّللوراءّّّّّّ ّعودة ّمجرد ّأو ّفحسب، ّزمنية ّعلىّتقنية ّاالسترجاعّفيّالرواية ّأمر والّيقتصر

رجاعّكذلكّإلعانةّالقارئّعلىّفهمّمجرياتّاألحداثّبالعودةّبقصدّاستذكارّحدثّما،ّوإنماّيأتيّاالست

إلىّأحداثّسابقةّفيهاّشيءّمنّالتفصيلّفيّطبيعةّمسارّتلكّاألحداث،ّأوّربماّجاءّاالسترجاعّلتذكيرّ

ّ.ّ(2)الشخصيةّبحدثّسابقّذيّأهميةّفيّمجرياتّاألحداثّالتالية

ّالشخصيّّّّّ ّطبيعة ّيعينّاالسترجاعّالقارئّعلىّفهم ّيشعرّكما ّإذ ّالمختلفة، ّوالربطّبينّمكوناتها ة،

القارئّبأنهّعلىّمعرفةّبمكوناتّهذهّالشخصيةّفيّزمنّسابقّلزمنّالرواية،ّبمعنىّأنّالقارئّيأخذّفكرةّ

عامةّعنّتكويناتّهذهّالشخصيةّضمنّأحداثّسابقةّوالّيتوقفّأمرّمعرفتهّبهاّعندّحدودّبداياتّالسردّ

ّ.ّ(3)الروائيّنفسه

بقّمنّمفاهيمّاالسترجاعّالداخليّوالخارجيّوالمزجيّعلىّالروايةّعموما ،ّفإنهّينطبقّعلىّوماّينطّّّّّ

أحداثّالقصةّالقرآنيةّكذلك،ّوالمباحثّالمقبلةّستحاولّبيانّمظاهرّهذاّاالسترجاعّبأشكالهّالثالثةّفيّ

ّالقصةّالقرآنية.ّ

 أواًل: االسترجاع الداخلي: 

كماّسبقتّاإلشارةّفإنّاالسترجاعّالداخليّيعنيّعودةّالراويّإلىّحدثّسابق،ّولكنّهذاّالحدثّيقعّّّّّّ

ضمنّالمدةّالزمنيةّالتيّتغطيهاّمساحةّالرواية،ّبمعنىّالعودةّفيّالزمنّإلىّالوراء،ّويطرحّهذاّالجزءّ

هذهّالنماذجّماّجاءّفيّمنّالبحثّنماذجّمنّالقصصّالقرآنيّالتيّيظهرّفيهاّاسترجاعّداخلي،ّوأولّ

                                                 

انظر:ّقاسم،ّسيزا،ّبناءّالرواية،ّدراسةّمقارنةّلثالثيةّنجيبّمحفوظ،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّمصر،ّّ-1
ّ.40ّم،ّص:1ّ،1984ّط

ّ.80ّم،ّص1ّ،1986عراق،ّطانظر:ّعبدّهللا،ّعدنانّخالد،ّالنقدّالتطبيقيّالتحليلي،ّدارّالشؤونّالثقافية،ّبغداد،ّالّ-2
ّ.13ّم،ّص:1ّ،2007ّانظر:ّنصار،ّنواف،ّالمعجمّاألدبي،ّدارّوردّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطّ-3
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َّقْدّقولهّسبحانهّوتعالى:"ّ ْؤَياَيِّمْنَّقْبل  ّر  اَّوَقاَلَّياَأَبِتَّهَذاَّتْأِويل  د  جَّ واَّله ّس  َوَرَفَعَّأَبَوْيِهَّعَلىّاْلَعْرِشَّوَخرُّ

ْمّمِّ ْجِنَّوَجاَءِّبك  َّبْيِنيَّجَعَلَهاَّربِ يَّحقًّاَّوَقْدَّأْحَسَنِّبيِّإْذَّأْخَرَجِنيِّمَنّالسِ  ْيَطان  َنّاْلَبْدِوِّمْنَّبْعِدَّأْنَّنَزَغّالشَّ

َّربِ يَّلِطيٌفِّلَماَّيَشاء ِّإنَّه ّه َوّاْلَعِليم ّاْلَحِكيم " َوَبْيَنِّإْخَوِتيِّإنَّ
(1)ّ.ّ

تعر ضتّاآليةّالقرآنيةّالسابقةّإلىّثالثةّأحداثّتمثلّاسترجاعا ّداخليا ّفيّالقصة،ّاألول:ّقوله:ّهذاّّّّّّ

ّاسترجاعاتّت ّفكلها ّالبدو، ّمن ّبكم ّوجاء ّوالثالث: ّالسجن، ّأخرجنيّمن ّوالثاني: ّقبل، أويلّرؤيايّمن

بالزمنّإلىّالوراءّّ–عليهّالسالمّ–داخليةّضمنّمستوياتّالسردّالداخليّفيّهذهّالقصة،ّوقدّعادّيوسف

هّالقصة،ّفتأويلهاّعلىّحينّقال:ّهذاّتأويلّرؤيايّمنّقبل،ّفيّإشارةّمنهّإلىّالرؤياّالتيّابتدأتّبهاّهذ

ّ.ّ(2)هذاّالنحوّالذيّرآّه

ّداخالنّفيّزمنّّّّّّ ّتشيرّاآليةّالكريمةّإلىّحدثينّآخرينّيمثالنّنقطةّسابقةّفيّالرواية،ّوهما كما

عليهّّ-الرواية،ّوهما،ّحدثّالخروجّمنّالسجن،ّوحدثّمجيءّإخوةّيوسفّمنّالبدو،ّوقدّذكرهماّيوسف

عمةّهللاّتعالىّعليه،ّوشكرهّسبحانهّعلىّماّكانّمنّهذهّالنعم؛ّلذاّنسبهاّلغايةّمتمثلةّبإبرازّنّ–السالم

ّ.ّ(3)هللّفيّاللفظ:"ّأحسنّبي،ّأخرجني،ّوجاءّبكم،ّكلهاّمسندةّهللّسبحانهّوتعالىّ–عليهّالسالمّ–يوسف

ّليّيقولّالسمينّالحلبيّمشيرا ّإشارةّواضحةّإلىّهذاّاالسترجاعّالداخلي:"ّّّّّ ف  عقوَب،ّالمعنى:ّقالّيوس 

َّقْدّ ّوالشْمسّوالقمر، َّكْوَكبا  َّعَشَر ّفيّاألَحَد ّرؤيايّقديما  ِّإليه ّآَلْت ّما ّهو ّمْنك م ّالذيّكاَن ّالسجود  هذا

َّعَلْيه" دّنعمَّّللاَّ ّ.ّ(4)َجَعَلهاَّربِ يَّحقًّاّثمّأخذّعليهّالسالمّيعدِ 

                                                 

ّ.100ّسورةّيوسف،ّاآلية:ّّ-1
ّالملك،ّّ-2 ّبنّهوازنّبنّعبد ّالكريم ّعبد ّالقشيري، ّانظر: ّالمصريةّلطائفّاإلشارات، ّالهيئة ّالبسيوني، ّإبراهيم تحقيق:

ّ.209ّ،ّص:2ّ،ّد.ت،ّج:3ّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّمصر،ّط
تحقيق:ّعبدّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّانظر:ّابنّعطية،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّاألندلسي،ّّ-3

ّ.282ّ،ّص:3ّهـ،ّج:1ّ،1422ّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّط
ّالدائم،ّّ-4 ّأبوّالعباسّشهابّالدينّأحمدّبنّيوسفّبنّعبد الدرّالمصونّفيّعلومّالكتابّالمكنون،ّالسمينّالحلبي،

ّ.352ّ،ّص:3ّتحقيق:ّأحمدّمحمدّالخراط،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّسوريا،ّد.ت،ّج:ّ
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قنيةّاالسترجاعّضمنّهذهّاآليةّيتبينّلناّمنّخاللّكالمّالمفسرينّالسابقّالغايةّالتيّجاءتّبهاّتّّّّّ

ّالثانوية ّتذكيرّالشخصية ّالغايةّضمنّحدثّاالسترجاعّالمتعلقّبحدثّالرؤيا ّتتمثلّهذه ّإذ ّ–الكريمة،

ّالسالم ّيعقوبّعليه ّبالحدثينّّ–وهي ّالمتعلق ّاالسترجاع ّأما ّالقصة، ّأول ّسبقتّفي ّالتي ّالرؤيا بأمر

لبدو،ّفالغايةّمنهّمتمثلةّبإظهارّنعمةّهللاّتعالىّاآلخرين:ّالخروجّمنّالسجن،ّومجيءّإخوةّيوسفّمنّا

ّعلىّيوسف،ّوتعدادّهذهّالنعمّأمامّأبيه،ّفكانّالوصولّإلىّهذهّالغايةّمتمثال ّباالسترجاعّالداخلي.ّ

ّالنوعّمنّاالسترجاعّضمنّنموذجّآخرّمنّالقصصّالقرآني،ّوذلكّفيّقولهّسبحانهّّّّّّ ويظهرّهذا

ا"ّوتعالى:" واِّإذ اَّأَبد  ْمِّفيِّملَِّتِهْمَّوَلْنّت ْفِلح  وك  ْمَّأْوّي ِعيد  م وك  واَّعَلْيك ْمَّيْرج  ْمِّإْنَّيْظَهر  ِإنَّه 
(1)ّ.ّ

تتناولّهذهّاآليةّالكريمةّالتيّجاءتّفيّخاتمةّقصةّأصحابّالكهفّماّكانّمنّالحديثّالذيّدارّّّّّّ

ّإلىّال ّأحدهم ّأنّيبعثوا ّأرادوا ّحينما ّوأنّبينهم ّاألمر، ّبأنّيكتم ّذك روه ّفإنهم ّبالطعام، ّكيّيأتيهم مدينة

ّ.ّ(2)يتلطف؛ّألنّالقومّإْنّعلمواّبأمرهمّفإنهمّسيرجمونهمّأوّيعيدونهمّإلىّالكفر،ّوفيّذلكّخسرانّمبين

ّمنّعندّقومّالّيؤمنونّباهلل،ّفكانّّّّّّ ّالكالمّعلىّألسنةّأصحابّالكهفّألنهمّخرجوا وقدّجاءّهذا

لمسيطرّعليهم؛ّلذلكّأوصواّمنّذهبّليأتيهمّبالطعامّبهذهّالوصايا،ّلئالّي قتلواّأوّيفتنواّفيّالخوفّهوّا

ّ.ّ(3)دينهم

يشيرّالكالمّالسابقّعلىّألسنةّأصحابّالكهفّإلىّحدثّابتدائيّحدثتّفيهّهذهّالقصة،ّوهوّأمرّّّّّّ

كهف،ّفعادتّاألحداثّإلىّالوراءّاالضطهادّالذيّتعر ضّلهّهؤالءّالفتيانّالذينّفرواّبدينهمّوأوواّإلىّال

                                                 

ّ.20ّسورةّالكهف،ّاآلية:ّّ-1
ّ.388ّّ–387ّ،ّص:2ّانظر:ّالقشيري،ّلطائفّاإلشارات،ّج:ّّ-2
،ّتحقيق:ّعبدّالرزاقّالمهديزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير،ّانظر:ّالجوزي،ّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمد،ّّ-3

ّ.73ّ،ّص:3ّهـ،ّج:1ّ،1422ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط
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ّوأمرّاالفتتانّعنّالدين،ّ ّالرجم، ّفأمر ّالقصة، ّكانّمنّالحدثّاالبتدائيّالذيّبدأتّبه ّلما استرجاعا 

ّ.ّ(1)والعودةّإلىّملةّالكفرّكانّأكثرّماّيخيفّأهلّالكهف؛ّلذاّكانّتحذيرهمّصريحا ّلمنّأرسلوه

ّاآليةّاّّّّّ ّسبقّأنّهذه ّمنّخاللّما ّاعتمدتّعلىّيتبينّلنا لكريمةّضمنّقصةّأصحابّالكهفّقد

تقنيةّاالسترجاعّالداخلي،ّوذلكّبعودةّاألحداثّإلىّحدثّابتدائيّمتمثلّبحالةّاالضطهادّالدينيّالذيّ

تعرضّلهّهؤالءّالفتيان،ّاألمرّالذيّألجأهمّإلىّالكهف،ّفلماّاستيقظواّأرادواّإرسالّأحدهمّإلىّالمدينةّ

فّمماّقدّيقعّلهمّلوّأنّأهلّالكفرّّكيّيأتيهمّبالطعام،ّوأمروه بأالّيشعرّبهمّأحدا ،ّهذاّعلىّسبيلّالتخو 

عرفواّأمرهم،ّوهوّرجوعّباألحداثّإلىّالوراءّذوّغاياتّمنّأهمها:ّتذكيرّالشخصيةّالتيّتريدّالذهابّ

إلىّّإلىّالسوقّبالخطرّالذيّيحيقّبهم،ّوتذكيرّالمتلقيّبالسببّاألساسيّالذيّخرجّألجلهّهؤالءّالفتيان

ّأمكنّ ّوقد ّأمرهم، ّافتضح ّأنه ّلو ّمنه ّالعقابّالمخيفّالذيّيخافون ّإلى ّالمتلقيّكذلك ّوتنبيه الكهف،

ّالوصولّإلىّهذاّكلهّعبرّهذهّالتقنيةّالفنيةّفيّزمنّهذهّالقصة،ّوهللاّأعلم.ّ

ّ

 ثانيًا: االسترجاع الخارجي: 

هذاّهوّالنوعّالثانيّمنّأنواعّاالسترجاعّفيّالروايةّأوّالقصة،ّوهوّقائمّأساسا ّعلىّفكرةّالرجوعّّّّّّ

إلىّالوراءّكماّهوّالحالّفيّاالسترجاعّالداخلي،ّغيرّأنهّيكمنّالفرقّبينهماّفيّطبيعةّذلكّاالسترجاع،ّ

منّالمساحةّالزمنيةّالتيّتغطيهاّففيّاالسترجاعّالداخليّكانتّالعودةّكماّرأيناّإلىّحدثّسابقّيدخلّض

الرواية،ّفيّحينّأنّاالسترجاعّالخارجيّعودةّبالزمنّإلىّحدثّسابق،ّإالّأنهّحدثّخارجّعنّالمساحةّ

ّ.ّ(2)الزمنيةّالتيّتغطيهاّالروايةّأوّالقصة،ّفهوّاسترجاعّخارجي

                                                 

تحقيق:ّمحمدّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّانظرّفيّهذاّالمعنى:ّالبيضاوي،ّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمد،ّّ-1
ّ.276ّ،ّص:3ّهـ،ّج:1ّ،1418ّعبدّالرحمنّالمرعشلي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط

ّ.40ّانظر:ّقاسم،ّبناءّالرواية،ّص:ّّ-2
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ّالنوعّمنّاالسترجاع،ّوفّّّّّّ ّالقرآنيةّعلىّنماذجّتطبيقيةّلهذا ّتقتضيهّمجرياتّوتشتملّالقصة ّلما قا 

ّم وَسىّ)األحداث،ّوفيماّيليّنوضحّذلك،ّإذّيقولّسبحانهّوتعالى:"ّ (ِّإْذَّرَأىَّنار اَّفَقاَل9َّوَهْلَّأَتاَكَّحِديث 

ىّ) ّه د  َّعَلىّالنَّاِر َّأِجد  َّأْو ِّبَقَبٍس ِّمْنَها ْم َّلَعلِ يّآِتيك  َّنار ا ِّإنِ يّآَنْست  ّاْمك ث وا َّفَلم10َّّأِلَْهِلِه َّياّ( ّن وِدَي َّأَتاَها ا

ِسّط و ى"11م وَسىّ) (ِّإنِ يَّأَناَّربَُّكَّفاْخَلْعَّنْعَلْيَكِّإنََّكِّباْلَواِدّاْلم َقدَّ
(1)ّ.ّ

فيّسورةّطه،ّوكماّيظهر،ّفإنّّ–عليهّالسالمّ–تمثلّهذهّاآلياتّالكريمةّالبدايةّالفعليةّلقصةّموسىّّّّّ

النارّالمقدسةّبالواديّالمقدس،ّّ–عليهّالسالمّ–أحداثّهذهّالقصةّبدأتّمنّاللحظةّالتيّرأىّفيهاّموسى

َوَلَقْدَّمَننَّاَّعَلْيَكّقولّسبحانه:ّ"وكلّماّسوىّذلكّفيعدّخارجّزمنّهذهّالقصة،ّثمّتكملّاآلياتّالكريمة،ّوي

ّأ ْخَرىّ) ّي وَحىّ)37َمرَّة  َّما ِّإَلىّأ مِ َك َّأْوَحْيَنا ِّإْذ ّاْلَيم38ُّّ( َّفْلي ْلِقِه ِّفيّاْلَيمِ  َّفاْقِذِفيِه ِّفيّالتَّاب وِت ّاْقِذِفيِه َّأِن )

َّعلَّ َّوَأْلَقْيت  َّله  وٌّ ِّليَّوَعد  وٌّ َّعد  ْذه  َّيْأخ  اِحِل َّعَلىَّعْيِنيّ)ِبالسَّ ِّمنِ يَّوِلت ْصَنَع َّمَحبَّة  َّتْمِشيّأ ْخت َك39ّْيَك ِّإْذ )

َّعْين َهاَّواَلَّتْحَزَنَّوَقَتْلتَّ ل ه َّفَرَجْعَناَكِّإَلىّأ مِ َكَّكْيَّتَقرَّ لُّك ْمَّعَلىَّمْنَّيْكف  َّهْلَّأد  ْيَناَكِّمَنّاْلَغمِ َّّفَتق ول  اَّفَنجَّ َنْفس 

ون اَّفَلِبْثَتِّسِنيَنِّفيّأَْهِلَّمْدَيَنّث مَِّّجْئَتَّعَلىَّقَدٍرَّياّم وَسى"َوَفَتنَّاَكّف تّ 
(2)ّ.ّ

ّحدثتّقبلّزمنّهذهّّّّّّ ّباألحداثّإلىّأحداثّسابقة ّالعودة ّالسابقة نلحظّمنّخاللّاآلياتّالكريمة

للنارّبالواديّّ–عليهّالسالمّ–القصة،ّفكماّأشرناّفإنّالقصةّفيّهذهّالسورةّقدّبدأتّبحدثّرؤيةّموسى

المقدس،ّوماّتالّذلكّفيمثلّأحداثا ّسبقتّالقصة،ّفالحديثّعنّإلقاءّأمّموسىّلهّفيّاليم،ّومجيءّأختهّ

إلىّّ–عليهّالسالمّ–إلىّآلّفرعونّلتدلهمّعلىّمنّيكفله،ّوقتلّالنفسّالتيّمنّآلّفرعون،ّوذهابّموسى

ّاعّالخارجيّضمنّهذهّالقصة.ّمدينّكلهاّأحداثّسابقةّلزمنّالقصة،ّمنّهناّظهرّلناّاالسترج

تمثلّلفظة"ّأخرى"ّالتيّجاءتّفيّبدايةّهذهّالكلمات:ّولقدّمنناّعليكّمرةّأخرى،ّبيانّللنعمّالتيّّّّّّ

فبعدّأنّآتاهّهللاّماّسألهّمنّحلّالعقدةّالتيّّ–عليهّالسالمّ–أنعمهاّهللاّسبحانهّوتعالىّعلىّسيدناّموسى

                                                 

ّ.12ّّ–9ّسورةّطه،ّاآليات:ّّ-1
ّ.40ّّ–37ّسورةّطه،ّاآليات:ّّ-2
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ّلهّفيّهذهّالرسالة،ّبعدّأنّأعطاهّهللاّسبحانهّهذهّاألعطيات،ّفيّلسانه،ّوأنّيجعلّأخاهّهارونّعضيداّ 

ّعليهّفيّبادئّحياته،ّأيّمنّقبلّهذاّالموقف ّ.ّ(1)ذك رهّسبحانهّبماّمن 

ّابنّعطيةّّّّّّ ّيقول ّإذ ّاالسترجاع، ّبفكرة ّتتعل ق ّالتي ّبعضّاإلشاراتّاللغوية ّالمفسرين ّكالم ويحمل

ذهّاآليةّماّتضمنتهّهذهّالقصةّمنّلطفّهللاّتعالىّبهّفيّكلّفعددّهللاّتعالىّعلىّموسىّفيّهّمثال :"

ّأخرى" ّإلى ّقصة ّمن ّله ّوتخليصه ّاالسترجاعّ(2)فصل ّلفكرة ّواضحة ّإشارة ّعلى ّيشتمل ّكالم ّوهو ،

ّالخارجيّالذيّيتمثلّضمنّهذهّاآلياتّالكريمة.ّ

ويقولّالشوكانيّكذلك:"ّولقدّمنناّعليكّمرةّأخرى،ّكالمّمستأنفّلتقويةّقلبّموسىّبتذكيرهّنعمّهللاّّّّّّ

ّوهيّحفظّهللاّ ّالمرة، ّأخرىّقبلّهذه ّإليكّمرة ّأحسنا ّولقد ّوالمعنى: ّاإلحسانّواإلفضال، : ّوالمن  عليه،

ّ.ّ(3)سبحانهّلهّمنّشرّاألعداء،ّكماّبي نهّسبحانهّهاهنا"

هذهّاإلشاراتّاللفظيةّمنّالمفسرينّإلىّواقعّزمنّهذهّالقصة،ّوكيفّأنّهذهّاألحداثّالتيّّتنقلناّّّّّ

سردتهاّاآلياتّالكريمةّبعدّهذهّالجملةّإنماّهيّأحداثّحصلتّقبلّهذاّالحدث،ّولمّتدخلّفيّإطارّزمنّ

اثّوالوقائعّبماّكانّمنّتلكّاألحدّ–عليهّالسالمّ–القصةّالواقعي،ّمنّهناّجاءتّاأللفاظّبتذكيرّموسى

ّبهاّسبحانهّوتعالىّعليهّوحماهّمنّكلّشرّوغيلة،ّمماّي دخلّهذاّالنموذجّالقرآنيّالفريدّضمنّ التيّمن 

ّهذهّ ّبداية ّتمثل ّالتي ّاألولى ّالنقطة ّقبل ّالقصّواقع ّزمن ّأن ّاعتبار ّعلى ّالخارجي، ّاالسترجاع دائرة

ّالقصة.ّ

ويتضحّلناّمنّسياقّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّتلكّالغايةّاإللهيةّالتيّجاءّألجلهاّهذاّاالسترجاع،ّوهيّّّّّّ

ّكانّمنّأحداثّفيّحياته،ّوكيفّأنّمعيةّهللاّّ–موسىّعليهّالسالمّ–تذكيرّالشخصيةّالقصصية بما
                                                 

1-ّّ ّإبراهيم، ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّإسحاق ّأبو ّالثعلبي، ّانظر: ّالقرآن، ّتفسير ّعن ّبنّالكشفّوالبيان ّمحمد ّأبو تحقيق:
ّ.244ّ،ّص:6ّم،ّج:1ّ،2002ّربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطعاشور،ّمراجعةّوتدقيق:ّنظيرّالساعدي،ّدارّإحياءّالتراثّالع

ّ.44ّ،ّص:4ّابنّعطية،ّالمحررّالوجيز،ّج:ّّ-2
3-ّّ ّهللا، ّعبد ّبن ّبنّعليّبنّمحمد ّمحمد ّالشوكاني، ّالقدير، ّسوريا،ّفتح ّدمشق، ّالطيب، ّالكلم ّودار ّكثير، ّابن دار

ّ.430ّ،ّص:3ّهـ،ّج:1ّ،1414ّوبيروت،ّلبنان،ّط
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ّاال ّهذا ّليأتي ّفيّصغره، ّبه ّحاق ّالذيّطالما ّالشر ّمن ّأنقذته ّالتي ّهي ّلهذهّسبحانه ّتذكيرا  سترجاع

ّالشخصيةّالقصصيةّبهذهّاألحداثّالتيّمضتّوانقضتّقبلّزمنّالقصة.ّ

ّأصحابّالجنة:"ّّّّّ ّقصة ّساردا  ّالقلم ّوتعالىّفيّسورة َّأْصَحاَبّّويقولّسبحانه َّبَلْوَنا َّكَما َّبَلْوَناه ْم ِإنَّا

اْلَجنَِّةِّإْذَّأْقَسم واَّلَيْصِرم نََّهاّم ْصِبِحيَن"
(1)ّ.ّ

ّأنّيجمعواّمحصولّتلكّّّّّّ تمثلّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّبدايةّقصةّأصحابّالجنة،ّالذينّأقسموا

الجنةّفيّالصباح،ّهذاّهوّالحدثّاالبتدائيّالذيّبدأتّبهّهذهّالقصة،ّغيرّأنّاآلياتّتعودّبناّإلىّماّ

َّيَتَخاَفت ونَّ َّوه ْم َّفاْنَطَلق وا ّسبحانه:" ّقوله ّفي ّوذلك ّالحدث، ّهذا َّعَلْيك ْم23ّّ)قبل ّاْلَيْوَم َلنََّها َّيْدخ  ّاَل َّأْن )

،ّفدخولّالمسكينّعليهمّفيّهذهّالجنةّطالبا ّشيئا ّمنّالرزق،ّأوّجزءا ّمنّالثمرّيمثلّحدثا ّ(2)ِمْسِكيٌن"

ّيقعّمنّهؤالءّالمساكينّعندّنضوجّثمارّهذهّالجنة،ّوهوّماّذكرتهّ سابقا ّلزمنّالقصة،ّفهوّإشارةّلما

ّر.ّكتبّالتفاسي

ّفيّكلّعامّّّّّّ ّثمارها ّمن ّوكانّيجعلّنصيبا  ّكانتّلرجلّصالح، ّالجنة ّالقشيريّأنّهذه ّذكر فقد

ّغيرّأنهمّ ّالجنة، ّهذه ّماتّورثّأبناؤه ّفلما ّالثمار، ّمنّهذه ّحظهم ّليأخذوا للمساكينّالذينّيأتونّإليه

منّإهالكّهذهّالجنة،ّغي رواّماّكانّعليهّأبوهمّمنّإعطاءّالمساكينّوقتّنضوجّالثمر،ّفكانّماّكانّ

ّ.ّ(3)ونزولّأمرّهللاّمنّالسماءّفاحترقتّوصارتّكالليلّالمظلمّالبهيم

وفيّقوله:"ّأنّالّيدخلنهاّاليومّعليكمّمسكين"،ّإشارةّلماّكانّمنّأبيّهؤالءّاألبناءّالذيّاعتادّعلىّّّّّّ

للمساكينّشيئا ّمنّثمارّتلكّأنّيقسمّقسما ّللمساكين،ّوهوّماّتنادىّبهّهؤالءّاألبناءّرافضينّأنّيقسمواّ

                                                 

ّ.17ّسورةّالقلم،ّاآلية:ّّ-1
ّ.23ّ،24ّسورةّالقلم،ّاآليتان:ّّ-2
ّ.619ّ،ّص:3ّالقشيري،ّلطائفّاإلشارات،ّج:ّّ-3
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ّعليكمّ ّاليوم ّأنّالّيدخلنها ّقالوا: ّبأن ّالمساكين ّلهؤالء ّفيّرفضهم ّبالغوا ّعلىّذلكّفقد ّوعالوة الجنة،

ّ.ّ(1)مسكين،ّولمّيقولوا:ّمساكين،ّفجاؤواّباإلفرادّلمزيدّمنّالمبالغةّفيّهذاّالرفض

ىّماّكانّمنّماضيّأبيهمّالصالح،ّوهوّتشيرّهذهّالعبارةّالتيّجاءتّعلىّلسانّأصحابّالجنةّإلّّّّّ

ّالماضي،ّعلىّالرغمّمنّأنهمّالّيودونّاالستمرارّعليه،ّبلّيريدونّالتخلصّمنه،ّ استذكارّمنهمّلهذا

ّ.ّ(2)وظنواّفيّأنفسهمّأنهمّقادرونّعلىّذلك،ّفأتاهمّهللاّمنّحيثّلمّيعلموا

تبينّلناّمنّخاللّإشاراتّالمفسرينّالسابقةّأنّهذهّالعبارةّالتيّارتبطتّبحدثّالذهابّإلىّالجنةّّّّّّ

إنماّهيّاسترجاعّخارجي،ّوعودةّبزمنّالسردّإلىّماّقبلّزمنّالقصة،ّفكماّأسلفناّفإنّزمنّالقصةّيبدأّ

ّأنّال ّفيّحينّأنّعبارة: ّثمارها، ّكيّيصرموا ّإلىّجنتهم ّعليكمّّبذهابّأصحابّالجنة ّاليوم يدخلنها

مسكين،ّعودةّباألحداثّإلىّزمنّاألبّالذيّاعتادّعلىّأنّيقسمّللمساكينّجزءا ّمنّثمارّجنته،ّفهوّ

ّالحدثّ ّاالسترجاعّلوظيفةّبالغةّاألهميةّفيّهذهّالقصة،ّوذلكّأنّهذا استرجاعّخارجي،ّوقدّجاءّهذا

نّي قسمّجزٌءّمنّثمارهاّللمساكين،ّوليسّأمرّيمنحّالمتلقيّأوّالقارئّفكرةّسابقةّعنّهذهّالجنة،ّوأنهّكا

العذابّالذيّنزلّبهاّدونّسبب،ّبلّكانّالسببّمتمثال ّبعزمّأصحابّالجنةّعلىّحرمانّالمساكينّمنّ

ثمارّهذهّالجنة،ّفكانتّالعقوبةّمنّهللاّتعالى،ّوهذاّهدفّثاٍنّلالسترجاعّفيّهذهّالقصة،ّوهوّبيانّسببّ

ّا.ّإحراقّهذهّالجنة،ّوإهالكّثماره

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                 

ّ.235ّ،ّص:5ّالبيضاوي،ّأنوارّالتنزيل،ّج:ّّ-1
2-ّّ ّاألندلسي، ّعلي ّيوسفّبن ّبن ّمحمد ّحيان، ّأبو ّانظر: ّالمحيط، ّالفكر،ّالبحر ّدار ّجميل، ّصدقيّمحمد تحقيق:

ّ.243ّ،ّص:10ّهـ،ّج:1ّ،1420ّبيروت،ّلبنان،ّط
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 ثالثًا: االسترجاع المزجي: 

ّواالسترجاعّّّّّّ ّالداخلي، ّاالسترجاع ّبين ّيقرن ّبأنه ّسبق ّاالسترجاعّعما ّأنواع ّمن ّالنوع يختلفّهذا

الخارجي،ّويمزجّبينهما،ّفإنّالراويّفيّالقصةّيعودّباألحداثّإلىّحدثّداخليّسابق،ّثمّيعودّعبرّهذاّ

ّ.ّ(1)زجّبينّالنوعينّالسابقينّلالسترجاعالحدثّإلىّحدثّخارجي،ّفيكونّبذلكّقدّم

معّّ–عليهّالسالمّ–ويمكنناّأنّنضربّعلىّهذاّالنوعّمثاال ّمنّالقرآنّالكريمّأالّوهوّقصةّموسىّّّّّ

ِفيَنِةَّخَرَقَهاَّقاَلَّأَخَرْقَتَهاِّلت ْغِرَقّأَّّالخضر،ّفقدّجاءّفيّأولّالقصة:" ْهَلَهاَّلَقْدَّفاْنَطَلَقاَّحتَّىِّإَذاَّرِكَباِّفيّالسَّ

ّ.ّ(2)ِجْئَتَّشْيئ اِّإْمر ا"

والخضر،ّّ–عليهّالسالمّ–حيثّيمثلّهذاّالحدثّحدثا ّابتدائيا ،ّوهوّيمثلّنقطةّاالنطالقّبينّموسىّّّّّ

عليهّّ–إذّبهذاّالحدثّبدأتّمسيرةّاألحداث،ّثمّعادتّالقصةّإلىّهذاّالحدثّاالبتدائيّحينّأرادّالخضر

اّموسى،ّفقالّتعالى:"َّأمَّاّتفسيرّماّقامّبهّمنّأعمالّاستنكرهّ–عليهّالسالمّ–أنّيبينّلموسىّ–السالم

ذ ّ َّأْنّأَِعيَبَهاَّوَكاَنَّوَراَءه ْمَّمِلٌكَّيْأخ  ِفيَنة َّفَكاَنْتِّلَمَساِكيَنَّيْعَمل وَنِّفيّاْلَبْحِرَّفَأَرْدت  َّسِفيَنٍةَّغْصبا "السَّ ّ.ّ(3)ك لَّ

فقدّبي نتّاآليةّالكريمةّّتبينّهذهّاآليةّالكريمةّماّكانّمنّأحداثّسابقةّلماّكانّمنّالحدثّاألول،ّّّّّ

أنّهذهّالسفينةّلمساكينّيعملونّفيّالبحر،ّالّطاقةّلهمّبالملكّالظالمّالذيّهوّوراءهم،ّفإنهّيأخذّكلّ

ّ.ّ(4)سفينةّصالحةّغصباّ 

ّالقصةّبينّموسىّوالخضرّّّّّ ّالحدثّالذيّانتهتّبه ّالسالمّ–وهذا ّبهّّ–عليهما ّهوّحدثّأراد إنما

اّرآهّمنّأفعالّظنّأنهاّمتنافيةّمعّواقعّالحال،ّوظنّأنّفيّماّفعلهّهذاّالخضرّأنّيريحّقلبّموسىّلم

ّغيرّ ّجعلها ّأنّسببّخرقّالسفينة ّبأنّبي نّله ّأنّيريحّقلبه ّفأراد ّبهم، ّلمنّمر  الرجلّالصالحّظلما 
                                                 

ّ.40ّانظر:ّقاسم،ّبناءّالرواية،ّص:ّّ-1
ّ.71ّسورةّالكهف،ّاآلية:ّّ-2
ّ.79ّسورةّالكهف،ّآية:ّّ-3
تحقيق:ّالسيدّبنّعبدّالمقصودّبنّعبدّالنكتّوالعيون،ّالماوردي،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّحبيب،ّّ-4

ّ.332ّ،ّص:3ّالرحيم،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّد.ت،ّج:ّ
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ّصالحةّتماما ،ّاألمرّالذيّيجعلّالملكّالظالمّالّيأبهّبها،ّوالّيطمعّفيّأخذها،ّفخرابّالسفينةّبالنسبة

ّ.ّ(1)لهؤالءّالمساكينّخيرّمنّصالحها

وحينّننظرّفيّمسارّاألحداثّالتيّاشتملتّعليهاّاآليةّالثانية،ّنجدّأنهاّعادتّبالقارئّإلىّحدثّّّّّّ

سابقّفيّالقصة،ّأالّوهوّحدثّخرقّالسفينة،ّإالّأنهاّلمّتقفّعندّهذاّالحدث،ّبلّتعدتهّإلىّأحداثّ

ّفاآليةّالكريمةّتمزجّبينّاالسترجاعّالداخليّأخرىّسبقتّهيّأيضا ،ّوو جدتّقبلّزمنّا ّالفعلي، لقصة

ّ–والخارجي،ّولهذاّاالسترجاعّوظيفةّدقيقةّومهمةّفيّالنص،ّتتمثلّبإزالةّالفضولّعنّشخصيةّموسى

ّالسالم ّفإنّهذاّّ–عليه ّثانية ّومنّجهة ّواستغربها، ّالتيّتعج بّمنها، ّاألفعال ّلهذه ّنتيجة ّأصابها مما

مّللمتل تفسيرا ّلماّشغلهّمنذّبدايةّالقصة،ّعالوةّعلىّالفائدةّالعقديةّمنّهذهّّ–القارّئّ–قياالسترجاعّقد 

القصةّبرمتها،ّالتيّتتمثلّبأنّكلّشيءّيقعّإنماّيقعّبأمرّهللاّوقدره،ّوأنّاإلنسانّإذاّلمّيكنّمستوعبا ّ

ّنّبعد.ّلحدثّما،ّفربماّكانتّوراءهّحكمةّإلهيةّالّيعيهاّهوّنفسه،ّفاألمرّكلهّهللّمنّقبلّوم

ّوقصةّّّّّّ ّالغالم، ّوذلكّفيّقصة ّالقصةّعلىّنموذجينّآخرينّلالسترجاعّالمزجي، ّتشتملّهذه كما

َّقاَلّّالجدار،ّفقدّبدأتّالقصةّبالحديثّعنّهاتينّالقصتينّكماّيلي:" َّفَقَتَله  َّلِقَياّغ اَلم ا َفاْنَطَلَقاَّحتَّىِّإَذا

اَّزِكيَّة ِّبَغْيِرَّنْفسٍّ (75ّ(َّقاَلَّأَلْمَّأق ْلَّلَكِّإنََّكَّلْنَّتْسَتِطيَعَّمِعَيَّصْبر اّ)74َلَقْدِّجْئَتَّشْيئ اّن ْكر اّ)َّأَقَتْلَتَّنْفس 

(ّ نِ يّع ْذر ا َّلد  َّبَلْغَتِّمْن َّفاَلّت َصاِحْبِنيَّقْد َّبْعَدَها َّشْيٍء َّسَأْلت َكَّعْن ِّإْن ّأَْهَل76َّقاَل َّأَتَيا َّحتَّىِّإَذا َّفاْنَطَلَقا )

َّفَأَقاَمه َّقاَلَّقْريَّ َّأْنَّيْنَقضَّ َلْوِّشْئَتّاَلتََّخْذَتَّعَلْيِهٍّةّاْسَتْطَعَماّأَْهَلَهاَّفَأَبْواَّأْنّي َضيِ ف وه َماَّفَوَجَداِّفيَهاِّجَدار اّي ِريد 

ّ.ّ(2)َأْجر ا"

يمثلّالحدثانّالسابقانّحدثينّابتدائيينّفيّهذهّالقصة،ّفالحدثّاألولّقتلّالغالم،ّوالحدثّالثانيّّّّّّ

إذّهوّلمّيفهمّالحكمةّّ–عليهّالسالمّ–إقامةّالجدار،ّوهذانّالحدثانّوجداّمزيدا ّمنّاالستنكارّمنّموسى

                                                 

ّ.412ّ،ّص:2ّالقشيري،ّلطائفّاإلشارات،ّج:ّّ-1
ّ.77ّّ–74ّسورةّالكهف،ّآية:ّّ-2
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ّإذّيقّوّ–عليهّالسالمّ–منّفعلّالخضر ّاْلغ اَلم ّثمّتأتيّاألحداثّفالقصةّتاليا ، َّوَأمَّا لّسبحانهّوتعالى:"

ْفر اّ) َّأْنّي ْرِهَقه َماّط ْغَيان اَّوك  ْؤِمَنْيِنَّفَخِشيَنا َّأَبَواه ّم  َّوَأْقَرَب80َّفَكاَن َّزَكاة  ِّمْنه  َماَّخْير ا َماَّربُّه  َّأْنّي ْبِدَله  (َّفَأَرْدَنا

َّفَكاَنِّلغ اَلَمْيِن81ّر ْحم اّ) اَّفَأَراَدّ(َّوَأمَّاّاْلِجَدار  َماَّوَكاَنَّأب وه َماَّصاِلح  َيِتيَمْيِنِّفيّاْلَمِديَنِةَّوَكاَنَّتْحَته َّكْنٌزَّله 

ه َماَّوَيْسَتْخِرَجاَّكْنَزه َماَّرْحَمة ِّمْنَّربِ َكَّوَماَّفَعْلت ه َّعْنَّأْمِريَّذِلَكّتَّ دَّ َّماَّلْمَّتْسِطْعَّعَليَّْربَُّكَّأْنَّيْبل َغاَّأش  ِهّْأِويل 

ّ.ّ(1)َصْبر ا"

ّأيّّّّّّ ّالسرد، ّمنها ّالتيّبدأ ّتلكّالنقطة ّالقصة، ّباألحداثّإلىّبداية ّاآلياتّالكريمة ّعادتّهذه لقد

إذّقتلّالغالم،ّوأقامّالجدار،ّفجاءتّهذهّاآلياتّّ–عليهّالسالمّ–ذك رتّالمتلقيّبماّكانّمنّأمرّالخضر

الخضرّفعلمّماّيفعلّبعلمّهللاّتعالى،ّفإنهّلمّيفعلّّلتبينّعلةّتلكّاألفعال،ّوماّكانّمنّالعلمّاإللهيّلدى

ّ.ّ(2)ذلكّمنّنفسه،ّوإنماّبأمرّهللاّتعالى

وبي نتّاآلياتّالكريمةّالسببّوراءّماّفعلهّالخضر،ّوهيّأسبابّكماّنرىّسابقةّلماّكانّمنّأحداثّّّّّّ

مّيكنّيعلمّكذلكّمنّأمرّلمّيكنّيعلمّمنّأمرّالغالمّشيئا ،ّولّ–عليهّالسالمّ–القصةّاألولى،ّفإنّموسى

ّمنّأحداثّقبلها،ّوبيانّعلةّماّوقعّمنّالخضرّ الجدارّشيئا ،ّفكانتّهذهّاألحداثّسبيال ّالستكناهّماّمر 

منّأفعال،ّفإنهّقتلّالغالمّكيّيبدلّهللاّأبويهّخيرا ّمنهّزكاةّوأقربّرحما،ّوأقامّالجدارّّ–عليهّالسالمّّ–

ّ.ّ(3)مانّكنزهما،ّهذاّمنّرحمتهّسبحانهّوتعالىالذيّيريدّأنّينقضّكيّيأخذّهذانّالغال

ونلحظّمنّخاللّاآلياتّالسابقةّأنهاّعادتّباألحداثّبدايةّإلىّالحدثّالداخلي،ّوهو:ّقتلّالغالم،ّّّّّّ

وإقامةّالجدار،ّولمّتقفّعندّهذاّالحد،ّبلّتجاوزتّهذينّالحدثينّلتشيرّإلىّأحداثّسبقتّزمنّالقصة،ّ

ّوأنّأبوهماّوهوّأنّأبويّالغالمّصالحا ّكنزّلهذينّالغالمينّاليتيمين، ّوأنّالجدارّتحته ّوهوّكافر، ن،

                                                 

ّ.82ّّ–80ّسورةّالكهف،ّآية:ّّ-1
ّ.291ّّ–290ّ،ّص:3ّانظر:ّالبيضاوي،ّأنوارّالتنزيل،ّج:ّّ-2
3-ّّ ّبنّمحمد، ّالرحمن ّعبد ّزيد ّأبو ّالثعالبي، ّانظر: ّالقرآن، ّفيّتفسير ّالحسان ّمعوض،ّالجواهر ّعليّمحمد تحقيق:

ّ.538ّّ–536ّ،ّص:3ّهـ،ّج:1ّ،1418ّوعادلّأحمدّعبدّالموجود،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط
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الصالحّقدّوضعهّتحتّالجدارّلهما،ّهذهّأحداثّسابقةّامتزجتّبأحداثّداخليةّضمنّالقصةّنفسها،ّ

ّفصارّاالسترجاعّمزجيا .ّ

ّّّّ ّالقصة ّجاءتّألجله ّالمتلقيّلما ّاالسترجاعّتتمثلّبتنبيه ّلهذا ّكبيرة ّفائدة ّاإليمانّوثمة ّوهو أصال ،

ّوتعالىّ ّكتبّهللاّسبحانه ّفربما ّالظاهر، ّعليه ّلما ّمغاير ّإلىّاألحداثّبمنظور ّوالنظر ّاإللهي، بالقدر

ّوفهمّ ّاالسترجاعّفيّاستجالءّمسارّاألحداث، ّهذا ّأفادنا ّكما الخيرّفيّباطنّاألمورّالّفيّظاهرها،

لفهمّلماّجرىّمنّأحداثّعنا،ّوبماّيخدمّطبيعةّمجرياتّالوقائعّضمنّهاتينّالقصتين،ّبماّيزيلّعدمّا

ّمنّجهةّبيانّالفائدةّمماّقامّبهّهذاّالرجلّالصالح.ّّ–موسىّعليهّالسالمّ–شخصيةّالقصة

ّ

 الخاتمة: 

 وفيّختامّهذاّالبحث،ّيمكنّأنّنشيرّإلىّبعضّالنتائجّوهيّكماّيلي:ّ     

يمثلّاالسترجاعّبأشكالهّالمختلفةّعنصرا ّمهما ّفيّبناءّاألحداث،ّضمنّالقصةّالقرآنية،ّإذّالّتخلوّ -

ّالقصةّمنّواحدّمنّهذهّاألنواع،ّسواءّأكانّداخليا ،ّأمّخارجيا ،ّأمّمزجيا .ّ

القرآنيةّلفائدتينّاثنتينّغالبا ،ّاألولى:ّفائدةّمرتبطةّبسياقّالقصةّّجاءّهذاّاالسترجاعّضمنّالقصة -

ّبالمتلقيّأوّالمخاطبّالحاليّ ّمتعلقة ّوالثانية: ّمنّشخصياتّالقصةّأوّأكثر، ّومتعلقةّبواحدة نفسها،

ّالقرآنيةّعلىّنوعّمنّإظهارّ ّفيّالقصة ّيرتكزّاالسترجاعّعموما  ّإذ ّالقصة،ّوهوّكلّقارئّلها، لهذه

ّالعظةّالمقدمةّللقارئّنفسه.ّالعبرةّّو

يعدّنوعيّاالسترجاعّالداخليّوالخارجيّأكثرّورودا ّفيّالقصةّالقرآنيةّمنّاالسترجاعّالمزجي؛ّلماّ -

ّفيّهذاّاألخيرّمنّتداخلّفيّاألحداث،ّوقلةّماّيقعّفيّقصصّالقرآنّالكريم.ّ

لىّالمتلقي،ّوبيانّعاقبةّكماّهوّمعلومّفإنّأكثرّالقصصّالقرآنيةّتهدفّإلىّإيصالّالعبرةّوالعظةّإ -

األمور،ّوذلكّللتأسيّبغيرناّالّبأنفسنا،ّواالسترجاعّبأنواعهّالمختلفةّجاءّلتعزيزّهذهّالمعانيّوالغاياتّ
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منّالقصةّالقرآنية،ّإذّعادةّماّيرتبطّاالسترجاعّببؤرةّالعظةّوالعبرةّضمنّالقصة،ّوهوّماّيركزّعليهّ

ّمهما ّوحاسما ّفيّبناءّالقصةّالقرآنية.ّالمتلقي،ّاألمرّالذيّيجعلّدورّاالسترجاعّ

ّ

 مراجع البحث ومصادره: 

 م.1ّ،1990ّبحراوي،ّحسن،ّبنيةّالشكلّالروائي،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط -1

تحقيق:ّمحمدّعبدّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّالبيضاوي،ّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمد،ّ -2

ّهـ.1ّ،1418ّحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطالرحمنّالمرعشلي،ّدارّإ

3- ّ ّالرحمنّبنّمحمد، ّعبد ّأبوّزيد ّالثعالبي، ّالقرآن، ّالحسانّفيّتفسير ّعليّمحمدّالجواهر تحقيق:

ّهـ.1ّ،1418ّمعوض،ّوعادلّأحمدّعبدّالموجود،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط

تحقيق:ّأبوّمحمدّالكشفّوالبيانّعنّتفسيرّالقرآن،ّم،ّالثعلبي،ّأبوّإسحاقّأحمدّبنّمحمدّبنّإبراهي -4

ّط ّلبنان، ّبيروت، ّالعربي، ّالتراث ّإحياء ّدار ّالساعدي، ّنظير ّوتدقيق: ّمراجعة ّعاشور، ،1ّبن

ّم.2002ّ

تحقيق:ّعبدّالرزاقّزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير،ّالجوزي،ّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمد،ّ -5
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 أدب الحوار في الققصص القرآني  :

 أنموذجًا " -المعليه الس   -دنا موسى" حوارات سي  

 

 أستاذ مساعد /ين زكي موسىد. عالء الد  

 يتونة األردني ةجامعة الز  

 :البريد اإللكتروني  

DR.ALADEENZ@YAHOO.COM 

ّ

 :صالملخ  

تّّّّّّ ّنص  ّاألنبياءّوالمرسلينّأقوامهم،ّبما ّفيّدعوة ّالبحثّإلىّأنّالحوارّعنصرّأساسي  خلصّهذا

،ّوحواراتهّفيها،ّأوضحّدليل،ّولهذاّ-عليهّالسالمّ-عليهّآياتّالذكرّالحكيم،ّوفيّقصصّسيدناّموسى

ّموسىا ّفيّحواراتّسيدنا ّماثل ّوهذا ّمثمرا، ّمتحضرا ّحتىّيكون ّينبغيّمراعاتها ّآداب، عليهّّ-لحوار

فيّالقرآنّالكريم،ّالتيّشملت:ّحوارّهللاّسبحانهّوتعالىّمعه،ّوحوارهّمعّالرجلّالمؤمنّالخضر،ّّ-السالم

ّشعيب ّبنتّسيدنا ّالمؤمنة ّالمرأة ّمع ّالسالمّ-وحواره ّال-عليه ّالرجل ّمع ّوحواره ّانتهاءّ، ّفرعون، كافر

،ّفجاءتّ-عليهّالسالمّ-بحوارهّالمستفيضّمعّقومهّبنيّإسرائيل.ّوقدّتنو عتّأساليبّالحوارّفيّقصصه

فيّأسمىّأسلوبّبالغيّعربي،ّوقدّتوقفناّعندّأربعةّعناصرّأسلوبية،ّهي:ّالتقديمّوالتأخير،ّوالتكرار،ّ

 والحذف،ّوااللتفات.

ّ
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Abstract 

This research concluded that dialogue is an essential element in the call of the 

prophets and messengers of their people, as stated in the verses of the Holy 

Quran, and in the stories of our master Moses peace be upon him. This 

dialogue is a literature that should be observed in order to be fruitful and 

fruitful. This is the dialogue of our master Moses peace be upon him in the 

Holy Quran, which included: the dialogue of God with him, his dialogue with 

the believing man and his dialogue with the believing woman, the daughter of 

our master Shuaib The infidel man Pharaoh, ended with his extensive dialogue 

with his people Bnee Israel. The methods of dialogue varied in his stories, 

peace be upon him, and came in the highest Arabic rhetorical style, and we 

stopped at four stylistic elements: submission, delay, repetition, deletion, and 

attention. 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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مة :  مقد 

ّمنّآيّالذكرّّّّّّ ّمتخذا ، ّالقرآني  ّفيّالنظم ّالرباني  ّمواطنّاإلعجاز ّالبحثّإلىّاستجالء يهدفّهذا

الحكيمّمنطلقاّوموئال،ّيبدأّمنهّوينتهيّإليه،ّفيّمحاورةّومناقشةّللدراساتّاألدبي ةّالحديثة،ّالتيّتناولتّ

ّالقصصّالقرآنيّبالدرسّوالتحليل.

؛ّألنهاّمنّأكثرّالقصصّشيوعاّفيّالقرآنّالكريم،ّ-عليهّالسالمّ-وقدّاخترتّقصةّسي دناّموسىّّّّّ

دّفيّكلّمر ةّتعرضّفيها،ّلتأتيّبالبيانّالمعجزّالعجيب،ّوألنّحواراته شملتهاّكافة،ّّ-عليهّالسالمّ-تتجد 

ا،ّيأملّالدارس ّإيفاءهّحقه،ّومقدارهّالعظيم.ّ–بإذنّهللاّّ–فباتّالتوقفّعندّأدبّالحوارّفيهاّمطلباّملح 

ّوبيانّّّّّّ ّالحوار"، ّالتعريفّبمصطلح" ّتضم نّالتمهيد ّومبحثينّاثنينّوخاتمة: ّالبحثّفيّتمهيد جاء

ّالحكيم. اّمثمرا،ّالّسي ماّالحوارّالقرآني  ّاآلدابّالواجبّتوافرهاّفيه،ّحتىّيكونّجاد 

ّموسىّّّّّ ّحواراتّسيدنا ّالسالمّ-وتضم نّالمبحثّاألولّدراسة ّحوارّهللاّسبّ-عليه حانهّموضوعي ا:

ّشعيب ّسيدنا ّبنت ّالمؤمنة ّالمرأة ّمع ّوحواره ّالخضر، ّالمؤمن ّالرجل ّمع ّوحواره ّمعه، عليهّّ-وتعالى

عليهّّ-،ّوحوارهّمعّالرجلّالكافرّفرعون،ّانتهاءّبحوارهّالمستفيضّمعّقومهّبنيّإسرائيل،ّوهو-السالم

ّواألدبّالرفيعّ!ّ-السالم ّفيّهذاّكله،ّمثالّالرقي 

أسلوبي ا،ّمنّحيث:ّالتقديمّوالتأخير،ّوالتكرار،ّّ-عليهّالسالمّ-انيّدراسةّحواراتهوتضم نّالمبحثّالثّّّّّ

لّإليهاّالبحث. ّوالحذف،ّوااللتفات.ّوجاءتّالخاتمةّفيّتلخيصّأهم ّالنتائجّالتيّتوص 

ّالكريم،ّأسوةّلنا،ّكيّنرتقيّبأنفسنا،ّوبجامعاتنا،ّوبأم تنا،ّعبرّحواراّّّّّ ّالنبي  ّفيّحواراتّهذا تّولعل 

ّالحكيم. ّتشرقّبالهديّالرب اني 
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 تمهيد: 

ّقمينّّّّّّ ّوأسلوب ّاآلخر، ّمع ّوالتفاهم ّالتواصل ّصور ّمن ّوصورة ّالمحادثة، ّفنون ّأحد ّالحوار" "

دةّللجذرّ بتحصيلّالعلمّوالمعرفة،ّوإذاّأنعمناّالنظرّفيّكتبّاللغةّوالمعاجم،ّفإنناّواجدونّفيهاّمعانّمتعد 

ّلصرفي ة،ّومنّهذهّالمعاني:ّ)َّحَوَرّ(،ّتبعاّلتفعيالتهّا

َّحْورا،ّّّّّّ ْور  ّشيءّتغي رّمنّحالّإلىّحالّفقدَّحاَرَّيح  :ّالرجوعّعنّالشيءّوإلىّالشيء،ّوكل  الَحْور 

والمحاورة:ّالمجاوبة.ّوالتحاور:ّالتجاوب،ّتقول:ّأحرتّلهّجواباّوماّأحارّبكلمة.ّواستحارّأيّاستنطق.ّ

ّأي َّحْورا ّإلي  ّرد  ّفما ّكلمته ّمراجعةّّيقال: ّوالمحاورة: ّالكالم، ّفي ّيتراجعون ّأي ّيتحاورون ّوهم جوابا.

ّ ّعيب،ّوكلّشيءّخلصّلونهّفهوّحواري  ّ.1ّالمنطقّفيّالمخاطبة.ّوالحواري ون:ّالمخلصونّمنّكل 

ّحال،ّّّّّّ ّإلى ّحال ّمن ل ّوالتحو  ّالشيء، ّعن ّالرجوع ّمعاني ّحول ّتدور ّالحوار، ّكلمة ّأن ّلنا يتبي ن

، ّالرد  ّأو ّفيّّوالمجاوبة ّالمعانيّماثلة ّوكلّهذه ّوالتخلصّمنّالعيوب، ّالحديث، ّومراجعة واالستنطاق،

ّللحوار،ّبأنه:ّ"ّأسلوبّيجريّبينّطرفين،ّيسوقّكلّمنهماّالحديثّبماّيراهّويقتنعّ التعريفّاالصطالحي 

ّ.2ّبه،ّويراجعّالطرفّاآلخرّفيّمنطقهّوفكره،ّقاصداّبيانّالحقائقّوتقريرهاّمنّوجهةّنظرهّ"ّ

ّأداةّّّّّّ ّهو ّوإنما ّوالمراء، ّوالمنازعة ّالخصومة ّعلى ّيشتمل ّال ّإذ ّ؛ ّوالمناظرة ّالجدل ّغير والحوار

صةّفيّحقلّمنّحقولّالعلمّوالمعرفة،ّأوّ أسلوبي ة،ّتستخدمّلمعالجةّموضوعّمنّالموضوعاتّالمتخص 

ّّ،ّكماّفيّالخطاطةّاآلتية:3جانبّمنّجوانبّالفكرّوالعقيدة،ّللوصولّإلىّحقيقةّمعي نةّ

مراجعةّّ←كالّالطرفينّّ←تجاوبّمعّالفكرةّّ←الطرفّالثانيّّ←طرحّالفكرةّّ←الطرفّاألولّّّّّّ

ّالنتيجة:ّالحوارّأوّالمحاورة.ّ←للفكرةّ

ّفيّالقرآنّّّّّّ لّمنّتحو التّالخطابّاإللهي  ّ"ّموضوعّالبحثّومداره،ّفهو:"ّتحو  أم اّ"ّالحوارّالقرآني 

ّبفعالي ةّ ّالمتلقي، ّإلى ّالسماء ّرسالة ّإيصال ّفي ّمعها ّالتيّيتضافر دة، ّالمتعد  ّمنّوجوهه ّووجه الكريم،
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،ّوم ّإلىّآفاقّعالمّمسموعّومرئي  ّالمكتوبة، ّالجملة ّإلىّمعايشةّتنطلقّبهّمنّحدود ّالتلقي، نّحيادي ة

ّ"ّ ّ.4ّالحدثّالكالمي 

ين،ّّّّّّ ّالجاد  ّالمتحاورين ّعند ّمراعاتها ّالواجب ّواألخالقي ات، ّاآلداب ّمن ّجملة ّالمؤثر ّالجاد  وللحوار

ومنها:ّإخالصّالني ةّهللّسبحانهّوتعالى،ّوالبدءّبمواضعّاالتفاقّواإلجماع،ّوحسنّالخطابّوعدمّاستفزازّ

ّازدّر ّأو ّرفعّاآلخر ّوعدم ّاالستعجال ّوالترو يّوعدم ّالكالم، ّفي ّوالفحشّوالتنطع ّاللجج ّعن ّوالبعد ائه،

بّ الصوت،ّوالتواضعّبالقولّوالفعل،ّواإلصغاءّوحسنّاالستماعّإلىّأقوالّالطرفّاآلخر،ّوتركّالتعص 

ة،ّوغي رهاّمنّاآلدابّوالعودةّإلىّالحق،ّوالمرونةّوالتسامح،ّوالتزامّالموضوعي ة،ّوالتدر جّفيّإدالءّالحج 

ّ.5ّّالراقيةّالسامية،ّالتيّالّغنىّعنهاّفيّكلّحوارّقمينّباالحترامّوالتقديرّ

والسؤالّالذيّيسعىّهذاّالبحثّإلىّاإلجابةّعنه:ّماّمدىّتوافرّهذهّاآلدابّواألخالقي اتّالحضاري ةّّّّّّّ

ّالكريمّّ،ّفيّقصصهّالواردةّفيّالقرآن-عليهّالسالمّ-الراقية،ّفيّحواراتّسيدناّموسى

 ) دراسة موضوعي ة ( -عليه السالم -المبحث األول: حوارات سيدنا موسى

،ّفيّقصصهّالواردةّفيّالقرآنّالكريم،ّوذلكّ-عليهّالسالمّ-تعد دتّوتنو عتّحواراتّسيدناّموسىّّّّّ

ّالحكيم،ّ ّالذكر ّآيات ّفي ّالواردة ّالحوارات ّوبحسبّموضوعات ّمعها، ّتحاور ّالتي ّالشخصي ات بحسب

بيعةّالشخصي ةّوسوفّأعتمدّالشخصي ةّالمتحاَورّمعهاّأساساّلتقسيمّبحثيّإلىّنقاطّمتسلسلة؛ّذلكّأنّط

ّإلىّطبيعةّ ّاالعتبار ّبعين ّناظرا ّالعكس، ّال ّالحوار ّتستجلبّموضوع ّالتي ّهي ّالكافرة( ّأو ّالمؤمنة (

موضوعّالحوارّالدائر،ّومؤكداّعلىّضرورةّدراسةّالقصةّالقرآني ةّعام ة،ّوقصصّسيدناّموسىّالقرآني ةّ

ة،ّبحسبّترتيبّنزولّالسورةّالتيّوردتّفيها؛ّألنّالدراسةّا ةّالقرآني ةّالّتتم ّإالّإذاّخاص  لموضوعي ةّللقص 

كانتّركيزتهاّاألولىّبحثّالقصةّمنّحيثّترتيبّالنزول،ّلنعرفّماّالذيّنزلّأوال،ّوماّالذيّنزلّبعدّ

ّ.6ّذلكّ

ّ
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  -عليه السالم -أوال: حوار هللا سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى

ّموسىّّّّّ ّالسّ-لقدّحاورّهللاّسبحانهّوتعالىّسيدنا ّّ-المعليه ّوقد7ّفيّالقرآنّالكريمّمراتّعديدة ،

ّ "ّ ّهللاّموسىّتكليما ّوكلم ّفيّحقه:" ّوقال ّوكر مه، 8ّاصطفاه ّالِحواري  ّالسياق ّهذا ّوسوفّأقبسّمن ،

،ّقولهّتعالى:"ّوماّتلكّبيمينكّياّموسى،ّقالّهيّعصايّأتوكأّعليهاّوأهشّبهاّعلىّغنميّوليّ الرباني 

،ّفألقاهاّفإذاّهيّحيةّتسعى،ّقالّخذهاّوالّتخفّسنعيدهاّسيرتهاّفيهاّمآربّأخرى،ّقالّألقهاّياّموسى

األولى،ّواضممّيدكّإلىّجناحكّتخرجّبيضاءّمنّغيرّسوءّآيةّأخرى،ّلنريكّمنّآياتناّالكبرى،ّاذهبّ

إلىّفرعونّإنهّطغى،ّقالّربّاشرحّليّصدري،ّويسرّليّأمري،ّواحللّعقدةّمنّلساني،ّيفقهواّقولي،ّ

هلي،ّهارونّأخي،ّاشددّبهّأزري،ّوأشركهّفيّأمري،ّكيّنسبحكّكثيرا،ّونذكركّواجعلّليّوزيراّمنّّأ

ّ.9كثيرا،ّإنكّكنتّبناّبصيرا،ّّقالّقدّأوتيتّسؤلكّياّموسى"ّ

هناّبدايةّالنبو ة،ّوبدايةّالرسالة،ّوبدايةّاالختصاصّبالكرامة،ّهناّسمعّخطابّالحقّّسبحانه:"ّوماّّّّّّ

مّبكلّشيء،ّولكنهّاألنسّوالتمهيدّوالتوطئةّلحملّالرسالة،ّفتعجزّقدرةّتلكّبيمينكّياّموسىّ؟ّ"ّوهللاّعلي

سيدناّموسىّالبشري ةّعنّاإلجابة،ّفيجيبّكماّيجيبّغيرهّمنّالناس،ّظاناّأنّالمقصودّذكرّخصائصّ

،ّحتى11ّ:ّ"ّهيّعصايّأتوكأّعلياّوأهشّبهاّعلىّغنميّوليّفيهاّمآربّأخرىّ"10ّالعصاّومنافعهاّ

ّم ّرأىّسيدنا هّبهّهللاّمنّمزاياّإذا ّالخوارق،ّواستبانّالمعجزات،ّعلمّماّخص  وسىّبعدّذلكّفيّعصاه

ّومكرمات.ّ

ّبأنسّّّّّّ ّأدرى ّوتعالى، ّهللاّسبحانه ّغير ّومن ّللقلوب، ّالمؤنسّالمحب ب ّاللطيف ّالهادئ ّالحوار إنه

 القلوبّوطمأنينتهاّ!ّ

ّحيةّتّّّّّ ّالعصا ّالحياة،ّفإذا ّالخارقة،ّمعجزة ّذكرّفيّووقعتّالمعجزة ّالّيذكرّما ّوالسياقّهنا سعى"

ّ-عليهّالسالمّ-سورةّأخرى،ّمنّأنهّولىّمدبراّولمّيعقب،ّإنماّيكتفيّباإلشارةّالخفيفةّإلىّماّنالّموسى



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

568 

ّالسورةّظلّأمنّوطمأنينة،ّفالّيشوبهّبحركةّالفزعّوالجريّوالتوليّبعيدا"ّ منّخوف؛ّذلكّأنّظلّهذه

12ّ.ّ

اء(،ّوالتكليفّبدعوةّطاغيةّالزمانّفرعون،ّوهناّملمحّأهم ّفيّبابّالحوارّثمّتأتيّمعجزة)ّاليدّالبيضّّّّّ

وأدبي اته،ّوهوّفتحّبابّالحوارّمعّالخصوم،ّوعدمّاليأسّمنهمّ!ّقالّسبحانهّوتعالى:"ّاذهبّأنتّوأخوكّ

ّّ.13بآياتيّوالّتنياّفيّذكري،ّاذهباّإلىّفرعونّإنهّطغى،ّفقوالّلهّقوالّلي ناّلعلهّيتذكرّأوّيخشى"ّ

إنهّأدبّحسنّالخطابّوعدمّاستفزازّالمتحاَورّمعهّوعدمّازدرائه،ّبلّالّبدّمنّاحترامّاآلخرين،ّ"فقدّّّّّّ

أمرّهللاّموسىّوهارونّعليهماّالسالم،ّوهماّنبي ان،ّومنّخيرّالناس،ّأمرهماّبأنّيقوالّلفرعونّقوالّلينا،ّ

ّ.14لعلهّيتذكرّأوّيخشى،ّمعّأنهّكافر،ّومنّشرّالناس"ّ

ّالرضاّوالحفاوةّوالتكريم،ّفماذاّتراهّّ-عليهّالسالمّ-موسىّوّّّّّ فيّهذهّاللحظة،ّفيّحضرةّرب ه،ّيحس 

يطلبّ؟ّوماذاّتراهّيحاورّ؟ّإنهّيطلبّكلّماّيطمئنهّعلىّهذهّالمهم ةّالعسيرة،ّويكفلّلهّاالستقامةّعلىّ

رّليّأمري،ّواحللّعقدةّمنّلساني، يفقهواّقولي،ّواجعلّّطريقّالرسالة:"ّقالّربّاشرحّليّصدري،ّويس 

ليّوزيراّمنّأهلي،ّهارونّأخي،ّاشددّبهّأزري،ّوأشركهّفيّأمري،ّكيّنسب حكّكثيرا،ّونذكركّكثيرا،ّإنكّ

ّ.15كنتّبناّبصيرا"ّ

بكلمةّمؤذيةّبحقّطاغيةّزمانه،ّولمّّ-عليهّالسالمّ-ياّلهّمنّحوارّ!ّوياّلهّمنّأدبّ!ّلمّيتفو هّّّّّ

هاّإلىّهللا،ّطالباّمنهّالمددّوالعون،ّوماّأحوجناّإلىّهذهّالوجهةّفيّيلتفتّإليهّأصال،ّبلّكانّقلبهّ متوج 

هّإلىّمنّبيدهّالتثبيتّوالنصر،ّوبقدرتهّتقليبّالقلوبّكيفماّيشاء،ّوغايتناّ التعاملّمعّالخصوم،ّبأنّنتوج 

ّوالتسبي ّالباهرة، ة ّالحج  ّفيّذلك، تنا ّوعد  ّالتغلبّعليه، ّالّنشوة ّالطرفّاآلخر، ّالكثير،ّالكبرىّهداية ح

ّالّريبّإنّنحنّبسطناّيدّالذلّواالنكسارّإلىّهللاّسبحانهّ والذكرّالكثير،ّوالمددّمنّالسميعّالبصير،ّثم 

ّقالّقدّأوتيتّ-عليهّالسالمّ-وتعالىّقبلّالمحاورةّوبعدها،ّأنّيجيبناّكماّأجابّعبدهّوحبيبهّموسى ":
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جمالّيغنيّعنّالتفصيل،ّوفيهاّإنجازّالّوعدّسؤلكّياّموسى"،ّ"ّهكذاّمر ةّواحدة،ّفيّكلمةّواحدة،ّفيهاّإ

ّ.16ّوالّتأجيلّ"ّ

ّموسىّّّّّ ّلسيدنا ّالخطابّالرباني ّهذا رّحضور ّتكر  ّالسالمّ-لقد ّوتكليفهّ-عليه ّبالرسالة، ّوتشريفه ،

بدعوةّفرعون،ّفيّسورةّالنملّوسورةّالقصصّباإلضافةّإلىّسورةّطه،ّبفروقّيقتضيهاّالسياق،ّويبقىّ

ّلمحاورة،ّفيّالسياقاتّجميعها،ّالعنوانّاألبرز،ّوالنموذجّالواجبّأنّي ت بعّوي حتذى.األدبّالراقيّفيّا

 مع العبد الصالح ) الخضر ( -عليه السالم -ثانيا: حوار سيدنا موسى

ّالحوارّالكريمّفيّموضعّواحدّفيّالقرآنّالكريم،ّفيّسورةّالكهفّّّّّّ ،ّويتجلىّفيهّأدب17ّدارّهذا

ّوعدمّ ّالمتحاورين، ّمن ّكل ّحتىّتتكشفّمقاصد ّوالمصابرة، ّبوجوبّالصبر ّالمثلى، ّوأخالقي اته الحوار

ّرأيّأوّفعلّإالّبعدّالتثب تّوالتدقيقّوالتمحيص. ّالتعج لّفيّإصدارّالحكمّعلىّأي 

فهذاّالعبدّالصالح)ّالخضر(ّيخرقّالسفينة،ّويقتلّالغالم،ّويبنيّالجدارّلمنّلمّيضي فوهماّ!ّوهيّّّّّّ

يحاورّبأدبّجم ،ّوينكرّّ-عليهّالسالمّ-أمورّفيّظاهرهاّمنكرةّفظيعةّ!ّوفيّالمقابل،ّفإنّسيدناّموسى

يعتذرّإليه:ّ"ّقالّالّتؤاخذنيّبماّنسيتّماّرآهّمنكراّبقلبهّولسانه،ّفتارةّيقولّله"ّلقدّجئتّشيئاّإمراّ"،ّثم ّ

والّترهقنيّمنّأمريّعسراّ"،ّوتارةّثانيةّيقولّله:"ّأقتلتّنفساّزكي ةّبغيرّنفس،ّلقدّجئتّشيئاّنكراّ"،ّثم ّ

يعتذرّإليه:"ّقالّإنّسألتكّعنّشيءّبعدهاّفالّتصاحبنيّقدّبلغتّمنّلدنيّعذراّ"،ّوفيّالثالثةّيقولّ

ّنجدهّالّيجادلّوالّيكابرّوالّيعاندله:"ّلوّشئتّالتخذتّعليهّأ ّ"،ّثم  بلّّ-عليهّالسالمّ-حاشاهّّ–جرا

يلتزمّبماّألزمّبهّنفسه،ّمنّإنهاءّالصحبةّمع)ّالخضر(ّوإنهاءّالحوار،ّاستعداداّلالستماعّإلىّتفسيرّماّ

ّحصلّمعهما،ّوتبريرهّماّكانّمنّاألمورّالمنكراتّفيّظاهرهاّالّفيّحقيقتها.

القدوةّالبالغةّلنا،ّّ-عليهّالسالمّ-مّنحتاجهّفيّحواراتناّالمعاصرة،ّوفيّسيدناّموسىوهناّأدبّجم ّكّّّّّ

ّموسى ّأفضل-عليهّالسالمّ-ذلكّأنّسيدنا ّالخضر(ّّ–بالّأدنىّشكّّ–، ،ّولكنّجلسّإليه،18ّمن)

ا،ّوآدابّواستمعّبينّيديه،ّوتعلمّمنه،ّحتىّإنهّارتحلّإليه،ّتاركاّقومهّوأهله،ّقاصداّالعلمّوالتعلمّبآدابهم
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ّقالّلهّ ّباالستئذانّواألدبّفيّطلبّالصحبة:" ّالحوارّالذيّبدأ الحوارّالراشدّبينّالطالبّوالمعلم،ّهذا

ّموسى:ّهلّأتبعكّعلىّأنّتعلمنّمم اّعلمتّرشداّ"،ّوهنيئاّلهما،ّنعمّالعالمّونعمّالمتعلمّ!ّّ

 سالمثالثا: حوار سيدنا موسى مع المرأة المؤمنة بنت سيدنا شعيب عليهما ال

ّالحوارّفيّموضعّواحدّفيّالقرآنّالكريم،ّفيّسورةّالقصصّّّّّ ،ّوهوّحوارّيكشفّعن19ّدارّهذا

نبلّأخالقّكلّمنّالرجلّالمؤمنّوالمرأةّالمؤمنة،ّحوارّطاهرّشريفّمبر أّعنّالنواياّالسلبي ة،ّوالمقاصدّ

همّامرأتينّتذودان،ّقال:ّماّالخبيثة:"ّولماّوردّماءّمدينّوجدّعليهّأم ةّمنّالناسّيسقون،ّووجدّمنّدون

ّ.20ّّّخطبكماّ؟ّقالتا:ّالّنسقيّحتىّيصدرّالر عاء،ّوأبوناّشيخّكبيرّ"ّ

ّموجزّدالّعلىّأدبّجم ،ّفيّحوارّمعّرجلّغريبّغيرّمعروف،ّفالّإطالةّفيّالحديث،ّوالّّّّّّ إنهّرد 

د:"ّماّخطبكماّ"ّ؟ّفجاءّالجوابّبعبا دّمسد  رةّدالةّعلىّالطهرّوالحياء،ّتطويل،ّبلّبدأّالحوارّبسؤالّمحد 

ّمعّتبريرّسببّغيابّاألبّعنّهذهّ ّالّنسقيّحتىّيصدرّالرعاء" ّالرغبةّفيّمخالطةّالرجال:" وعدم

ّالوظيفة،ّوعنّهذاّالمكان"ّوأبوناّشيخّكبيرّ"ّ!

ّ-تمشيّعلىّاستحياءّّ-ويتلوّهذاّالحوارّالعفيف،ّحوارّثانّمنّإحدىّالفتاتين:"ّفجاءتهّإحداهماّّّّّّ

،ّإنهاّ"ّمشيةّالفتاةّالطاهرةّالفاضلةّالعفيفةّالنظيفة21ّ:ّإنّأبيّيدعوكّليجزيكّأجرّماّسقيتّلناّ"ّقالت

فيّغيرّماّتبذلّوالّتبر جّوالّتبج حّوالّإغواء،ّجاءتّلتنهيّإليهّدعوةّّ–علىّاستحياءّّ-حينّتلقىّالرجال

زيكّأجرّماّسقيتّلنا"ّفمعّالحياءّفيّأقصرّلفظّوأخصرهّوأدله،ّيحكيهّالقرآنّبقوله:"ّإنّأبيّيدعوكّليج

ّالنظيفةّالسليمةّالمستقيمة،ّ ّوذلكّمنّإيحاءّالفطرة اإلبانةّوالدقةّوالوضوح،ّالّالتلجلجّوالتعثرّوالربكة،

ّالّ ّواستقامتها ّبطهارتها ّلثقتها ّولكنها ّوالحديثّمعهم، ّالرجال ّلقاء ّعند ّبفطرتها ّتستحي ّالقويمة فالفتاة

ّّو ّاالضطرابّالذيّيطمع ّ"ّتضطرب، ّوالّتزيد ّالمطلوب، ّتتحد ثّفيّوضوحّبالقدر ّإنما يغريّويهيج،

22ّّّ.ّ
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ّعنّاستجابةّالفتاةّالعفيفةّلفطرتهاّفيّطلبّالزواج،ّدونّأنّتخدشّّّّّّ لقدّكشفّلناّهذاّالحوارّالقرآني 

حياءهاّبالتصريحّوالتوضيح،ّفهيّأوالّإنماّجاءتّتمشيّعلىّاستحيائهاّالّعلىّاألرضّ!ّ"ّتمشيّعلىّ

،ّوهيّثانياّليستّمنّيدعو،ّبل23ّاءّتتعثرّفيهّقدماها،ّوتقصرّبهّخطاها،ّويضطربّلهّكيانهاّ"ّحي

ّموسى ّكانّمنّسيدنا ّفما ّإلىّبيته، ّهوّالذيّيدعوه إالّقبولّالدعوة،ّوقبولّّ-عليهّالسالمّ-إنّأباها

ّينتهيّالحوارّليكشفّعنّأخالقّراقيةّسامية،ّوأ ّوبهذا ّالعفيفة، ّالفتاة دبّبإحسانّالكالم،ّالزواجّبهذه

،ّيليقّباألنبياءّوذري اتّاألنبياءّ! ّوإحسانّالرد 

 مع الرجل الكافر) فرعون ( -عليه السالم -رابعا: حوار سيدنا موسى

وردّحوارّسيدناّموسىّمعّفرعونّوملئه،ّالمتكبرينّالمعاندين،ّّفيّغيرّسورةّمنّسورّالقرآنّالكريمّّّّّّ

ّهدايةّهّؤ24 ّموسى،ّومدارّالحوارّومقصده ّّ-عليهّالسالمّ-الءّالقوم،ّوبيانّأنّسيدنا رسولّمنّرب 

اهّويسخرّمنهّويتهمهّبالسحرّوالجنون،ّوفيّكلّمر ةّ العالمين،ّفيطلبّمنهّفرعونّآيةّتثبتّصدقه،ّويتحد 

رّفيهاّالقصة،ّتأتيّبالجديدّالمعِجز،ّعبرّتسليطّالضوءّعلىّزاويةّمختلفةّمنّالحدثّنفسه،ّتكشفّ تتكر 

ّلحوارّالدائر،ّوماّآلّإليهّالنقاشّوالجدال.عنّطبيعةّا

إنّطبيعةّالحوارّهناّقائمةّعلىّالجدلّوالمماحكة؛ّذلكّأنّالطرفّاآلخرّالماثلّبفرعونّوملئه،ّالّّّّّّ

يطلبونّالحق،ّوالّيريدونّاإلذعانّإليه،ّحتىّلوّتبي نّلهمّواضحاّمثلّفلقّالصبحّ!ّوهذاّشأنّكلّمنّ

ّيتغي ر،ّمهماّجئتهّباألدلةّواآلياتّوالبراهينّالقاطعة.ّيحاورّبقراراتّمسبقة،ّفهوّلن

وسوفّأقبسّنموذجاّلهذاّالتعن تّوالحوارّالعقيمّالذيّلمّيفضّإالّإلىّنتيجةّسلبي ة،ّماثلةّفيّهالكّّّّّّ

ّبالّعلمّوالّ ّالطائعينّلهم ّالسذجّالمغفلين، ّألتباعهم ّلهم،ّوأَبوها ّالهداية ّالذينّأَبوا المتكبرينّالمتعنتين،

بصيرة:"ّقالّفرعونّوماّربّالعالمين*ّقالّربّالسماواتّواألرضّوماّبينهماّإنّكنتمّموقنين*ّقالّلمنّ

حولهّأالّتستمعون*ّقالّربكمّوربّآبائكمّاألولين*ّقالّإنّرسولكمّالذيّأرسلّإليكمّلمجنون*ّقالّربّ

ّ.25ّّّنكّمنّالمسجونين"ّالمشرقّوالمغربّوماّبينهماّإنّكنتمّتعقلون*ّقالّلئنّاتخذتّإلهاّغيريّألجعل
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إنّهذاّالحوارّالعقيم،ّخالّمنّكلّاآلدابّواألخالقّالتيّمنّالمأمولّأنّتفضيّإلىّنتيجةّإيجابية؛ّّّّّّ

ذلكّأنهّقائمّعلىّالتعنتّوالتكبر،ّفمهماّجئتّالمتعنتّوالمتكبرّبالشواهدّالعقليةّوالنقلية،ّفلنّتجديّمعهّ

ّنفعا،ّولنّتجنيّمنهّثمراّوالّزرعاّ!

ّشيءّيكونّربّالعالمينّ؟ّوهوّسؤالّالمنكرّللقولّمنّأساسه،ّالمتهكمّعلىّّّّّّ إنّفرعونّيسأله:ّأي 

ّغيرّممكنةّالتصور،ّغيرّقابلةّألنّتكونّموضوعّ ّالمستغربّللمسألةّكلها،ّحتىّليراها القولّوالقائل،

ّالفاهمّالواثقّ-عليهّالسالمّ-حوارّوحديثّ!ّفيجيبّموسى صفةّهللاّالربوبيةّللكونّبّ-وهوّالمحاورّالجاد 

كله،ّالسماواتّواألرضّوماّبينهما،ّفماذاّيساويّملككّياّفرعونّمعّملكّهللاّ؟ّفيلتفتّفرعونّإلىّقومهّ

ليصرفهمّعنّالفهم،ّفيقول:"ّأالّتستمعونّ"ّإلىّهذاّالقولّالعجيبّالغريب،ّالذيّالّعهدّلناّبهّ؟ّفيتابعّ

الربوبيةّللناسّأجمعين،ّالحاضرينّأمامهّوالغائبين"ّربكمّّكالمهّبصفةّهللاّ-عليهّالسالمّ-سيدناّموسى

ّوآبائهّ ّوربّقومه، ّأبى، ّأم ّشاء ّفاهللّربه ّبفرعونّودعواه، ّمساسا ّأشد ّالرد ّوهذا ّاألولين"، وربّآبائكم

ّفماّ ّلفرعون، ّللقاصمة ّوإنها !ّ ّفرعونّباطلة ّدعوىّألوهية ّالتيّتقومّعليها ّتكونّالوراثة ّوبهذا األولين،

والمَلّحولهّيستمعون،ّفيسخرّويسيءّاألدبّفيّالحوار،ّباتهامهّلموسىّبالجنون،ّوينهيّّيطيقّسكوتا

الحوارّمعهّبالتهديدّبالبطشّالشديد،ّالذيّيعتمدّعليهّالطغاةّفيّمحاوراتهمّالعقيمةّللصالحينّالمصلحينّ

 .26ّّفيّكلّمكانّوزمانّ

 إسرائيلمع قومه بني  -عليه السالم -خامسا: حوار سيدنا موسى

ّموسىّّّّّ ّسيدنا ّالتيّتحاورّمعها ّالفئة ّالسالمّ-وهذه ّفئةّ-عليه ّإنها ّإذ ّفرعونّوملئه، ّعكسّفئة ،

ّأيضاّ ّكانّالحوارّمعها ّأمّمبطال،ّولذا ّللقويّسواءّأكانّمحقا استمرأتّالذلّوالهوانّواإلذاللّوالتبعي ة

ّعقيما،ّلمّيجِدّفائدةّوالّنفعا.

ّّ-هّالسالمعليّ-لقدّحاورّسيدناّموسىّّّّّ ّوتكرارا ،ّفلمّيزدهمّحوارهّإالّضالال27ّبنيّإسرائيلّمرارا

ّ:28ّوخساراّ
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ــــــــــــــــوالّصــــــــــــــــحيحا ــــــــــــــــبّق ّوكــــــــــــــــمّمــــــــــــــــنّعائ 29ّّوآفتــــــــــــــــــــــــهّمــــــــــــــــــــــــنّالفهــــــــــــــــــــــــمّالســــــــــــــــــــــــقيم!ّّّ ّ
ّموسىّّّّّ ّالسالمّ-والحديثّعنّحوارّسيدنا ّّ-عليه دة ّجوانبّمتعد  ّله ّيبي نّسيدنا30ّلقومه، ّففيه ،

،ّوجحودهمّبها،ّوماّاستحقواّمنّعقاب،ّوفيّهذاّدرسّلناّنحنّنعمّهللاّعليهمّ-عليهّالسالمّ-موسى

ّالمسلمين،ّكيّالّنقعّبماّوقعواّبهّمنّأخطاء،ّولنتبي نّأخالقهمّالمتأصلةّفنحذرهم.

وقومهّفيّالسورّالمكيةّوالسورّالمدنية؛ّوهذاّماّّ-عليهّالسالمّ-وقدّجاءّالحوارّبينّسيدناّموسىّّّّّ

ّيعايشونّاليهود،ّويتعاملونّمعم،ّوحكىّالحوارّتقتضيهّظروفّمتلقيّالحوارّال قرآني،ّفالمسلمونّكانوا

ّ–وقدّمرواّعلىّقومّعاكفينّعلىّأصنامهمّّ–ّ-عليهّالسالمّ-فيّسورةّاألعرافّطلبهمّمنّسيدناّموسى

ّوهوّفضلكمّعلىّ ّأغيرّهللاّأبغيكمّإلها أنّيجعلّلهمّآلهة،ّوإنكارّسيدناّموسىّلطلبهم،ّوتبكيتهّإياهم"

ّ.31مينّ"ّالعال

ويحكيّغضبّموسىّعليهمّالتخاذهمّالعجلّإلهاّفيّغيبته،ّوعكوفهمّعلىّعبادته،ّوإنكارهّعليهمّّّّّّ

ّمنّ ّلنكونن ّلنا ّويغفر ّربنا ّيرحمنا ّلم ّلئن ّالشنعاء:" ّالفعلة ّهذه ّمن ّتوبتهم ّأعلنوا ّحتى ّاإلنكار، أشد

ّ.32ّّالخاسرينّ"ّ

ّّّّّّ ّبما ّيذكـ رّهللاّاليهود ّالبقرة، ّإليهمّوفيّسورة ّويوجه ّمنّحوارات، ّموسىّوأجدادهم ّبينّنبيهم كان

الكالمّبضميرّالمخاطب،ّموحداّبينهمّوبينّأجدادهم؛ّألنهمّيسيرونّعلىّنهجهم،ّولوّكانواّفيّزمانهمّ

ّالفعلّنفسهّ!ّوتحكيّهذهّالحواراتّلومّسيدناّموسى لبنيّإسرائيلّعلىّاتخاذهمّّ-عليهّالسالمّ-لفعلوا

لّأنفسهمّليتوبّهللاّعليهم،ّوقولّبنيّإسرائيلّلسيدناّموسىّبكلّجرأةّوقحة:"ّلنّالعجل،ّوطلبهّمنهمّقت

،ّوكيفّأخذتهمّالصاعقة،ّوطلبهمّمنّسيدناّموسىّأنّيستبدلّالمن33ّنؤمنّلكّحتىّنرىّهللاّجهرةّ"ّ

ّلطلبهمّهذا.ّ-عليهّالسالمّ-والسلوىّبالثومّوالعدسّوالبصل،ّواستهجانه
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ّموسىّّّّّ ّالحوارّالذيّدارّبينّسيدنا وبنيّإسرائيلّحولّذبحّّ-عليهّالسالمّ-ثمّيحكيّهللاّسبحانه

ّموسىّوهللاّ ّبينهمّوبينّسيدنا ّفكانتّالمراجعة ّفيّتنفيذه، ّعلىّأمرّهللا،ّوماطلوا البقرة،ّوكيفّتطاولوا

ّبعدّجدلّعقيمّالّحوارّحكيم.ّسبحانهّوتعالى،ّليبينّلهمّشأنّالبقرةّولونهاّوأحوالها،ّولمّيذبحوهاّإال

ويحكيّالحوارّفيّسورةّالصفّإنكارّموسىّعلىّقومه،ّومساءتهّمنهم،ّفهوّينكرّعليهمّإيذاءهّوهمّّّّّّ

ّ!ّوماّذلكّعلىّيهودّبغريبّ!34ّمستيقنونّأنهّرسولّهللاّإليهمّ

ائدة،ّوفيهاّيذك رّمعّبنيّإسرائيلّفيّسورةّالمّ-عليهّالسالمّ-وتأتيّآخرّحلقاتّحوارّسيدناّموسىّّّّّ

ّفيرفضونّاالمتثالّ ّفلسطينّ(، ّبدخولّاألرضّالمقدسة) ّيأمرهم ّثم ّهللاّعليهم، ّالتيّأنعمها ّبالنعم قومه

ألمرّنبي هم،ّبسببّجبنهمّوذلهم،ّويطلبونّبوقاحةّالجبانّأنّيتولىّموسىّأمرّالقتالّبمعونةّربه،ّوأنّ

ّ!35ّيتركهمّوشأنهمّ

ّكريم،ّالّيفتأّيدعوّقومهّللهداية،ّبكلّالسبلّالمقنعة،ّوإنّتعجبّفعجبّهذاّاألدبّالّّّّّ ّمنّنبي  جم 

 وبكلّاأللفاظّالراقية،ّوهمّعاكفونّعلىّسوءّاألدبّفيّالحوارّوالمقالّوالفعال،ّوهللاّالمستعانّ!

ّكلّماّوردّمنّتفاصيلّقصةّسيدناّموسىّّّّّ ّ-وتجدرّاإلشارة،ّفيّختامّالدراسةّالموضوعي ة،ّإلىّأن 

)ّغيبّالماضيّ(ّأوّماّيسم ىّاإلعجازّ-معليهّالسال ّنوعاّمنّاإلعجازّالغيبي  ،ّفيّالقرآنّالكريم،ّيعد 

ّرسولهّمحمد ّوليسّكالم ّعلىّأنّالقرآنّكالمّهللا، ّالتفصيالتّتدل  ّفهذه ّفيّالقرآنّالكريم؛ ّ-التاريخي 

نّيتلوّمنّقبلّالقرآنّكتابا،ّ،ّالذيّكانّأم ي اّالّعلمّلهّبأخبارّالسابقين،ّوماّكا-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلم

إنهّكالمّهللا36ّّوالّيخطهّبيمينه،ّوقدّعاشّعمراّبينّقومهّفلماذاّلمّيخبرهمّبهذهّالقصصّمنّقبلّ؟ّ

ّ المعجز،ّالذيّالّيأتيهّالباطلّمنّبينّيديهّوالّمنّخلفه،ّلوّكانواّيفقهونّ!ّ

 ة () دراسة أسلوبي -عليه السالم -المبحث الثاني: حوارات سيدنا موسى

ّوااللتفات،ّّّّّّ ّوالحذف، ّوالتكرار، ّوالتأخير، ّالتقديم ّنحو: ّالقرآني، ّالحوار ّفيّلغة ّمالمحّأسلوبية ثمة

ّموسى ّفيّحواراتّسيدنا ّالمالمح ّالسالمّ-وسوفّأعرضّلهذه ّإحدىّالدراساتّ-عليه ّمناقشة ّعبر ،
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ماّقد متّوأبدعت،ّوهيّدراسةّد.ّاألسلوبي ةّالحديثة،ّالتيّعنيتّبلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّوتمي زتّفي

ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم:ّدراسةّوظيفي ةّأسلوبي ةّ" ،ّوعبرّالمحاورةّمعّهذه37ّفوزّنزال،ّوعنوانها"

ّالدراسةّالقي مة،ّسيتجلىّألوانّمنّاإلعجازّالقرآني،ّالمتسمّبأدبّالحوارّفيّالمضمونّواألسلوب.

 أوال: التقديم والتأخير 

هوّأحدّأساليبّالبالغة،ّالدالةّعلىّالتمكنّمنّالفصاحةّفيّالكالم،ّولهّفيّالقلوبّأحسنّموقعّّّّّّ

.ّومنّحاالته38ّوأعذبّمذاقّ!ّوبابّواسع؛ّوحاالتّمتعددةّ؛ّذلكّأنهّيشملّكثيراّمنّأجزاءّالكالمّ

ّ:39ّّ-عليهّالسالمّ-الواردةّفيّحواراتّسيدناّموسى

م والمعنى عليه: ما -  قد 

الكلمةّهناّلمّتغادرّموقعهاّاألصلّفيّالتركيبّإلىّموقعّجديد،ّمغيرةّبذلكّنمطّالجملة،ّبلّتبقىّّّّّّ

ّفيّموقعهاّاألصل،ّولكنّيكونّلهاّمنازلّودرجات،ّدونّسائرّالكلماتّفيّالجملّوالعبارات.

:ّ"ّ-عليهّالسالمّ-فيّدعاءّسيدناّموسىفقدّتتقدمّالذاتّعلىّاآلخرّطمعاّفيّاألجرّوالمغفرة،ّكماّّّّّّ

،ّأماّفيّمواقفّالخوفّوالرهبة،ّفيقدمّاآلخرّوتؤخرّالذات،ّكماّفيّدعاءّسيدنا40ّ"ّألخيوّّليربّاغفرّ

،ّوهذهّالمناجاةّأدبّنبويّكريم،ّيقررّبأن41ّ"ّوإيايمنّقبلّّهمموسىّمخاطباّربه:"ّربّلوّشئتّأهلكت

ّده،ّوماّالنبيّإالّواحدّمنّهؤالءّالناس،ّالّيملكّمنّأمرهّشيئاّ!مغفرةّهللاّللناسّأوّعقوبتهمّبيدهّوح

وقدّيكونّفيّترتيبّالكلماتّداللةّعلىّأدبّالمتكلم،ّمعّكونهّيدينّبالباطلّالّبالحقّ!ّكقولّسحرةّّّّّّ

لّمنّألقىّ"ّ-عليهّالسالمّ-فرعونّلسيدناّموسى ،ّوفي42ّ:ّ"ّياّموسىّإم اّأنّتلقيّوإم اّأنّنكونّأو 

ّا ّمنّبدء ّالنصفة ّعلىّإعطائه ّوتنبيه ّمعه، ّعلىّأدبّالحوار ّداللة ّموسىّعليهم ّسيدنا ّبتقديم لتخيير

أنفسهم،ّولعلّهللاّألهمهمّهذاّاألدب،ّولعلّهذاّاألدبّبذرةّخيرّدالةّعلىّفطرتهمّالسليمة،ّالتيّانقادتّ

ّللحقّوأعلنتّإسالمهاّلهّ!
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دائيّفيّالحوارّالقرآني،ّكسؤالّفرعون:"ّفمنّربكماّوقدّيتقدمّالتركيبّاالستفهاميّعلىّالتركيبّالنّّّّّ

،ّفالسؤالّموجهّلموسىّوهارون،ّولكنّالنداءّموجهّلموسىّوحده،ّألنهّاألصلّفيّالنبوة43ّياّموسىّ؟ّ"ّ

وهارونّوزيرّأوّتابع،ّوألنّموسىّهوّالذيّتربىّفيّقصرّفرعون،ّفكانّيخافهّويخصهّبالخطاب،ّوكماّ

ّلتخ ّأجئتنا ّفيّسؤالهّأيضا:" "ّ ّموسىّ؟ ّبسحركّيا ّمنّأرضنا ّالتأخيرّللمنادىّفي44ّرجنا ،ّوفيّهذا

ّكانّمنّالممكنّأنّيكتفيّفرعونّبتوجيهّ ّلقد ّيسمعّالمخاطب، ّآخرّما ّإبرازّلكونه اآليتينّالكريمتين"

ّلوجه،ّلكنهّأردفّسؤالهّبنداءّموسىّ ّيتبادالنّالحوارّوجها السؤالّإلىّموسىّدونّأنّيناديه،ّلكونهما

،ّوهذاّسوءّأدبّمنّفرعونّفيّخطابّنبيّمنّأنبياءّهللا،45ّللومّوالعتابّواإلنكارّوالتوبيخّلهّ"ّلتوجيهّا

ّوسوءّمقصد،ّأودياّبهّإلىّنهايةّسيئة،ّخالفاّلحالّسحرتهّالمتأدبينّفيّحوارهم،ّكماّذكرناّآنفا.

تعالىّعندماّسألّومنّأدبّالحوارّفيّالقولّماّيفضيّإلىّأدبّالسلوكّفيّالفعل،ّفاهللّسبحانهّّوّّّّّ

،ّأرادّمنّسؤالهّعنّسببّالعجلة،ّأن46ّ:"ّوماّأعجلكّعنّقومكّياّموسىّ؟ّ"ّ-عليهّالسالمّ-موسى

ّعالماّ ّبهم، ّليكونّمحيطا ّفيّالمسير، ّعنّقومه ّالقائد ّوهوّوجوبّتأخر ّمنّآدابّالسفر، ّأدبا يعلمه

ّبأحوالهم.

ّالحواري،ّألهّّّّّ ّاألمرّعلىّالنداءّفيّالمشهد ّيتقدم ّتعالىّوقد ّفيّقوله ّكما ّالفعلّوإنجازه، ّتنفيذ مية

،47ّعلىّلسانّفرعون:"ّفأوقدّليّياّهامانّعلىّالطينّفاجعلّليّصرحاّلعليّأطلعّإلىّإلهّموسىّ"ّ

ّإالّ ّيهمهم ّال ّفهم ّوالزمان، ّاختالفّالمكان ّعلى ّالمتسلطين ّالمتجبرين ّأدب ّيعكسّسوء ّالحوار وهذا

ورةّألصحابهمّوأتباعهم،ّومهماّكانتّأوامرهمّغيرّمقبولة،ّوغيرّاإلسراعّفيّتنفيذّأوامرهم،ّدونّأيةّمش

ّمعقولة،ّوغيرّممكنةّالتنفيذ.

ومنّأدبّالحوارّمراعاةّحالّالمتحاَورّمعه،ّفعندماّقابلّسيدناّموسىّسيدناّشعيباّعليهماّالسالم،ّّّّّّ

حديثهّبتطمينّسيدناّّ-معليهّالسالّ-وكانّخائفاّيترقبّألنهّقتلّنفساّمنّقومّفرعون،ّابتدأّسيدناّشعيب
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،ّفقدمّجملةّالنهيّعنّالخوفّعلىّجملةّاإلخبارّبالنجاة،ّإذّقالّله:"ّالّتخف،ّ-عليهّالسالمّ-موسى

 .48نجوتّمنّالقومّالظالمين"ّ

م والنية به التأخير: -  ّما قد 

معينةّقصدهاّالتقديمّهناّليسّأصالّوإنماّاألصلّالتأخير،ّفهوّخارجّعنّموضعهّلتأديةّأغراضّّّّّّ

ّ:49ّالمتكلم،ّومنّأنماطهّ

فعندماّسألّفرعونّموسىّوهارون:ّ"ّفمنّربكماّياّموسىّ؟ّ"،ّأجاب:ّ"ّربناّالذيّّ:تقديمّالمفعولّبهّّّ

،ّنلحظّهناّتقدمّالمفعولّبهّالثاني)ّكلّشيءّ(ّعلىّالمفعولّبه50ّثمّهدىّ"ّّخلقهّكلّشيءأعطىّ

ّفيّاألول)ّخلقّ(،ّوفيّذلكّأدبّجمّمعّهللاّس ّالمسخرة ّتلكّالنعم ّبإقرارّنعمهّعليهم؛ بحانهّوتعالى،

ّخدمةّاإلنسان،ّفكانّالتعجيلّبإظهارهاّاعترافاّوشكراّهلل،ّوفيّالوقتّنفسهّغيظاّلفرعونّوتحدياّله.

:ّكماّفيّقولّالرجلينّالمؤمنينّمنّقومّسيدناّموسى،ّفيّتقديمّالجارّوالمجرورّعلىّالفعلّوالفاعلّّّّّ

علىّنيّإسرائيلّبدخولّاألرضّالمقدسة:"ّادخلواّعليهمّالبابّفإذاّدخلتموهّفإنكمّغالبون،ّّومحاولةّإقناعّب

.ّفقدّتقدمتّشبهّالجملة)ّعلىّهللاّ(ّعلىّالفعلّوالفاعل)ّفتوكلواّ(،ّكي51ّإنّكنتمّمؤمنين"ّّفتوكلواّهللا

ّحوارّ!تفيدّالقصر،ّوحصرّالتوكلّعلىّهللاّوحده،ّوأنعمّبهّمنّأسلوبّتطمينّوأدبّفيّال

فيّّّ-عليهّالسالمّ-:ّكماّفيّحوارّبنيّإسرائيلّمعّسيدناّموسىتقديمّالظرفّعلىّالفعلّوالفاعلّّّّّ

!ّوهذاّسوءّأدب52ّّبالحقّ"ّّجئتّاآلنموضوعّذبحّالبقرة،ّّفبعدّأنّأجابّعلىّكلّأسئلتهمّقالواّله:"ّ

مّالّتقبلّالحقّوالّتذعنّإليهّإالّمنهم،ّيكشفّعنّطبيعةّبنيّإسرائيل،ّبكثرةّجدلهمّألنبيائهم،ّإنّنفوسه

بعدّخصامّولجاجّطويل،ّلقدّربطواّمجيءّسيدناّموسىّبالحقّبزمانهمّالحاضر)ّاآلنّ(،ّوماّقبلّذلكّ

كانّشكاّومثارّسؤالّ!ّوماّبنوّإسرائيلّبراغبينّبالحق،ّبلّهمّأكثرّمنّيكرهّظهورّالحق،ّوالشواهدّعلىّ

،ّوهكذاّيكونّسوءّالحوارّوباالّعلىّصاحبهّفيّالدنيا53ّّذلكّتغطيّحياتهمّكلها،ّمعّاألنبياءّجميعا

ّواآلخرة.
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:ّكماّفيّقولّسيدناّموسىّلفرعون:"ّففررتّمنكمّلماّخفتكمّفوهبّتقديمّالجارّوالمجرورّعلىّالفاعلّّّ

دهمّبالصلب:"ّإناّنطمعّأنّيغفر54ّحكماّوجعلنيّمنّالمرسلين"ّّليّربي ،ّوقولّالسحرةّلفرعونّوقدّهد 

.ّّجليّهناّتقديمّالجارّوالمجرور)ّلي،ّلناّ(ّعلىّالفاعلّلفظ55ّخطاياناّأنّكناّأولّالمؤمنين"ّّلناّربنا

لمغفرةّيمنّبهماّهللاّعلىّالجاللة)ّربي،ّربناّ(،ّوهذاّأدبّرفيعّفيّالحوار،ّيقررّأنّهبةّالحكمّونعمةّا

منّيشاءّمنّخلقه،ّوهمّأهلّهللاّوخاصته،ّمنّهناّجاءّالتقديمّفيّهذاّالسياقّللداللةّعلىّأنّاالهتمامّ

ّوالتركيزّينصبّعلىّمنّيخصهّفعلّالفاعلّالّغير.

ّوهذاّمنّالجمالّبمكان،ّبحيثّيدلّعلىّأدبّالمتكلمّفيّ:تقديمّالجارّوالمجرورّعلىّالمفعولّبهّّّّّ

"ّّمعيّصبرا:"ّإنكّلنّتستطيعّ-عليهّالسالمّ-حواره،ّومراعاتهّللطرفّاآلخر،ّمثالهّقولّالخضرّلموسى

عليهّّ-.ّفتقديم)ّمعيّ(ّعلىّالمفعولّبه)ّصبراّ(ّيخصصّالمفعولّبهّويربطهّبحالةّوجودّموسى56

ّموسىّهيّالصبرّوالتأنيّ-السالم ّسيدنا ّفيّالمواطنّاألخرىّفشيمة ّأما ،ّوجاءّردّمعّالخضرّفقط،

ّموسى ّالسالمّ-سيدنا ّمعّّ-عليه ّاألدب ّورقي  ّاالت باع، ّوحسن ّاالختصاص، ّعلى ّيدل ّمماثل بتقديم

ّ.57ّّّّ"ّّلكّأمراالمعلم،ّالذيّأعطاهّهللاّالفهمّوالمعرفة:"ّستجدنيّإنّشاءّهللاّصابراّوالّأعصيّ

،ّعنّ-عليهّالسالمّ-الخضر:ّلقدّتقدمّاسمّكانّعليهاّفيّإجاباتّالترتيبّفيّجملةّكانّوأخواتهاّّّّ

،ّوهي:"ّأم اّالسفينةّفكانتّلمساكين...ّ"ّ-عليهّالسالمّ-األسئلةّاإلنكاريةّالتيّوجههاّإليهّسيدناّموسى

58ّ ّفكانّأبواهّمؤمنين..." ّالغالم ّوأم ا "ّ ،59"ّ ّالجدارّفكانّلغالمينّيتيمين... ّوأم ا "ّ ،ّوسرّهذا60ّ،

مشقةّالتيّسببتهاّأفعالهّالغريبةّالمجهولةّالحوافزّفيّنفسّسيدناّالتقديمّأن"ّالخضرّيعلمّمقدارّالعنتّوال

ّالسالمّ-موسى ّوالغالم،ّ-عليه ّالسفينة، ّنفسّموسى) ّيشغل ّما م ّفقد  ّالعناء، ّهذا ّثقل ّيرفع ّأن ّفأراد ،

ّماّحدثّلها)ّخرقّالسفينة،ّقتلّالغالم،ّبناءّالجدار(،ّفعج لّ والجدار(،ّالنعقادّقلبهّبها،ّوتطلعهّإلىّسر 

ّ.61ّماّتريدّمعرفته،ّشفقةّعليهّورحمةّفيهّ"ّّ-عليهّالسالمّ-فسّموسىلن

 ثانيا: التكرار   
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،ّومنّأمثلتهّفيّحوارات62ّالتكرارّفيّالمفهومّالبالغي:ّإعادةّ"ّكلمةّفأكثرّباللفظّوالمعنىّلنكتةّ"ّّّّّّ

ّ:63ّّّ-عليهّالسالمّ-سيدناّموسى

ّذاتهّفيّكلّطرفّمنّأطرافّالّّّ ّفيّمقارعةّظنّفرعونّبظنّموسىحوارتكرارّالدال  عليهّّ-:ّكما

ياّموسىّمسحورا،ّقال:ّلقدّعلمتّماّّألظنك،ّفيّالحوارّالذيّدارّبينهما:"ّفقالّلهّفرعون:ّإنيّ-السالم

ّ ّوإني ّالسماواتّواألرضّبصائر ّإالّرب  ّهؤالء ّ"ّألظنكأنزل ّمثبورا ّفرعون ّمن64ّيا ّاللون ّهذا ّإن ،

لمعاندينّالمتكبرين،ّفالّيليقّبهمّإالّالمماحكة،ّباستعمالّلغتهمّنفسها:ّإنّأسلوبّالحوارّالّيقعّإالّمعّا

ّتوهمتّياّفرعونّوظننتّأننيّمسحور،ّفإننيّأظنكّهالكاّالّريب.ّّ

ّترجيعاّّّّّ ّهذا ّويسمى ّالمحاورة، ّفي ّوالرد ّالسؤال ّيكرر ّبنيّوقد ّبين ّدارت ّالتي ّالمحاورة ّومثاله ،

ّبقرة:"ّقالواّادعّلناّربكّيبي نّلناّماّهي،ّ-عليهّالسالمّ-إسرائيلّوسيدناّموسى ،ّحينّأمرهمّأنّيذبحوا

بقرةّالّفارضّوالّبكرّعوانّبينّذلكّفافعلواّماّتؤمرون،ّقالواّادعّلناّربكّيبي نّلناّماّّإنهّيقولّإنهاقالّ

ّالناظرين،ّقالواّادعّلناّربكّيبي نّلناّماّهيّإنّالبقرّّإنهّيقولّإنهالونها،ّقالّ بقرةّصفراءّفاقعّلونهاّتسر 

ّقالّ ّإنّشاءّهللاّلمهتدون، ّوإنا ّعلينا ّيقولّإنهاتشابه ّالّذلولّتثيرّاألرضّوالّتسقيّالحرثّّإنه بقرة

كأنماّتكررّسؤالهمّ.ّلقدّتكررتّصيغةّالردّالمقابلة)ّإنهّيقولّإنها(ّثالثّمرات،65ّمسلمةّالّشيةّفيهاّ"ّ

ترجيعاّلماّسبق،ّفماهي ةّسؤالهمّواحدة،ّوإنّاختلفّغرضّالسؤالّفيّكلّمرة،ّوهذاّيعكسّقلةّأدبّبنيّ

ّإسرائيلّفيّالحوار،ّإنماّهمّيجادلون،ّويعقدونّاألمور،ّوآخرّهممّهوّاالمتثالّوالطاعةّهللّورسوله.

اذكرواّنعمةّّياّقومناّموسىّمعّبنيّإسرائيل:"ّكماّفيّحوارّسيد،ّتكرارّالمنادىومنّأمثلةّالتكرارّّّّّّ

ادخلواّاألرضّّياّقومهللاّعليكمّإذّجعلّفيكمّأنبياءّوجعلكمّملوكاّوآتاكمّماّلمّيؤتّأحداّمنّالعالمين،ّ

ّ ّالنداءّالرقيق،66ّالمقدسةّالتيّكتبّهللاّلكمّوالّترتدواّعلىّأدباركمّفتنقلبواّخاسرين" ،ّوفيّتكرارّهذا

متكلمّالمختزلةّإلىّكسرة،ّلطفّفيّالحوار،ّواستمالةّللقلوبّوالنفوس،ّبتذكيرهمّأنهّواحدّالممتزجّبياءّال

ّمنهم،ّتربطّبهمّصلةّالقربى،ّفالّيريدّلهمّإالّالخيرّوالصالح.



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

580 

ّّّّّّ ّالقسمومن ّأو ّالتأكيد ّالم ّاألدواتّالمخصوصة) ّتكرار ّهللّ(، ّأسلموا ّأن ّبعد ّللسحرة، ّفرعون قول

ّ ّبه:" ّأيّفَلقطعنوكفروا ّمنّخالف، ّوأرجلكم ّّوألصلبنكمديكم ّعذاباّّولتعلمنفيّجذوعّالنخل، ّأشد أينا

ّ ّعلىّإنزال67ّوأبقى" ّوتأكيده ّالتكرارّيعكسّشدةّغضبّالمتكلم،ّوعزمهّعلىّالفتكّبخصومه، .ّوهذا

ّالثقيلّلَلفعالّالمخطوطّتحتها،ّيشيّبذلكّالغضب،ّويومئّبثقله،ّوجليّ العقوبةّبهم،ّوالجرسّالموسيقي 

ّمنهجّالبطشّالذيّينتهجهّكلّظالمّمهزومّمأزوم،ّوهوّأداةّالحوارّالوحيدةّالتيّالّيحسنّغيرها.هناّ

 ثالثا: الحذف

ّّّّّّ ّالبديع ّعلماء ّإليها ّألمع ّالبيانية، ّالمقدرة ّعلى ّوداللة ّاإليجاز، ّعلى ّداللة .68ّللحذفّداللتان:

والحذفّفيّالحواراتّالقرآنيةّسمةّأسلوبيةّواضحةّالمعالم،ّمتنوعةّاألبعاد،ّوذلكّالعتمادّالحوارّعلىّ

ّ.69ّّأجزاءّالكالمّالمباشرةّوالمشافهة،ّالتيّتفرضّعلىّطرفيّاالتصالّالتخليّعنّكثيرّمنّ

ّموسىّّّّّ ّسيدنا ّحوارات ّفي ّأمثلته ّالسالمّ-ومن ّ-عليه ّالسؤال، ّأداة ّقولهحذف ّفي ّكما عليهّّ-،

ّّ-السالم ّإسرائيل" ّبني ّعب دت ّأن ّعلي  ّتمنها ّنعمة ّوتلك ّفرعون:" ّهمزة70ّمخاطبا ّحذفت ّحيث ،

ّتلكّنعمةّتمنهاّعليّ؟ّبتنغيمّالعبارةّبنغمة السؤالّالذيّيفيدّمعنىّبالغي اّهوّّاالستفهام،ّوالتقدير:ّأَو

االستنكارّوالتعج ب،ّفالّيمكنّأنّتكونّالعبودي ةّوقتلّالناسّنعمةّيمنّبهاّأحدّعلىّغيرهّ!ّوإبرازّهذهّ

ّالمفارقةّدفعّسيدناّموسىّإلىّحذفّهمزةّالسؤال،ّومواجهةّفرعونّمباشرةّبتناقضهّالصارخّالعجيب.ّ

بارّوالسؤال،ّماّجاءّفيّقولّالسحرةّلفرعون:"ّإنّلناّألجراّإنّومنّالمواطنّالتيّتحملّعلىّاإلخّّّّّ

،ّنلحظّهناّأنّالتنغيمّفيّالعبارةّأغنىّعنّذكرّهمزة71ّكناّنحنّالغالبين،ّقالّنعمّوإنكمّلمنّالمقر بين"ّ

االستفهام،ّودلتّقرينةّحرفّالجواب)ّنعمّ(ّعلىّالسؤالّالمكنون،ّبينماّظهرّالسؤالّفيّسورةّالشعراءّ

،ّ"ّولعلّظهورّأداةّالسؤال72ّ:"ّفلم اّجاءّالسحرةّقالواّلفرعون:ّأِءنّلناّألجراّإنّكناّنحنّالغالبين"ّّجلي ا

دةّالدرجاتّ ّالذيّحملّالمقولةّبتنغيماتّمتعد  فيّموقعّواختفاَءهاّفيّموقعّآخر،ّحاكىّالصوتّالجمعي 
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اهاّبقو ةّالخبرّوثباته،ّومن اهاّبتنغيمّالسؤالّالذيّيتسعّومتنو عةّاإليحاءات،ّفمنّالسحرةّمنّأد  همّمنّأد 

ّ.73ّّتلويناتّاالنفعالّوأبعادهّ"

ّسيدناّموسىّعلىّتهديدّحذفّالجملةّالفعليةّالتيّتليّأداةّالسؤالومنّألوانّالحذفّّّّّّ ،ّكماّفيّرد 

ّ ّمبين" ّبشيء ّجئتك ّأولو ّقال ّالمسجونين، ّمن ّغيريّألجعلنك ّاتخذتّإلها ّلئن ّقال ّله:" ،74ّفرعون

ّوإثارةّوالتقدي ّلفرعون، ّإغراء ّفيه ّما ّعلى ّالتركيز ّالحذف ّوأفاد ّ؟ ّمبين ّبشيء ّجئتك ّولو ّأتسجنني ر:

ّلفضوله،ّكماّأفادّعدمّاكتراثّسيدناّموسىّبتهديدّفرعونّووعيده،ّفأعرضّعنّذكره،ّوكأنهّلمّيقلّشيئا!

عليم،ّيريدّأنّيخرجكمّ،ّكماّفيّقولّفرعونّلملئه:"ّإنّهذاّلساحرّحذفّالمفعولّبهومنّالحذفّّّّّّ

ّتأمرونّ؟ّ"ّ ،ّفقدّحذفّالمفعولّبه)ّياءّالمتكلم(ّللفعلّتأمرون،ّّبسبب75ّمنّأرضكمّبسحره،ّفماذا

إحساسهّبالعظمةّواالستعالءّعنّأنّيأمرهّأحدّبأمرّماّ!ّهذاّمعّحاجتهّالشديدةّلرأيّينقذهّمماّلمّيكنّ

ّه.فيّحسبانه،ّوليسّلهّمقدرةّعلىّتغييره،ّوليسّفيّإمكان

كماّأنّحذفّالمفعولّبهّهنا،ّجاءّليحققّالتناسقّالفني،ّفيّاإليقاعّالموسيقيّالناشئّمنّالفاصلةّّّّّّ

ّ!77،ّالتيّتنتهيّفيّسياقّهذهّاآلياتّالكريمةّبالواوّوالنونّأوّبالياءّوالنوّن76القرآني ةّ

فيهماّالجملةّبعدّّ،ّكماّفيّهذينّالردينّاللذينّحذفتحذفّالجملةّبعدّحرفّالجوابومنّالحذفّّّّّّ

ّمنّهللاّ ّاألول ّالرد ّوقوعه، ّالطرفّاآلخر ّالذيّيؤكد ّالفعل ّحصول ّعدم ّلتأكيد ّكال(، حرفّالجواب)

ّإنيّأخافّأنّيكذبون،ّويضيقّ-عليهّالسالمّ-سبحانهّوتعالى،ّفيّحوارهّمعّسيدناّموسى :"ّقال:ّرب 

ّذنبّفأخافّأ ّعلي  ّولهم ّإلىّهارون، ّفأرسل ّلساني، ّينطلق ّوال ّفاذهباّصدري، ّكال، ّقال: ّيقتلون، ن

،ّأي:ّكال،ّلنّيقتلوكّولنّيحصلّلكّماّتخشاه،ّوعدمّذكرّالجملةّأبلغ78ّبآياتنا،ّإناّمعكمّمستمعون"ّ

منّذكرهاّمنفي ةّ؛ّألنهاّصادرةّمنّعندّهللاّالذيّبيدهّأمرّكلّشيء،ّوالّمبد لّلكالمه،ّوالّمغي رّلمشيئته،ّ

ّبتمامها.ّفسد ّحرفّالجوابّوأغنىّعنّذكرّالجملة
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،ّفيّحوارهّمعّقومه:"ّفلم اّتراءىّالجمعانّ-عليهّالسالمّ-والردّالثانيّجاءّعلىّلسانّسيدناّموسىّّّّّ

،ّأي:ّكال،ّلنّيدركوكم؛ّثقةّباهلل79ّقالّأصحابّموسى:ّإناّلمدركون،ّقال:ّكال،ّإنّمعيّرب يّسيهدينّ"

ّ ّأتباعّاالنهزامية،ّمكتفيا ّدونّتكرارّعبارة ّبلورّفيهاّرفضه،ّوسلطّالضوءّسبحانهّوتعالى" بكلمةّواحدة

بهذاّالحذفّعلىّالمذكورّالذيّفيهّماّيزرعّاألملّوالثقةّفيّالنفوس"ّإنّمعيّرب يّسيهدين"،ّوهذهّهيّ

ّ!80ّّّصفاتّالقائدّالناجح"ّ

ّفيّهذينّالسياقينّّّّّّ ّكالّ" ّإلىّأنّعلماءّالقراءاتّيؤك دونّحسنّالوقوفّعلى" ّهنا وتجدرّاإلشارة

مين؛ّكيّيستشعرّالقارئّالكالمّالمحذوف،ّويحسنّتذوقه،ّوالّيجو زونّاالبتداءّبها؛ّكيّالّيختلّالكري

ّ.81المعنى،ّوالّيضطربّ

ّفكانتّحذفّالصفةومنّالحذفّّّّّّ ّالسفينة ّوأما ّللسفينة:" ّفيّقولّالخضرّمعلالّسببّخرقه ّكما ،

،ّفالتقدير:82ّأخذّكلّسفينةّغصباّ"ّلمساكينّيعملونّفيّالبحر،ّفأردتّأنّأعيبها،ّوكانّوراءهمّملكّي

ّاحتاجّ يأخذّكلّسفينةّصالحة،ّألنّالملكّالظالمّلمّيطلبّإالّالسفنّالصالحة،ّولوّلمّتكنّكذلكّلما

الخضرّإلىّأنّيخرقها،ّوفيّهذاّالحذفّتركّمساحةّللعقلّكيّيتأملّويتفكر،ّوتأكيدّعلىّأنّأسلوبّ

ّالقرآنّهوّاإليجاز،ّوهذاّمكمنّاإلعجاز.

ّالحذفّّّّّّ ّالنداءومن ّبغيةّحذفّأداة ّالمنادي، ّبها ّيدعوه ّالتي ّالصفة ّعلى ّالمدعو  ّانتباه ّلتسليط ،

ّفيه،ّكماّفيّحوارّسيدناّموسى ّعبادّهللاّإنيّلكمّّ-عليهّالسالمّ-التأثيرّاإليجابي  واّإلي  معّقومه:"ّأنّأد 

ّالنداء،ّ،ّفقدّحذفّأداةّالنداءّتحب باّوتلطفا،ّوناداهم)ّعبادّهللا83رسولّأمين"ّ ّ(ّلعلهمّيستشعرونّهذا

ّفيتمثلون،ّويطيعون.

ّالقومّّّّّّ ّإن  ّابنّأم  ّالسالم،ّإذّناداه:" كماّحذفتّياءّالنداءّفيّحوارّهارونّمعّأخيهّموسىّعليهما

ّيقتلونني،ّفالّتشمتّبيّاألعداء،ّوالّتجعلنيّمعّالقومّالظالمينّ" ّتذكير84ّاستضعفونيّوكادوا ،ّوهذا
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ومةّالذيّيجمعهما،ّلقد"ّترققّلهّبذكرّاألم ّمعّأنهّشقيقّألبويه،ّألنّذكرّاألم ّهناّأرقّمباشرّبرابطّاألم

ّوالعطف"ّ ّ.85ّّوأبلغّفيّالحنو 

،ّفقدّبدأّالخضرّحوارهّمعّسيدناّموسىّقائال:"ّإنكّلنّحذفّحرفّمنّحروفّالكلمةومنّالحذفّّّّّّ

عليهّصبراّّتسطعالّله:"ّذلكّتأويلّماّلمّ،ّوفيّنهايةّالحوار،ّونهايةّالقصة،ّق86معيّصبرا"ّّتستطيع

،ّأي:ّحذفتّالتاءّمنّجملة)ّتستطيع(،ّفاالستطاعةّتعني:"ّاإلطاقة،ّوربماّقالوا:ّاسطاعّيسطيع،87ّ"ّ

ّ-،ّوهذاّيتناسبّوالحالةّالنفسي ةّالتيّكانّعليهاّسيدناّموسى88يحذفونّالتاءّاستثقاالّلهاّمعّالطاءّ"ّ

ّوضيقّشديد،ّجر اءّأفعالّالخضرّالمنكرةّ،ّفقدّكانّفيّبدا-عليهّالسالم يةّالقصةّفيّحالةّضغطّنفسي 

،ّوتالشىّذلكّالضيق،ّخففّ فيّظاهرها،ّأماّوقدّتبي نّلهّاألمرّفيّنهايةّالقصة،ّوزالّالضغطّالنفسي 

ّالفعل،ّليناسبّالمقالّواقعّالحال.

 رابعا: االلتفات

بار،ّوعنّاإلخبارّإلىّالمخاطبة،ّوماّيشبهّذلك"ّااللتفات:"ّانصرافّالمتكلمّعنّالمخاطبةّإلىّاإلخّّّّّ

ّنقلّمنّأسلوبّإلىّأسلوب،ّكانّذلك89ّ ّأنّالكالمّإذا ،ّوااللتفاتّمنّمحاسنّالكالم،ّووجهّحسنه:"

ّ.90ّأحسنّتطريةّلنشاطّالسامع،ّوأكثرّإيقاظاّلإلصغاءّإليه،ّمنّإجرائهّعلىّأسلوبّواحد"ّ

لّعنّخطابّالواحدّإلىّ،91ّّ-عليهّالسالمّ-سىومنّصورّااللتفاتّفيّحواراتّسيدناّمّوّّّّ التحو 

لتلفتناّعم اّوجدناّعليهّّأجئتنا:"ّ-عليهّالسالمّ-،ّكماّفيّقولّفرعونّمخاطباّسيدناّموسىخطابّاالثنين

،ّفقدّانتقلّمنّخطابّموسى)ّجئتنا(92ّبمؤمنين"ّلكماالكبرياءّفيّاألرض،ّوماّنحنّّلكماآباءنا،ّوتكونّ

ون)ّلكما(؛ّذلكّأنّموسىّأصلّالرسالة،ّوهارونّوزيره،ّفتوج هّمحاوراّاألصلّثمّإلىّخطابّموسىّوهاّر

ّالفرع.
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لّعنّخطابّاالثنينّإلىّخطابّالواحدومنّصورّااللتفاتّّّّّّ ّفمنّالتحو  ّكقولّفرعون:" ياّّرب كما،

ذكرتّ،ّفقدّانتقلّعنّخطابّموسىّوهارونّإلىّخطابّموسىّوحده؛ّألنهّأصلّالنبو ةّكما93ّ"ّموسى

ّآنفا.

لّعنّخطابّاالثنينّإلىّخطابّالجمع،ّومنّالجمعّإلىّالمفردومنّصورّااللتفاتّّّّّّ ،ّكماّفيّالتحو 

ّ ّأن ّوأخيه ّموسى ّإلى ّوأوحينا ّتعالى:" ّّتبو ءاقوله ّبيوتا، ّبمصر ّّواجعلوالقومكما ّقبلة، ّوأقيموابيوتكم

ّ ّّوبشرالصالة، ّتبو ء94المؤمنين" لّعنّخطابّاالثنين) ّتحو  ّلقد ّثم ّ، ّاجعلوا(، ّإلىّخطابّالجمع) ا(،

لّعنّخطابّالجمع)ّأقيموا(،ّإلىّخطابّالمفردّ)ّبشر(. ّتحو 

ّيتخذاّّّّّّ ّأن ّالسالم ّعليهما ّموسىّوهارون ّأمر ّفقد ّبها، ّالمأمور ّاألفعال ّإلىّطبيعة والمغزىّيعود

ّأمرّموسىّوهارونّوأتباعهماّبالصالةّفيّهذهّالمساجد،ّ ّموسىّوحدهّلقومهماّبيوتاّللعبادة،ّثم  ّخص  ثم 

ّبالبشارةّتعظيماّوتكريما.

 الخاتمة:

،ّفيّقصصهّالواردةّفيّالقرآنّ-عليهّالسالمّ-سعىّهذاّالبحثّإلىّمدارسةّحواراتّسيدناّموسىّّّّّ

ّبآدابّالحوارّالماثلةّ ّواإلشادة ّمعّاإلشارة ّفيها، ّاإلعجازّالبياني  ّللكشفّعنّأوجه ّفيّمحاولة الكريم،

ّزّالنتائجّالتيّتوصلّإليها:فيها،ّوفيماّيليّأبّر

ّآياتّالذكرّ -1 تّعليه ّنص  ّبما ّأقوامهم، ّوالمرسلين ّاألنبياء ّدعوة ّفي ّأساسي ا ّعنصرا ّالحوار يعد 

 ،ّوحواراتهّفيها،ّشاهدّصدق،ّوأوضحّدليل.-عليهّالسالمّ-الحكيم،ّوفيّقصصّسيدناّموسى

يكونّمتحضراّمثمرا،ّوإالّفلنّثم ةّآدابّوأخالقي اتّرائقةّراقية،ّينبغيّمراعاتهاّفيّالحوارّحتىّ -2

ّإلىّ لّإلىّلججّومخاصمةّومعاندة،ّتوديّبأصحابها ينتهيّإلىّنتيجةّإيجابي ة،ّالّبلّقدّيتحو 

ّموسى ّوكثيرّمنّبنيّإسرائيلّفيّحواراتهمّمعّسيدنا ّحالّفرعونّوملئه، ّمصير،ّوهذا ّ-أسوأ

 .-عليهّالسالم
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راّنسبي ا،ّفيّثالثينّموضعاّفيّالقرآنّمعّقومه،ّتكراّ-عليهّالسالمّ-تكررتّقصةّسيدناّموسى -3

ّمر ةّتلبسّلبوساّجديدا،ّوتخرجّإخراجاّجديدا،ّيناسبّالسياقّالذيّوردتّ الكريم،ّوكانتّفيّكل 

 فيه،ّوتنبهّإلىّحكمّوآدابّوتعاليمّجديدة.

ّالدراسةّ -4 ّألن ّفيها؛ ّوردت ّالتي ّالسورة ّنزول ّترتيب ّبحسب ّالقرآني ة، ّالقصة ّدراسة ينبغي

ّل ّمنّحيثّترتيبّالموضوعي ة ّاألولىّبحثّالقصة ّكانتّركيزتها ّإذا ّإال ّتتم  ّال ّالقرآني ة ة لقص 

 النزول،ّلنعرفّماّالذيّنزلّأوال،ّوماّالذيّنزلّبعدّذلك.

ّموسى -5 ّالسالمّ-تنو عتّموضوعاتّحواراتّسيدنا ّحوارّهللاّّ-عليه فيّالقرآنّالكريم،ّوشملت:

ّ ّالرجل ّمع ّوحواره ّوتعالىّمعه، ّبنتّسيدناّسبحانه ّالمؤمنة ّالمرأة ّمع ّوحواره ّالخضر، المؤمن

،ّوحوارهّمعّالرجلّالكافرّفرعون،ّانتهاءّبحوارهّالمستفيضّمعّقومهّبنيّ-عليهّالسالمّ-شعيب

ّواألدبّالرفيعّ!ّ-عليهّالسالمّ-إسرائيل،ّوهو ّفيّهذاّكله،ّمثالّالرقي 

يّأسمىّأسلوبّبالغيّعربي،ّ،ّفجاءتّف-عليهّالسالمّ-كماّتنو عتّأساليبّالحوارّفيّقصصه -6

 وقدّتوقفناّعندّأربعةّعناصرّأسلوبية،ّهي:ّالتقديمّوالتأخير،ّوالتكرار،ّوالحذف،ّوااللتفات.

ّدراسةّالدكتورةّفوزّنزال،ّالموسومةّبـّ"ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم:ّدراسةّوظيفي ةّأسلوبي ة"،ّ -7 تعد 

ض،ّألمعّالبحثّإلىّكثيرّمنّنتائجهاّالدقيقة،ّدراسةّعلمي ةّرصينة،ّمحكمةّالمنهج،ّمتمي زةّالعّر

 ،ّوحواراتهّفيها.-عليهّالسالمّ-الّسي ماّماّيتعلقّبقصصّسيدناّموسى

ّوبيانه،ّوأفادّ -8 ّفيّإعجازّالقرآنّالكريم ّالحديثة، حاورّالبحثّنماذجّأخرىّمنّالدراساتّاألدبي ة

 منها،ّوهيّمدرجةّفيّثناياّالبحث،ّوفيّثبتّالمصادرّوالمراجع.ّ

ّذا،ّوهللاّالموفق،ّالهاديّإلىّسواءّالسبيل.ه

ّ

ّوآخرّدعواناّأنّالحمدّهللّربّالعالمين
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 م.1997،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّقصصّالقرآنمحمدّأحمدّجادّالمولىّوآخرون،ّ -24

ّم.2ّ،2008،ّمركزّاإلعالمّالعربي،ّالجيزة،ّطأدبّالحوارّوالمجادلةالمستشارّعبدّهللاّالعقيل،ّ -25

ّالدين)ّت -26 ّعليّصدر ّالسيد 1120ّابنّمعصوم، ّالربيعّفيّأنواعّالبديع(، ّشاديّأنوار ّتحقيق: ،

 م.1ّ،1969ّديّشكر،ّمطبعةّالنعمان،ّالنجف،ّطها

،ّتحقيق:ّاختصارّالقولّفيّالوقفّعلىّ"ّكالّ"ّو"ّبلىّ"ّو"ّنعمّ"(،437ّمكيّبنّأبيّطالب)ّت -27

 مّ.1ّ،1982د.ّأحمدّحسنّفرحات،ّالمكتبةّالدولي ة،ّالرياض،ّط

 ّمّ.1ّ،1997،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطلسانّالعرب(،710ّابنّمنظور)ّتّ -28

ّ
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 الهوامش

ّالرازيّ)ّتّ-1 حاح،ّتحقيق:ّعصامّالحرستاني،ّدارّعم ار،ّعم ان،ّط606ّانظر: ،9ّ(،ّمختارّالص 

مّمج1ّ،1997ّ(،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّط710ّ.ّابنّمنظورّ)ّت87ّم،ّص2005ّ

ّص2 ّط182-184، ّبيروت، ّالفكر، ّدار ّ ّالوسيط، ّالمعجم ّأنيسّوآخرون، ّإبراهيم ّمج1. ،1ّ،

 .227ص

ّوالشؤونّّ-2 ّاألوقاف ّوزارة ،"ّ ّاألمة ّكتاب" ّسلسلة ّواآلخر، ّالذات ّالحوار: ّالهيتي، ّالستار ّعبد د.

 .40،ّص1425ّ،ّالمحرم،99ّاإلسالمي ة،ّقطر،ّالعددّ

 .40،ّصهانظر:ّنفسّ-3

د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم:ّدراسةّوظيفي ةّأسلوبي ة،ّالجوهرةّللنشرّوالتوزيع،ّعم ان،ّّ-4

 26ّ-25مّ،ّص1ّ،2003ط

ّطّ-5 ّالجيزة، ّالعربي، ّاإلعالم ّمركز ّوالمجادلة، ّالحوار ّأدب ّالعقيل، ّهللا ّعبد ّالمستشار ،2ّانظر:

ّص2008 ّط26-21م، ّبيروت، ّالشروق، ّدار ّالحوار، ّأخالقي ات ّالشيخلي، ّالقادر ّعبد ّد. .1ّ،

ّالذات،82ّ-67م،ّص1993 ّإضاءاتّفيّحوارّاآلخرّواحترام ّالعجلوني، ّإبراهيم دارّالمأمون،ّ.

ّط 2ّعم ان، ّعم ان،34ّ-32م،ّص2007، ّالثقافة، ّوزارة ّأدبّالحوار، ّالعزيزّالخي اط، ّعبد ّد ّأ. .

 .67ّ-51م،ّص1ّ،2007ط

 .7م،ّص1ّ،2000انظر:ّد.ّفضلّحسنّعب اس،ّقصصّالقرآنّالكريم،ّدارّالفرقان،ّعم ان،ّطّ-6

7-ّّ ّاألعراف) ّسورة 145ّ-142انظر: (ّ ،)155-156ّ ّطه) .)11-48ّ ،68-69ّ ،83-85ّ.)

(.26ّ-25(.ّالمائدة)89ّّ-87(.ّيونس)35ّ-30(.ّالقصص)12ّ-8(.ّالنملّ)17ّ-10الشعراء)ّ

،ّبمعنىّأنّ ،ّ"ّوإنماّفيهّتكرارّنسبي  ينبغيّالتنبيهّهناّإلىّأنهّالّتكرارّمطلقّفيّالقصصّالقرآني 

ّتلبسّأسل ّاإلعادة ّفيّهذه ّولكنها ّالقصة، ّإعادة ّالذيّيملي ّهو ّوتخرجّالغرضّالديني  ّجديدا، وبا
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ّلمّيذكرّفيّمكانّآخر،ّ ، ّيناسبّالسياقّالذيّوردتّفيه،ّوتهدفّإلىّهدفّخاص  ّجديدا إخراجا

حتىّلكأنناّأمامّقصةّجديدةّلمّنسمعّبهاّمنّقبل":ّد.ّبكريّشيخّأمين،ّالتعبيرّالفنيّفيّالقرآن،ّ

ّط ّبيروت، ّالشروق، 3ّدار ّص1979، ّال220م، ّعباس، ّحسن ّفضل ّد. ّأيضا: ّوانظر قصصّ.

ّإيحاؤهّونفحاته،ّدارّالفرقان،ّعمان،ّط  .9-5م،ّص1ّ،1987القرآني 

 (.164سورةّالنساءّ)ّّ-8

 (.36ّ-17سورةّطهّ)ّّ-9

 .119م،ّص1997ّانظر:ّمحمدّأحمدّجادّالمولىّوآخرون،ّقصصّالقرآن،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّّ-10

 (.18ّسورةّطهّ)ّّ-11

 .2332،ّص4،ّج22الشروق،ّبيروت،ّطسيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّدارّّ-12

 (.44-42سورةّطهّ)ّّ-13

 .22المستشارّعبدّهللاّالعقيل،ّأدبّالحوارّوالمجادلة،ّصّ-14

 (.35ّ-25سورةّطهّ)ّّ-15

 .2334،ّص4سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّجّ-16

 (.82ّ-65سورةّالكهفّ)ّّ-17

مّعليهمّالسالم،ّمكتبةّالغرباء،ّصالحّعبدّالواحد،ّالبرهانّمنّقصصّالقرآن:ّقصصّأوليّالعّزّ-18

 .498م،ّص1ّ،2010عم ان،ّط

 (.25ّّ-23سورةّالقصصّ)ّّ-19

 (.23ّسورةّالقصصّ)ّّ-20

 (.25ّسورةّالقصصّ)ّّ-21

 .2687-2686،ّص5سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّجّ-22
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 .108عبدّالكريمّالخطيب،ّالقصصّالقرآنيّفيّمنطوقهّومفهومه،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّّصد.ّّ-23

-16(.ّالشعراءّ)66-47(.ّطه)134ّ-116ّ،132-106ّ،115-104انظر:ّسورةّاألعراف)ّّ-24

(.27ّ-24(.ّغافر)81ّ-76(.ّيونس)102ّ-101(.ّاإلسراء)38ّ-36(.ّالقصص)31ّ،43-44ّ

 (.19-18(.ّالنازعات)21ّ-18(.ّالدخان)53ّ-46الزخرف)ّ

 (.29-23سورةّالشعراءّ)ّّ-25

 .2593-2592،ّص5ظاللّالقرآن،ّجسيدّقطب،ّفيّانظر:ّّ-26

(.19ّ-18(.ّالقصص)62ّ-61(.ّالشعراء)98ّ-86(.ّطه)150ّ-138انظر:ّسورةّاألعراف)ّّ-27

 (.24ّ-20(.ّالمائدةّ)5ّ(.ّالصف)71ّ-54(.ّالبقرة)15ّ-6(.ّإبراهيم)86ّ-84يونس)ّ

ّالتعاّ-28 ّرفضت ّبأنها" ّالتاريخ، ّمر  ّعلى ّاتسمت ّالتي ّاليهودية، ّالشخصية ّهي ّمعّهذه ّالنافع مل

اآلخرين،ّوتفننتّفيّإيقاعّالسوءّبهم،ّوقابلتّأيديهمّالممتدةّإليهمّباإلحسان،ّباإليذاءّواإلفسادّ":ّد.ّ

ّدمشق،ّ ّدارّالقلم، ّتاريخّوسماتّومصير، ّاليهوديةّمنّخاللّالقرآن: ّالشخصية صالحّالخالدي،

 .120ّم،ّص1ّ،1987ط

ّد.ّعمر354ّالمتنبيّ)ّتّ-29 ّتحقيق: ّالديوان، ّبيروت،ّط(، ّبنّأبيّاألرقم، ّدارّاألرقم ،1ّالطباع،

 .469،ّص2م،ّج1997

ّعقمّّ-30 ّومجليا ّكاشفا ّإسرائيل، ّبني ّقومه ّمع ّموسى ّسيدنا ّلموضوعاتّحوار ّتلخيصا أعرضّهنا

ّالقيم:ّ ّبماّعرضتهّالدكتورةّفوزّنزالّفيّكتابها الحوارّمعّهؤالءّالجنسّمنّبنيّالبشر،ّمسترشدا

ّهيّتتبعّالقصةّبحسبّترتيب51ّ-49لغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّص .ّوالمالحظةّالمهم ةّهنا

 السورةّالكريمة،ّالّبحسبّترتيبهاّفيّالمصحفّالشريف.ّّنزول

 (.140سورةّاألعراف)ّّ-31

 (.149سورةّاألعراف)ّّ-32
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 (.55سورةّالبقرة)ّّ-33

 (.5سورةّالصف)ّّ-34

 (.24-20سورةّالمائدة)ّّ-35

م،3ّ،1992ّانظر:ّد.ّصالحّعبدّالفتاحّالخالدي،ّالبيانّفيّإعجازّالقرآن،ّدارّعمار،ّعمان،ّطّ-36

.ّوانظرّأيضا:ّد.ّفضلّحسنّعباسّوسناءّفضلّعباس،ّإعجازّالقرآنّالكريم،235ّّ-234ص

 .335-333م،ّص1991المؤلفان،ّعمان،ّ

 .393ّ-235انظر:ّد.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّالفصلّالثالث،ّصّ-37

ّلبناّ-38 ّمكتبة ّوتطو رها، ّالمصطلحاتّالبالغي ة ّمعجم ّمطلوب، ّأحمد ّد. ّبيروت،ّانظر: ّناشرون، ن

 .406-404م،ّص2ّ،2007ط

 .279-238انظر:ّد.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ-39

 (.151سورةّاألعراف)ّّ-40

 (.155سورةّاألعراف)ّّ-41

 (.65سورةّطه)ّّ-42

 (.49سورةّطه)ّّ-43

 (.57سورةّطه)ّّ-44

 .244د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّ-45

 (.83سورةّطه)ّّ-46

 (.38سورةّالقصص)ّّ-47

 (.25سورةّالقصص)ّّ-48

 .279-249انظر:ّد.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ-49



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

592 

 (.50-49سورةّطه)ّّ-50

 (.23سورةّالمائدة)ّّ-51

 (.71سورةّالبقرة)ّّ-52

53-ّّ ّفيّالقرآنّوالسنة ّاليهود ّصورة ّعواد، ّأبو ّإبراهيم ّطانظر: ّعمان، ّاليازوري، ّدار ،1ّواألناجيل،

ّ.76-71م،ّص2008

 (.21سورةّالشعراء)ّّ-54

 (.51سورةّالشعراء)ّّ-55

 (.67سورةّالكهف)ّّ-56

 (.69سورةّالكهف)ّّ-57

 (.79سورةّالكهف)ّّ-58

 (.80سورةّالكهف)ّّ-59

 (.82سورةّالكهف)ّّ-60

 .273د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ-61

ّتّ-62 ّالدين) ّعليّصدر ّالسيد ّشادي1120ّابنّمعصوم، ّتحقيق: ّالربيعّفيّأنواعّالبديع، ّأنوار ،)

 .346ّ،ّص5م،ّج1ّ،1969هاديّشكر،ّمطبعةّالنعمان،ّالنجف،ّط

 .330-291د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصانظر:ّّ-63

 (.102-101سورةّاإلسراء)ّّ-64

 (.71-68سورةّالبقرة)ّّ-65

 (.21-20سورةّالمائدة)ّّ-66

 (.71سورةّطه)ّّ-67
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 .458-456انظر:ّد.ّأحمدّمطلوب،ّمعجمّالمصطلحاتّالبالغي ةّوتطو رها،ّصّ-68

 .380-349د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصانظر:ّّ-69

 (.22سورةّالشعراء)ّّ-70

 (.114-113سورةّاألعراف)ّّ-71

 .(41سورةّالشعراء)ّّ-72

 .352د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ-73

 (.30-29سورةّالشعراء)ّّ-74

 (.35-34سورةّالشعراء)ّّ-75

 .87ّ،105م،ّص8ّ،1983سيدّقطب،ّالتصويرّالفنيّفيّالقرآن،ّدارّالشروق،ّبيروت،ّطانظر:ّّ-76

 (.51-10سورةّالشعراء)ّانظر:ّّ-77

 (.15-12سورةّالشعراء)ّّ-78

 (.62-61سورةّالشعراء)ّّ-79
 .373د.ّفوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ-08

(،ّاختصارّالقولّفيّالوقفّعلىّ"ّكالّ"ّو"ّبلىّ"ّو"ّنعمّ"،437ّانظر:ّمكيّبنّأبيّطالب)ّتّ-81

 .21م،ّص1ّ،1982تحقيق:ّد.ّأحمدّحسنّفرحات،ّالمكتبةّالدولي ة،ّالرياض،ّط

 (.79سورةّالكهف)ّّ-82

 (.18سورةّالدخان)ّّ-83

ّياءّالنداءّظهرتّفيّاآليةّالكريمةّفيّسورةّطهّ)150ّسورةّاألعراف)ّّ-84 (:ّ"ّياّابن94ّّ(.ّعلماّأن 

ّالّتأخذّبلحيتيّوالّبرأسي،ّإنيّخشيتّأنّتقولّفر قتّبينّبنيّإسرائيلّولمّترقبّقوليّ".ّانظرّ أم 
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ّالجميلّفيّالموازنةّبينّحاليّسيدناّه د.ّفيّحواريهّالسابقين:ّّ-عليهّالسالمّ-اروّنالتعليلّالذكي 

 .377-376فوزّنزال،ّلغةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّص

 .220،ّص3م،ّج1ّ،1994(،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّدارّالفيحاء،ّدمشق،ّط774ابنّكثير)ّتّّ-85

 (.67سورةّالكهف)ّّ-86

 (.82سورةّالكهف)ّّ-87

يزّفيّلطائفّالكتابّالعزيز،ّتحقيق:ّمحمدّعليّالنجار،ّ(،ّبصائرّذويّالتمي817الفيروزآبادي)ّتّ-88

 .520،ّص3المكتبةّالعلمي ة،ّبيروت،ّج

)ّتّ-89 (،ّاإليضاحّفيّعلومّالبالغة،ّتحقيق:ّد.ّمحمدّعبدّالمنعمّخفاجي،739ّالخطيبّالقزويني 

 .158،ّص6م،ّج3ّ،1993دارّالجيل،ّبيروت،ّط

 .91،ّص2نفسه،ّجّ-90

 .391-382ةّالحوارّفيّالقرآنّالكريم،ّصانظر:ّد.ّفوزّنزال،ّلغّ-91

 (.78سورةّيونس)ّّ-92

 (.49سورةّطه)ّّ-93

 (.87سورةّيونس)ّّ-94

ّ 
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 عامل مع القصص القرآني  رين في الت  جاهات المفس  ات  

 "أنموذجاً  -المعليه الس   -ة عيسى" قص  

 

 علي عبد هللا أحمد الحريرات د.

 ريعة/ جامعة مؤتةالش  ة ين/ كلي  أستاذ مساعد/ قسم أصول الد  

dr.alihorerat@yahoo.com 

 ص: الملخ  

تناولتّهذهّالدراسةّقصةّمنّالقصصّالقرآني،ّوامتازتّهذهّالدراسةّبالعنايةّفيّاتجاهاتّالمفسرينّّّّّّ

ّعيسى ّسيدنا ّقصة ّمن ّاتخذت ّوقد ّالقصصّالقرآني ّمع ّالتعامل ّالسالمّ–في ّلتلكّّ–عليه أنموذجا

ّ.االتجاهات

ّمطالبّّّّّ ّعدة ّعلى ّاشتمل ّالمبحثّاألول ّلمبحثين: ّالدراسة ّقسمتّهذه ّمفاهيمّّوقد ّبتناول عنيت

الدراسةّفيّاللغةّواالصطالح)ّكاالتجاه،ّوالقصة،ّوالقصةّالقرآنيةّ(ّوالفروقّاللغويةّبينّاالتجاهّوالمنهجّ

والطريقةّواألسلوب،ّكماّبينّهذاّالمبحثّأسبابّالتنوعّفيّاتجاهاتّالمفسرينّومدىّأثرّذلكّعلىّداللةّ

ّالنصّوأبعاده.

ّفتناّوّّّّّ ّالثاني ّالمبحث ّعيسىأما ّسيدنا ّقصة ّوهي ّالدراسة ّأنموذج ّالحديثّعن ّالسالمّ–ل –عليه

ومواطنّورودهاّفيّالقرآنّالكريم،ّومصادرّالمفسرينّفيّالتعاملّمعّالقصة،ّومواطنّاالتفاقّواالختالفّ

بينهم،ّوختمّالمبحثّبالحديثّعنّالضوابطّالمنهجيةّفيّتقويمّاتجاهاتّالتفسيرّفيّالتعاملّمعّالقصصّ

بينتّالخاتمةّأبرزّماّتوصلّلهّالباحثّمنّنتائج،ّوماّعرضّلهّمنّتوصياتّمنّخاللّّالقرآني،ّثم

ّدراسته.

mailto:dr.alihorerat@yahoo.com
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ّوأسألّهللاّأنّينفعناّبالقرآنّالعظيم،ّوأنّيعينناّعلىّفهمهّوتدبرّآياتهّإنهّسميعّمجيب.

ّ،ّالتفسير.-عليهّالسالمّ-:ّّاالتجاه،ّالقصص،ّعيسىالكلماتّالمفتاحية

ّ

ّ

Abstract 

This study dealt with a story of the Quranic stories. This study was 

distinguished by the care of the interpreters in dealing with the Qur'anic stories. 

It was taken from the story of our master Jesus - peace be upon him - as a 

model for these trends. 

This study has been divided into two sections: The first topic included several 

demands that dealt with the concepts of study in language and terminology 

(such as direction, story, Quranic story) and linguistic differences between 

direction, method, method and method. It also shows the reasons for diversity 

in the directions of interpreters and the extent of the impact on the significance 

of the text and its dimensions. 

 

The second topic deals with the study of the model of the study, namely the 

story of Sayyidna Isa - peace be upon him - and the citizen in the Holy 

Quran, the sources of interpreters in dealing with the story, and the terms of 

agreement and differences between them, and the conclusion of the topic 
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talking about systematic controls in evaluating the trends of interpretation in 

dealing with the Quranic stories. Then the conclusion showed the most 

prominent findings of the researcher, and the recommendations made through 

his study. 

And ask God to benefit us by the Great Qur'an, and help us to understand and  

manage His Signs. 

Keywords: direction, stories, Jesus - peace be upon him - interpretation. 

ّ

 المقدمة 

المّعلىّمنّأوتيّفصلّالخطابّنبيناّوسيدناّالحمدّهللّالذيّأنزلّعلىّعبدهّالكتابّوالصالةّوالسّّّّّ

ّمحمدّوعلىّآلهّوصحبةّالبررةّاألنجابّوبعد:

ّمنّّّّّّ ّفيها ّلما ّالكريم، ّالقرآن ّإليها ّالموضوعاتّالتيّتطرق ّأهم ّالقصصّالقرآنيّمن فإنّموضوع

ّالعصور ّعبر ّومتفرقة ّأحداثّمتنوعة ّعن ّللنفوسّوإخبار ّتربية ّمن ّفيها ّفضالّعما ّالعظاتّوالعبر،

خاللّدعوته،ّوقدّكثرتّالدراساتّفيّالقصصّالقرآنيّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ–المختلفة،ّوتسليةّللنبي

ّلتبينّجزئيةّهامةّفيّالقصصّالقرآنيّحيثّتركزّ ّالدراسة ّالمعرفية،ّوجاءتّهذه وتنوعتّلغنىّمادته

خاللّمباحثّّعلىّاتجاهاتّالمفسرينّفيّالتعاملّمعّالقصصّالقرآنيّومصادرّتلقيّالقصةّلديهمّمن

ّسيدناّ ّقصة ّمن ّاتخذتّالدراسة ّوقد ّالدراسة، ّتحقيقّمقصود ّالتيّيرىّالباحثّفيها ّومطالبها الدراسة

ّالسالمّ-عيسى ّجزئياتّّ–عليه ّعن ّالكثير ّتذكر ّالكتابّال ّأهل ّمصادر ّوذلكّألن ّللدراسة، أنموذجا

تمدواّفيّذلكّعلىّكتابّقصتهّكماّعرضهاّالقرآن،ّفضالّعنّشحّالمعلوماتّلديهمّعنّبداياتهّوقدّاع

ّأعمالّالرسلّوكلّمصادرهمّمتأخرةّنسبياّعنّمولدهّوبعثته.ّ
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 أهمية الدراسة 

ّالقصصّّّّّّ ّفي ّهاما ّموضوعا ّتعالج ّوالتي ّالقرآنية ّالدراسات ّمن ّكونها ّمن ّالدراسة ّأهمية تظهر

ضوعيّمنّحيثّالقرآني،ّيمكنّاالستفادةّمنهّفيّمجاالتّمعرفيةّمتعددةّكعلمّالقصص،ّوالتفسيرّالمّو

جمعّمواطنّالقصةّوعرضهاّوترتيبهاّزمنياّوفقّنزولّالقرآن،ّكماّويستفادّمنهاّفيّمجالّمقارنةّاألديانّ

وتجليّحقائقّتاريخيةّّ–عيسىّعليهّالسالمّ–خاصةّأنهاّتتحدثّعنّآخرّأنبياءّبنيّإسرائيلّوهوّسيدنا

ّوفيّذلكّت ّهللاّتعالى، ّعند ّومكانته ّورسالته ّودعوته ّالتيّحرفتّحولّمولده ّالعقائد ّلكثيرّمن صحيح

ّالمرسلينّسيدناّ ّوالتيّبشرتّبرسالةّخاتم ّالخاتمةّلرساالتّبنيّإسرائيل، ّالديانةّالسماوية وشوهتّهذه

ّ.ّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ–محمد

 أهداف الدراسة 

ّتهدفّهذهّالدراسةّإلىّماّيأتيّ:

 هّكالمنهجّوالطريقةّواألسلوب.بيانّمفهومّاالتجاهّوالفرقّبينهّوبينّاأللفاظّالمقاربةّلّ -1

 التعرفّعلىّأسبابّاختالفّالمفسرينّفيّتلقيّالقصصّالقرآني،ّوبيانّأثرهّفيّداللةّالنص.ّ -2

 .-عيسىّعليهّالسالمّ–التعرفّعلىّمصادرّالمفسرينّفيّالتعاملّمعّقصةّسيدناّ -3

 الوقوفّعلىّمواطنّاالتفاقّواالختالفّفيّالقصةّبينّالمفسرين.ّ -4

5- ّّ ّالتسلسل ّسيدنابيان ّالسالمّ–الزمنيّفيّقصة ّللقرآنّّ–عيسىّعليه ّترتيبّالنزول منّخالل

ّالكريم.

 مشكلة الدراسة

ّنبعّمشكلةّالدراسةّفيّاإلجابةّعنّعددّمنّالتساؤالتّاآلتيةّ:ت

 ماّمعنىّاالتجاهّوماّالفرقّبينهّوبينّالمنهجّوالطريقةّ؟ -1

 ماّأسبابّتنوعّاتجاهاتّالتفسيرّ؟ -2
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 التنوعّعلىّدالالتّالنصّ؟ماّأثرّهذاّ -3

 ماّالمنهجيةّالتيّتعاملّبهاّالمفسرونّمعّالقصصّالقرآنيّ؟ّ -4

 ماّالفروقّبينّمنهجيةّكتبّالقصصّوكتبّالتفسيرّفيّالتعاملّمعّالقصصّ؟ -5

 ماّأبرزّاتجاهاتّالمفسرينّّومدارسهمّفيّالتعاملّمعّالقصصّ؟ -6

 ؟ّّ-سالمعليهّالّ–ماّأوجهّالتوافقّواالختالفّفيّقصةّسيدناّعيسى -7

ّماّمصادرّالمفسرينّفيّالتعاملّمعّالقصةّ؟ّّ -8

 الدراسات السابقة

ّفيّمناهجّّّّّّ ّغالبا ّويبحثّهذا ّالقصص، ّتناولتّاتجاهاتّالمفسرينّفيّالتعاملّمع ّدراسة ّأجد لم

ّعيسى ّحولّقصة ّأننيّوجدتّدراسة ّبيد ّالنصّالقرآني، ّمع ّفيّالتعامل عليهّّ–المفسرينّبشكلّعام

ّوهيّ:ّّ–السالمّ

ّالعلومّ - ّكلية ّألفة/ ّمريا ّللباحثة: ّستيلستيكية( ّتحليلية ّدراسة ّالكريم) ّالقرآن ّفي ّوأمه ّعيسى قصة

 مّ.2007-الجامعةّاإلسالميةّالحكوميةّّ–اإلنسانيةّوالثقافة

 منهجية الدراسة 

تعتمدّهذهّالدراسةّبطبيعتهاّعلىّمنهجّاالستقراءّمنّخاللّجمعّالمواضعّالتيّتحدثّفيهاّالقرآنّّّّّّ

ّعيسى ّوالمنهجّالتحليليّلمراحلّالقصةّوتطورّّ-عليهّالسالمّ–الكريمّعنّقصةّسيدنا وكتبّالتفسير،

ّأحداثها،ّوكذلكّالمنهجّاالستنباطيّفيّتحديدّاتجاهّالتفسيرّالذيّسارّعليهّالمفسر.

ّالمقاربة.ّالمبحثّاألولّ:ّاتجاهاتّالتفسير،ّالمفهومّ,ّأسبابّتنوعها،ّوالفروقّاللغويةّبينهّوبينّاأللفاظ

 المطلب األول: االتجاه لغة واصطالحا 

ِّسيَدْه:َّرَوىَّأبوَّزْيٍدَّتِجَهَّيْتَجه ِّبَمْعَنىّاتََّجَه،َّوَلْيَسِّمْنَّلْفِظهِّّّّّّ ّاالتجاهّلغةّ:ّعندّابنّمنظور:ّتجه:ّاْبن 

اتََّجهّكَتَقىَّيْتِقي،ِّإذَّلْوَّكاَنَّكَذِلَكَّلِقيَلّّأَلنّاتََّجهِّمْنَّلْفِظّالوْجه،ّوَتِجَهِّمْنّهـّجّت،َّوَلْيَسَّمْحذ وف اِّمنِّ
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َتَجَه.ّاأَلزهريِّفيَّتْرَجَمِةّهـّجّتَّقاَل:ّأ هملتّو ج وهه،ّوَأماّت جاهّ]ِّتجاه[ّفَأصلهّو َجاهّ]ِّوَجاه[،ّقال:ّوقدّ

ّاْلَخْوِف:ّوطائفٌةّ ،َّأيّم قاِبَلتهم،َّوالتَّاء ّاتََّجْهناّوَتَجْهنا،ّوَأحالّعلىّالمعتل،َّوِفيَّحِديِثَّصاَلِة ّالعدو  ت جاَه

ِفيِهَّبَدٌلِّمَنّواوّو جاهَّأيّمماَّيليّو جوَههم
،ّاالتجاهّاصطالحا:ّيختلفّتعريفّالباحثينّلالتجاهّبحسبّ(1)

الميدانّالذيّسيبحثّفيه،ّفمنّالتعريفاتّيغلبّعليهّالطابعّالتربوي،ّتعريفّبعضّالباحثينّلالتجاهّعلىّ

،ّوماّيعنينناّهناّفيّ(2)ميلّلمناصرةّأوّلمعارضةّأشياءّأوّأفكارّأوّأشخاصّأوّجماعاتّأنه:"ّشعورّأو

ّمفهومّاالتجاهّماّيتعلقّبالمحدداتّالتيّارتضاهاّالمفسرّفيّتعاطيهّمعّالقصةّالقرآنية.ّّ

 المطلب الثاني : الفروق اللغوية بين االتجاه وبين) المنهج، والطريقة، واألسلوب (

تعرفناّفيّالمطلبّالسابقّعلىّمفهومّاالتجاهّفيّاللغةّواالصطالح،ّوالّبدّمنّالتفريقّبينهّوبينّّّّّّ

المصطلحاتّالمتقاربةّمنه،ّإذّيرجحّعدمّالترادفّبينّهذهّاأللفاظّإنّتقاربتّفيّالمعنى،ّفالمنهجّلغة:ّ

ّم تَّ َّأْصاَلِن َّواْلِجيم  َّواْلَهاء  ّالنُّون  َّنَهَج( ّفارس) ّابن ّاأْلَْمَر:ّعند ِّلي َّوَنَهَج ، ّالطَِّريق  ، ّالنَّْهج  ل  ّاأْلَوَّ َباِيَناِن:

ّااِلْنقِّ َّواآْلَخر  . ّاْلَمَناِهج  َّواْلَجْمع  ا، َّأْيض  ّالطَِّريق  : َّواْلَمْنَهج  ّاْلِمْنَهاِج. ّم ْسَتِقيم  َّوه َو ّف اَلٌنَّأْوَضَحه . َّوَأَتاَنا َطاع .

،ِّإَذاَّأَتىَّمْبه ور اّمّ  ّف اَلن اَّحتَّىّأ ْنِهَج،َّأْيَّسَقطََّيْنَهج  ّ.ّ(3)ْنَقِطَعّالنََّفِس.َّوَضَرْبت 

ّالطَِّريِقّّّّّّ ّوَمْنَهج  َّوَضَح، ّوَأْنَهَج: ّاألْمر  ّوَنَهَج ، ّالَواِضح  ّالطريق  : ّالنَّْهج  :ّ ّاألصفهاني ّالراغب وعند

َّجَعْلناِّمْنك ْمِّشْرَعة َّوِمْنهاجا ّ]المائدة/ّ ه .ّقالّتعالى:ِّلك لٍ  ّ(4)[48وِمْنَهاج 

ّالّّّّ ّالخطة ّبأنه:" ّالمنهج ّالخالدي ّصالح ّالدكتور ّفيّوعرف ّتتمثل ّالتي ّالدقيقة، ّالمحددة مرسومة

ّ.(5)القواعدّواألسسّوالمنطلقاتّالتيّتعرفّعليهاّالمفسرّوالتيّانطلقّمنهاّفيّفهمهّللقرآنّالكريمّ"

ِل،ّأيّ:"ّفمنّمادة)ّطرق(ّيقولّالراغبّاألصفهانيوأماّالطريقةّّّّّ ّباأَلْرج  بيلّالذيّي ْطَرق  :ّالس  الطَِّريق 

ّطَّ ّتعالى: ّقال ّيضرب. ّطه/ ّاْلَبْحِر] ِّفي ِّفْعٍل،77ِّريقا  ّفي ّاإلنسان ّيسلكه ّمسلك ّكل  ّاستعير ّوعنه ،]

محموداّكانّأوّمذموما.ّقال:"َّوَيْذَهباِّبَطِريَقِتك م ّاْلم ْثلى"ّ
(6).ّ
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ّلكتابّهللا،ّّّّّّ ّتفسيره ّأثناء ّالمفسر ّسلكه ّالذي ّاألسلوب ّالخالدي:" ّالدكتور ّالمعاصرين ّمن وعرفها

رضّتفسيرّكتابّهللاّمنّخاللها.ّففرقّبينّالمنهجّوالطريقةّحيثّجعلّالمنهجّمختصّوالطريقّالتيّع

ّ.(7)بالقواعدّواألسسّوالطريقةّتطبيقّتلكّالقواعدّواألسس

ّّّّّّ ِّبِخفٍَّةّاألسلوبوأما ْيِء ّالشَّ َّأْخذ  َّوه َو َّواِحٌد، َّأْصٌل َّواْلَباء  م  َّوالالَّ ين  ّالسِ  َّسَلَب( ّفارس:") ّابن ّقال ،

ّ.(8)ْخِتَطاٍف.ّوعرفهّالكفويّ:"ّاألسلوبّكلّشيءّامتدّفهوّأسلوب،ّوهوّالفنّوالطريقةّوالجمعّأساليب"َوا

 المطلب الثالث: مفهوم القصص لغة واصطالحا, مفهوم القصص القرآني كاصطالح مركب.

َّقْول ه م :ّّّّّّ َّذِلَك ِّمْن ْيِء. ّالشَّ َّتَتبُِّع َّعَلى لُّ َّيد  َّصِحيٌح َّأْصٌل اد  َّوالصَّ ّاْلَقاف  ّفارس: ّابن ّيقول ) َّقصَّ (

ِّبهِّ ّاْلِقَصاِصِّفيّاْلِجَراِح،َّوَذِلَكَّأنَّه ّي ْفَعل  ّاأْلََثَر،ِّإَذاَّتَتبَّْعت ه .َّوِمْنَّذِلَكّاْشِتَقاق  ِل،ِّّّمْثلّ اْقَتَصْصت  ِفْعِلِهِّباأْلَوَّ

ْدرّ  .َّوَأمَّاّالصَّ َّذِلَكّي َتَتبَّع َّفي ْذَكر  لُّ ،ّك  ة َّواْلَقَصص  َّأَثَره .َّوِمَنّاْلَباِبّاْلِقصَّ ،َّوه َوِّعْنَدَناَّفَكَأنَّه ّاْقَتصَّ َوّاْلَقصُّ َّفه 

َّعْظمٍّ لَّ ّك  ّاْلَباِب،ّأِلَنَّه ّم َتَساِويّاْلِعَظاِم،َّكَأنَّ ِّمْنَهاّي ْتَبع ِّلآْلَخِر.ِّقَياس 

ّفَّّّّّّ َّوأ ْخِتَها، َّشْعَرٍة ّك لِ  َّبْيَن ْيَت َّسوَّ َّفَقْد َّقَصْصَته  ِّإَذا َّأنََّك َّوَذِلَك ْعَر، ّالشَّ َّقَصْصت  ّاْلَباِب: َصاَرِتَّوِمَن

ّ َّوق َصاص  َّطِريِقَها. ِّفي َّلَها ّم َساِوَيٌة ِّلَْل ْخَرى َّتاِبَعٌة َّكَأنََّها ه ّّاْلَواِحَدة  َّوِقَياس  ٍم، ّق د  ِّمْن َّمْنِبِتِه ِّنَهاَية  ْعِر: الشَّ

ة :ّالنَّاِصَية . َّصِحيٌح.َّواْلق صَّ

َّأيّّّّّْ ه ، َّفَأَقصَّ ّف اَلن ا ّف اَلٌن َّضَرَب ْم: َّوَقْول ه  َكاِب. ّالرِ  َّأَثَر َّيق صُّ ّاْلَبِعير  ِبِل: ّاإْلِ ِّمَن ِّمَنّواْلَقِصيِصيَّة  َّأْدَناه 

ا.اْلَمْوِت.َّوهَّ ّ]ِّمْنّف اَلٍن[،ِّإَذاَّقَتَله َّقَود  ْلَطان  ّف اَلن اّالسُّ َّأَثَرّاْلَمِنيَِّة.َّوَأَقصَّ َّذاَّمْعَناه َّأنَّه َّيق صُّ

ِّإنَّّ َّيق ول وَن: ، ّاْلَقْصَقاص  َّوَكَذِلَك َّذِلَك. ِّمْن َّفَلْيَس َّحْمل َها، ّاْسَتَباَن اة : ّالشَّ ِت َّأَقصَّ ْم: َّقْول ه  ّاأْلََّوَأمَّا ،ّه  َسد 

َّهِذِهَّشاذٌَّةَّعِنّاْلِقَياِسّاْلَمْذك وِر. لُّ :َّنْبٌت.ّك  ،َّواْلَقِصيص  ّاْلَقِصير  ل  ّ(9)َواْلق ْصق َصة :ّالرَّج 

وأماّالقصةّفيّاالصطالح:ّللقصةّتعريفاتّكثيرةّلدىّالعلماءّمنهاّماّذكرهّاإلمامّالفخرّالرازيّفيّّّّّّ

.ّ(10)علىّماّيهدىّإلىّالدينّويرشدّإلىّالحقّويأمرّبطلبّالنجاة"ّتفسيرهّبأنها"ّمجموعّالكالمّالمشتمل
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َّعْنَّحاِدَثٍةَّغاِئَبٍةَّعِنّاْلم ْخَبِرِّبَها،َّفَلْيَسَّماِّفيّالّْ ة :ّاْلَخَبر  ق ْرآِنّوعرفهاّابنّعاشورّفيّتفسيرهّفقال:َّواْلِقصَّ

وِلِهّقَّ وِ ِهْمِّمْنِّذْكِرّاأْلَْحَواِلّاْلَحاِضَرِةِّفيَّزَمِنّن ز  اِّمْثَلِّذْكِرَّوَقاِئِعّاْلم ْسِلِميَنَّمَعَّعد  ّ.(11)َصص 

ّيمكنّّّّّّ ّما ّيعرضّفيها ّواقعٍة، ّماضيٍة ّأحداٍث ّتتبع ّفهي: ّمركب ّكاصطالح ّالقرآنية ّالقصة وأما

عرضه،ّومنّهناّجاءتّتسميةّاألخبارّالتيّجاءّبهاّالقرآنّقصصا ّمماّيدخلّفيّالمعنىّالعامّلكلمةّ

أّ؛ّفقدّاستعملّالقرآنّالخبرّوالنبأّبمعنىّالتحدثّعنّالماضي،ّوإنّكانّقدّفرقّبينهماّفيّخبرّأوّنب

المجالّالذيّاستعمالّفيه،ّومنّهذهّالتفرقةّنتبينّدقةّألفاظّالقرآنّالكريم؛ّجريا ّعلىّماّقامّعليهّنظمهّ

ّفيّحينّاستعملّالخبرّفيّمنّدقةّوإحكامّوإعجاز؛ّفقدّاستعملّالنبأّعنّاألحداثّالبعيدةّزمانا ّأوّمكاناّ 

ّ.(12)الكشفّعنّالوقائعّقريبةّالعهدّوالوقوع،ّأوّالتيّالّتزالّمشاهدتهاّقائمةّللعيانّ

 المطلب الرابع: أسباب تنوع اتجاهات المفسرين ومدى تأثيرها على داللة النص.

كرّبعضّالباحثينّترجعّأسبابّتنوعّاتجاهاتّالمفسرين،ّالختالفّالمفسرينّالعتباراتّكثيرةّكماّذّّّّّ
ّ،ّومنها:(13)

ّاختالفّالتعبيرّ-1

ّأنّيفسرّبعضهمّالمعنىّببيانّبعضّماّيندرجّتحتهّمنّأنواعّ.ّ-2

ّأوّيفسرهّبذكرّمثالّله.ّ-3

ّاالختالفّفيّعودةّالضمير.ّ-4

ّأنّيكونّاللفظّمشتركاّفيّاللغة.ّ-5

ّاختالفّالقراءات.ّ-6

ّاالختالفّفيّالقولّبالنسخ.ّ-7

ّيّحملّاللفظّعلىّالحقيقةّأوّالمجاز.االختالفّفّ-8

ّتفاوتهمّفيّمعرفةّالسنةّالنبوية.ّ-9
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ّاالختالفّفيّاإلطالقّوالتقييد.ّ-10

ّاالختالفّفيّالعمومّوالخصوص.ّ-11

ّاالختالفّفيّفهمّحروفّالمعاني.ّ-12

ّاالختالفّفيّأوجهّاإلعراب.ّ-13

ّاختالفهمّفيّأسبابّالنزول.ّ-14

ّمراعاةّالسياق.ّ-15

اختالفهمّبسببّحملّالكالمّعلىّالتقديمّوالتأخير،ّكماّفيّخالفّالمفسرينّفيّوقوعّالتقديمّفيّّ-16

ّ.ّّ-عليهّالسالمّ–آياتّرفعّعيسى

تنوعّثقافةّكلّمفسر،ّفبعضهمّكانّمطلعاّعلىّكتبّالعهدينّالقديمّوالجديدّفكانّلهّتأثيرّعلىّّ-17ّ

ّتفسيرهّللقصةّوبعضّأحداثها.ّ

بين اتجاهات المفسرين ومواطن االتفاق واالختالف  –عليه السالم –قصة سيدنا عيسىالمبحث الثاني: 

 ومصادرهم فيها.

ّالمطلب األول: مواطن ورود القصة في القرآن الكريم والسور التي ذكرتها

هوّعبدّهللاّورسوله،ّوكلمتهّألقاهاّإلىّمريم،ّوروحّمنه،ّوهوّآخرّأنبياءّبنيّّ-عليهّالسالمّ-عيسىّّّّّ

«ّيشوع»ّرائيل،ّذكرّاسمهّفيّالقرآنّبلفظّالمسيحّوهوّلقبّله،ّوبلفظّعيسىّوهوّاسمه،ّوهوّبالعبريةإس

ّمنّالخطيئة،ّوذكرّبلفظّابنّمريم.ّ-فيّزعمهمّ-أيّالمخل ص،ّأيّيخلصّالنصارّى

فيّالقرآنّفيّثالثّعشرةّسورةّفيّثالثّوثالثينّّ-عليهّالسالمّ–وأماّمراتّورودهّّفقدّذكرّعيسىّّّّّ

يةّمنه:)ّالبقرة،ّوآلّعمران،ّوالنساء،ّوالمائدة،ّواألنعام،ّوالتوبة،ّومريم،ّوالمؤمنون،ّواألحزاب،ّوالشورى،ّآ

ّوعشرينّ ّخمسا ّعيسى( ّوبلفظ) ّأحدّعشرّمرة، ّالمسيح( ّذكرّبلفظ) ّوقد ّوالصف(، ّوالحديد، والزخرف،
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ذكرتّفيّالقرآنّالكريمّفيّإحدىّّمرة،ّوبلفظ)ّابنّمريمّ(ّثالثاّوعشرينّمرة،ّوأماّمريمّعليهاّالسالمّفقد

ّ.﴿َّوالَِّتيَّأْحَصَنْتَّفْرَجَها﴾عشرةّمرةّباسمهاّالعلمي،ّومرةّبدونّاسمهاّالعلميّكماّفيّقولهّتعالى:

ّنقلتّمصادرّأهلّالكتابّوزعمهمّأنهّابنّيوسفّالنجارّالذيّهوّشابّّّّّّ ونشأّعيسىّالمسيحّكما

سيحّفيّالعبرية:ّالنبيّوالملك،ّوأمهّمريمّبنتّعمرانّالذيّصالحّمنّشبانّاليهود،ّمنّقومّمريم،ّوالم

ّلخدمةّ ّمحررا ّالحمل ّتجعل ّفنذرتّأن ّحملتّزوجه، ّوقد ّإسرائيل، ّبني ّعلماء ّمن ّعظيما ّرجال كان

الهيكل،ّوتوفيّعمران،ّوابنتهّصغيرةّتحتاجّإلىّكافلّيقومّبشأنها،ّفألقىّرعاةّالهيكلّقرعة،ّفكانّكافلهاّ

ّعليه ّيحيى ّأبو ّالطهارةّزكريا ّعلى ّفنشأتّمريم ّألختها، ّأو ّمريم ّلخالة ّزوجا ّزكريا ّوكان ّالسالم، ما

ّ.(14)والعبادةّوالبعدّعنّالدنس

منّخاللّتسلسلّّترتيبّنزولّالقرنّالكريمّوهوّماّّ-عليهّالسالمّ–وعندماّنتتبعّقصةّسيدناّعيسىّّّّّ

سارّبعضّالعلماءّالمعاصرينّفيّّيجليّلناّتصوراّعنّمجرياتّأحداثّالقصةّالقرآنيةّوعلىّهذاّالمنهج

،ّوهوّمنهجّيربطّبينّاألحداثّويجليّأغراضّالقصةّالقرآنية،ّوإنّالناظرّفيّترتيبّ(15)القصصّالقرآني

ّفيّالقسمّالمكيّعلىّالنحوّاآلتي:ّ-عليهّالسالمّ–النزولّيجدّأنّأولّذكرّلسيدناّعيسى

ّّّّّّّ ّفي ّورد ّمريم ّالرابسورة ّنزولها ّترتيب ّالسورة ّالتاسعةّوهذه ّالمصحف ّترتيب ّوفي ّواألربعون، ع

ِةّ﴿َّواْذك ْرِّفيّاْلِكَتاِبَّمْرَيَمِّإِذّانَتَبَذْتِّمْنّأَْهِلَهاَّمَكان اَّشْرِقيًّاّ﴾ّّوفيّقولهّتعالى:عشرة،ّف ِفيّاْفِتَتاِحّاْلِقصَّ

اِمِعَّأْنّ َفَهاَّوَيَتَدبََّرَها:ِبَهَذاِّزَياَدة ّاْهِتَماٍمِّبَهاَّوَتْشِويٍقِّللسَّ وَحَناَّيَتَعرَّ وِنِهْمِّحَجاب اَّفَأْرَسْلَناِّإَلْيَهاّر  ﴿َّفاتََّخَذْتِّمنّد 

ِّللتَّْفِريِعَّوالتَّْعِقيِب،َّأْيَّفَتَمثََّلَّلَهاَّبَشر اَّسِويًّاّ﴾ّإلىّقولهّتعالىّ﴿َّفَحَمَلْته َّفانَتَبَذْتِّبِهَّمَكان اَّقِصيًّاّ﴾ّ اْلَفاء 

َّمَلْتِّباْلغ اَلِمِّفيَّفْوِرِّتْلَكّاْلم َراَجَعِة.َفحَّ

،ّكقولهَّتَعاَلى:ّّّّّ ّاأْلَْصل  ا،َّوه َو :َّحَمَلِتّاْلَمْرأَة َّوَلد  ،ّي َقال  ل وق  :ّاْلع  ْرهاّ ﴿َّواْلَحْمل  ّك  ّأ مُّه  :ّّ﴾،َحَمَلْته  َوي َقال 

وِق،ّ ّاْلَباَءِّلَتْأِكيِدّاللُّص  مّْ﴿ِّمْثل َهاِّفيَّحَمَلْتِّبِه.َّوَكَأنَّ ؤ ِسك  واِّبر  :﴾َواْمَسح  َذِليُّ ّ.َّقاَلَّأب وَّكِبيٍرّاْله 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

605 

ــــــــــــــــــــيَّلْيَلــــــــــــــــــــٍةَّقــــــــــــــــــــْرء وَدةٍّ ــــــــــــــــــــْتِّبــــــــــــــــــــِهِّف َّحَمَل ـــــــــــــــــــلِّّّ ـــــــــــــــــــْمّي ْحَل ـــــــــــــــــــاَّل ِّنَطاِقَه ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــاَّّوَعْق َّكْره  ّ
َّقْومِّّّّّّّ ِّمْن َّفارَّة  ّاْلِمْصِريَِّة ّاْلِباَلِد ِّإَلى َّخَرَجْت ِّقيَل: ّأَْهِلَها. َّمَكاِن َّعْن ا َّبِعيد  َّأْي ا، َّبِعيد  َّأْنّوَقِصيًّا َها

ِّعيَسى َّوَلَدْت َّوَأنََّها ار  ّالنَّجَّ ف  ّي وس  َّخِطيب َها َّوأََعاَنَها وَها ر  اَلمّ ّ-ي َعزِ  ّالسَّ ّاأْلَّّ-َعَلْيِه َّواَلِّفي ّاْلِمْصِريَِّة. ْرِض

.َّوِفيِّإْنِجيِلّل وَقا:َّأنََّهاَّوَلَدْته ِّفيَّقْرَيِةَّبْيِتَّلْحٍمِّمَنّاْلِباَلِدّاْلَيه وِديَِّةِّحيَنَّصَعَدتّْ ِّإَلْيَهاَّمَعَّخِطيِبَهاَّيِصحُّ

وِرِّبَقْرَيِةّأَْهِلِهّأِلَّ اِرِّإْذَّكاَنَّمْطل وب اِّلْلح ض  َفّالنَّجَّ ّي وس  اِنّاْلِباَلِد،َّوه َوَّظاِهر  كَّ َّمِلَكّاْلِباَلِدّي ْجِريِّإْحَصاَءّس  نَّ

ّ.﴾َفَأَتْتِّبِهَّقْوَمهاَّتْحِمل هّ ﴿َّقْوِلِهَّتَعاَلى:

ّنَّّّّّّ نت  َّقْبَلَّهـَٰذاَّوك  ِّإَلٰىِّجْذِعّالنَّْخَلِةَّقاَلْتَّياَّلْيَتِنيِّمتُّ ْسي اّمَّنِسيًّاّ﴾ّوقولهّتعالى﴿َّفَأَجاَءَهاّاْلَمَخاض 

ّ وِج.َّواْلِجْذعّ -ِبَفْتِحّاْلِميمِّّ-َواْلَمَخاض  ر  ّاْلَجِنيِنِّلْلخ  ّاْلَحاِمِل،َّوه َوَّتَحرُّك  وِنّالذَّاِلّّ-:َّطْلق  ك  ِبَكْسِرّاْلِجيِمَّوس 

.َّوهّ -اْلم ْعَجَمةِّ ِّللنَّْخَلِةّالَِّذيَّيَتَفرَّع ِّمْنه ّاْلَجِريد  ّاأْلَْصِليُّ وِقَّواأْلَْغَصاِن،َّأْيِّإَلىَّأْصِلّ:ّاْلع ود  َوَّماَّبْيَنّاْلع ر 

َّنْخَلٍةّاْسَتَنَدْتِّإَلْيِه.

ِّإَلىَّمْعِرَفِةَّحاِلَهاِّعْنَدِّإبَّاِنَّوْضِعّحَّّّّّّ ف  اِمَعَّيَتَشوَّ ّالسَّ ،ّأِلَنَّ ْمَلة ّقاَلْتّاْسِتْئَناٌفَّبَياِنيٌّ ْمِلَهاَّبْعَدَّماَّكاَنَّوج 

ّ َّأْمر َها ّاْلَمْوَت َّتَمنَِّت ِّبَأنََّها اِمع  ّالسَّ َّفي َجاب  َّيْنَكِشَف، َّأْن ّآَن ّالنَّاِسَّوَقْد وٍفَّبْيَن َّمْكش  َّغْيَر َّذِلَكّم ْسَتِتر ا َقْبَل

ق وِعِّفيَها. َّعَلْيَهاِّمَنّاْلو  ّاْلَمْوَتّأَْهَون  ْزِنَّتَرىَّأنَّ َّفِهَيِّفيَّحاَلٍةِّمَنّاْلح 

َّدِليّّّّّ َّصْبِرَهاَّوِصْدِقَهاِّفيَّتَلقِ يّاْلَبْلَوىّالَِّتيّاْبَتاَلَهاَّّللاَّ َّتَعاَلىَّفِلَذِلَكَّكاَنْتِّفيّمََّوَهَذا َقاِمٌّلَّعَلىَّمَقاِم

يِقيَِّة، دِ  َّتْحَزِنيَّقْدَّجَعَلَّربُِّكَّتْحَتِكَّسِريًّاّ﴾ّّالصِ  ْملَّثمّقالّبعدّذلك﴿َّفَناَداَهاِّمنَّتْحِتَهاَّأالَّ ة َّقْدَّجَعَلَّربُِّكَّوج 

َّحاَلَتَكَّحاَلٌةَّجِديَرٌةِّباْلمَّ َّتْحَزِني،َّأْيَّأنَّ ْمَلِةَّأالَّ ِّلج  ْزِنِّلَماِّفيَهاَّتْحَتِكَّسِريًّاَّخَبٌرّم َراٌدِّبِهّالتَّْعِليل  وَنّاْلح  َسرَِّةّد 

ِّمَنّاْلَماءِّ :ّاْلَجْدَول  ِريُّ َلِهيَِّة.والسَّ ّاْلَماِءّاْلَجاِري.ِمَنّاْلَكَراَمِةّاإْلِ اِقَيِة،َّكِثير  َّّكالسَّ

َّيك ْنِّإبَّاَنّر َطٍبَّوَكاَنِّجْذع ّالنَّْخَلِةِّجْذَعَّنْخَلٍةّّّّّّ ،َّوَلْم ِّشَتاء  َّفِقيَلَّكاَنّاْلَوْقت  ق وط َّوَأمَّاّالرَُّطب  َمْيَتٍةَّفس 

ِّلْلَعاَدِة،ّويرجحّالباحثّوالدتهّفي َّخاِرٌق ِّمْنَها فصلّالشتاء،ّوذلكّألنّسياقّاآلياتّتتجلىّفيهّّالرَُّطِب

الكثيرّمنّالمعجزات،ّومنّبينهاّأنّتهزّالنخلةّوهيّفيّحالةّضعفهاّفبسقطّعليهاّرطباّفيّغيرّوقتهّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

606 

لََّماَّدَخَلَّعَلْيَهاَّزَكِريَّاّاْلِمْحَراَبَّوَجَدّفهذاّأنسبّللسياق،ّوقدّحصلّلهاّمثلّذلكّكماّفيّقولهّتعالى: ﴿ّك 

ِّبغَِّعنَدهَّ َّمنَّيَشاء  ّاللَّـَهَّيْرز ق  َّأنَّٰىَّلِكَّهـَٰذاَّّقاَلْتّه َوِّمْنِّعنِدّاللَّـِهِّإنَّ َوِإنََّماّْيِرِّحَساٍب﴾ّاِّرْزق اَّّقاَلَّياَّمْرَيم 

َّوَأمَّا َّكاْلَفاِكَهِة ّه َو ّالرَُّطَبَّأْشَهىِّللنَّْفِسِّإْذ وَنّالتَّْمِرّأِلَنَّ ّّأ ْعِطَيْتّر َطب اّد  َّفِغَذاٌء قالّتعالى:﴿َّفك ِليّالتَّْمر 

ِّللرَّْحَمـِٰنَّصْوم اَّفَلْنّ اَّفق وِليِّإنِ يَّنَذْرت  ِّمَنّاْلَبَشِرَّأَحد  أ َكلِ َمّاْلَيْوَمِّإنِسيًّا﴾ّبعدَّواْشَرِبيَّوَقرِ يَّعْين اَّفِإمَّاَّتَرِينَّ

َّقْوَمَهاّتَّ َّفِريًّاّ﴾ّذلكّجاءتّلقومهاّفقالّتعالى:﴿َّفَأَتْتِّبِه ِّجْئِتَّشْيئ ا َّلَقْد َّمْرَيم  َّيا َّّقال وا َدلَِّتّاْلَفاء ّْحِمل ه 

َّمْرَيَمَّجاَءْتّأَْهَلَهاَّعِقَبّاْنِتَهاِءّاْلَكاَلِمّالَِّذيَّكلََّمَهاّاْبن َها.ّ َّعَلىَّأنَّ

ِّإَلىّاْنِتهَّّّّّّ ّالتَّْطِهيِرِّمْنَّدِمَّوِفيِّإْنِجيِلّل وَقا:َّأنََّهاَّبِقَيْتِّفيَّبْيِتَّلْحٍم َّوَأْرَبِعيَنَّيْوم ا،َّوِهَيَّأيَّام  َّواِحٍد اِء

ّ ِلَد ِّمَنّاْلَفاِءَّتْعِقيب اّع ْرِفيًّاِّمْثَل:َّتَزوََّجَّفو  ّاْلم ْسَتَفاد  ّالتَّْعِقيب  وهناّتتجلىّمعجزةَّله .ّالنِ َفاِس،َّفَعَلىَّهَذاَّيك ون 

ّاللَّـِهّآَتاِنَيّاْلِكَتاَبَّوَجَعَلِنيَّنِبيًّاّ﴾ّّأخرىّمنّمعجزاتهّقالّتعالى:﴿َّقالَّ ِّعيَسىَّهَذاِّممَّاّلمِّإنِ يَّعْبد  َكاَلم 

ّيذكرّفيّمصادرّأهلّالكتاب.ّ

َّقْومّ ّّّّّ َّّللاَََّّعِلَمِّبَأنَّ َِّأْلَقاه َّّللاَّ َّعَلىِّلَساِنِّعيَسىّأِلَنَّ ِّبَوْصِفّاْلع ب وِديَِّةّّلِلَّ ِ.ّّاَوااِلْبِتَداء  َّّللاَّ َسَيق ول وَن:َّأنَّه ّاْبن 

ر َرِّإيَتاَءه ِّإيَّاه ،َّأْيّقد  َّّللاَََّّقدَّ ّم َراٌدِّبِهَّأنَّ َّعْنِّإيَتاِءّاْلِكَتاِبِّبِفْعِلّاْلم ِضيِ  َّأنّيؤتينيّاْلِكَتاَب.َّوالتَّْعِبير 

ِريَعة ّالَِّتيِّمْنَّشْأِنَهاَّأْنّت ْكَتَبّّّّّّ :ّالشَّ ّاْلِكَتاِبَّعَلىَّشِريَعِةِّعيَسىَّواْلِكَتاب  َّيَقَعِّفيَهاَّتْغِييٌر.َّفِإْطاَلق  ِلَئالَّ

َّحيًّاّ﴾َّكِإْطاَلِقّاْلِكَتاِبَّعَلىّاْلق ْرآِن.ّ ّأ ْبَعث  َّوَيْوَم َّأم وت  َّوَيْوَم ِلدتُّ َّيْوَمّو  َّعَليَّ اَلم  َوَقْول ه ّقالّتعالى:﴿َّوالسَّ

لِّ َّيْوَمّو  َّعَليَّ الم  ّاْلِعَناَوالسَّ ِ،َّأْجَراه َّعَلىِّلَساِنِهِّلَيْعَلم واَّأنَّه ِّبَمَحلِ  ِّإَلىّآِخِرِه،َّتْنِويٌهِّبَكَراَمِتِهِّعْنَدَّّللاَّ َيِةِّمْنّْدت 

اَلِمِّبهِّ َباَلَغة ِّفيَّتَعلُِّقّالسَّ الَّةَّعَلىّاْلِجْنِسّم  ِمّالدَّ اَلِمّه َناّمعر فاِّبالالَّ اَلِمَّربِ ِه،َّوِجيَءِّبالسَّ ّالسَّ َّحتَّىَّكاَنِّجْنس 

ِلدَّ﴿ِّبَأْجَمِعِهَّعَلْيِه.َّوَهَذاّم ْؤِذٌنِّبَتْفِضيِلِهَّعَلىَّيْحَيىِّإْذِّقيَلِّفيَّشْأِنهِّ ّ﴾َوَسالٌمَّعَلْيِهَّيْوَمّو  ،َّوَذِلَكّه َوّاْلَفْرق 

َّبْيَنّاْلم َعرَِّفِّباَلِمّاْلِجْنِسَّوَبْيَنّالنَِّكَرِة.
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ّوّّّّّ َِّعْبَده ِّبالثََّناِءَّعَلْيِهَّوَيج  ِمِّلْلَعْهِد،َّأْيَّساَلٌمِّإَلْيِه،َّوه َوِّكَناَيٌةَّعْنَّتْكِريِمَّّللاَّ ّالالَّ َّجْعل  ِفيّاْلَمََلِّاأْلَْعَلىّز 

َِّصلَّىّهللا َّعَلْيهِّ وِلَّّللاَّ َّعَلىَّرس  اَلم  ّاْلَقِبيِلّالسَّ َّتَعاَلى:َوِباأْلَْمِرِّبَكَراَمِتِه.َّوِمْنَّهَذا ِّفيَّقْوِلِه َّأيَُّهاّّ﴿َّوَسلََّم َيا

ّ.﴾الَِّذيَنّآَمن واَّصلُّواَّعَلْيِهَّوَسلِ م واَّتْسِليماّ 

اِّبَتْمِهيِدّالتَّْعِريِضِّباْلَيه وِدِّإْذَّطَعن واِّفيِهَّوَشَتم وه ِّفيّاأْلَْحَواِلّالثَّاَلَثِة،َّفَقاّّّّّ ِلَدِّمنَّْوم ْؤِذٌنَّأْيض  ِزن ى،ّّل وا:ّو 

ْمَّيْزع م وَنَّأنَّه َّكَفَرّبِّ َّمَعّاْلَماَلِحَدِةَّواْلَكَفَرِة،ّأِلَنَّه  َّأْحَكاٍمّمنّالتَّْوَراة.َوَقال وا:َّماَتَّمْصل وب ا،َّوَقال وا:ّي ْحَشر 

ّعيسىّّّّّ ّذكرتّسيدنا ّالتي ّالثانية ّالسالمّ–والسورة ّّ–عليه ّهي ّاألنعام ّالخامسةّسورة ّالسورة وهي

ينّفيّترتيبّنزولّالقرآن،ّأيّذكرّعيسىّمرةّأخرىّبعدّعشرّسورّمنّالمرةّاألول،ّحيثّقالّوالخمس

اِلِحيَنّ﴿ّهللاّتعالى ِّمَنّالصَّ لٌّ فيّّ-عليهّالسالمّ–،ّوقدّذكرّعيسى(16)﴾َوَزَكِريَّاَّوَيْحَيىَّوِعيَسىَّوِإْلَياَسّك 

هذهّالسياقّمعّأربعةّعشرّنبيا،ّوقدّوجهّالرازيّفيّتفسيرهّالحكمةّمنّترتيبّاألنبياءّفيّسورةّاألنعامّ

ّالنحوّفقال:)ّ َّطاِئَفةٍّعلىّهذا لَّ ّك  َّتَعاَلىَّخصَّ ّالتَّْرِتيِب،َّوَذِلَكّأِلَنَّه  وِه ِّمْنّو ج  َّوْجٌه ِّعْنِديِّفيِه ِمْنَّّوَأق ول 

ْكَراِمَّواْلَفْضِل(. َّطَواِئِفّاأْلَْنِبَياِءِّبَنْوٍعِّمَنّاإْلِ

ْمه وِرّاْلَخْلِق:ّّ ْعَتَبَرِةِّعْنَدّج  َّفِمَنّاْلَمَراِتِبّاْلم 

َلْيَماَنِّمْنَّهَذاالمرتبةّاألولى َدَّوس  َّتَعاَلىَّقْدّأَْعَطىَّداو  َّواْلق ْدَرة ،ّوَّللاَّ ْلَطان  َّوالسُّ ّاْلَباِبَّنِصيب اَّعِظيم ا.ّ:ّاْلم ْلك 

يَِّة.َواْلَمْرَتَبة ّالثَّاِنَيةّ  َّأيُّوَبِّبَهِذِهّاْلَمْرَتَبِةَّواْلَخاصِ  َّّللاَّ َّواْلِمْحَنة ّاْلَعِظيَمة ،َّوَقْدَّخصَّ ِديد  ّ:ّاْلَباَلء ّالشَّ

ّالثَّاِلَثةّ  ّاْلَحاَلتََّواْلَمْرَتَبة  ِّلَهاَتْيِن ا ّم ْسَتْجِمع  َّكاَن َّمْن ِديَدّ: ّالشَّ ّاْلَباَلَء َّناَل َّفِإنَّه  اَلم ، ّالسَّ َّعَلْيِه ف  ّي وس  َّوه َو ْيِن،

ِلّاأْلَْمِر،ّث مََّّوَصَلِّإَلىّاْلم ْلِكِّفيّآِخِرّاأْلَْمِر. ّاْلَكِثيَرِّفيَّأوَّ

ّالرَّاِبَعةّ  َّوَخَواصِ َّواْلَمْرَتَبة  اَلم  ّالسَّ َّعَلْيِهم  ّاأْلَْنِبَياِء َّفَضاِئِل ِّمْن َّواْلَمَهاَبة ّ: ّاْلَبَراِهيِن َّوَكْثَرة  ّاْلم ْعِجَزاِت ّق وَّة  ِهْم

َّتَعاَلىِّإيَّاه ْمِّبالتَّْقِريِبّاْلَعِظيِمَّوالتَّْكِريِمّالتَّ َّّللاَّ ِديَدة َّوَتْخِصيص  ْوَلة ّالشَّ ّاْلَعِظيَمة َّوالصَّ امِ ،َّوَذِلَكَّكاَنِّفيَّحقِ 

وَن. ّم وَسىَّوَهار 
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ّاْلَخاِمَسةّ َواْلَمْرَتبَّ َّزَكِريَّاّة  ِّفيَّحقِ  َّكَما َّوَذِلَك ّاْلَخْلِق، ّم َخاَلَطِة َّوَتْرك  ْنَيا، ّالدُّ َّعِن ْعَراض  َّواإْلِ ِديد  ّالشَّ ّالزُّْهد  :

اِلِحيَن. ْمِّمَنّالصَّ ِّبَأنَّه  َبِبَّوَصَفه م َّّللاَّ َّوَيْحَيىَّوِعيَسىَّوِإْلَياَس،َّوِلَهَذاّالسَّ

اِدَسةّ َواْلَمْرَتَبة ّ ،َّواْلَيَسعّ السَّ ْمِّفيَماَّبْيَنّاْلَخْلِقَّأْتَباٌعَّوَأْشَياٌع،َّوه ْمِّإْسَماِعيل  ّالَِّذيَنَّلْمَّيْبَقَّله  ،ّ:ّاأْلَْنِبَياء  ،َّوي ون س 

ّالتَّْرِتيَبَّحاِصٌلِّفيّذِّ اَلم َّول وٌط.َّفِإَذاّاْعَتَبْرَناَّهَذاّاْلَوْجَهّالَِّذيَّراَعْيَناه َّظَهَرَّأنَّ ّالسَّ ْكِرَّهؤ اَلِءّاأْلَْنِبَياِءَّعَلْيِهم 

ِبَحَسِبَّهَذاّاْلَوْجِهّالَِّذيَّشَرْحَناهّ 
(17).ّ

وهيّالسورةّالسابعةّوالخمسينّفيّترتيبّّالحديدبعدّذلكّفيّسورةّّ-عليهّالسالمّ–ثمّذكرّعيسىّّّّّ

ْيَناَّعَلىّآَثاِرِهْمِّبر سّ ﴿ّالنزولّحيثّقالّتعالى: َّقفَّ ْنِجيَلَّوَجَعْلَناِّفيّثمَّ ْيَناِّبِعيَسىّاْبِنَّمْرَيَمَّوآَتْيَناه ّاإْلِ ِلَناَّوَقفَّ

ّاْبِتَغاءَّ ِّإالَّ ّاْبَتَدع وَهاَّماَّكَتْبَناَهاَّعَلْيِهْم َّوَرْهَباِنيَّة  َّوَرْحَمة  ّق ل وِبّالَِّذيَنّاتََّبع وه َّرْأَفة  َِّفَماَّرَعْوَهاَّحقَّ ِّرْضَواِنَّّللاَّ

ْمَّفاِسق وَنِّرعَّ ْمَّأْجَره ْمَّوَكِثيٌرِّمْنه  َقفَّْيناّ.ّويرىّابنّعطيةّفيّتفسيرهّلآليةّ(18)﴾اَيِتَهاَّفآَتْيَناّالَِّذيَنّآَمن واِّمْنه 

تشريفاّوتخصيصا.ّّ-عليهّالسالمّ-«عيسى»ّمعناه:ّجئناّبهمّبعدّاألولين،ّوهوّمأخوذّمنّالقفا،ّوذكر

ّوخصهاّبأنهاّابتدعت،ّألنّّ﴾اْبَتَدع وها﴿ّلق.ّوأماّقولهوالجعلّفيّهذهّاآليةّبمعنى:ّالخ صفةّللَرْهباِنيَّة 

بّلإلنسانّفيها،ّوأماّالرهبانيةّفهيّأفعالّبدنّمعّشيءّفيّالقلبّففيهاّ الرأفةّوالرحمةّفيّالقلبّالّتكس 

ّ.ّ(19)موضعّللتكسب.ّوالمرادّبالرهبانية:ّرفضّالنساء،ّواتخاذّالصوامعّ

ون واَّأْنصاَرّ﴿ّوهيّالسورةّالحاديةّوالستينّنزوالّفقالّتعالى:ّلصفثمّتأتيّسورةّاّّّّّ َأيَُّهاّالَِّذيَنّآَمن واّك 

َّّللاَِّّ َّأْنصار  ِّقاَلّاْلَحواِريُّوَنَّنْحن  َّمْرَيَمِّلْلَحواِريِ يَنَّمْنَّأْنصاِريِّإَلىَّّللاَّ َِّكماّقاَلِّعيَسىّاْبن  ِئَفٌةَّّفآَمَنْتّطاَّللاَّ

ّ واّظاِهِريَن َّفَأْصَبح  وِ ِهْم ّآَمن واَّعلىَّعد  ّالَِّذيَن َّفَأيَّْدَنا َّبِنيِّإْسراِئيَلَّوَكَفَرْتّطاِئَفٌة وفيّهذهّالسورةّّ(20)﴾ِمْن

وبيانّأعدائهّوبيانّمنزلةّأتباعه،ّّيقولّالقاسميّفيّتفسيره)ّّ–عليهّالسالمّ-تتضحّلناّمعالمّدعوةّعيسى

َّمْرَيَمّ ِّعيَسىّاْبن  ّقاَل َّكما ّبه، ّوأمر ّالحقّالذيّأنزله ّأيّأنصار ِ َّّللاَّ َّأْنصاَر ون وا ّك  ّآَمن وا ّالَِّذيَن َّأيَُّها يا

َّّللاَِّّ َّأْنصار  هاّإلىّنصرةّهللا،ّقاَلّاْلَحواِريُّوَنَّنْحن  ِّأيّمنّمعيّوجنديّمتوج  ِّلْلَحواِريِ يَنَّمْنَّأْنصاِريِّإَلىَّّللاَّ

ّأيّأيّنن ِّإْسراِئيَل َّبِني ِّمْن ّطاِئَفٌة َّفآَمَنْت ّحياتنا، ّونضح يّألجله ّإليه، ّوندعو ّبه، ّأمر ّوما ّدينه، صر
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،ّونهضتّتدعوّإلىّماّبعثّبه،ّوتنشرّدعوته،َّوَكَفَرْتّطاِئَفٌةّأيّبرسالتهّوالحقّ-عليهّالسالمّ-بعيسى

ّمن وِ ِهْم َّعلىَّعد  ّآَمن وا ّالَِّذيَن َّفَأيَّْدَنا ّأيّغالبينّّالذيّمعه، ّظاِهِريَن وا َّفَأْصَبح  ّوالرومانّالوثنيين، اليهود

عليهمّبالبراهينّالواضحة،ّوالحججّالظاهرة،ّوالسلطةّالقاهرة،ّوفيهّبشارةّللمؤمنينّبالتأييدّالربانيّلهم،ّماّ

ّاتفقواّ ّلسلفهم. ّوقع ّكما ّوالّمتخاذلين، ّغيرّمتفرقينّعنه ّمجتمعينّعليه، ّمتناصرينّعلىّالحق، داموا

ّ.(21)ملكوا،ّوإالّفإذاّتفرقواّهلكوا(ف

ىِّبِهّ﴿ّوهيّالسورةّالثانيةّوالستينّنزوالّقالّتعالىّالشورّىثمّتذكرّسورةّّّّّّ يِنّماَّوصَّ َشَرَعَّلك ْمِّمَنّالدِ 

ينَّ ّالدِ  َّأِقيم وا َّوم وسىَّوِعيسىَّأْن ِّإْبراِهيَم ِّبِه ْينا ِّإَلْيَكَّوماَّوصَّ َّكب َرَّعَلىّّن وحا َّوالَِّذيَّأْوَحْينا ِّفيِه َوالَّتَتَفرَّق وا

ّ َّوَيْهِديِّإَلْيِهَّمْنّي ِنيب  عليهّّ–.ّوجاءّذكرّعيسى(22)﴾اْلم ْشِرِكيَنّماَّتْدع وه ْمِّإَلْيِهَّّللاَّ َّيْجَتِبيِّإَلْيِهَّمْنَّيشاء 

يبينّاشتراكّاألنبياءّفيّهذهّالسياقّبينّجملةّمنّاألنبياءّالذينّأرسلهمّهللاّتعالى،ّوهذاّالسياقّّ-السالم

أنهّشرعّفيّرسالةّالتوحيدّوالدعوةّإلىّهللاّتعالى،ّوهذاّماّأشارّإليهّعبدّالكريمّالخطيبّفيّتفسيرهّفقال)ّ

ىّبهّنوحا،ّوهوّالذيّجاءكمّبهّنبيكمّمحم د،ّوحياّ لكمّديناّهوّدينهّالذيّارتضاه،ّوهوّالدينّالذيّوص 

ّياء،ّإبراهيمّوموسى،ّوعيسى،ّعليهمّالسالم(.منّربه،ّوهوّماّوصىّبهّهللاّسبحانهّاألنب

ّتعالى:ّّّّّ ّوقوله ِّفيهِّ» َّتَتَفرَّق وا َّوال يَن ّالدِ  َّأِقيم وا َّأْن ّعليهمّ« ّأنبياءه ّبه ّوصىّهللاّسبحانه ّلما ّبيان هو

اهّالسالم،ّوهوّأنّيقيمواّالدين،ّوأنّيبل غوهّأقوامهم،ّوأنّيكونواّجميعاّعلىّهذاّالدين،ّدينّهللاّالذيّارتض

لهمّجميعا،ّوأالّيتفرقواّفيه،ّفيكونّلكلّنبي،ّولكلّقومّدين..ّإنّدينّهللاّواحد،ّهوّاإلسالم،ّكماّيقولّ

ْساَلم ّ﴾سبحانه: يَنِّعنَدّاللَّـِهّاإْلِ ّالدِ  ت،ّأمهاتهمّشت ىّودينهمّّ﴿ِّإنَّ وكماّجاءّفيّالحديث)ّاألنبياءّأبناءّعال 

زمةّألقوامهمّبإتباعّدينّهللاّهذاّاليوم،ّوهوّاإلسالمّالذيّكملّواحد(،ّوهذهّالوصاةّلَلنبياء،ّهيّوصاةّمل

ين(. ّ(23)بهّالد 

–وهيّالسورةّالثالثةّوالستينّفيّترتيبّالنزول،ّوقدّذكرّفيهاّسيدناّعيسىّالزخرفثمّتحدثناّسورةّّّّّّ

َّمْرَيَمَّمَثال ِّإذاَّقْوم كَّ﴿ّمرتينّفقالّتعالى:ّ-عليهّالسالم ِرَبّاْبن  وَنّ*َّوقال واَّأآِلَهت ناَّخْيٌرَّّوَلمَّاّض  ِمْنه َّيِصدُّ
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َّوَجَعْلن َّعَلْيِه َّأْنَعْمنا َّعْبٌد ِّإالَّ ّه َو ّ*ِّإْن َّخِصم وَن َّقْوٌم ّه ْم َّبْل َّجَدال  ِّإالَّ َّلَك َّضَرب وه  ّما ّه َو ِّلَبِنيَّأْم َّمَثال  اه 

ِّقرأّعّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-وذلكّأنّرسولّهللاّّ(24)﴾ِإْسراِئيلَّ وِنَّّللاَّ وَنِّمْنّد  لىّقريش:ِّإنَّك ْمَّوماَّتْعب د 

ّب ّالتعبير ّبدليل ّاألصنام، ّقصدت ّإنما ّواآلية ّفغضبوا، ّ...اآلية، َّجَهنََّم َّحَصب  ّما» ّفهمّ« ّكما ال

ْكَمِةَّوأِل َبيِ َنَّلك ْمَّلمَّاَّجاَءِّعيَسىِّباْلَبيِ َناِتَّقاَلَّقْدِّجْئت ك ْمِّباْلحِّ:﴿ّثمّذكرهّفيّقولهّتعالىّ(25)المشركونّمنها.

َّوَأِطيع ونِّ َّّللاََّ َّفاتَّق وا ِّفيِه َّتْخَتِلف وَن ّالَِّذي ِّباْلَبيِ ناِتّ(26)﴾َبْعَض ِّعيسى ّجاَء َّوَلمَّا ّجالله: ّجل  ّالحق يقول

لشريعة،ّأو:ّبالمعجزاتّأو:ّبآياتّاإلنجيلّأو:ّبالشرائعّالواضحاتّقاَلّلبنيّإسرائيل:َّقْدِّجْئت ك ْمِّباْلِحْكَمِةّبا

َّبْعَضّالَِّذيَّتْخَتِلف وَنِّفيِهّوهوّماّيتعلقّبأمورّالدين،ّوأماّماّيتعلقّ َّوأِل َبيِ َنَّلك ْم باإلنجيلّالمشتملّعليها

أنتمّأعلم ّ»ّ:-صل ىّهللاّعليهّوسلمّ-كماّقالّ-عليهمّالسالمّ-بأمورّالدنياّفليسّبيانهّمنّوظائفّاألنبياء

نياكم در،ّينبئّعنهّالمجيءّبالحكمة،ّكأنهّقيل:ّجئتكمّبالحكمةّألعلمكمّإياها،ّ،ّوهوّعطفّعلىّمق«بد 

وأل بي نّلكمّماّتختلفونّفيه،َّفاتَّق واَّّللاََّّفيّمخالفتيَّوَأِطيع وِنّفيماّأ بلغكمّعنّهللاّتعالى
(27)ّّ.ّ

ظّهناّأنّبينّوهيّالسورةّالرابعةّوالسبعونّفيّترتيبّالنزولّويلحّالمؤمنوّنثمّنجدّذكرهّفيّسورةّّّّّّ

ّقالّتعالى: ّالزخرفّعشرّسورّمنّحيثّالنزول، ّوبينّسورة ّالسورة ّآَية ّ﴿ّهذه َّوأ مَّه  َّمْرَيَم ّاْبَن َوَجَعْلَنا

ّذاِتَّقراٍرَّوَمِعينٍّ وأمهّوجعلهماّهللاّّ-عليهّالسالمّ-ذكرّفيّهذهّالسياقّعيسىّ(28)﴾َوآَوْيناه ماِّإلىَّرْبَوٍة

فإنّقلت:ّلوّقيلّآيتينّهلّكانّيكونّلهّفرادّاآليةّفيّالسياقّفقال:)ّآية،ّوقدّذكرّالزمخشريّسببّإ

ّمريمّولدتّمنّغيرّمسيس،ّوعيسىّروحّمنّهللاّألقيّإليها،ّوقدّتكلمّفيّالمهدّ وجه؟ّقلت:ّنعم،ّألن 

وكانّيحييّالموتىّمعّمعجزاتّأخر،ّفكانّآيةّمنّغيرّوجه،ّواللفظّمحتملّللتثنيةّعلىّتقديرَّوَجَعْلَناّ

ّ.ّ(29)َّمْرَيَمّآيةَّوأ مَّه ّآيةّثمّحذفتّاألولىّلداللةّالثانيةّعليها(اْبنَّ

والربوةّوالرباوةّفيّرائهماّالحركات،ّوقرئ:ّربوةّورباوة،ّبالضم،ّورباوةّبالكسرّوهيّاألرضّالمرتفعة.ّّّّّّّ

إلىّالسماءّواختلفّفيّهذهّالربوةّ:ّفقيل:ّهيّإيلياّأرضّبيتّالمقدس،ّوأنهاّكبدّاألرضّوأقربّاألرضّ

بثمانيةّعشرّميال:ّعنّكعب.ّوقيل:ّدمشقّوغوطتها.ّوعنّالحسن:ّفلسطينّوالرملة،ّوعنّأبىّهريرة:ّ
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ّمنّأرضّ ّالمستقر  ّهللا.ّوقيل:ّمصر.ّوالقرار: ّالتيّذكرها ّالربوة ّفإنها ّالرملةّرملةّفلسطين، ّهذه الزموا

ّالثما ّيعنيّأنهّألجل ّذاتّثمارّوماء. ّوعنّقتادة: ّمنبسطة. ّوالمعين:ّمستوية ّساكنوها. ّفيها ّيستقر  ر:

ّ.ّ(30)الماءّالظاهرّالجاريّعلىّوجهّاألرض

ّفيّالقسمّالمدني:ّ–عليهّالسالمّّ–وبعدّذلكّينتقلّالقرآنّالكريمّللحديثّعنّسيدناّعيسىّّّّّ

ّذكرّعيسىّّّّّ ّالبقرةفيّّ-عليهّالسالمّ–ويبدأ ّالسابعةّوالثمانونّفيّترتيبّالنزولّّّسورة وهيّالسورة

ِلَّوآَتْيناِّعيَسىّّ﴿فيّثالثّمواضعّمنهاّفأولهاّقولهّتعالى: َوَلَقْدّآَتْيناّم وَسىّاْلِكتاَبَّوَقفَّْيناِّمْنَّبْعِدِهِّبالرُّس 

ِسَّأَفك لَّماّجاَءك ْمّ وِحّاْلق د  ّاْسَتْكَبْرت ْمَّفَفِريقا َّكذَّْبت ْمَّوَفِريقا ّاْبَنَّمْرَيَمّاْلَبيِ ناِتَّوَأيَّْدناه ِّبر  م  ك  وٌلِّبماّالَّتْهوىَّأْنف س  َرس 

ّالسياقّتحدثّفيهّالحقّسبحانهّوتعالىّعنّمعجزاتّعيسىّ(31)﴾َتْقت ل ونَّ إجماال،ّّ-عليهّالسالمّ–وهذا

لقفا،ّنحوّذنبهّمنّالذنبّيقولّالبيضاويّفيّتفسيرهّلآليات:)ّقفاهّإذاّتبعه،ّوقفاهّبهّإذاّأتبعهّإياهّمنّا

ّواإِلخبارّ ّواألبرص، ّاألكمة ّالموتىّوإبراء ّالمعجزاتّالواضحاتّكإحياء ّاْلَبيِ ناِت َّمْرَيَم ّاْبَن ِّعيَسى َوآَتْينا

ّبالمغيبات.ّ

مّ ﴿ّوقوله:ّّّّّ ك  يقالَّهِوَيّبالكسرّهوىّإذاّأحبّوهوىّبالفتحّهوياّبالضمّإذاّسقط.ّ﴾ِّبماّالَّتْهوىَّأْنف س 

الهمزةّبينّالفاءّوماّتعلقتّبهّتوبيخا ّلهمّعلىّتعقيبهمّذاكّبهذاّوتعجيبا ّمنّشأنهم،ّويحتملّأنّّووسطت

يكونّاستئنافا ّوالفاءّللعطفّعلىّمقدر،ّاْسَتْكَبْرت ْمّعنّاإليمانّوإتباعّالرسل.َّفَفِريقا َّكذَّْبت ْمّكموسىّوعيسىّ

ّأوّللتفصيلَّوَفِريق ّالسالم،ّوالفاءّللسببية ّذكرّبلفظّعليهما ّوإنما ّالسالم، ّويحيىّعليهما ّكزكريا َّتْقت ل وَن ا 

المضارعّعلىّحكايةّالحالّالماضيةّاستحضارا ّلهاّفيّالنفوس،ّفإنّاألمرّفظيع.ّأوّمراعاةّللفواصل،ّأوّ

،ّلوالّأنيّأعصمهّمنكم،ّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-للداللةّعلىّأنكمّبعدّفيهّفإنكمّتحومونّحولّقتلّمحمد

َِّوماّأ ْنِزَلِّإَلْيناَّوماّّ﴿.ّوأماّالموضعّالثانيّقولهّتعالى:(32)حرتموهّوسممتمّلهّالشاةّولذلكّس ق ول واّآَمنَّاِّباّلِلَّ

ِهْمّوَنِّمْنَّرب ِّأ ْنِزَلِّإلىِّإْبراِهيَمَّوِإْسماِعيَلَّوِإْسحاَقَّوَيْعق وَبَّواأْلَْسباِطَّوماّأ وِتَيّم وسىَّوِعيسىَّوماّأ وِتَيّالنَِّبيُّ

َّله ّم ْسِلم ونَّ ْمَّوَنْحن  َّبْيَنَّأَحٍدِّمْنه  يشيرّالنصّلوحدةّدعوةّاألنبياءّجميعاّوفيّذلكّيقولّسيدّّ(33)﴾الّن َفرِ ق 
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تلكّالوحدةّالكبرىّبينّالرساالتّجميعا ،ّوبينّالرسلّجميعا ،ّهيّقاعدةّالتصورّاإلسالميّوهيّقطب:)ّ

ّالقائمةّعلىّدينّهللاّفيّاألرض،ّالموصولةّالتيّتجعلّمنّاألمةّالمسلمة،ّاألمةّالوا رثةّلتراثّالعقيدة

بهذاّاألصلّالعريق،ّالسائرةّفيّالدربّعلىّهدىّونور.ّوالتيّتجعلّمنّالنظامّاإلسالميّالنظامّالعالميّ

الذيّيملكّالجميعّالحياةّفيّظلهّدونّتعصبّوالّاضطهاد.ّوالتيّتجعلّمنّالمجتمعّاإلسالميّمجتمعا ّ

ْمَّعلىّ﴿ّ.ّوثالثّالمواضعّفقولهّتعالى:(34)سّجميعا ّفيّمودةّوسالم(مفتوحا ّللنا ْلناَّبْعَضه  َّفضَّ ل  ِتْلَكّالرُّس 

ْمَّدَرجاٍتَّوآَتْيناِّعيَسىّاْبَنَّمْرَيَمّاْلَبيِ ناِتَّوَأيَّْدناه ّ ْمَّمْنَّكلََّمَّّللاَّ َّوَرَفَعَّبْعَضه  ِسَّوَلْوّشاَءَّبْعٍضِّمْنه  وِحّاْلق د  ِبر 

ْمَّمْنّآمََّّللاَّّ  َّولِكِنّاْخَتَلف واَّفِمْنه  ّاْلَبيِ نات  ْمَّمْنَّكَفَرَّوَلْوَّّماّاْقَتَتَلّالَِّذيَنِّمْنَّبْعِدِهْمِّمْنَّبْعِدّماّجاَءْته م  َنَّوِمْنه 

ّماّي ِريدّ  َّّللاَََّّيْفَعل  ّ–حيثّبقيتّمنزلةّعيسىّ.وسياقّهذهّاآليةّمختلفّقليال(35)﴾شاَءَّّللاَّ َّماّاْقَتَتل واَّولِكنَّ

هذهّاآليةّكماّذكرّسيدّ،ّّو-والتفضيلّهناّنسبيّ–ومكانته،ّبلّضربّمثالّفيّالتفضيلّ–عليهّالسالم

فهيّتقررّّ-كماّأنهاّأفردتّجماعةّالرسلّوميزتهاّمنّبينّالناسّ-قطبّتلخصّقصةّالرسلّوالرساالت

ّتشيرّإلىّاختالفّأنّهللاّفضلّبعضّالرسلّعلىّبعضّوتذكرّبعضّأماراتّالتفضيلّوم ّثم ظاهره.

ّالمتعاقبة ّاألجيال ّمن ّبعدهم ّمن ّجاؤوا ّالبيناتّ-الذين ّجاءتهم ّما ّبعد ّبسببّهذاّّ-من ّاقتتالهم وإلى

ّاالختالف.

ْمَّعلىَّبْعضٍّ﴿ّّّّّّ ْلناَّبْعَضه  َّفضَّ ل  والتفضيلّهناّقدّيتعلقّبالمحيطّالمقدرّللرسول،ّوالذيّ﴾ِّتْلَكّالرُّس 

كأنّيكونّرسولّقبيلة،ّأوّرسولّأمة،ّأوّرسولّجيل،ّأوّرسولّاألممّكافةّفيّّتشملهّدعوتهّونشاطه،

ّذاتهاّ ّالرسالة ّيتعلقّبطبيعة ّكما ّألمته، ّأو ّلشخصه ّالتيّيوهبها ّبالمزايا ّيتعلق ّكذلك ّاألجيال.. جميع

ّومدىّشمولهاّلجوانبّالحياةّاإلنسانيةّوالكونية.

»ّوأشارّإشارةّعامةّإلىّمنّسواهما:ّ-يهماّالسالمعلّ-وقدّذكرّالنصّهناّمثالينّفيّموسىّوعيسىّّّّّ

ْمَّمْنَّكلََّمَّّللاَّّ  ْمَّدَرجاتٍّّ-ِمْنه  وِحّاْلق د سِّّ-َوَرَفَعَّبْعَضه  وحينّيذكرّ«َّوآَتْيناِّعيَسىّاْبَنَّمْرَيَمّاْلَبيِ ناِتَّوَأيَّْدناه ِّبر 

ّإلىّموسى ّالرسلّينصرفّالذهن ّمن ّهللاّألحد ّالسالمّ-تكليم ّوذكرّّوّ-عليه ّباسمه. ّيذكره ّلم ّثم من
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وهكذاّيردّاسمهّمنسوبا ّإلىّأمهّفيّأغلبّالمواضعّالقرآنية،ّوالحكمةّفيّّ-عليهّالسالمّ-عيسىّبنّمريم

ّ-وبنوتهّهللّ-عليهّالسالمّ-هذاّواضحة،ّفقدّنزلّالقرآنّوهناكّحشدّمنّاألساطيرّالشائعةّحولّعيسى

عليهّّ-وتّوالناسوت،ّوأماّالبيناتّالتيّآتاهاّهللاّعيسىأوّعنّازدواجّطبيعتهّمنّالالهّ-سبحانهّوتعالى

ّذكرهاّّ-السالم ّوالتيّورد ّعلىّيديه، ّتشملّالخوارقّالتيّأجراها ّكما ّعليه، فتشملّاإلنجيلّالذيّنزله

مفصلةّفيّمواضعهاّالمناسبةّمنّالقرآن،ّتصديقا ّلرسالتهّفيّمواجهةّبنيّإسرائيلّالمعاندين!ّولمّيذكرّ

ّ.(36)ألنّالخطابّموجهّإليهّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-النصّهناّمحمدا

ّالثانيةّفيّالقسمّالمدنيّالذيّأشارتّلقصتهّّّّّ ّالسورة فقدّّسورةّآلّعمرانفهيّّ–عليهّالسالمّ–وأما

ر ِكِّبَكِلَمٍةّّ﴿ذكرّفيّالسورةّفيّخمسةّمواضع:ّاألولّفيّقولهّتعالى: َّّللاََّّي َبشِ  إْذّقاَلِتّاْلَمالِئَكة َّياَّمْرَيم ِّإنَّ

ّالنَّّ ِبيَنّ*َّوي َكلِ م  ْنياَّواآْلِخَرِةَّوِمَنّاْلم َقرَّ َّمْرَيَمَّوِجيها ِّفيّالدُّ ِّعيَسىّاْبن  اَسِّفيّاْلَمْهِدَّوَكْهال ِّمْنه ّاْسم ه ّاْلَمِسيح 

اِلِحيَنّ ٌةّم َخاِلَفٌةِّلْلم ْعَتاِدِّفيَّتْكِويِنّاْلَجِنيِنَّأْيّ(37)﴾َوِمَنّالصَّ ِّعيَسىِّبَكِلَمٍةّم َراٌدِّبِهَّكِلَمٌةَّخاصَّ ،َّّوْصف 

َّمْرَيَمَّعبََّرَّعِنّاْلَعَلِمَّواللََّقِبّ ِّعيَسىّاْبن  ْعَتاَدِة.َّوَقْول ه :ّاْسم ه ّاْلَمِسيح  وِنّاأْلَْسَباِبّاْلم  ّْسِم.َواْلَوْصِفِّباالِِّبد 

ّاْلم فِّ َّفَظاِهٌر،َّوَأمَّاّاْلَوْصف  َّواْلَعَلم  ِّلَثاَلَثِتَهاَّأَثر اِّفيَّتْمِييِزّاْلم َسمَّى،َّفَأمَّاّاللََّقب  اِمِعيَنّأِلَنَّ ّالسَّ ِّللنََّسِبَّفَِلَنَّ يد 

ِّفيّالنََّسِبِّإمَّاِّلْلَجْهِلِّباأْلَِبَّتَعاَرف واِّذْكَرّاْسِمّاأْلَِبِّفيِّذْكِرّاأْلَْعاَلِمِّللتَّْمِييِزَّوه َوّاْلمّ  ّاأْل مُّ ،َّوت ْذَكر  َتَعاَرف 

ْفَياَن،ّ ّْبِنَّأِبيّس  ْفَياَنِّفيَّزَمِنّم َعاِوَيَة َّقْبلَّأْنّي ْلَحَقِّبَأِبيّس  َميََّة ّبنّس  ِهَّكَقْوِلَّبْعِضِهْم:ِّزَياد  ّأِل مِ  َوِإمَّاّأِلَنَّ

اَّكَقْوِلِهمّْ ِّبَمْعَنىَّمْفَخر اَّعِظيم  َّكِلَمٌةِّعْبَراِنيٌَّة ّاْلَعَرِب.ّواْلَمِسيح  ْنِذِرَّمِلك  ّاْلم  وّْبن  ِّهْنٍد،َّوه َوَّعْمر  وّاْبن  :َّعْمر 

ّالَِّذيَّأَمَرَّّللاَّ ّم وَسىَّأْنّ ّاْلم َعطَّر  ْهِنّاْلَمْسَحِةَّوه َوّالزَّْيت  وٌحِّبد  َبه َّّيتَِّخَذهّ اْلَوْصِف.َّوَمْعَنىَّمِسيٍحَّمْمس  ِلَيْسك 

َّيْمَسحّ  َّبِنيِّإْسَراِئيَل ِّلَبِنيِّإْسَراِئيَل،َّوَصاَرْتَّكَهَنة  َّكاِهن ا َّجَعَله  وَنِّحيَنَما َّهار  َّمْنَّعَلىَّرْأِسَّأِخيِه ِّبِمْثِلِه وَن

ْمَّعَلْيِهْمِّمْنَّعْهِدَّشاِوَلّاْلَمِلِك. ّي َملِ ك وَنه 
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مِ يَّّّّّّ ِّعيَسىّس  َّأنَّ اَّعَلْيِهَّّفي ْحَتَمل  َّتَهكُّم  َّأنَّه َّلَقٌبَّلقََّبه ِّبِهّاْلَيه ود  ِبَهَذاّاْلَوْصِفَّكَماّي َسمُّوَنِّبَمِلٍكَّوي ْحَتَمل 

َّهَذاّاْلَوْصِفّ َّغَلَبَّعَلْيِهِّإْطاَلق  َّأْنَّيِصيَرَّمِلك اَّعَلىِّإْسَراِئيَلّث مَّ ْمّوَِّإِذّاتََّهم وه ِّبَأنَّه ّي َحاِول  اْشت ِهَرَّبْعَدَّبْيَنه 

َيِّبِهِّفيّاْلق ْرآِن. مِ  َّذِلَك،َّفِلَذِلَكّس 

َّوْصٌفّم ْشَتقٌّّّّّّّ َّوِهَي ّاْلَقْوِم، َّبْيَن َّواْلَكَراَمة  َّعَلىّاأْلَْمَثاِل، م  ّالتََّقدُّ َّوِهَي: ّذ وّاْلَوَجاَهِة ّاْلَوْجِهَّواْلَوِجيه  ِّمَن

ّأَْعَضاِئِهّ ْدَراِكَّوَتْصِريِفّاأْلَْعَماِل،َّفأ ْطِلَقّاْلَوْجه َّعَلىِّلإْلِْنَساِنَّوه َوَّأْفَضل  َهاِّلَوَساِئِلّاإْلِ الظَّاِهَرِةِّمْنه ،َّوَأْجَمع 

ْيِءَّعَلىَّطِريَقِةّااِلْسِتَعاَرةِّ ِلّالشَّ ّ.(39)َأوَّ

ِّعيسىِّمنّْ﴿ّوبعدّذلكّتقصّلناّسورةّآلّعمرانّخبرهّمعّقومهّفقالّتعالى:ّّّّ ّاْلك ْفَرّقاَلَّفَلمَّاَّأَحسَّ م  ه 

ِّبَأنَّاّم ْسِلم ونَّ َِّواْشَهْد ِّباّلِلَّ ِّآَمنَّا َّّللاَّ َّأْنصار  ِّقاَلّاْلَحواِريُّوَنَّنْحن  ،ّولماّأحسّمنّ(40)﴾َمْنَّأْنصاِريِّإَلىَّّللاَّ

جماعةّمنهمّالكفرّبعدّدعوتهمّطلبّالمناصرةّمنّأتباعه،ّوتكونّالنصرةّمنّخاللّالدعوةّإلىّالدين،ّ

َّواَلَزم وهّ َوالّْ ِّبِه ّآَمن وا ّالَِّذيَن اَلم : ّالسَّ َّعَلْيِه ِّعيَسى، ّأِلَْصَحاِب َّلَقٌب ّعمرانّ(41)َحَواِريُّوَن: ّآل ّسورة ّوتنتقل ،

ر َكِّمَنّ﴿ّللحديثّعنّنهاياتّالقصةّفيّقولهّتعالى: َّوم َطهِ  ِإْذّقاَلَّّللاَّ ّياِّعيسىِّإنِ يّم َتَوفِ يَكَّوراِفع َكِّإَليَّ

َّمْرِجع ك ْمَّفأَّالَّذِّ ِّإَليَّ واِّإلىَّيْوِمّاْلِقياَمِةّث مَّ ّالَِّذيَنّاتََّبع وَكَّفْوَقّالَِّذيَنَّكَفر  واَّوجاِعل  ْنت ْمّيَنَّكَفر  َّبْيَنك ْمِّفيماّك  ْحك م 

ونّاختلفّالمفسّر،ّوذكرّابنّعطيةّفيّتفسيرهّنبذةّعنّخالفّالمفسرينّفيّاآلية،ّفقدّ(42)﴾ِفيِهَّتْخَتِلف ونَّ

ّ.(43)فيّهذاّالت وفي،ّفقالّالربيع:ّهيّوفاةّنوم،ّرفعهّهللاّفيّمنامه

وذكرّابنّالجوزيّفيّالتوفيّالمذكورّفيّاآليةّقوالن:ّأحدهما:ّأنهّالرفعّإلىّالسماء.ّوالثاني:ّأنهّّّّّّ

«ّيكمتوف»ّالموت.ّفعلىّالقولّاألولّيكونّنظمّالكالمّمستقيما ّمنّغيرّتقديمّوالّتأخير،ّويكونّمعنى

ّوابنّ ّوابنّجريج، ّقولّالحسن، ّهذا ّمنّغيرّأنّينالّمنكّاليهودّشيئا ، ّتاما  قابضكّمنّاألرضّوافيا 

ّأي:ّ َّعَلْيِهْم، ِقيَب ّالرَّ َّأْنَت ْنَت ّك  َّتَوفَّْيَتِني َّفَلمَّا ّتعالى: ّقوله ّالوجه ّلهذا ّيشهد ّومما ّالفراء. ّواختاره قتيبة،

اّبدلواّبعدّرفعه،ّالّبعدّموته.ّوعلىّالقولّالثانيّيكونّفيّرفعتنيّإلىّالسماءّمنّغيرّموت،ّألنهمّإنم
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ّومطهِ ركّمنّالذينّكفروا،ّومتوفيكّبعدّذلك،ّهذاّقولّالفراء،ّ اآليةّتقديمّوتأخير،ّوتقديره:ّإنيّرافعكّإليَّ

ّ.(44)والزجاجّفيّآخرين.ّفتكونّالفائدةّفيّإعالمهّبالتوفيّتعريفهّأنّرفَعهّإلىّالسماءّالّيمنعّمنّموته

ّالموضعّولعلّذلكّفيهّردّّّّّّ ّخلقهّفيّالموضعّالالحقّلهذا ّآلّعمرانّلمعجزة وأشارتّكذلكّسورة

َِّكَمَثِلّ﴿ّفخلقهّمعجزةّقالّتعالى:ّ–عليهّالسالمّّ–علىّكلّمنّيشككّبرفعّعيسى َّمَثَلِّعيَسىِّعْنَدَّّللاَّ ِإنَّ

ْنّ َّقاَلَّله ّك  َّخَلَقه ِّمْنّت َراٍبّث مَّ ﴾.ّوتختمّسورةّآلّعمرانّالحديثّعنهّبذكرهّفيّجملةّاألنبياءَّفَيك ونّ آَدَم

ّ ّتعالى:﴿ ّحيثّقال َّوِإْسحاَقّوالمرسلين َّوِإْسماِعيَل ِّإْبراِهيَم َّعلى ّأ ْنِزَل َّوما َّعَلْينا ّأ ْنِزَل َّوما ِ ِّباّلِلَّ ّآَمنَّا ق ْل

َّله ّم ْسِلم ونََّوَيْعق وَبَّواأْلَْسباِطَّوماّأ وِتَيّم وسىَّوِعيسىَّوالنَّبِّ ْمَّوَنْحن  َّبْيَنَّأَحٍدِّمْنه  ّ﴾ّ.يُّوَنِّمْنَّربِ ِهْمّالّن َفرِ ق 

ِّمَنّالنَِّبيِ يَنّ﴿ّسورةّاألحزابّفيّقولهّتعالى:وثالثّالسورّالمدنيةّحديثاّعنّقصتهّهيّّّّّّّ َّأَخْذَنا َوِإْذ

َّوم وَسىّوَّ َّوِإْبَراِهيَم ّن وٍح َّوِمْن َّوِمْنَك ْم ِّميَثاَقه  َّغِليظ ا ِّميَثاق ا ْم ِّمْنه  َّوَأَخْذَنا َّمْرَيَم ّّو(45)﴾ِعيَسىّاْبِن اآلخذّهوّ،

الحقّسبحانه،ّوالمأخوذّمنهّهمّالنبيون،ّوالميثاق:ّالعهدّالموثَّق،ّوالعهدّتعاهدّوتعاقدّبينّطرفينّعلىّ

أوال ؛ّألنّالواوّهناّعادةّالّّ-مَصلَّىَّّللاَّ َّعَلْيِهَّوَسلَّّّ-أمرّي حقِ قّالصالحّعندهماّمعا ،ّوتقديمّذكرّمحمد

تقتضيّترتيبا ّوالّتعقيبا ،ّإنماّهيّلمطلقّالجمع،ّثمّقدمّرسولّهللاّألنهّالمخاطبّبهذاّالكالم،ّومنّإكرامهّ

ّبالذكرّهناّنوحا ؛ّألنهّاألبّالثانيّللبشر،ّثمّإبراهيمّ هللاّلرسولهّأْنّيبدأّبهّفيّمثلّهذاّالمقام،ّثمّيخصُّ

رّعالقتهّبالكعبةّوَرْفعّوموسىّوعيسى،ّفإب راهيم،ّألنّالعربّكانتّتؤمنّبه،ّوتعلمّأنهّأبوّاألنبياء،ّوت قدِ 

ّديانتانّ ّوالمسيحية ّاليهودية ّألن ّوعيسى؛ ّوغيرها.وموسى عي ّوالسَّ ّالذَّْبح ّمسألة ّفي ّقدوة ّوأنه قواعدها،

هماّأهلّالكتابّالذينّمعاصرتانّلدعوةّرسولّهللا،ّحيثّكانّاليهودّفيّالمدينة،ّوالنصارىّفيّنجران،ّّو

كانّبينهمّوبينّرسولّهللاّمواقفّشتى،ّوكانتّلهمّفيّالجزيرةّالعربيةّالسيادةّالعلميةّوالسيادةّاالقتصاديةّ

ّ.ّ(46)والسيادةّالعمرانيةّوالسيادةّالحربية،ّوكأنهمّهمّأصحابّهذهّالبالد

ّتأتيّّّّّّ ّالنساءثم ّوالتسعونّفيّترتيبّالّسورة ّالثانية ّعيسىوهيّالسورة ّذكرّفيها عليهّّ-نزولّوقد

َِّوَماَّقَتل وه َّوَماّّ﴿فيّأربعةّمواضعّقالّتعالى:ّ-السالم وَلَّّللاَّ َوَقْوِلِهْمِّإنَّاَّقَتْلَناّاْلَمِسيَحِّعيَسىّاْبَنَّمْرَيَمَّرس 
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ّمَّ ِّمْنه  َّلِفيَّشكٍ  ِّفيِه ّاْخَتَلف وا ّالَِّذيَن َّوِإنَّ ْم َّله  بِ َه ّش  َّوَلِكْن َّقَتل وه َّصَلب وه  َّوَما ّالظَّنِ  ّاتِ َباَع ِّإالَّ ِّعْلٍم ِّمْن ِّبِه ْم َّله  ا

مهدتّسورةّالنساءّمنّخاللّمواضعّورودّعيسىّلنهاياتّالقصةّفيّالقرآنّوهيّالسورةّالتيّّ(47)﴾َيِقين ا

ينّولماّبومناسبةّهذهّاآلياتّلماّقبلهاّماّذكرهّالبقاعي:ّّ–عليهّالسالمّ–ذكرتّنهاياتّقصةّسيدناّعيسى

ّلهّ ّفقالّمعظما  ّأكبرّمنّالقتل، ّوالفتنة ّبالبهتانّالذيّهوّسببّالقتل، ّبقتلّاألنبياءّبينّكفرهم كفرانهم

ّعليهّ ّكموسى ّمعين ّبنبي ّالكفر ّعلى ّاجترائهم ّسبب ّهو ّالذي ّالمطلق ّأي ّوبكفرهم{ ّالعامل:} بإعادة

لكّقال:}ّوقولهمّعلىّالصالةّوالسالم،ّوعلىّالقذف،ّليكونّبعضّكفرهمّمعطوفا ّعلىّبعضّآخر،ّولذ

ّبأنواعّ ّللعبادة ّمالزمة ّوأنها ّمنّالكراماتّالدالةّعلىّبراءتها ّأيّبعدّعلمهمّبماّظهرّعلىّيديها مريم{

الطاعات}ّبهتانا ّعظيما ّ{ّثمّعلمهمّبماّلمّينالواّمنّقتلّأعظمّمنّجاءّمنّأنبيائهمّبأعظمّماّرأواّمنّ

السالم،ّثمّبادعائهمّلقتلهّوصلبهّافتخارا ّبهّمعّشكهمّاآلياتّمنّبعدّموسىّوهوّعيسىّعليهماّالصالةّّو

ّ.(48)فيهّفقال:}ّوقولهمّإناّقتلناّالمسيح{ّثمّبينهّبقوله:}ّعيسىّابنّمريم{ّثمّتهكمواّبهّبقولهم}ّرسولّهللا{

ّعيسىّّّّّ ّلبشرية ّالقرآنّالكريم ّأشار ّالسالمّ–كما ّفقالّتعالى:ّ–عليه ّالسورة َّيْسَتْنِكَفّ﴿ّفيّهذه َلْن

َّوَيْسَتْكبِّا ِّعَباَدِتِه َّعْن َّيْسَتْنِكْف َّوَمْن ب وَن ّاْلم َقرَّ ّاْلَماَلِئَكة  َّواَل ِ ّّلِلَّ ا َّعْبد  َّيك وَن َّأْن ِّإَلْيِهّْلَمِسيح  ر ه ْم َّفَسَيْحش  ْر

ا ّ.(49)﴾َجِميع 

وهيّالسورةّالثانيةّعشرةّبعدّّسورةّالمائدةفيّّ–عليهّالسالمّ–وينتقلّبناّالحديثّعنّقصةّعيسىّّّّّ

المائةّنزوال،ّوهيّأكثرّسورةّوردّفيهاّذكرهّحيثّذكرّفيهاّتسعّمراتّوحدهاّوهيّمنّالسورّالتيّتحدثتّ

َلَقْدّعنّنهاياتّالقصةّومعجزةّالمائدةّفوردّفيهاّمنّأحداثّّقصتهّماّلمّيردّفيّغيرها،ّقالّتعالى:﴿ّ

َّّللاََّّ َِّشْيئ اِّإْنَّأَراَدَّأْنّي ْهِلَكّاْلَمِسيَحّاْبَنَّمْرَيمََّّكَفَرّالَِّذيَنَّقال واِّإنَّ ِّمَنَّّللاَّ َّمْرَيَمّق ْلَّفَمْنَّيْمِلك  ّاْبن  ّه َوّاْلَمِسيح 

َّمْرَيَمّ﴿ّ،ّويبينّبشريةّكلّمنّالمسيحّوأمهّفقالّتعالى:(50)﴾َوأ مَّه َّوَمْنِّفيّاأْلَْرِضَّجِميع اّ ّاْبن  َماّاْلَمِسيح 

ّاآْلِّإالَّّرَّ م  َّله  يَقٌةَّكاَناَّيْأك الِنّالطَّعاَمّاْنظ ْرَّكْيَفّن َبيِ ن  َّوأ مُّه ِّصدِ  ل  وٌلَّقْدَّخَلْتِّمْنَّقْبِلِهّالرُّس  ّاْنظ ْرّس  ياِتّث مَّ

َيَمِّإْذّقاَلَّّللاَّ ّياِّعيَسىّاْبَنَّمرّْفقالّتعالى:﴿ّكماّتحدثّفيّهذهّالسورةّعنّمعجزاتهّّ.(51)﴾َأنَّىّي ْؤَفك ونَّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

617 

ّوَّ َّوَكْهال  ّالنَّاَسِّفيّاْلَمْهِد ِسّت َكلِ م  ّاْلق د  وِح ِّبر  َّأيَّْدت َك ِّإْذ َّوَعلىّواِلَدِتَك ِّنْعَمِتيَّعَلْيَك ّاْلِكتاَبّاْذك ْر َّعلَّْمت َك ِإْذ

ِّبِإذّْ ّالطَّْيِر َّكَهْيَئِة ّالطِ يِن ِّمَن َّتْخل ق  َّوِإْذ ْنِجيَل َّواإْلِ َّوالتَّْوراَة ِّبِإْذِنيَّوت ْبِرئ َّواْلِحْكَمَة َّطْيرا  َّفَتك ون  ِّفيها ِنيَّفَتْنف خ 

ّاْلَمْوتىِّبِإْذِنيّ ّ.(52)﴾اأْلَْكَمَهَّواأْلَْبَرَصِّبِإْذِنيَّوِإْذّت ْخِرج 

كماّذكرتّهذهّالسورةّمعجزةّمنّمعجزاتهّطلبهاّمنهّبنوّإسرائيلّوهيّمعجزةّالمائدة،ّوالتيّاختلفّّّّّّ

أنهاّنزلت،ّقالهّالجمهور،ّوقدّذكرتّرواياتّفيّّالقولّاألول:ّ؟ّعلىّقولين:ّهلّنزلتّأمّالالمفسرونّ

:ّأنهاّلمّتنزل،ّروىّقتادةّعنّالحسنّأنّالماِئدةّلمّتنزل،ّألنهّوالقولّالثانينزولهاّالّتخلوّمنّالضعف،ّ

ِّمْنك ْمَّفِإنِ يّأ َعذِ ب ه َّعذابا ّالّأّ  َعذِ ب ه َّأَحدا ِّمَنّاْلعاَلِميَنّقالوا:ّالّحاجةّلناّلماّقالّهللاّتعالى:َّفَمْنَّيْكف ْرَّبْعد 

ّعليهم،ّ ّفعرضها ّالطعام، ّمن ّألواٌن ّعليها ّمائدة ّأ نزلت ّقال: ّمجاهد، ّعن ّنجيح ّأبي ّابن ّوروى فيها.

ّمثٌلّضربهّهللاّتعالىّ ّفلمّتنزل.ّوروىّليثّعنّمجاهدّقال:ّهذا ّفأبوها ّأنهّالعذابِّإنّكفروا، وأخبرهم

ّلينهاهمّ ّواألولّأصحلخلقه، ّينزلّعليهمّشيء، ّولم ّاآلياتّألنبيائه، ّ(53)عنّمسألة َقاَلّّقالّتعالى:﴿.

ِلَناَّوآخِّ اّأِلَوَّ َّلَناِّعيد  َماِءَّتك ون  َّمْرَيَمّاللَّه مََّّربََّناَّأْنِزْلَّعَلْيَناَّماِئَدة ِّمَنّالسَّ ْقَناَّوَأْنَتِّعيَسىّاْبن  ِرَناَّوآَية ِّمْنَكَّواْرز 

َّيْكفّ  َّفَمْن َّعَلْيك ْم ل َها ّم َنزِ  ِّإنِ ي َّّللاَّ  َّقاَل *ّ ّالرَّاِزِقيَن ِّمَنَّخْير  ا َّأَحد  ّأ َعذِ ب ه  ّاَل َّعَذاب ا ّأ َعذِ ب ه  َّفِإنِ ي ِّمْنك ْم َّبْعد  ْر

ّ.(54)﴾اْلَعاَلِمينَّ

وهيّالسورةّالثالثةّّسورةّالتوبةفيّّ-عليهّالسالمّ-ثمّيختمّالقرآنّالحديثّعنّقصةّسيدناّعيسىّّّّّ

ّع َزْيٌرّابّّْ﴿عشرّبعدّالمائةّنزوالّقالّتعالى: ْمَّوقاَلِتّاْلَيه ود  ِّذِلَكَّقْول ه  َّّللاَّ ّاْبن  َِّوقاَلِتّالنَّصارىّاْلَمِسيح  َّّللاَّ ن 

م َّّللاَّ َّأنَّىّي ْؤَفك ونَّ ّقاَتَله  واِّمْنَّقْبل  َنَّقْوَلّالَِّذيَنَّكَفر  وِنّ*ِبَأْفواِهِهْمّي ضاِهؤ  ْمَّأْرَباب اِّمْنّد  اتََّخذ واَّأْحَباَره ْمَّور ْهَباَنه 

َِّواْلَمِسي وَنَّّللاَّ ْبَحاَنه َّعمَّاّي ْشِرك  ّه َوّس  اّاَلِّإَلَهِّإالَّ اَّواِحد  واِّإَله  ِّلَيْعب د  واِّإالَّ ّ.(55)﴾َحّاْبَنَّمْرَيَمَّوَماّأ ِمر 

ّ
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-تنوعتّمصادرّالمفسرينّفيّموضوعاتّالقصصّالقرآني،ّويظهرّمنّخاللّقصةّسيدناّعيسىّّّّّ

ّالسالم ّمجرياتّالقصةّّ-عليه ّودالالتّالنصّفيّفهم ّالكريم ّعلىّالقرآن ّمنّاعتمد ّالتنوعّفمنهم هذا

ثل:ّجامعّوأحداثها،ّومنهمّمنّاعتمدّعلىّالمروياتّالحديثيةّفيّبعضّمواطنّالقصةّكالتفاسيرّاألثريةّم

البيانّللطبري،ّوالدرّالمنثورّللسيوطيّوغيرها،ّواستندّفريقّمنهمّعلىّالعهدّالجديد،ّواإلسرائيلياتّفيّ

التعاطيّمعّأحداثّالقصةّكابنّعاشورّفيّالتحريرّوالتنوير،ّوالبقاعيّفيّنظمّالدررّوأبيّالسعودّفيّ

ّإرشادّالعقلّالسليمّوغيرهم.ّ

 ن في مواطن االتفاق واالختالفالمطلب الثالث: اتجاهات المفسري

ّالمفسرينّّّّّّ ّاتفاق ّمواطن ّالمطلب ّهذا ّفي ّسأبين ّالمفسرين ّعند ّالقصة ّمصادر ّعن ّالحديث بعد

ّ.-عليهّالسالمّ–واختالفهمّفيّقصةّسيدناّعيسى

معظمّمجرياتّالقصةّهيّمواطنّاتفاقّبينّالمفسرين،ّوتعاملّمواطن اتفاق المفسرين في القصة:  •

ّالمفسرونّ كسائرّالقصصّفيّالقرآنّالكريمّمنّخاللّآياتها،ّومواضعّورودهاّوتفسيرهاّمنّمعها

 خاللّمدلوالتّألفاظهاّوماّجاءّفيهاّمنّنصوصّحديثية.ّّ

وقبلّعرضّمسائلّالخالفّفيّقصته،ّينبغيّاإلشارةّإلىّّمواطن اختالف  المفسرين في القصة: •

لقرآنّالكريم،ّومنّأبرزّمواطنّاالختالفّأنهاّمسائلّاجتهاديةّذكرتّفيّقصتهّبصورةّإجماليةّفيّا

ّبينّالمفسرين:ّ-عيسىّعليهّالسالمّ–فيّقصة

مدةّالحملّوهوّماّأشارتّلهّآياتّسورةّمريمّفيّقولهّتعالى"ّفحملتهّ"ّفقدّاختلفّّأوال: بدايات القصة:

ّالمفسرونّفيّمقدارّالحملّعلىّسبعةّأقوال:ّ

والمعنى:ّأنهّماّطالّحملها،ّوليسّالمرادّأنهاّوضعتهّ:ّأنهاّحينّحملتّوضعت،ّقالهّابنّعباس،ّأحدها

َّفاْنَتَبَذْتِّبِه،ّوهذاّيدلّعلىّأنّبينّالحملّوالوضعّوقتا ّيحتملّ فيّالحال،ّألنّهللاّتعالىّيقول:َّفَحَمَلْته 

ّاالنتباذّبه.ّ
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ّأنهاّحملتهّتسعّساعات،ّووضعتّمنّيومها،ّقالهّالحسن.ّّوالثاني:

ّسعيدّبنّجبير،ّوابنّالسائب.ّتسعةّأشهرّقالهّوالثالث:

رّفيّساعة،ّووضعتهّفيّساعة،ّقالهّمقاتلّبنّسليمان.ّوالرابع: ّثالثّساعات،ّحملتهّفيّساعة،ّوصوِ 

ّثمانيةّأشهر،ّفعاش،ّولمّيعشّمولودّقطّلثمانيةّأشهر،ّفكانّفيّهذاّآية،ّحكاهّالزجاج.ّوالخامس:

ّفيّستةّأشهر،ّحكاهّالماوردي.ّّوالسادس:

ّ.ّوالذيّيرجحهّالباحثّأنّمدةّالحملّكانتّطبيعية.(56)ساعةّواحدة،ّحكاهّالثعلبيّفيّوالسابع:

ّهوّوقتّمجيءّروحّالقدسّإليها؟ّومنّّّّّّّ ّما ّالمفسرونّفيّقصته: ومنّالمسائلّالتيّاختلفّفيها

الذيّنادهاّمنّتحتهاّ؟ّوهناكّبعضّالمسائلّالمسكوتّعنهاّفيّشريعتناّوذكرتهاّمصادرّأهلّالكتابّ

ّ،ّومتىّبدأتّدعوتهّ؟ّورحلتهّمعّأمهّإلىّمصر.ّ-عليهّالسالمّ–ومنها:ّختانّالمسيح

﴾منّخاللّالقرآنّكماّفيّقولهّتعالى:ّيا: نهاية قصتهثان َتَوفِ يَكَّوَراِفع َكِّإَليَّ ّ﴿ِّإْذَّقاَلّاللَّـه َّياِّعيَسٰىِّإنِ يّم 

والخالفّفيّحصولّالوفاةّثمّالرفع،ّأوّفيّاآليةّفيهاّتقديمّوتأخير،ّوالذيّيترجحّهوّالرفعّبعدّالنوم،ّ

َّيَتَوفَّىّاأْلَنف َسِّحيَنَّمْوِتَهاّبمعنىّالنومّكماّفيّقولهّتعالى:وذلكّألنّالقرآنّالكريمّاستخدمّالوفاةّ ﴿ّاللَّـه 

ّاأْل ْخَرٰىِّإَلٰىَّأَجٍلّمُّسَّ ّالَِّتيَّقَضٰىَّعَلْيَهاّاْلَمْوَتَّوي ْرِسل  ِلَكَّوالَِّتيَّلْمَّتم ْتِّفيَّمَناِمَهاَّّفي ْمِسك  ِّفيّذَٰ مًّىِّّإنَّ

َّيَتَفكَّّ َّجَرْحت مِّبالنََّهاِر﴾ّوفرقّالدكتورّآَلَياٍتّلِ َقْوٍم َّما َّوَيْعَلم  ّالَِّذيَّيَتَوفَّاك مِّباللَّْيِل وَن﴾ّوقولهّتعالى:﴿َّوه َو ر 

فاضلّالسامرائيّبينّالموتّوالوفاة،ّفالوفاةّهيّقطعّالتصرفّبالحركاتّاإلراديةّكالنومّمثال،ّوأماّالموتّ

زولهّفيّآخرّالزمان،ّوالجمهورّعلىّنزوله،ّوخالفّوقدّاختلفّأيضاّفيّنّفداللةّقطعيةّعلىّالموت،

ّصاحبّالمنارّفيّذلك.ّ

:﴿ِّإْذَّقاَلّاْلَحَواِريُّوَنَّياِّعيَسىّاْبَنَّمْرَيَمَّهْلّكماّفيّقولهّتعالىّثالثا: خالفهم في وقوع معجزة المائدة له

َماِءّ َنّالسَّ َلَّعَلْيَناَّماِئَدة ّمِ  نت مّمُّْؤِمِنيَنّ﴾َيْسَتِطيع َّربَُّكَّأنّي َنزِ  وقدّسبقّالحديثّعنهاّّ(57)َقاَلّاتَّق واّاللَّـَهِّإنّك 

ّعندّالحديثّعنّمعجزاتهّعلىّقولين:ّفالجمهورّعلىّوقوعها،ّوالرأيّاآلخرّعلىّعدمّوقوعها.
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 المطلب الرابع: الضوابط المنهجية لتقويم التفاسير في التعاطي مع القصص

يّالقصصّالقرآني،ّكانّالّبدّمنّوجودّضوابطّمنهجيةّتحكمّهذهّومنّخاللّالنظرّفيماّيكتبّفّّّّّ

الكتاباتّيجتمعّعليهاّالمفسرون،ّويسيرّعليهاّالباحثونّفيّالقصصّالقرآني،ّويمكنّأنّنستخلصّهذهّ

ّالضوابطّبماّيأتي:ّ

ّوباألول ّالقرآنية، ّالقصة ّمنّخالل ّالكريم ّالقرآن ّالعظمىّمن ّوغايته ّالكريم ّالقرآن ّإدراكّمقاصد ذلكّ:

ّيصلّالمتدبرّللقرآنّالكريمّإلىّهداياتّالقرآنّالكريم.

:ّجمعّمواضعّورودّالقصةّالقرآنيةّفيّالقرآنّالكريمّحسبّترتيب)ّالمصحف(ّومقارنتهّمعّترتيبّالثاني

ّ)ّالنزول(،ّليصارّلترتيبّأحداثّالقصةّوفقّتسلسلّأحداثها.

ّالل::ّاالعتمادّّفيّاستقصاءّأحداثّالقصصّالقرآنيّمنّخالثالث

المصادرّاألثريةّفيّالقصصّالقرآني،ّفنعتمدّعلىّماّذكرهّّالقرآنّالكريمّمنّأحداثّالقصةّوماّّ -1

 .-صلىّهللاّعليهّوسلمّ–ثبتّعنّالنبي

المصادرّاللغويةّمنّخاللّدالالتّاأللفاظّومراعاةّعلومّاللغةّالمختلفةّكالنحوّوالصرفّوالبالغةّ -2

 بعلومها.

السياقّالقرآنيّللقصةّالقرآنيةّوذلكّمنّخاللّسياقهاّالعام)ّسياقّالسورةّالتيّوردتّفيهاّالقصةّّ -3

 وجوهاّالعام(ّوسياقهاّالخاص.ّ

 معرفةّمنهجّالمفسرّومصادرّتفسيرهّعموماّيساعدّعلىّضبطّاتجاهّالتفسيرّللقصة. -4

ّ

 الخاتمة) النتائج والتوصيات(:

ّبرزّالنتائجّاآلتية:وفيّختامّهذهّالدراسةّخرجتّبأّّّّّ

ّ:ّتنوعّاتجاهاتّالمفسرينّفيّالقصةّنظراّالختالفّمصادرهمّوتنوعها.أوال
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عنّسائرّّ–عليهّالسالمّ–:ّعنايةّالقرآنّالكريمّبقصته،ّوذلكّمنّخاللّالتفرداتّفيّقصةّعيسىثانيا

ّقصصّالقرآنّالكريمّفيّمراحلهاّالمختلفة.

ّأشارتّ:ّيترجحّمنّخاللّقصتهّرفعهّبعدّالموتثالثا ةّالصغرىّوهي)ّالنوم(ّثمّعودتهّيومّالقيامةّكما

ّلذلكّاألحاديثّالصحيحةّفيّالمسألة.

وهذاّماّذكرهّالقرآنّالكريمّفيّعددّّ-عليهّالسالمّ–أكدتّالدراسةّعلىّإثباتّبشريةّسيدناّعيسىرابعا:ّ

ّمنّمواطنّقصته.ّّ

 التوصيات:

اتّتتحدثّعنّالقصصّالقرآنيّودورهّفيّتوصيّالدراسةّبإضافةّمساقاتّاختياريةّلطلبةّالجامع -

 بناءّالحضارات.

توصيّالدراسةّبإعطاءّالقصصّنصيباّمنّالخطبّوالدروسّفيّالمؤسساتّالدينيةّالمختلفةّلماّ -

 .فيهاّمنّدروسّوعظاتّوعبر

ّوفيّختامّالدراسةّاسألّهللاّأنّينفعناّبالقرآنّالعظيمّفيّالدنياّواآلخرة،ّوماّكانّمنّصوابّفمنّهللاّّّّّ

ّوحده،ّوماّكانّمنّخطأّفمنيّومنّالشيطانّوأستغفرّهللاّعنه،ّوآخرّدعواناّأنّالحمدّهللّربّالعالمين.

ّ

ّ

ّ

ّ

 مصادر البحث:

ّإبراهيمّبنّعمرّبنّحسنّالرباطّبنّعليّبنّأبيّبكر)ّت،ّ -1 نظمّالدررّفيّهـ(،885ّالبقاعي،

ّ،ّدارّالكتابّاإلسالمي،ّالقاهرة.تناسبّاآلياتّوالسور
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هـ(،685ّالبيضاوي،ّناصرّالدينّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمدّالشيرازيّالبيضاوي)ّت،ّّ -2

ّالتأويل ّوأسرار ّالتنزيل ّالعربي،ّأنوار ّالتراث ّإحياء ّدار ّالمرعشلي، ّالرحمن ّعبد ّمحمد ّتحقيق ،

 ه.1ّ،1418بيروت،ّط

زادّهـ(،597ّابنّالجوزي،ّجمالّالدينّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمدّالجوزي)ّت،ّ -3

ّهـ.1،1422،ّتحقيقّعبدّالرزاقّالمهدي،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّطالمسيرّفيّعلمّالتفسير

4- ّ ّالفتاح، ّعبد ّصالح ّالمفسرينالخالدي، ّبمناهج ّالدارسين ّطتعريف ّدمشق، ّالقلم، ّدار ،5ّ،

ّم.2012ّ

ّ،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة.التفسيرّالقرآنيّللقرآنهـ(،1390ّخطيب،ّعبدّالكريمّيونس)ّت،ّبعدال -5

ّت -6 ّبنّعمر) ّهللاّمحمد ّعبد ّأبو ّإحياء606ّالرازي، ّدار ّالغيب، ّمفاتيح ّأو ّالكبير ّالتفسير ه(،

ّهّ.3ّ،1420التراثّالعربي،ّبيروت،ّط

والشريعةّوالمنهج،ّدارّالفكرّالمعاصر،ّّالتفسيرّالمنيرّفيّالعقيدة،ّوهبةّبنّمصطفىالزحيلي،ّ -7

ّهـ.2ّ،1418ّدمشق،ّط

8- ّ ّبنّعمرّبنّأحمد،ّجارّهللا)ّت، ّأبوّالقاسمّمحمود الكشافّعنّحقائقّهـ(،538ّالزمخشري،

ّهـ.3ّّ،1407،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّطّغوامضّالتنزيل

ّ

9- ّ ّمحمد، ّأحمد ّاألّزاختالفّالمفسرينّأسبابهّوضوابطهالشرقاوي، ّجامعة ّكليةّأصولّالدينّ، هر،

مّومنشورّبالحولية،ّالعددّالسابعّعشر، م،ّكلية2004ّّوالدعوة،ّالمجلةّالعلميةّبالكلية،ّبحثّمحكَّ

ّ.52،ّص6325/2005أصولّالدينّوالدعوةّبالزقازيق،ّرقمّاإليداعّبدارّالكتبّالمصريةّ

ّ،ّمطابعّأخبارّاليوم.تفسيرّالشعراوّيهـ(،1418ّالشعراوي،ّمحمدّمتولي)ّت،ّ -10
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المفرداتّفيّغريبّهـ(،502ّاألصفهاني،ّأبوّالقاسمّالحسينّبنّمحمدّالمعروفّبالراغب)ّت،ّ -11

ّهـ.1ّ،1412ّ،ّتحقيقّصفوانّعدنانّالداودي،ّدارّالقلم،ّالدارّالشامية،ّدمشق،ّبيروت،ّطالقرآن

12- ّ ّابنّعاشور، ّت، ّالتونسي) ّالطاهرّبنّعاشور ّبنّمحمد ّالطاهرّبنّمحمد هـ(،1393ّمحمد

ّمنّتفسيرّالكتابّالمجيد»ّلتنويرالتحريرّوا ّوتنويرّالعقلّالجديد ّالدارّ«تحريرّالمعنىّالسديد ،

ّم.1984التونسيةّللنشر،ّتونس،ّ

ابنّعجيبة،ّأبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّبنّالمهديّبنّعجيبةّالحسنيّاألنجريّالفاسيّالصوفيّ -13

1224ّ)ت ،)ّ ّالمجيدهـ ّالقرآن ّتفسير ّفي ّالمديد ّهللاالبحر ّعبد ّأحمد ّتحقيق ّرسالن،ّ، ّالقرشي

ّهـ.1419ّالقاهرة،ّ

ّبنّعطيةّاألندلسي)ّت،ّ -14 ّالرحمنّبنّتمام ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّبنّعبد ابنّعطية،

،ّتحقيقّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيزّهـ(،542

ّهـ.1ّ،1422ّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط

ّالسالم -15 القصصّالقرآنيّدراسةّألسلوبّالقصصّالقرآنيّقصةّيوسفّعليهّّ,عليّالطاهرّعبد

 .السالمّنموذجاّ 

,ّالرياض،ّدارّأساسياتّالقياسّوالتقويمّفيّالتربيةّوالتعليمغانمّسعيدّالعبيدي,ّحنانّالجبوري،ّ -16

ّم.1981العلومّللطباعةّوالنشر,ّ

معجمّمقاييسّ،ّهـ(395الحسين)ّت،ّأحمدّبنّفارسّبنّزكرياّالقزوينيّالرازي،ّأبوّابنّفارسّ -17

ّ.11،ّص5م،ّج1979ّّ-هـ1399ّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدارّالفكر،ّاللغة،ّ

،ّتحقيقّمحاسنّالتأويلهـ(،1332ّالقاسمي،ّمحمدّجمالّالدينّبنّمحمدّسعيدّبنّقاسم)ّت،ّ -18

ّهـ.1ّ،1418ّمحمدّباسلّعيونّالسود،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط
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،ّدارّالشروق،ّبيروت،ّالقاهرة،ّفيّظاللّالقرآنهـ(،1385ّهيمّحسين)ّت،ّقطب،ّسيدّقطبّإبرّا -19

ّهـ.17ّ،1412ّط

20- ّ ّموسى، ّأيوبّبن ّالبقاء، ّأبو ّاللغويةالكفوي، ّالمصطلحاتّوالفروق ّفي ،ّكتابّالكلياتّمعجم

ّدرويش ّعدنان ّّ-تحقيق: ّبيروت، ّالرسالة، ّمؤسسة ّالمصري، 1419ّمحمد ،ّ م،1998ّهـ

ّ.106ّ-105ص

ّت،ّ -21 ّاألنصاري) ّمنظور ّابن ّالدين ّجمال ّالفضل، ّأبو ّعلي، ّبن ّمكرم ّبن ّمحمد ّمنظور، ابن

ّهـ.3ّ،1414ّ،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطلسانّالعربه(،711ّ

ّ

 هوامش البحث : 

ّعلي -1 ّبن ّمكرم ّبن ّمحمد ّمنظور، ّت،ّابن ّاألنصاري) ّمنظور ّابن ّالدين ّجمال ّالفضل، ّأبو ،

 .480،ّص13هـ،ّج3ّ،1414ّّه(،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّط711

انظرّغانمّسعيدّالعبيدي,ّحنانّالجبوري،ّأساسياتّالقياسّوالتقويمّفيّالتربيةّوالتعليم,ّالرياض،ّ -2

ّ.319ّ-304ّم،ّص1981ّدارّالعلومّللطباعةّوالنشر,ّ

هـ(،ّمعجمّمقاييس395ّأحمدّبنّفارسّبنّزكرياّالقزوينيّالرازي،ّأبوّالحسين)ّت،ّابنّفارس،ّ -3

ّ.361،ّص5م،ّج1979ّّ-هـ1399ّاللغة،ّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدارّالفكر،

هـ(،ّالمفرداتّفيّغريب502ّاألصفهاني،ّأبوّالقاسمّالحسينّبنّمحمدّالمعروفّبالراغب)ّت،ّ -4

1ّ،1412ّالداودي،ّدارّالقلم،ّالدارّالشامية،ّدمشق،ّبيروت،ّطالقرآن،ّتحقيقّصفوانّعدنانّ

 .825،ّص1هـ،ّج

،5ّانظرّّالخالدي،ّصالحّعبدّالفتاح،ّتعريفّالدارسينّبمناهجّالمفسرين،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّط -5

ّ.18ّّّ-17م،ّص2012
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 .518،ّص1األصفهاني،ّالراغب،ّالمفردات،ّج -6

ّ.19ّّ-18سينّبمناهجّالمفسرين،ّصانظر:ّالخالدي،ّصالحّعبدّالفتاح،ّتعريفّالداّر -7

ّ.92،ّص3ابنّفارس،ّمعجمّمقاييسّاللغة،ّج -8

ّاللغوية،ّ -9 ّالمصطلحاتّوالفروق ّفي ّكتابّالكلياتّمعجم ّموسى، ّأيوبّبن ّالبقاء، ّأبو الكفوي،

ّدرويش ّعدنان ّّ-تحقيق: ّبيروت، ّالرسالة، ّمؤسسة ّالمصري، 1419ّمحمد م،1998ّهـ،

 .106ّ-105ص

معجمّمقاييسّ،ّهـ(395نّزكرياّالقزوينيّالرازي،ّأبوّالحسين)ّت،ّأحمدّبنّفارسّبابنّفارس،ّ -10

 .11،ّص5م،ّج1979ّّ-هـ1399ّاللغة،ّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدارّالفكر،ّ

ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّعمرّبنّالحسنّبنّالحسينّالتيميّالرازيّالملقبّبفخرّالدينّ -11 الرازي،

التفسيرّالكبير،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّ(،ّّمفاتيحّالغيبّأو606ّالرازيّخطيبّالري)ّت،ّ

 .250،ّص8هـ،ّج3ّ،1420ّّبيروت،ّط

هـ(،1393ّمحمدّالطاهرّبنّمحمدّبنّمحمدّالطاهرّبنّعاشورّالتونسي)ّت،ّابنّعاشور،ّ -12

،ّالدارّ«تحريرّالمعنىّالسديدّوتنويرّالعقلّالجديدّمنّتفسيرّالكتابّالمجيد»ّالتحريرّوالتنوير

 .64،ّص1هـ،ّج1984ّّس،ّالتونسيةّللنشر،ّتون

عليّالطاهرّعبدّالسالم,ّالقصصّالقرآنيّدراسةّألسلوبّالقصصّالقرآنيّقصةّيوسفّعليهّ -13

 .25،ّص1السالمّنموذجا ،ّج

الشرقاوي،ّأحمدّمحمد،ّاختالفّالمفسرينّأسبابهّوضوابطه،ّجامعةّاألزهر،ّكليةّأصولّالدينّ -14

مّومنش م،2004ّّورّبالحولية،ّالعددّالسابعّعشر،ّوالدعوة،ّالمجلةّالعلميةّبالكلية،ّبحثّمحكَّ

 .52،ّص6325/2005كليةّأصولّالدينّوالدعوةّبالزقازيق،ّرقمّاإليداعّبدارّالكتبّالمصريةّ
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15- ّ ّالزحيلي، ّبنّمصطفىانظر: ّوهبة ّالفكرّ، ّدار ّوالمنهج، ّوالشريعة ّفيّالعقيدة ّالمنير التفسير

 .90،ص16ّهـ،ّج2ّ،1418ّّالمعاصر،ّدمشق،ّط

16- ّ ّالدكتورّفضلّحسنّعباسسارّعلىّهذا ّالقصصّّ-رحمهّهللاّّ-المنهجّاألستاذ فيّكتابه"

 القرآني".

 .85سورةّاألنعام،ّ -17

ه(،ّالتفسيرّالكبيرّأوّمفاتيحّالغيب،ّدار606ّانظرّالرازي،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّعمر)ّت -18

 .53-52،ّص13ه،ّج3ّ،1420ّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّط

 .27سورةّالحديد،ّ -19

طية،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّبنّعبدّالرحمنّبنّتمامّبنّعطيةّاألندلسيّانظرّابنّع -20

ّ ّت، ّعبد542ّالمحاربي) ّالسالم ّتحقيقّعبد ّالكتابّالعزيز، ّتفسير ّفي ّالوجيز ّالمحرر هـ(،

 .270-269،ّص5هـ،ّج1ّ،1422ّّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط

 .14سورةّالصف،ّ -21

هـ(،ّمحاسنّالتأويل،1332ّالدينّبنّمحمدّسعيدّبنّقاسم)ّت،ّانظرّالقاسمي،ّمحمدّجمالّ -22

 .225،ّص9هـ،ّج1ّ،1418تحقيقّمحمدّباسلّعيونّالسود،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّطّ

 .13سورةّالشورى،ّ -23

24- ّ ّبعد ّت، ّيونس) ّالكريم ّعبد ّالعربي،1390ّالخطيب، ّالفكر ّدار ّللقرآن، ّالقرآني ّالتفسير هـ(،

 .27،ّص13القاهرة،ّج

 59-57الزخرف،ّسورةّ -25
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انظر:ّابنّعجيبة،ّأبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّبنّالمهديّبنّعجيبةّالحسنيّاألنجريّالفاسيّ -26

ّ(،ّالبحرّالمديدّفيّتفسيرّالقرآنّالمجيد،ّتحقيق:ّأحمدّعبدّهللاّالقرشي1224ّالصوفي)ّت هـ

 .258،ّص5هـ،ّج1419ّرسالن،ّالقاهرة،ّطبعةّ

 .63سورةّالزخرف،ّ -27

 .261،ّص5السابق،ّجّانظرّالمصدرّ -28

 .50سورةّالمؤمنون،ّ -29

هـ(،ّالكشافّعن538ّانظر:ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمروّبنّأحمد،ّجارّهللا)ّت،ّ -30

 .189،ّص3هـ،ّج3ّّ،1407حقائقّغوامضّالتنزيل،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّطّ

 .190،ّص3انظرّالمصدرّالسابق،ّج -31

 .87سورةّالبقرة،ّ -32

رّالدينّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمدّالشيرازيّالبيضاوي)ّت،ّانظر:ّالبيضاوي،ّناص -33

هـ(،ّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّتحقيقّمحمدّعبدّالرحمنّالمرعشلي،ّدارّإحياءّالتراث685ّ

 .93-92،ّص1ه،ّج1ّ،1418العربي،ّبيروت،ّط

 .136سورةّالبقرة،ّ -34

35- ّ ّت، ّحسين) ّإبراهيم ّقطب ّسيد ّالق1385قطب، ّظالل ّفي ّبيروت،ّهـ(، ّالشروق، ّدار رآن،

 .118،ّص1هـ،ّج17ّ،1412ّّالقاهرة،ّط

 .253سورةّالبقرة،ّ -36

 .283-282،ّص1انظرّالمصدرّالسابق:ّج -37

 .46-45سورةّآلّعمران،ّ -38

 .247-246،ّص3انظرّابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّج -39
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 .52سورةّآلّعمران،ّ -40

 .255،ّص3المصدرّالسابق:ّجّ -41

 .55آلّعمران،ّ -42

محمدّعبدّالحقّبنّغالبّبنّعبدّالرحمنّبنّتمامّبنّعطيةّاألندلسي)ّت،ّابنّعطية،ّأبوّ -43

هـ(،ّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّتحقيقّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدار542ّ

 .444،ّص1هـ،ّج1ّ،1422ّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّط

هـ(،ّزاد597ّوزي)ّت،ّابنّالجوزي،ّجمالّالدينّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمدّالج -44

ّ ّط ّبيروت، ّالعربي، ّالكتاب ّدار ّالمهدي، ّالرزاق ّعبد ّتحقيق ّالتفسير، ّعلم ّفي ،1ّالمسير

 .287،ّص1هـ،ّج1422ّ

 .7سورةّاألحزاب،ّ -45

46- ّ ّت، ّمتولي) ّمحمد ّالشعراوي، ّج1418انظر ّاليوم، ّأخبار ّمطابع ّتفسيرّالشعراوي، ،19ّهـ(،

 .11945ص

 .157سورةّالنساء،ّ -47

هـ(،ّنظمّالدرر885ّراهيمّبنّعمرّبنّحسنّالرباطّبنّعليّبنّأبيّبكر)ّت،ّانظرّالبقاعي،ّإب -48

 .465،ّص5فيّتناسبّاآلياتّوالسور،ّدارّالكتابّاإلسالمي،ّالقاهرة،ّج

 .172سورةّالنساء،ّ -49

 .46سورةّالمائدة،ّ -50

 .75سورةّالمائدة،ّ -51

 .110سورةّالمائدة،ّ -52

 .604-603،ّص1ابنّالجوزي،ّزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير،ّجّ -53
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 .115-114سورةّالمائدة،ّ -54

 .31-30سورةّالتوبة،ّ -55

 .125،ّص3ابنّالجوزي،ّزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير،ّج -56

 .112المائدة،ّ -57

ّ

ّ
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 أسلوب االستفهام وداللته في القصص القرآني  

 

 ري م  اد بن بايق الش  عو  . د

 ةغة العربي  ربية واآلداب/ قسم الل  ة الت  جامعة تبوك/ كلي  

ّ

 ص: الملخ  

ّ)فّهللاّتعالىّاللغةّالعربيةّبأنّاتّ شرّ ّّّّّ ّاأْلَِمين  وح  (193ّخذهاّلغةّالقرآنّالكريمّقالّتعالى}َّنَزَلِّبِهّالرُّ

(ّ ْنِذِريَن ّاْلم  ِّمَن ِّلَتك وَن َّقْلِبَك 194َّعَلى }ّ ِبيٍن ّم  َّعَرِبيٍ  ِّبِلَساٍن )
َّلَعلَّكّ ّ(1) َّعَرِبيًّا ّق ْرآن ا َّأْنَزْلَناه  ِّإنَّا {ّ ْمّوقال

ّ.(2)َتْعِقل وَن{

ففيّهذاّاالختيارّاإللهيّشهادةّسماويةّوتزكيةّإلهيةّلهذهّاللغةّبأنهاّأعدلّاللغاتّوأقومهاّوأكثرهاّّّّّّ

اقتداراّعلىّالتعبيرّعنّكالمّهللاّعزّوجل،ّيضافّإلىّذلكّإنّهذاّاالختيارّاإللهيّمنّشأنهّأنّيجعلّ

ِّإَلْيَكّاللغةّالعربيةّفيّمقامّالمهيمنّعلىّاللغاتّكل هاّإذّهيّلغةّالكتابّالذيّوصفهّهللاّبقوله}َّوَأْنَزْلَنا

ق اِّلَماَّبْيَنَّيَدْيِهِّمَنّاْلِكَتاِبَّوم َهْيِمن اَّعَلْيِهّ{ ّم َصدِ  اْلِكَتاَبِّباْلَحقِ 
(3).ّ

فإنّفيّذلكّوعدا ّمنّهللاّّ؛وأيضاّفإنهّإذاّكانّهللاّقدّوعدّبحفظّالقرآنّالكريمّعنّالتبديلّوالتحريفّّّّّ

حفظهاّفيّألفاظهاّوأساليبهاّوحقائقهاّومجازاتهاّبلّّ،هاّعلىّمرورّالزمنئتعالىّبحفظّاللغةّالعربيةّوبقا

ّومفرداتها.

                                                 

 195-193ّّ/26سورةّالشعراءّّ-1
 2ّ/12سورةّيوسفّّ-2
 .48ّ/5سورةّالمائدةّّ-3
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ّومناطّّّّّّ ّيزالّمحطّأنظارّالدارسين، ّالسابقةّكانّالقرآنّالكريمّوما ّالمنطلقّوتلكّاإلشارة ومنّهذا

ّيقولّالمحققونّمعينّالّينضبّلكلّالعلومّوالمعارفّيبحثّفيهّبحثهمّفيّكلّمكانّوزمان،ّفه وّكما

ّ...ّلخإاألصوليّعنّأصولّاألدلة،ّويطلبّمنهّالفقيهّمعرفةّالحاللّوالحرام،ّ

وكذلكّيبحثّفيهّأهلّاللغةّعنّدقيقّالمعانيّوأسرارّالتراكيب،ّوبالغةّاألساليبّالتيّاستخدمهاّّّّّّ

،ّفمماّالّشكّفيهّأنّكلّكلمةّفيّالقرآنّالكريمّبلّكلّحرفّفيهّيناسبّهذاّالكتابّالمعجزّبلفظهّومعناه

ّالنحويّ ّمنّمظاهرّاالهتمام ّبحقّمظهرا ّكانّألهلّالنحوّإسهاماتّتعد ّولقد ّفيه، ّالذيّجاء موضعه

ّبالقرآنّالكريم.

يهّإبرازهمّومنّالجهودّالبارزةّلعلماءّالعربيةّمنّخاللّالقرآنّالكريمّوقصصهّوالحواراتّالتيّوردتّفّّّّّ

ّالمعانيّ ّوبيان ّوأسلوبّاالستفهام، ّوالنهي، ّكأسلوبّالنفي، ّالكريم ّالقرآن ّفي ّأساليبّالعربية الستخدام

األصليةّالتيّوضعتّلهاّهذهّاألساليب،ّوالمعانيّالجديدةّالتيّاستخدمهاّالقرآنّالكريمّلهذهّاألساليب،ّ

ّرّالقرآنيّعموماّوالقصصّالقرآنيّخصوصا.وماّتؤديهّهذهّالمعانيّالجديدةّمنّدالالتّمؤثرةّفيّالحوا

ّحيثّلفتّّّّّّ ّفيّالقصصّالقرآنيّ{ ّوداللته ّأسلوبّاالستفهام ّهذا} ّموضوعنا ّجاءتّفكرة ومنّهنا

ّكالمعنىّالحقيقيّ ّالتيّوضعتّلها ّالمتعددة ّفيّمعانيه ّالقرآنّالكريمّألسلوبّاالستفهام ّاستخدام نظرنا

ّائنّالمحيطةّبالنصّالقرآني،ّوالسياقّالذيّوردّفيه.والمعنىّالمجازيّيفهمّذلكّمنّخاللّالقّر

ّوسوفّنقسمّالبحثّإلىّماّيلي:

ّمقدمة:ّنذكرّفيهاّأهميةّالموضوعّوالهدفّمنّدراسته.

ّالمبحثّاألول:ّاالستفهامّومعانيهّوأدواتهّعندّعلماءّاللغةّالعربية.

ّمجازية.المبحثّالثاني:ّاالستفهامّفيّالقرآنّالكريمّبينّداللتهّالحقيقيةّوال

ّالخاتمة:ّنذكرّفيهاّأهمّنتائجّالبحثّوماّيلزمهّمنّتوصيات،ّونذيلهاّبفهرسّلمراجعّالبحثّوموضوعاته.

ّ
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 المبحث األول: االستفهام ومعانيه وأدواته عند علماء اللغة العربية

 االستفهام في اللغة:

طلبّالفهمّيقولّصاحبّلسانّّيبالرجوعّإلىّمعاجمّاللغةّنجدّأنّكلمة"ّاستفهم"ّفيّأصلّاللغةّتعنّّّّّ

ّ.(1)العرب"ّاستفهمهّسألهّأنّيفهمهّوقدّاستفهمنيّالشيءّفأفهمتهّوفهمتهّتفهيما"ّ

 العالقة بين الفهم والعلم:

ذكرّصاحبّتاجّالعروسّأنّثمةّفرقاّبينّالفهمّوالعلمّيقول:ّالعلمّمطلقّاإلدراك،ّوأماّالفهمّفهوّّّّّّ

ّالنفسّمنّاألمورّ ّانتقال ّوقيلّهيئةّسرعة ّالمعنىّمنّاللفظ، ّتصور ّوقيلّالفهم ّإلىّغيرها، الخارجية

للنفسّيتحققّبهاّماّيحسن،ّوفيّإحكامّاآلمدي:ّالفهمّجودةّالذهنّمنّجهةّتهيئهّالقتناصّماّيردّعليهّ

ّ.(2)منّالمطالب

 االستفهام في اصطالح النحاة:

ّالّّّّّ ّالمعنى ّعن ّاالستفهام ّعن ّاصطالحهم ّفي ّالنحاة ّيخرج ّلم ّالنحاة ّمعظم ّيقرر ّحيث نّألغوي

ّ.(3)هّبعضهمّبأنهّ"ّحصولّصورةّالشيءّفيّالذهن"ّوحدّ ّ،االستفهامّ"ّطلبّالفهمّ"

ّالعالقة بين االستفهام واالستخبار:

ّاالستخبارّفهوّطلبّالخبرّوألّّّّّ ّأما ّطلبّالفهم ّأوضحنا ّكما ّلعلمّاالستفهام ّطلبا نّفيّكلّمنهما

االستخبارّطلبّخبرّماّليسّّنهماّومنّهؤالءّابنّفارسّحيثّيقول:"النحاةّبيّشيءّمجهولّسوىّبعض

ّ.ّ(4)عندّالمستخبر،ّوهوّاالستفهام"

                                                 

 .12/459،ج1لسانّالعرب:ّمحمدّبنّمكرمّبنّمنظورّاألفريقيّالمصري،ّدارّصادر،ّبيروت،ّطّ-1
بيدي،ّّ-2 تاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموسّلمحم دّبنّمحم دّبنّعبدّالرز اقّالحسيني،ّأبوّالفيض،ّالملق بّبمرتضىّالزَّ

 .224ّ/33دارّالهدايةّّجّّتحقيقّمجموعةّمنّالمحققين،
 .شروحّالتلخيصّ-3
 44انظر:ّالصاحبيّفيّفقهّاللغة،ّالبنّفارس،ّص:ّ-4
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وممنّسوىّبينهماّكذلكّعبدّالقاهرّالجرجانيّالذيّيقول:ّإنّاالستفهامّاستخبار،ّواالستخبارّطلبّّّّّّ

ّ ّاالستفهام ّأن ّكذلك ّيعيش ّابن ّويقرر ّيخبرك، ّأن ّالمخاطب ّواحدّمن ّبمعنى ّواالستعالم واالستخبار

ّواالستخبارّ ّاالستعالم ّوكذلك ّالطلب ّتفيد ّالسين ّوهذه ّالفهم، ّطلبت ّأي ّاستفهمت ّمصدر فاالستفهام

ّ(1)مصدرّاستعلمتّواستخبرت.

 رأي المحققين في هذه المسألة:

هوّأنّأولىّيذكرّابنّفارسّأنّهناكّمنّالعلماءّمنّفرقّبينّاالستفهامّواالستخبارّبفرقّدقيقّّوّّّّ

الحالينّأنكّتستخبرّفتجابّبشيءّفربماّفهمتهّوربماّلمّتفهمهّفإذاّسألتّثانيةّفأنتّمستفهمّتقولّأفهمنيّ

ّ(2)ماّقلتهّلي.

ّمنّخصائصّاالستفهام:

ّالكالمأ ّصدارة ّله ّن ّولالستفهامّ: ّيقولّصاحبّالمفصل:" ّالكالم ّصدارة ّله ّاالستفهام ّأن ّالنحاة يقرر

ّ(3)ّقديمّشيءّمماّفيّحيزهّعليه،ّفالّتقولّضربتّأزيدا؟ّ".صدارةّالكالمّالّيجوزّت

ويشرحّابنّيعيشّهذهّالعبارةّفيقول:ّاالستفهامّلهّصدرّالكالمّمنّحيثّإنهّحرفّدخلّعلىّجملةّّّّّّ

تامةّخبريةّفنقلهاّمنّالخبرّإلىّاالستخبار،ّفوجبّأنّيكونّمتقدماّعليها،ّليفيدّبذلكّالمعنىّفيها،ّكماّ

ّ-ماّ-النافيةّكذلكّحيثّدخلتّعلىّجملةّإيجابيةّفنقلتّمعناهاّإلىّالسلب،ّفكماّالّيتقدمّعلىكانتّماّ

شيءّمنّالجملةّالمستفهمّعنهاّفالّتقول:ّّماّكانّمنّجملةّالمنفيّفكذلكّالّيتقدمّعلىّأداةّاالستفهام

أنّتقولّّ-عيشوالكالمّالبنّيّ-ضربتّأزيدا؟ّهكذاّمثلهّصاحبّالكتابّأيّالمفصلّوالجيدّفيّالمثال

فيّالمثالّزيدا ّأضربت؟ّفتقدمّالمعمولّعلىّالهمزةّوالعلةّفيّعدمّجوازّتقدمّشيءّمنّالجملةّالمستفهمّ
                                                 

شرحّالمفصلّلعليّبنّيعيشّابنّأبيّالسراياّمحمدّبنّعلي،ّأبوّالبقاء،ّموفقّالدينّاألسديّالموصلي،ّالمعروفّّ-1
يعقوبّالناشر:ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنانّهـ(ّقدمّله:ّالدكتورّإميلّبديع643ّبابنّيعيشّوبابنّالصانع)ّت،ّ

 8/150مّج2001ّّ-هـ1422ّالطبعة:ّاألولى،ّ
 .44انظر:ّالصاحبيّفيّفقهّاللغة،ّالبنّفارسّص:ّ-2
 ،ّابنّيعيش.شرحّالمفصلّ-3
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عنهاّعلىّأداةّاالستفهامّكماّيوضحّابنّيعيشّأنكّإذاّقدمتّشيئاّمنّالجملةّخرجّعنّحكمّاالستفهامّ

ّ فهامّصدرّالكالمّألنهّجاءّإلفادةّوفيّموضعّآخرّيقولّابنّيعيشّصارّلالستّ(1)وعنّتمامّالجملة"

ّالّبعدهما ّوالفعلّفوجبّأنّيأتيّقبلهما ّالحكمّّ(2)،معنىّفيّاالسم ّعلىّهذا ومنّالعلماءّالذينّنصوا

ّ.(3)لالستفهامّابنّعقيلّ

وخالصةّاألمرّهناّأنّاالستفهامّلماّكانّمؤثراّفيّمعنىّالجملةّمخرجاّلهاّعنّالخبريةّصارتّلهّّّّّّ

مّوذلكّخوفاّمنّأنّيحملّالسامعّتلكّالجملةّعلىّمعناهاّقبلّالتغيير،ّفإذاّجاءّالمغيرّالصدارةّفيّالكال

ّفيها،ّويجوزّبقاءّ ّقبلهّمنّالجملةّمؤثرا ّإلىّما ّتشوشّخاطرهّألنهّحينئذّيجوزّرجوعّمعناه فيّآخرها

متغيراتّأوّالجملةّعلىّحالهاّفيترددّذهنهّفيّأنّالكالمّالمتقدمّالذيّحملهّعلىّأنهّخالّمنّجميعّال

ّ(4)المؤثرات،ّأوّأنّالمتكلمّيذكرّبعدّذلكّالمغيرّكالماّآخرّيؤثرّفيهّذلكّالمغيرّفيبقىّفيّحيرة.

ّالسببّفيّوجوبّأنّيأخذّاالستفهامّصدرّالكالمّنظرّالبالغيونّإلىّّّّّّ وبينماّنظرّالنحاةّإلىّهذا

لعلومّفيقول:"ّوإذّقدّعرفتّأنّوجوبّذلكّأيضاّولكنّمنّناحيةّأخرىّيعبرّعنهاّالسكاكيّفيّمفتاحّا

ّيكونّلماّيهمكّويعنيكّ ّالكلماتّلالستفهامّوعرفتّأنّاالستفهامّطلبّوليسّبخفيّأنّالطلبّإنما هذه

ّفيّ ّلتقديمه ّمستدعية ّجهة ّمهما ّالشيء ّكون ّأن ّسبق ّوقد ّبمنزلة، ّعندك ّوعدمه ّوجوده ّلما ّال شأنه

ّ.(5)الكالم"

ّ

                                                 

 .4/368ّشرحّالمفصلّجّ-1
 .5/104شرحّالمفصلّجّ-2
2ّ،1985ّالعقيليّالمصريّالهمذانيّالناشر:ّدارّالفكر،ّدمشق،ّطّشرحّابنّعقيل،ّلبهاءّالدينّعبدّهللاّبنّعقيلّّ-3

ّج ّالحميد ّعبد ّالدين ّمحيي ّمحمد ّعبد1/243ّتحقيق: ّالدين ّجالل ّالجوامع ّجمع ّشرح ّفي ّالهوامع ّهمع ّوانظر: ،
 .2/611هّـتحقيق:ّعبدّالحميدّهنداويّالناشرّالمكتبةّالتوفيقية،ّمصرّج911الرحمنّبنّأبيّبكرّالسيوطيّتّ

ّتصحيحّشّرّ-4 ّبتعليقاتّمفيدة ّومذيلة ّمصححة ّجديدة ّاإلستراباذيّطبعة ّالدين ّرضي ّتأليف: ّالكافية ّالرضيّعلى ح
 .4/336م،ّج1978ّ-ه1398ّّوتعليق:ّيوسفّحسنّعمر،ّمطبوعاتّجامعةّقاريونس،ّ

 .،ّوماّبعدها142مفتاحّالعلومّالمؤلفّ:ّالسكاكي،ّص:ّ-5
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 جملة االستفهام:

مّيجوزّأنّيكونّمستقبالّأنّلجملةّاالستفهامّفهلّيجبّيةّفيّتحديدّزمنّمعثمةّخالفّبينّالنحاّّّّ

ّ؟ّاالستفهامّحتىّعنّالجملةّالماضية

ّإلىّّّّّ ّسيده ّذهبّابن ّالنحاةّّفبينما ّمن ّيرىّكثير ّمستقبال، ّإال ّيكون ّال ّعنه ّيستفهم ّفعل ّكل أن

مخالفتهّمقررينّأنهّالّيمتنعّأنّيكونّالفعلّالمستفهمّعنهّداالّعلىّغيرّاالستقبال،ّومنّهؤالءّاألعلمّ

ّإالّ ّيكون ّال ّعنه ّيستفهم ّفعل ّكل ّأن ّالجمل ّإثبات ّعلى ّكالمه ّفي ّسيده ّابن ّزعم ّفقد ّيقول:" حيث

َفَهْلَّوَجْدت ْمَّماّّحدّهلّقامّزيدّأمس؟،ّوهلّأنتّقائمّأمس؟ّوقالّتعالى:}أباطلّولمّيمنعّّمستقبال،ّوهذا

ّ.(ّفهذاّكلهّماضّغيرّآت"1َوَعَدَّربُّك ْمَّحقًّا{)

ّفيّشرحّّوممنّخالف"ّّّّّ ّقولّابنّسيده ّوأما ّاألنصاريّحيثّيقول:" ّفيّذلكّابنّهشام ابنّسيده"

َّربُّك ْمّّقالّهللاّسبحانهّوتعالى:}ّقدنهّإالّمستقبالّفالجملّالّيكونّالفعلّالمستفهمّع َّوَعَد َّما َفَهْلَّوَجْدت ْم

َّحقًّا{ّوقالّزهير:ّ

ـــــــــــــفمــــــــــــنّمبلــــــــــــغّاألحــــــــــــالفّعنــــــــــــيّرس ّالةـ   وذبيــــــــــــــــانّهــــــــــــــــلّأقســــــــــــــــمتمّكــــــــــــــــلّمقســــــــــــــــم)2(   
ّاالستفهاميةّّّّّّ ّالجملة ّالصحيحّوذلكّألن ّهو ّالبنّسيده ّخالفا ّالنحاة ّذكره ّأنّما ونرىّمنّجانبنا

ّ}ّفعل{ّعلىّالماضيّويدلّ}ّيفعل{ّعلىّ ّفيدلّفيها ّالداللةّالزمنيةّللصيغةّصرفياّونحويا تتوافقّفيها

ّ(3).القرائنالحالّأوّاالستقبالّبحسبّ

ّ

ّ

                                                 

 .7/44سورةّاألعرافّّ-1
هـ،ّتحقيق:ّمازنّالمبارك،ّمحمدّعلي761ّاللبيبّعنّكتبّاألعاريبّجمالّالدينّابنّهشامّاألنصاريّّتّمغنيّّ-2

 ،ّوماّبعده.1/457ّج1985ّحمدّهللا،ّدارّالفكر،ّدمشق،ّ
 ،ّبتصرفّيسير.312انظرّأساليبّالطلبّعندّالنحويينّوالبالغيين،ّقيسّإسماعيلّاألوسي،ّص:ّّ-3
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 رأي سيبويه:

هّنرىّأنهّلمّيبحثّعنّزمنّالفعلّفيّالجملةّاالستفهاميةّسوىّزمنّالفعلّبالتأملّفيّكالمّسيبويّّّّّ

المضارعّالواقعّبعدّأداةّاالستفهامّهل،ّويرىّأنّالفعلّالمضارعّالواقعّبعدّهلّيدلّعلىّاالستقبالّالّ

؟(ّّيدلّعلىّالحالّفإذاّقلنا)ّهلّتضربّزيداّدنهّقإعلىّالحال،ّبينماّالفعلّالمضارعّالواقعّبعدّالهمزةّف

؟(ّفيمكنّلكّأنّتدعيّأنّالضربّّفالّيمكنّأنّتدعيّأنّالضربّواقعّحاال،ّأماّإذاّقلت)ّأتضربّزيدا

ّ(1)واقعّحاال.

ّخصائصّهل:"ّّّّّّ ّيتحدثّعن ّوهو ّحيثّيقول ّذلك ّفي ّاللبيبّسيبويه ّصاحبّمغني ّتابع وممن

كماّّ(2)ّ.؟ّ"ّأتظنهّقائما؟ّبخالفّالهمزةّنحوّّوالثالثّتخصيصهاّالمضارعّباالستقبالّنحوّهلّتسافر

ّ(3)وافقّمعظمّالبالغيينّسيبويهّوابنّهشامّفيّنظرتهمّهذه.ّ

 المستفهم عنه:

ّأنّالمستفهمّعنهّالّيعدوّأحدّأمرينّتناولّالنحاةّالمعنىّالمستفهمّعنهّبالدراسةّوالتحليلّوانتهواّإلىّّّّّ

ّنّيكونّعنّمضمونّالجملة.أّأنّيكونّاستفهاماّعنّنسبةّالمسندّإلىّالمسندّإليه،ّوإماّإما

؟ّفإنّهذهّالصيغةّتدلّعلىّأنكّتشكّفيّمضمونّّفإذاّاستفهمتّالمخاطبّبقولكّهلّجاءّمحمدّّّّّ

الجملةّفأنتّالّتستفهمّعنّالمجيءّوحدهّوالّعنّمحمدّوحدهّوإنماّتستفهمّعنّصحةّنسبةّالمسندّإلىّ

ّأوّال.نعمّّ-بدّأنّيكونّالجوابّعنّذلكّبّّالمسندّإليه،ّومنّثمّال

؟ّدلتّالصيغةّعندئذّعلىّأنّمجيءّزيدّلديكّمعروفّالّّأماّإذاّاستفهمتّبقولكّمتىّجاءّزيدّّّّّ

ّفهوّسؤالّمطلوبّفيهّ ّتجهلّوقتّمجيئه، ّوإنما ّإليه، ّإلىّالمسند ّالمسند ّفأنتّتعرفّنسبة شكّفيه،
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يومّأوّأمسّأوّماّمعرفةّالمفردّوهوّالوقت،ّومنّثمّيكونّالجوابّبالنصّعلىّماّسألتّعنهّفيقالّال

ّ(1)أشبهّذلك.ّ

 أدوات االستفهام:

ّيبلغّعددّاألدواتّالتيّيستفهمّبهاّفيّاللغةّالعربيةّثالثةّعشرّأداةّيقسمهاّالنحاةّإلىّقسمين:ّّّّ

ّوهل.ّ-أمّّ-األول:ّحروفّوعددهاّثالثةّالهمزةّ

ّأنى.ّ-وأينّّ-أيانّ-متىّّ-كيفّّ-كمّّ-أيّ-ماذاّّ-ماّّ-الثانيّأسماء:ّوعددهاّعشرةّهي:ّمنّ

لىّماّيكونّظرفاّوغيرّظرفّإلىّماّيكونّظرفا،ّّوإتنقسمّإلىّماّيكونّاسماّغيرّظرف،ّّوّوهذهّاألسماء

ّباعتبارّماّدخلتّعليهّفهذهّثالثةّأقسامّنوضحهاّفيماّيلي:

ّ.كيف{ّ-كمّّ-ماذاّّ-ماّّ-القسمّاألول،ّوهوّماّيكونّاسماّغيرّظرفّفقدّأدرجّالنحاةّفيهّ}ّمنّ

ّ.أنى{ّ-أينّّ-أيانّّ-القسمّالثانيّوهوّماّيكونّظرفاّفقدّأدرجّالنحاةّفيهّ}ّمتىّ

القسمّالثالث:ّماّيكونّظرفاّوغيرّظرفّوهوّ}ّأيّ{،ّوإنماّكانّلهاّهذانّاالعتبارانّبحسبّماّتضافّ

رفا،ّإليهّفإنّكانّماّتضافّإليهّظرفاّكانت}ّأيّ{ّظرفا،ّوانّلمّيكنّماّأضيفتّإليهّظرفاّفالّتكونّظ

ّنحوّقولناّأيّيومّتسافر،ّوأيّطالبّحضر،ّففيّاألولىّهيّظرف،ّوفيّالثانيةّهيّمبتدأ.

ّتوضيحّابنّجنيّألدواتّاالستفهامّواستعمالها:

ّّّّّّ ّمختصرا ّبيانا ّاللمعّفيّالعربية ّابنّجنيّفيّكتابه ّّألدواتأورد نّأّأحببنااالستفهامّواستعماالتها

"ّويستفهمّبأسماءّغيرّظروفّوبظروفّوبحروف؛ّ:يقولّابنّجني،ّتصرةنذكرهّهناّلتتمّالفائدةّبعبارةّمخ
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ّوأمّّفاألسماء: ّالهمزة ّوالحروف: ّمتىّوأينّوكيفّوأيّحينّوأيانّوأنى؛ ّوالظروف: ّوأيّوكم؛ منّوما

ّ(1)وهل."

ّثمّيشرحّابنّجنيّاستخداماتّأدواتّاالستفهامّفيقول:ّولكلّواحدةّمنّهذهّالكلمّموضع:ّّّّّ

وأي:ّسؤالّعنّبعضّمنّكلّوتكونّلمنّيعقلّولماّالّّوما:ّسؤالّعماّالّيعقل؛ّعمنّيعقل؛من:ّسؤالّ

ّالعدد؛ّيعقل؛ ّعن ّسؤال ّالزمان؛ّوكم: ّعن ّسؤال ّالمكان؛ّومتى: ّعن ّسؤال ّعنّّوأين: ّسؤال وكيف:

ّ(2).وأنى:ّكّأينّأيضاّوأيان:ّكذلكّأيضا؛ّوأي:ّحينّكّمتى؛ّالحال؛

ّنّيذكرّفيّالجوابّفيقول:ّأينّماّينبغيّداةّويبأثمّيوردّمثاالّلكلّّّّّّ

ّتقول:ّمنّعندك؟ّفجوابهّزيدّأوّعمروّأوّنحوّذلك،ّوالّتقول:ّحمارّوالّفرسّوالّنحوّذلك.

وإذاّقال:ّأيّالدوابّ،ّوإذاّقال:ّأيهمّعندك؟ّقلت:ّمحمد،ّ؟ّقلت:ّدراهمّأوّنحوّذلكّوإذاّقال:ّماّمعك

ّاألشقر ّقلت: ّركبت؟ ّمالك، ّكم ّقال: ّقلتّوإذا ّألفانّونحوّذلك؟ :ّ ّمتىّجئت، ّقال: ّقلت:ّوإذا يومّّ؟

وإذاّقال:ّأيّحينّقمت؟ّ،ّوإذاّقال:ّكيفّأنت؟ّقلت:ّصالح،ّوإذاّقال:ّأينّكنت؟ّقلت:ّعندّزيد،ّالجمعة

،ّ(1قالّهللاّسبحانه:}ّيسألونكّعنّالساعةّأيانّمرساها{ّ)ّ،وكذلكّأيانّانطالقك؟ّفتقول:ّغداّقلت:ّأمس

ّأيّمنّأينّلكّهذاّقالتّهوّمنّعندّهللاّ.ّ،لكّهذاّىأيّمتىّظهورهاّوحلولها.ّوقالّتعالى:ّياّمريمّأن

ّ.ّأحرفّاالستفهام2

ّ(3)وأماّالهمزةّوأمّفقدّتقدمّذكرهماّفيّبابّالعطف.

ّقد"وأماّهلّفكقولك:ّهلّقامّزيد؟ّوهلّيقومّجعف قالّهللّّر؟ّفجوابه:ّنعمّأوّال،ّوقدّتكونّهلّبمعنى"

ّ(ّأيّقدّأتىّعليهّحينّمنّالدهر.2}هلّأتىّعلىّاإلنسانّحينّمنّالدهر{ّ)ّتعالى:

                                                 

،1972ّكتابّاللمعّفيّالعربية،ّابنّجنيّألبيّالفتحّعثمانّبنّجنيّالموصليّالنحوي،ّدارّالكتبّالثقافية،ّالكويت،ّّ-1
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ّقالّالشاعر:

ـــــــــــــــــــــوعّبشـــــــــــــــــــــدتنا ـــــــــــــــــــــوارسّيرب ّســـــــــــــــــــــائلّف   أهــــــــــــــــلّرأونــــــــــــــــاّبســــــــــــــــفحّالقــــــــــــــــفّذيّاألكــــــــــــــــم   
ّ(1)أيّقدّرأونا.ّّّّ

 القرآن الكريم بين داللته الحقيقية والمجازيةالمبحث الثاني: االستفهام في 

ّأدواتبيّ ّّّّّ ّبإحدى ّقبل، ّمن ّمعلوما  ّيكن ّلم ّبشيء ّالعلم ّطلب ّاالستفهام ّأن ّوأسلوبّّنا االستفهام.

االستفهامّهوّأحدّاألنواعّالخمسةّلإلنشاءّالطلبي،ّالتيّهي:ّاألمر،ّوالنهي،ّوالتمني،ّوالنداءّفضال ّعنّ

ّلهذ ّوالدارس ّعلمّاالستفهام. ّضمن ّالطلبي، ّاإلنشاء ّوهي ّالخاصة، ّمنظومته ّفي ّيدرسه ّاألسلوب ا

ّالمعاني.ّ

واالستفهامّنوعان:ّحقيقيّيتوخىّبهّصاحبهّمعرفةّماّيجهله،ّأوّمجازي،ّيكونّالسائلّعالما ّفيهّّّّّّ

عندّبماّيسألّعنه،ّلكنهّيقصدّفيهّمعنىّمنّالمعانيّالمجازيةّالتيّيفهمهاّالمتلقيّمنّالسياقّاللغويّ

تأملّالنص،ّوفقهه،ّوسبرّماّيكمنّوراءهّمنّمعانّوأسرار،ّوهذهّالمعانيّالمجازيةّثريةّومتنوعةّتتسعّ

ّلشتىّضروبّالفكر،ّومختلفّأحوالّالمشاعر.ّ

ّلهّقسما ّخاصا ،ّعرضّوّّّّّ فيهّلتعريفه،ّوسببّّاأولىّالعلماءّأسلوبّاالستفهامّعنايةّخاصة،ّوأفردوا

ّالتيّحققهاّخروجّصيغهّعنّأصلّوضعها.ّتسميته،ّوالمعانيّالبالغية

ّيكون"منّنوعّاألولّالّّّّّّ ّعلىّاألصلّاللغوي، ّقائم ّالّّاالستفهام ّكسؤالّعما ّلباطنه، ّموافقا  ظاهره

وقدّالّيكونّّواآلخر:ّهوّاالستفهامّالمجازي،ّويعبرّعنهّبقوله:"ّ؟"ّ؟ّومنّرأيتّتعلمه،ّفتقول:ّماّعندك

هّعنّذلكّاألصلّاللغويّإلىّمعانّمجازية،ّوهذهّالمعانيّكثيرةّأطالّكذلك"،ّوهوّبذلكّيشيرّإلىّخروج
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ّإلى) ّبعضّالعلماءّكابنّفارسّ ّحتىّأوصلها ّفيماّّ(خمسةّعشرّفيّاستقصائها معنى،ّنطوفّحولها

ّ:يلي

 ـ التعجب أو التفخيم:  1

ويكونّاستخبارا ّّس:"منّالمعانيّالمجازيةّالتيّيستخدمّفيهاّاالستفهامّالتعجبّوالتفخيمّيقولّابنّفاّرّّّّّ

ّاْلَمْيَمَنِة{ َّأْصَحاب  َّما ّاْلَمْيَمَنِة َّفَأْصَحاب  ّنحو:} ّتعجب، ّوالمعنى ّاللفظ 1ّ)في ّتوجيها ّ( ّي عد ّهنا ّذكره وما

بالغيا ّمجازيا ،ّفاالستفهامّلمّيردّعلىّحقيقته،ّوهوّطلبّالفهمّأوّاالستفهامّعنّأصحابّالميمنة؛ّبلّ

ّ ّالمعنى ّهذا ّإلىّتجاوز ّتدعو ّالتي ّاألمور ّمن ّألنه ّالتعجب؛ ّهو ّآخر ّمعنى ّإلفادة ّالظاهر اللغوي

التعجب،ّفقدّدلّعلىّوصفهمّبشيءّالّيمكنّوصفه،ّوالّيفيّبهّالتعبيرّبعبارةّغيرّماّجاءتّعليه،ّ

وهذاّهوّهناّسرّجماليةّأسلوبّاالستفهامّوبالغتهّأنهّتركّللمتلقيّالفرصةّألنّيتصورّصفاتهم،ّويتدبرّ

ّهـ(ّقدّأكدهّعندماّقال:"207مّفيماّلوّرغبّفيّذلك.ّوماّذهبّإليهّابنّفارسّهناّكانّالفراءّ)تّحاله

ّالميمنة ّأصحاب ّما ّفقال: ّمنهم، ّنبي ه ّهم"ّعجَّب ّأيّشيء ّالمعنىّاويّو"12؟ ّهذا ّعلى ّالزمخشري فق

ّ.(2)لالستفهامّفيقول:ّتعجبّمنّحالّالفريقينّفيّالسعادةّوالشقاوة

استعظامّأمرّظاهرّالمزية،ّخافيّالسبب،ّوإذاّخرجّمنّأسلوبّّهو":ّهّاالصطالحيوالتعجبّبمعناّّّّّ

النحوّالسماعيّوالقياسيّإلىّاالستفهام،ّفإنماّيرادّبهّالمبالغةّفيّإظهارّالتعجب"،ّولعلّهذهّالمبالغةّفيّ

يستدلّإظهارّالتعجبّجعلتّابنّفارسّيرىّأنهّقدّيسمىّالغرضّفيّهذاّالشاهدّوماّيماثلهّتفخيما ،ّّو

ِّمْنه ّاْلم ْجِرم وَن{ّ عليهّبقولهّتعالى:}ّماَذاَّيْسَتْعِجل 
،ّوهذهّاآليةّذكرهاّالفراء،ّفرأىّأنّاالستفهامّيحتملّ(3)

                                                 

 .56/8سورةّالواقعة:ّّ-1
،ّالتفسيرّالوسيط،ّمحمدّسيد27/287ّ،ّالتحريرّوالتنويرّج1/416،ّوانظرّالجامعّألحكامّالقرآنّج4/457الكشافّّ-2

 14/160طنطاوي،ّج
 10/50سورةّيونس:ّّ-3
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ّأيّ ّالتعظيم؛ ّواآلخر: ّالعذاب؟ ّباستعجال ّأرادوا ّماذا ّويلهم ّكقوله: ّالتعجب؛ ّعلىّجهة ّاألول معنيين؛

ّ.(1)تعظيمّأمرّالعذاب

ّالزمخشري)ّّّّّ ّّأما ّالتعجب؛"538ّت ّمعنى ّإال ّفيها ّير ّفلم ّشديدّّهـ( ّهول ّشيء ّأي ّقيل: كأنه

ّفيه" ّحيان)(2)يستعجلون ّأبو ّوجمع ،ّّ ّما745ّّت ّوأهول ّأشد ّ"ما ّبقوله: ّوالتهويل؛ ّالتعجب ّبين هـ(

ّاالستفهامّ ّأفادها ّالتي ّالمعاني ّبدقائق ّيحيط ّأن ّإلى ّفارسّسعى ّابن ّأن ّالعذاب"ويبدو ّمن تستعجلون

ّ ّالسياق، ّأنهّحاولّأالَّّبمعونة ّيحتملّأمرين؛ّاألول: ّورأيهّهذا ّيسمىّتفخيما . ّقد فرأىّأنّالتعجبّهنا

يجمعّبينّغرضينّمعا ّفيّهذاّالشاهد؛ّإذّكانّفيّإمكانهّأنّيفعلّكماّفعلّأبوّحيانّعندماّجمعّبينّ

ّغرضيّالتعجبّوالتهويل،ّأنّيجمعّهناّبينّالتعجبّوالتفخيم.

 التوبيخ:  2 . 

ّيكونّاستخبارا ّمنّّّّّّ ّمعنىّالتوبيخّيقولّابنّفارس:" ّاالستفهام ّفيها ّالتيّيستخدم المعانيّالمجازية

ّ.ّ(3)نحو"ّأْذهبتمّطيباتكمّ"ّ،والمعنىّتوبيخ

ّهو"ّّّّّ ّبل ّمحضا ، ّاستفهاما  ّليس َّطيِ َباِتك ْم{ َّأْذَهْبت ْم ّتعالى:} ّقوله ّفي ّوالمعنىّّفاالستفهام استخبار

فمعنىّالتوبيخّّ(4)هّبقولّالشاعر:ّأَغَرْرتنيّوَزعمتّأنّ...ّنكّاَلِبٌنّبالصيفَّتامرّْثمّيستدلّعليّتوبيخ"،

واضحّفيّالشاهدين،ّفهوّيفيدّأنّماّبعدّاالستفهامّواقع،ّوأنّمنّيقومّبهّيستحقّالتقريعّواللومّوالتوبيخ.ّ

ومماّتجدرّاإلشارةّّ"(5)تستفهمالعربّتستفهمّبالتوبيخّوالّّوهذاّالمعنىّذكرهّالفراءّعندماّشرحّاآليةّقائال :"

ّأنّالعلماء ّهنا ّبعدّ-إليه ّمنّقبيل"ّ-فيما ّبعضهم ّفجعله ّالتوبيخ، ّاستفهام ّفيّدراسة اإلنكار،ّّتوسعوا

                                                 

 .1/467معانيّالقرآنّللفراءّجّ-1
دّبنّعمرّالزمخشرىّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوهّالتأويلّجارّهللاّأبوّالقاسمّمحمّوّ-2

 .2/351هـ،ّج1407ّهـّ(،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،538ّّـ467ّّ)
 46/20ّسورةّاألحقاف،ّّ-3
 45انظر:ّكتابّالصاحبيّفيّفقهّاللغة،ّالبنّفارس،ّص:ّ-4
 .3/54معانيّالقرآن،ّللفراء،ّجّ-5
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ّمنّذلكّتنبيهّالسامعّحتىّيرجعّ بمعنىّماّكانّينبغيّأنّيكون،ّأوّبمعنىّالّينبغيّأنّيكون،ّوالغرض 

ّ ثمّيشترطونّ…ّّبه،ّأوّللتكذيبّبمعنىّلمّيكن،ّأوّالّيكوّنإلىّنفسه،ّفيخجلّأوّيرتدعّعنِّفعلّماَّهم 

ّ.(1)لهّأنّيليّالمنكرّالهمزة "

ْمَّوَأنت ْمّومنّاستخدامّالقرآنّلهذاّالمعنىّفيّاالستفهامّقولهّتعالىّّّّّّ َّوَتنَسْوَنَّأنف َسك  وَنّالنَّاَسِّباْلِبرِ  َأَتْأم ر 

.ّيشيرّإلىّأنّصالتهمّالتيّيفعلونهاّأصبحتّالّتغنيّعنهم،ّناسبّأنّيزادّ(2)َتْعِقل وَن(َتْتل وَنّاْلِكَتاَبَّأَفاَلّ

والغرضّهوّّلذلكّأنّماّيأمرّبهّدينهمّمنّالبرّليسواّقائمينّبهّعلىّماّينبغي،ّفجيءّبهذاّاالعتراض،

والتعليمّكماّهمّومبلغّسوءّحالهمّالذيّصارواّإليهّحتىّصارواّيقومونّبالوعظّتالنداءّعلىّكمالّخساّر

ّماّ ّبذلك ّليستحقوا ّحقها ّالدينية ّوظائفهم ّإيفاء ّإال ّيقصدون ّال ّبتجارته ّوالتاجر ّبصناعته ّالصانع يقوم

فهمّالّينظرونّإلىّحالّأنفسهمّتجاهّتلكّاألوامرّالتيّيأمرونّبهاّّ،يعوضونّعليهّمنّمراتبّورواتب

ّالناس.

االستفهامّالحقيقيّفاستعملّفيّالتوبيخّمجازا ّبقرينةّواالستفهامّهناّللتوبيخّلعدمّاستقامةّالحملّعلىّّّّّّ

المقامّوهوّمجازّمرسلّألنّالتوبيخّيالزمّاالستفهامّألنّمنّيأتيّماّيستحقّالتوبيخّعليهّمنّشأنهّأنّ

يتساءلّالناسّعنّثبوتّالفعلّلهّويتوجهونّإليهّبالسؤالّفينتقلّمنّالسؤالّإلىّالتوبيخّويتولدّمنهّمعنىّ

الموبخّوذلكّألنّالحالةّالتيّوبخواّعليهاّحالةّعجيبةّلماّفيهاّمنّإرادةّالخيرّللغيرّّالتعجيبّمنّحال

ّ.وإهمالّالنفسّمنهّفحقيقّبكلّسامعّأنّيعجبّمنها

وليسّالتعجبّبالزمّلمعنىّالتوبيخّفيّكلّموضعّبلّفيّنحوّهذاّمماّكانّفيهّالموبخّعليهّغريبا ّّّّّّ

غيرّمألوفّمنّالعقالءّفإذاّاستعملّاالستفهامّفيّالزمّواحدّفكونهّمجازا ّمرسال ّظاهرّوإذاّاستعملّفيّ

عددّاللوازمّالّيوجبّتعددّالزمينّيتولدّأحدهماّمنّاآلخرّأوّمتقاربينّفهوّأيضا ّمجازّمرسلّواحدّألنّت

                                                 

 .129هـّ،ّص:1ّ،1411مختصرّالمعاني،ّسعدّالدينّالتفتازاني،ّدارّالفكر،ّطّ-1
 2/44سورةّالبقرة،ّّ-2
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العالقةّوالّتكررّاالستعمالّألنّالمعانيّالمجازيةّمستفادةّمنّالعالقةّالّمنّالوضعّفتعددّالمجازاتّللفظّ

ّحاشيةّ (ّ ّفي ّالسيد ّاختاره ّما ّعلى ّمرسل ّمجاز ّفهو ّكان ّما ّوأي ا  ّالمشترك ّاستعمال ّمن ّأوسع واحد

دّفيّتعيينّعالقتهّالتفتازانيّوقالّ:ّإنهّمماّلمّيحمّأحدّالمطول(ّفيّبابّاإلنشاءّعالقتهّاللزومّوقدّترد

ّ.(1)حوله

 التفجع(  مجيء االستفهام لغرض) التفجع: يشير ابن فارس إلى3 . 

ّوالمعنىّتفجعّّّّّ ّاستخبارا ، ّاللفظ ّ"ويكون ِزي ة ّ(2)ابقوله: ّالرَّ ّالفجيعة ّـ ّمنظو ّابن ّيقول ّكما ّـ ّوالتفجع :

ّ ّبما ّوَفَجَعْتهّالم وِجعة  ّالتْفِجيع  ّوكذلك ّالَفِجيعة  ّوهي َعه ّوَفجَّ ّوَفِجيٌع َّمْفج وٌع ّفهو َّفْجعا  َّيْفَجع ه َّفَجَعه َيْكر م 

َّحِميمّ َّأو ّمال ّمن ّعليه َّيِعزُّ ّبما ّاإِلنسان َّتْفَجع  ّالتي ْؤِلَمة  ّالم  ّالَمصاِئب  ّوالَفواِجع  َّأْوَجَعْته َّأي الم ِصيبة 

َّصِغْيَرة ّ،ّ(3)ذيبّوَدْهٌرّفاجٌعّلهَّحِميمٌّالواحدةّفاِجعٌةّوفيّالته نحوّقولهّتعالى:ّ}َّماِلَّهَذاّاْلِكَتاِبّاَلّي َغاِدر 

ّ.(4)َواَلَّكِبيَرة ِّإال َّأْحَصاَها{ّ

ّي فهمّمنّاستنتاجّابنّفارس،ّهوّبالنظرّإلىّحالّالكافرين،ّالّبالنظرّإلىّّّّّّ ّكما وغرضّ)التفجع(

ّشاسعا ّبينّالحالتين؛ّفالفئةّاألولىّترىّفيهّنوعا ّمنّالفاجعةّأوّالكارثةّفيّحالّالمؤمنين،ّألنّثمةّبوناّ 

كونهّقادرا ّعلىّإحصاءّكلّصغيرةّوكبيرة،ّولهذاّكانّغرضّاالستفهامّعندّمنّاعتنقّهذاّالرأيّكابنّ

ّالتفجع(.ّّفارس،ّوالزركشي،ّهو)

ةّتتعلقّبحالّالكتابّوعظمتهّولكنّثمةّفئةّأخرىّنظرتّإلىّالكتابّمنّوجهةّأخرى،ّهيّوجهّّّّّ

وإعجازهّفيّأنّلهّتلكّالقدرةّالخارقةّعلىّإحصاءّكلّصغيرةّوكبيرة،ّفكانّاستفهامهمّعنهّيتجاوزّتلكّ

                                                 

،ّالجامعّألحكامّالقرآن1/133ّ،ّالكشافّج1/315،ّأنوارّالتنزيلّج1/474/475التحريرّوالتنوير،ّالبنّعاشورّجّ-1
 .1/153،ّالتفسيرّالمنير،ّلوهبةّالزحيلي،ّج1/365ج

 ،ّوماّبعدها.1/44يّفقهّاللغة،ّالبنّفارسّجانظرّالصاحبيّفّ-2
 .8/245لسانّالعرب،ّجّ-3
 .8/530انظر:ّالتفسيرّالوسيط،ّمحمدّسيدّطنطاوي،ّجّ"18/49سورةّالكهف:ّّ-4
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التفخيم(،ّوعندّأبيّّالنظرةّالسطحيةّلمعنىّاالستفهام،ّليفيدّمعانيّأخرى،ّهذهّالمعانيّعندّالسيوطيّ)

ّّ.التعجب(ّهـ(ّ)951تّّحيانّوأبيّالسعود)

ّفرأىّفيها:ّإنكارا ّوتعجبا ّوتفجعا ،ّوعللّذلكّّّّّّ وهناكّمنّجمعّبينّمعظمّهذهّاألغراضّوزادّعليها

ّأعمالهمّّبقوله:" ّكل ّمحصيا  ّحيثّجاء ّأمره، ّالذينّهالهم ّمنّكت ابّاألعمال ّتعجبا  ّيتضمن االستفهام

ذهّالصورة،ّفلماّجاءّلمّصغيرهاّوكبيرها،ّفهوّتعجبّيفيدّالتهويلّمنّأمرّكانّي ظنّأنهّلنّيأتيّعلىّه

يتضمنّنوعا ّمنّّ-وهوّمعّذلكّ-يكنّمفرّمنّاإلقرارّباألمرّإشفاقا ّعلىّأنفسهم،ّوتحسرا ّلماّسيلحقهم

وعلةّاإلنكارّتتصلّبمجيءّالكتابّمحصيا ّكلّصغيرةّوكبيرةّفيّمقامّالبعثّوالحسابّالذيّ،ّاإلنكار

وفيّهذهّالحالّبخاصة،ّفاإلنكارّيتعلقّبأمرّحدثّكانّهؤالءّالكفارّينكرونه،ّويظنونّعدمّمجيئهّبعامةّ

ّولمّيكنّمتوقعا ّأيضا ،ّويصلّإشفاقّالكافرينّوتحسرهمّإلىّمستوىّالفجيعة،ّويرتبطّذلكّبقولهّتعالى:

َّصِغيَرة َّواَلَّكِبيَرة ِّإالََّّأْحَصاَها( }َفَتَرىّاْلم ْجِرِميَنّم ْشِفِقيَنِّممَّاِّفيِه{ّوبقوله:)ّاَلّي َغاِدر 
ولوّكانّاالستفهامّ،ّ(1)

ّوتقيدها" ومنّذلكّ،ّعلىّلسانّالمؤمنينّلكانّلهّداللةّأخرى؛ّفمتعلقاتّالجملةّتوجهّالداللةّوتضبطها

«ّقالوا»ّأي:ّوحينّرجعّالقومّمنّعيدهمّورأواّماّحلّبأصنامهمّ(2)قولهّتعالى:}ّقال واَّمْنَّفَعَلّهذاِّبآِلَهِتنا{

ّ.(3)التيّنعظمها{«ّبآلهتنا»ّالفعلّالشنيع«ّمنّفعلّهذاّ»ّواإلنكار:علىّسبيلّالتفجعّ

 التبكيت: 4 . 

ِّللنَّاِس{ّيّّّّ ّق لَت َّأَأنَت ّتعالى:} ّلذلكّبقوله ّوالمعنىّتبكيتّويستشهد ّ"ويكونّاستخبارا ، قولّابنّفارس:
ّ.(5)عوه"،ّتبكيتّللنصارىّفيماّادّ (4)

                                                 

 .18/49سورةّالكهف،ّّ-1
 .21/59سورةّاألنبياء،ّّ-2
 .9/224التفسيرّالوسيط،ّجّ-3
 .5/116المائدة،ّسورةّّ-4
،ّالجامعّألحكام3/524ّّ،587ّ،ّالكشاف،ّللزمخشريّج5/457،ّج2/382انظرّفيّذلك:ّأنوارّالتنزيلّللبيضاويّجّ-5

 .22/202،ّالتفسيرّالمنير،ّلوهبةّالزحيليّج15/299،ّالتفسيرّالوسيط،ّسيدّطنطاويّج14/309القرآن،ّللقرطبيّج
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ّّّّّّ ّلهذا ّفارسّبإفراده ّألنّوابن ّمحق؛ ّبهذا ّوهو ّالتبكيتّوالتوبيخ، ّبين ّي فرق ّأنه ّمنه ّي فهم الغرض،

المعنىّاللغويّللتبكيت،ّوإنّأفادّماّأفادّالتوبيخ:ّالتقريعّوالتعنيف،ّغيرّأنّالتبكيتّي فهمّمنهّالِحجاج،ّ

ّأيّغلبه"ّيقولّابنّمنظور:" ّبالحجة، ّو"(1)وبكته ّتوبّ، ّفهو ّمنّالتوبيخ، ّالتبكيتّأعلىّدرجة يخ،ّلعل

ّالتبكيتّوافقهّعليهّالزركشي،ّ ّأفاد ّذهبّإليهّابنّفارسّمنّأنّاالستفهام وتقريعّوتعنيفّواستنكار"وما

بابّالتفهيم،ّّونقلّعنهّهذاّالشاهد،ّلكنّثمةّعلماءّغيرهماّذهبواّمذهبا ّمغايرا ،ّفرأىّأبوّعبيدةّأنهّمنّ"

ك،ّويتهددّبه"ّثمّساقّأمثلةّاختلطتّفيهّوليسّباستفهامّعنّجهلّليعلمه...،ّوإنماّيرادّبهّالنهيّعنّذل

توبيخّلمنّادعىّذلكّعليه،ّليكونّإنكارهّبعدّّهـ(ّإن هّ"671ّتّّقالّالقرطبي)ّمعانيّالتهديدّبالتقرير

،ّوهكذاّنلحظّأنّاآلراءّتتباين،ّلكنّيبقىّلرأيّابنّ(2)السؤالّأبلغّمنّالتكذيب،ّوأشدّفيّالتوبيخّوالتقريع"

هّأدركّأنّاالستفهامّوإنّكانّموجها ّإلىّسيدناّعيسىّعليهّالسالم،ّإالّأنهّالّفارسّبعدّدقيق؛ّذلكّألن

ِّليّّ-عزّشأنهّ-يعنيه؛ّألنه ْبَحاَنَكَّماَّيك ون  يعلمّأنّهذاّالقولّلمّيقعّمنه،ّبدليلّقولهّعليهّالسالم:}ّس 

ّ} لمّيقله،ّلكنهّأرادّمنّهذاّاالستفهامّكماّأنّالنصارىّيعلمونّأنهّّ}المائدةّ{(3)َأْنَّأق وَلَّماَّلْيَسِّليِّبَحقٍ 

ّا ّلهم،ّليعلمواّأنهمّالمرادّبذلك.ّتأنّيكونّتبكي

وثمةّمسألةّبالغيةّتؤكدّأنّماّذهبّإليهّابنّفارسّمنّأنّاالستفهامّأفادّتبكيتا ،ّولمّيكنّاستفهاما ّّّّّّ

سم،ّومجيءّالفعلّبعدهّداللةّإيالءّاالستفهامّاالّمحضا ،ّأوّنهيا ّأوّتفهيما ّكماّقالّأبوّعبيدة،ّهيّأن"

ّالفعلّالواقعّصادرا ّعنّ علىّصدورّالفعلّفيّالوجود،ّلكنّوقعّاالستفهامّعنّالنسبة،ّسواءّأكانّهذا

أفعلت؟(ّكانّالشكّّالمخاطبّأمّليسّبصادرّعنه،ّوفيّهذاّيقولّعبدّالقاهر:ّ"إذاّبدأتّبالفعل،ّفقلت:)

أأنتّفعلت؟(ّفبدأتّباالسمّكانّّوجوده.ّوإذاّقلت)ّفيّالفعلّنفسه،ّوكانّغرضكّمنّاستفهامكّأنّتعلم

ّالتيّكنتّعلىّأنّّالشكّفيّالفاعلّمنّهو؟،ّوكانّالترددّفيه...ّومثالّذلكّأنكّتقول:) أبنيتّالداَر

                                                 

 .2/11لسانّالعرب،ّالبنّمنظور،ّجّ-1
 .6/375للقرطبي،ّجّالجامعّألحكامّالقرآن،ّ-2
 .5/116سورةّالمائدة،ّّ-3
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تبنيها؟(...ّوتقول:ّأأنتّبنيَتّهذهّالدار؟،ّفتبدأّفيّذلكّكلهّباالسم،ّوذلكّألنكّلمّتشكّفيّالفعلّأنهّ

لىّالدارّمبنية،ّوإنماّشككتّفيّالفاعلّمنّهو؟ّفهذاّمنّالفرقّالّيدفعهّدافع،ّكان.ّكيف؟ّوقدّأشرتّإ

ّ.والّيشكّفيهّشاك،ّوالّيخفىّفسادّأحدهماّمنّموضعّاآلخر"

 التقرير: 5 .

يشيرّابنّفارسّ ،ومنّالمعانيّالتيّيخرجّفيهاّاالستفهامّعنّأصلّوضعهّإلىّغرضّآخرّالتقريرّّّّّ

ِّبَربِ ك ْم{ّّنحوّقولهّجلّثناؤه:ّ،(1)"اويكونّاستخبارا ،ّوالمعنىّتقريّرّبقوله:"إلىّهذاّالمعنىّ ،ّوابنّ(2)}َأَلْست 

فارسّبهذاّفهمّالمعنىّالمجازيّلالستفهام،ّبأنهّليسّاستفهاما ّمحضا ؛ّألنّاآليةّالكريمةّلمّتستفهم:ّأربهمّ

ّأنّي ّبلّيريد ّوبذلكّينتزعّاعترافا ّهوّأمّال،ّوهللاّسبحانهّوتعالىّالّيريدّجوابا ؛ ّبه، ّثبتّالعلم قرّأمرا 

ّو) ّهو"ّمنهم. ّـ ّالعلماء ّيعرفه ّكما ّـ ّاستقرّّالتقرير( ّقد حملكّالمخاطبّعلىّاإلقرارّواالعترافّبأمر

ّالمنكرّ ّيلي ّأن ّي شترط ّ"كاإلنكار، ّوهو ّاإللزام، ّعلى ّوأدل ّالنفس، ّفي ّأوقع ّألنه ّإيجابا ؛ ّأو عنده"نفيا 

،ّوقدّاستقرّلديهمّأنهّهوّربهم،ّلكنّمثلّهذاّاالستفهامّيقالّفيّتقريرّمنّي ظنّبهّاإلنكار،ّأوّ(3)الهمزة "

ّينزلّمنزلةّذلك.ّ

ومماّي ذكرّالبنّفارسّهناّأنهّأحسنّالتدليلّعلىّهذاّالغرضّباالستشهادّعليهّبهذاّالشاهد،ّوممنّّّّّّ

ّالطاهرّبنّعاشورّحيثّي ّهنا ّالمعنىّفيّاالستفهام ّهذا ّألستّبربكم{ّيؤيد {ّ ّفيّ( ّواالستفهام قولّ}

تقريري،ّومثلهّيقالّفيّتقريرّمنّي ظنّبهّاإلنكارّأوّي نزلّمنزلةّذلك،ّفلذلكّيقررّعلىّالنفيّاستدراجا ّلهّ

                                                 

 .1/45الصاحبي،ّجّ-1
 .7/127سورةّاألعرافّّ-2
م،ّتحقيق:ّعدنانّدرويش،1998ّّ-هـ1419انظر:ّكتابّالكليات،ّألبىّالبقاءّالكفويدار،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّّ-3

 .134محمدّالمصري،ّص:
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حتىّإذاّكانّعاقدا ّقلبهّعلىّالنفيّظنّأنّالمق ررّيطلبهّمنه،ّفأقدمّعلىّالجوابّبالنفي،ّفأماّإذاّلمّيكنّ

 .(1)نهّيجيبّبإبطالّالنفي،ّفيتحققّأنهّبريءّمنّنفيّذلك{ّعاقدا ّقلبهّعليهّفإ

يقولّالطاهرّبنّعاشور:ّواالستفهامّللتقريرّّ(2)}ّألمّيرواّأنهّالّيكلمهم{:ومنّذلكّأيضاّقولهّتعالىّّّّّ

وللتعجيبّمنّحالهم،ّولذلكّجعلّاالستفهامّعنّنفيّالرؤية،ّألنّنفيّالرؤيةّهوّغيرّالواقعّمنّحالهمّ

مر،ّولكنّحالهمّيشبهّحالّمنّالّيرونّعدمّتكليمه،ّفوقعّاالستفهامّعنهّلعلهمّلمّيرواّذلك،ّفيّنفسّاأل

ّفيّهذاّ ّأنّمعنىّكونه ّيعلم ّوبهذا ّليسّبموجود، ّالّينكرّما ّإذ ّللتعجيبّوليسّلإلنكار، مبالغة،ّوهو

ّ(3)المقامّبمنزلةّالنفيّللنفيّإنماّنشأّمنّتنزيلّالمسؤولّعنهمّمنزلةّمنّالّيرى{

ّّـ التسوية: 6ّ

يقولّابنّ،ّمنّالمعانيّالتيّيخرجّفيهاّاالستفهامّعنّمعناهّاألصليّإلىّالمعنىّالمجازيّالتسويةّّّّّ

ْمَّأْمَّلْمّت نِذْره ْم{ّويكونّاستخبارا ،ّوالمعنىّتسويٌة،ّنحو:}ّفارس:" َسَواٌءَّعَلْيِهْمَّأَأنَذْرَته 
وهذاّيعنيّأنّابنّّ(4)

راءّاالستفهامّيكمنّغرٌضّآخرّهوّالتسوية،ّوحقيقةّالتسويةّهناّهيّأنّفارسّتحسسّبذوقهّالفنيّأنّّو

كماّيعبرّعنهّالعلماء:ّهوّاالستفهامّالداخلّعلىّّ،التسوية(ّاإلنذارّوعدمهّسواءّبالنسبةّإليهم.ّواستفهام)

جملةّيصحّحلولّالمصدرّمحلها،ّومماّيؤكدّصحةّماّذهبّإليهّابنّفارسّأنّاآلراءّمنّبعدهّجاءتّ

ماّأفادهّمنّأنّالغرضّالبالغيّلهذاّاالستفهامّهوّالتسوية،ّلكن،ّمماّتجدرّاإلشارةّإليهّهناّأنّابنّّلتفيد

ّالنوعّمنّاالستفهام،ّدونّأنّيبذلّأيّجهدّفيّاإلشارةّ فارسّوجهّاهتمامهّلرصدّالمعنىّالبالغيّلهذا

ّ.إلىّمسائلّالتسويةّودقائقها

ّ

                                                 

 .9/168التحريرّوالتنوير،ّالبنّعاشور،ّجّ-1
 .7/148سورةّاألعراف،ّّ-2
 .9/110التحريرّوالتنوير،ّالبنّعاشور،ّجّ-3
 .2/6سورةّالبقرة:ّّ-4
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 االسترشاد:  7 .

ّّّّّّ ّالمعاني ّاالسترشادمن ّاالستفهام ّفيها ّيستخدم ّالتي ّالمجازية ّفارسّبقوله:"، ّابن ّذلك ّإلى ّيشير

ِّفيَها{ ِّفيَهاَّمْنّي ْفِسد  ويكونّاستخبارا ،ّوالمعنىّاسترشاد،ّنحوّقولهّتعالى:}َّأَتْجَعل 
هناّّومعنىّاالسترشادّ(1)

داية،ّوهذاّماّيشيرّإليهّالمعنىّاالستعالمّالذيّيكتنفهّشيءّمنّطلبّالرشدّواله،ّالذيّيقصدهّابنّفارسّ

ّاهتدىّلهّوفيّّاللغوي،ّألنهّيقالّفيّاللغة:" استرشده:ّطلبّمنهّالرشد،ّويقال:ّاسَتْرَشدّفالنّألمرهّإذا

ّأنّ ّبعد ّمثلّالزركشيّحاولّفيما ّأنّعالما  ّكما ّالطريقّوتعريفه"، ّأيّهدايته ّالضال: ّوإرشاد  الحديث:

الظاهرّأنهمّّىّفيهّنوعا ّمنّاألدبّفيّمخاطبةّهللاّعزّوجل،ّيقول:"يفرقّبينّاالستفهامّواالسترشاد،ّفرأ

استفهمواّمسترشدين،ّوإنماّفر قّبينّالعبارتينّأدبا "،ّويشرحّابنّعطيةّهذاّالمعنىّأكثرّعندماّينقلّرأيّ

ّيقول:" ّباالسترشاد، ّقال ّيخلقّفيّاألرضّخلقا ّّمن ّأنه ّالمالئكة ّأعلم وقالّآخرونّكانّهللاّتعالىّقد

علىّجهةّاالسترشادّ"سدونّويسفكونّالدماء،ّفلماّقالّلهمّبعدّذلكّ}ّإنيّجاعل{ّقالوا:ّ}ّأتجعلّفيها{ّيف

؟"،ّوعلىّهذاّالمعنىّيكونّرأيّابنّّواالستعالم:ّهلّهذاّالخليفةّهوّالذيّكانّأعلمهمّبهّقبلّأوّغيره

كثيرّمنّالعلماء،ّلكنّآراءهمّجاءتّفارسّصائبا ّفيّتوجيهّاالستفهامّوجهةّاالسترشاد.ّوهذهّاآليةّذكرهاّ

متباينة،ّفذهبّأبوّعبيدةّإلىّأنهاّللتقرير،ّوأفادتّعندّالزمخشريّوأبيّحيانّمعنىّالتعجب،ّونقلّأبوّ

ّ.(2)"حيانّوابنّعطيةّآراءّكثيرةّكانّالغرضّفيهاّاالستعظامّواإلكبار،ّأوّالتقرير،ّأوّاالستفهامّالمحض

 اإلنكار:   8 .

ويكونّّيشيرّإلىّذلكّابنّفارسّبقوله:"،ّلمجازيةّالتيّيستخدمّلهاّاالستفهامّاإلنكارمنّالمعانيّاّّّّّ

استخبارا ،ّوالمعنىّإنكار،ّنحوّقولهّتعالى:ّ}َّأَتق ول وَنَّعَلىّهللِاَّماّاَلَّتْعَلم وَن{ّ
ّومنهّقولّالقائل:ّ(3)

                                                 

 .2/30البقرة:ّّ-1
 .1/102المحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّالبنّعطية،ّجّ-2
 .7/28سورةّاألعراف:ّّ-3
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ــــــــــــــْلّلهــــــــــــــاّوتقــــــــــــــولَّعــــــــــــــزَّةّ  قــــــــــــــدَّمَلْلــــــــــــــَتّفق  ــــــــــــــــــــــا)1(ّ؟ّ    ــــــــــــــــــــــهَّفأَملََّه ــــــــــــــــــــــيٌءّنفَس َّش ــــــــــــــــــــــلُّ   أَيَم
فابنّفارسّيوضحّهناّأنّصيغةّاالستفهامّفيّالشاهدينّخرجتّعنّأصلّحدودّالداللةّالوضعيةّّّّّّ

ّألن" ّاإلنكار، ّأمراّ ّإلفادة ّاستفهامك : ّواالْسِتْنكار  ّي ْنِكره ، ّعما ّاالستفهام ّوهو ّالجحود، ت ْنِكره "ّّاإلنكار:

ّوتعالى ّهللاّسبحانه ّأن ّهنا ّاإلنكار ّعليه،ّّ"ومعنى ّالكذب ّفي ّفعلهم ّالكافرين ّعلى ّينكر ّأو يستهجن

فينسبونّإليهّالقبيحّدونّعلمّأوّنظرّصحيح،ّكماّأنّالشاعرّينكرّعلىّعزةّقولهاّبأنّالمللّقدّتسربّ

ّالزمخشرّي ّعليه ّوافقه ّاآلية ّفي ّفارس ّابن ّإليه ّذهب ّوما ّعليه. ّتدعيه ّما ّمنكرا  ّفيخاطبها (2ّ)إليه،

إلضافتهمّالقبيحّإليه،ّوشهادةّعلىّأنّّأبوّحيانّالذيّعللّسرّاإلنكارّبأنه"ّوكذلكّفعلّ(3)والبيضاويّ

ّالمفرط" ّالجهل ّعلى ّأمرهم ّيقولّ(4)مبنى ّالتوبيخ ّمعنى ّعلى ّهنا ّاالستفهام ّيحمل ّوبعضّالمفسرين ،

الطاهرّبنّعاشور:"ّفاالستفهامّمستعملّفيّالتوبيخ،ّألنّالمذكورّبعدهّشيءّذميم،ّواجتراءّعظيمّوجهلّ

ّ.(5)كبيرّمركب"

ّم ْؤِمِنيَن{ّّّّّّ َّيك ون وا َّحتَّى ّالنَّاَس ّت ْكِره  َّأَفَأْنَت ّتعالى:} ّقوله ّالمعنى ّبهذا ّاالستفهام ّاستخدام ومن
لحرصهّعلىّإيمانّأهلّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-واالستفهامّفي}ّأفأنتّت كرهّالناس{ّإنكاري،ّفنز لّالنبي(6)

لحةّمنزلةّمنّيحاولّإكراههمّعلىّاإليمانّحتىّترتبّعلىّذلكّمكةّوحثيثّسعيهّلذلكّبكلّوسيلةّصا

ّ.(7)التنزيلّإنكارهّعليه{

                                                 

 .1/100الصاحبي،ّفيّفقهّاللغةّجّ-1
 .2/99انظر:ّالكشاف،ّجّ-2
 .3/15انظر:ّأنوارّالتنزيلّللبيضاوي،ّجّ-3
ّ-هـ1422تفسيرّالبحرّالمحيط،ّمحمدّبنّيوسفّالشهيرّبأبيّحيانّاألندلسي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّلبنان،ّبيروت،ّّ-4

 .1/286،ّتحقيق:ّالشيخّعادلّأحمدّعبدّالموجود،ّالشيخّعليّمحمدّمعوض،ّج1م،ّط2001ّ
 .11/220المنير،ّلوهبةّالزحيلي،ّجّ،ّالتفسير11/222التحريرّوالتنوير،ّجّ-5
 .99سورةّيونس،ّّ-6
 .11/293التحريرّوالتنوير،ّجّ-7
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ّفعبدّّوالعلماءّّّّّ ّاإلنكار؟ ّعلى ّالدال ّاالستفهام ّمن ّالبالغية ّوالفوائد ّاألسرار ّيبينون ّال ّهذا ّكل مع

للخوضّفيماّوراءّهذهّالقاهرّالجرجانيّبنظرهّالثاقب،ّوحسهّالجمالي،ّوبصيرتهّالواعيةّيفتحّالبابّواسعا ّ

لتنبيهّالسامع،ّحتىّيرجعّإلىّنفسهّفيخجلّويرتدعّويعياّالجواب،ّإماّألنهّقدّّاألغراض،ّليؤكدّأنهّيأتي"

وإماّألنهّهمَّّبأنّيفعلّماّالّي ستصوبّفعل ه،ّفإذاّروجعّفيهّتنبهّ…ّادعىّالقدرةّعلىّفعلّالّيقدرّعليه،

وجدّمثله"،ّواإلنكارّعرضّلهّالعلماءّعندّدراستهمّألسلوبّوعرفّالخطأ،ّوإماّألنهّجو زّوجودّأمرّالّي

االستفهامّوتوسعواّبدراسةّأشكالهّوأقسامه،ّوذكرواّأنهّيردّإماّللتوبيخّبمعنىّماّكانّينبغي،ّأوّبمعنىّالّ

واشترطواّلهّأنّّوهناكّمنّقسمهّإلىّإنكارّإبطاليّوحقيقي،ّينبغيّأنّيكون،ّوإماّللتكذيبّبمعنىّلمّيكن

وهكذاّنرىّأنّابنّفارسّنجحّفيّاستخالصّالمعنىّالبالغيّلصيغةّاالستفهامّفيّهذاّّنكرّالهمزةيليّالمّ 

ّالشاهد،ّففتحّالبابّواسعا ّلمنّجاءّبعدهّليخوضّفيّأقسامّاإلنكارّوفروعه.

ّّـ العرض والتحضيض: 10+  9ّ

ّالمعنىّّّّّ ّإلى ّاألصلي ّمعناه ّعن ّاالستفهام ّفيها ّيخرج ّالتي ّالمعاني ّمن ّالعرضّّكذلك المجازي

ويكونّاللفظّاستخبارا ،ّوالمعنىّعرض،ّكقولك:ّّيشيرّابنّفارسّإلىّهذينّالغرضينّبقوله:"،ّوالتحضيض

ّنحوّقولك:ّهالَّّخيراّمنّذلك؟ّ،ّأالّتنزل؟ّويكونّاستخبارا ،ّوالمعنىّتحضيض

فق،ّوالثانيّالطلبّبّرّوابنّفارسّهناّالّيفرقّبينّالمصطلحين:ّالعرضّوالتحضيض،ّفاألولّهو"ّّّّّ

أال(ّيحتملّّهل(،ّألن)ّويبدوّأنّابنّفارسّنظرّإلىّأصلّهاتينّاألداتين،ّفرأىّأنهماّبمعنى)ّ(1)ِبشق"

هال(ّفأبدلتّالهاءّهمزة،ّوبهذاّالتركيبّامتدّنظرّالعلماءّفتبينواّ"تعينّمعنىّالتمني،ّّأنّيكونّأصلها)

ّفكأنّ ّهالّأكرمتّزيدا ، ّنحو: ّفيّالماضي، ّمنّالتمنيّالتنديم ّفتولد ّفيّهل، وزوالّاحتمالّاالستفهام

ّليت ّالمعنى: ّفكأن ّزيدا ، ّهالّتكرم ّنحو: ّالمضارع ّوالتحضيضّفي ّليتكّأكرمتّزيدا ، كّتكرمهّالمعنى

ّ َّيْقَبل  َّّللاََّّه َو َّأنَّ َّيْعَلم وا ّالمعنىّقولهّتعالى:}َّأَلْم متولدا ّمنهّمعنىّالسؤال"،ّومنّاستخدامّاالستفهامّبهذا

                                                 

 .45الصاحبيّفيّفقهّاللغة،ّص:ّ-1
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َدقاِت{ ّالصَّ ذ  َّوَيْأخ  ِّعباِدِه َّعْن ّالتائبونّمنّّ((1)التَّْوَبَة ّهؤالء ّيعلم ّألم ّأي: ّالوسيط: يقولّصاحبّالتفسير

هوّّ-سبحانهّ-وحده،ّهوّالذيّيقبلّالتوبةّالصادقةّمنّعبادهّالمخلصين،ّوأنهّ-تعالىّ-ذنوبهم،ّأنَّّللاّ 

ّليؤدى،ّ«يأخذّالصدقاتّ»ّالذيّ ّقبولّمنّيأخذّشيئا ّمنّأصحابها ّيتقبلها ّفالتعبيرّباألخذّّأي: بدله:

ّللفقراء ّودفعها ّالصدقات، ّبذل ّفي ّوبّ،للترغيب ّالتوبة ّتجديد ّوالتحضيضّعلى ّللتقرير ذلّواالستفهام

ّ.(2)الصدقة{ّ

َّحَسن ا{ّّّّّ ا َّقْرض  َّّللاََّ ّالَِّذيّي ْقِرض  َّذا َّمْن ّتعالى:} ّكذلكّقوله يقولّصاحبّالتحريرّوالتنوير:ّّ(3)ومنه

ّالذيّيقرضّهللا(ّمستعملّفيّالتحضيضّوالتهييجّعلىّاالتصافّبالخيرّ واالستفهامّفيّقوله:)ّمنّذا

ّالمستفهمّالّيدريَّمنّهوّأهلّهذاّالخ ّبه،ّقالّطرفةكأنَّ ّ:(4)يرّوالجدير 

ّأننـــــــــ ـــــــــت  ّيإذاّالقـــــــــومّقـــــــــالواَّمـــــــــنّفتـــــــــىِّخْل ــــــــــــــــــــمّ    ــــــــــــــــــــْلّول ــــــــــــــــــــمّأكَس ّفَل ِنيــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــدِّّع  أَتَبلَّ   
 : اإلفهام 11 .

ّّّّّّ ّاالستفهاموهو ّلها ّيستخدم ّالتي ّالمجازية ّالمعاني ّمن ّ"ويكونّ، ّفارسّبقوله: ّابن ّذلك ّإلى يشير

ِّبَيِميِنَك{ّ ِّتْلَك ّ}َّوَما ّوالمرادّبهّاإلفهامّنحوّقولهّجلّثناؤه: ويشرحّابنّفارسّالمقصودّمنّّ(5)استخبارا 

ّفأعلمهّمنّحالهاّماّلمّيعلمه"،ّ ّعليهّالسالمّـ اإلفهامّبقوله:ّ"قدّعلمّأنّلهاّأمرا ّقدّخفيّعلىّموسىّـ

ولعلّابنّفارسّيقصدّأنّظاهرّاالستفهامّيدلّعلىّأنهّسؤالّعنّشيءّأشيرّإليه،ّوهوّأمرّمعلومّعندّ

ذيّفيّيدهّعصا،ّفماّوجهّاستخبارّهللاّسيدناّموسىّعليهّسيدناّموسىّـّعليهّالسالمّـّفهوّعالمّأنّال

؟ّفمنّرأيّابنّفارسّّ؟ّأليسّثمةّإيماءّإلىّأنّالسؤالّسيتضمنّأمرا ّغريبا ّفيّشأنهاّالسالمّعماّفيّيده

ّوهوّ ّموسىّسيحدث، ّعلىّسيدنا َّخِفَي ّأمرا  ّثمة ّوأن ّعصا، ّبيده ّما ّأن ّإفهامه ّمنّاالستفهام ّأراد أنه
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ة؛ّفلذلكّابتدئّبسؤالّعماّبيدهّليوقنّأنهّممسكّبعصاه،ّحتىّإذاّانقلبتّحيةّلمّيشكّانقالبّالعصاّحي

ّفيّأنّتلكّالحيةّهيّالتيّكانتّعصاه،ّوبذلكّيكونّغرضّاإلفهامّدقيقا ّمنّوجهةّنظرّابنّفارس.ّ

عزّّومنّالمفسرينّالذينّأكدواّهذاّالمعنىّالزمخشريّحيثّيقول:"ّإنماّسألهّليريهّعظمّماّيخترعهّّّّّ

ّالمقلوبّعنهّ ّبين ّالبعيدة ّالمباينة ّنفسه ّفي ّوليقرر ّنضناضة ّحية ّقلبها ّمن ّاليابسة ّالخشبة ّفي وعال

ّهي ّما ّويقولّلك: ّمنّحديد ّزبرة ّأنّيريكّالزر اد ّونظيره ّالباهرة. ّعلىّقدرته ّوينبهه ؟ّّوالمقلوبّإليه،

ّهيّتلكّال ّفيقولّلك: ّمسردا ّلبوسا ّأيام ّيريكّبعد ّثم ّحديد، ّزبرة ّترىّمنّفتقول: ّإلىّما ّصيرتها زبرة

ّ.(1)عجيبّالصنعةّوأنيقّالسرد"

وهناكّبعضّالعلماءّالذينّذهبواّوجهةّأخرى،ّفرأىّبعضهمّأنّالغرضّهوّالتنبيه،ّفهاهوّاإلمامّّّّّّ

إنهّّ،ّوذكرّابنّقتيبةّأنهّللتقرير،ّويشرحّالقرطبيّمعنىّالتقريرّبقوله:"(2)أبوّالسعودّبينّاإليقاظّوالتنبيه

بينّّ،ّوجمعّأبوّحيان(3)األمر،ّحتىّيقولّموسى:ّهيّعصاي،ّليثبتّالحجةّعليهّبعدماّاعترفلتقريرّ

إلىّأنهّلإليناس،ّثمّنقلّّالتقريرّوالتنبيه،ّفقال:ّهوّتقريرّمضمونهّالتنبيه،ّوذهبّالزركشيّوالسيوطي

رفّماّفيّيدهّحتىّللتقرير؛ّفيعّالزركشيّرأيّابنّفارسّفيّأنهّلإلفهام،ّلكنهّلمّيلبثّأنّاستطردّبأنها"

ّالّينفرّإذاّانقلبتّحية"

ّم وَسى{َّوَماِّتْلَكِّبَيِميِنَكَّيـاّاإلمامّالرازيّفيّمفاتيحّالغيبّحيثّيقول:ّ}قوله:}ّلإلفهامّوممنّجزمّبأنها

ّ؟ّسؤال،ّوالسؤالّإنماّيكونّلطلبّالعلمّوهوّعلىّهللاّتعالىّمحالّفماّالفائدةّفيه

إحداها:ّأنّمنّأرادّأنّيظهرّمنّالشيءّالحقيرّشيئا ّشريفا ّفإنهّيأخذهّويعرضهّوالجوابّفيهّفوائد:ّّّّّّ

؟ّفيقولونّهذاّهوّالشيءّالفالنيّثمّإنهّبعدّإظهارّصفتهّالفائقةّّعلىّالحاضرينّويقولّلهم:ّهذاّماّهو
                                                 

 .57ّ/3الكشاف،ّللزمخشري،ّجّ-1
ّالقرآنّالكريم،ّمحمدّبنّمحمدّالعماديّأبوّالسعود،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّّ-2 إرشادّالعقلّالسليمّإلىّمزايا

 .6/10ج
ّجّ-3 ّالقرآن، ّألحكام ّج/11/186الجامع ّطنطاوي، ّسيد ّمحمد ّالوسيط، ّالتفسير ّوانظر: ّوهبة95ّ، ّالمنير، ّوالتفسير ،

 .16/197الزحيلي،ّجّ
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كانقالبهاّّفيهّيقولّلهمّخذاّمنهّكذاّوكذا.ّفاهللّتعالىّلماّأرادّأنّيظهرّمنّالعصاّتلكّاآلياتّالشريفة

حية،ّوكضربهّالبحرّحتىّانفلق،ّوفيّالحجرّحتىّانفجرّمنهّالماء،ّعرضهّأوال ّعلىّموسىّفكأنهّقالّ

له:ّياّموسىّهلّتعرفّحقيقةّهذاّالذيّبيدكّوأنهّخشبةّالّتضرّوالّتنفع،ّثمّإنهّقلبهّثعبانا ّعظيما ،ّ

ّ ّعظمته ّونهاية ّقدرته ّكمال ّعلى ّالعقول ّنبه ّقد ّالطريق ّبهذا ّاآلياتّفيكون ّهذه ّأظهر ّإنه ّحيث من

ّ.(1){العظيمةّمنّأهونّاألشياءّعندهّفهذاّهوّالفائدة

وقولهَّألِقَها)ّيتضحّبهّأنّالسؤالّكانّذريعةّإلىّغرضّسيأتي،ّّويقررّالطاهرّبنّعاشورّفيقولّّّّّ

ّ.(2)ولّعنهّؤفيّالتنبيهّإلىّأهميةّالمسّالقرينةّعلىّأنّاالستفهامّفيّقوله}ّوماّتلكّبيمينك{ّمستعملوهوّ

 التكثير:   12 .

ّيقولّابنّفارسّمشيراّإلىّهذاّالمعنى:"،ّمنّالمعانيّالتيّيستخدمّفيهاّاالستفهامّمجازا)ّالتكثير(ّّّّّ

َوَكْمّمِ نَّقْرَيِةّأَْهَلْكَناَها{ّّويكونّاستخبارا ،ّوالمعنىّتكثير،ّنحوّقولهّـّجلّثناؤه:}
ثمّيسردّأمثلةّأخرىّ(4ّ(ّ)3)

هذاّالمعنىّدونّبذلّمحاولةّلتفسيرها،ّوكأنّهمهّكل هّمنصبّعلىّتوجيهّاالستفهامّتوجيها ّشواهدّعلىّ

ّّ.مجازيا ّيكشفّعماّوراءهّمنّمعانّوأسرار

األمثلةّالتيّذكرها،ّهيّقولهّتعالى:}َّوَكَأيِ نّمِ نَّقْرَيٍة{ّمنّّوّّّّّ
،ّيقولّأبوّالسعودّفيّتفسيره:"ّكأينّ(5)

أعرضتّعنّأمرّربهاّورسلهّبالعتوّوالتمردّوالعنادّفحاسبناهاّّأيريةّعتتّكثيرّمنّأهلّقّأيمنّقريةّ

ّ ّشديدا" ّكأين(ّ(6)حسابا ّمعنى) ّالوسيط ّالتفسير ّكافّّويشرحّصاحب ّمن ّمركبة َّكَأيِ ْن ّوكلمة فيقول:

                                                 

 .4/45وانظر:ّأنوارّالتنزيلّللبيضاوي،ّج1/3029ّالتفسيرّالكبير،ّللرازي،ّجّ-1
 .16/197ّ،ّوانظر:ّالتفسيرّالمنيرّلوهبةّالزحيلي،ّج16/207التحريرّوالتنوير،ّجّ-2
 .7/4سورةّاألعراف،ّّ-3
 .7/162،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّللقرطبي،ّج3/4انظرّأنوارّالتنزيل،ّللبيضاوي،ّجّ-4
 .22/48سورةّالحج:ّّ-5
 .9/324سيط،ّج،ّوانظر:ّالتفسيرّالّو8/263إرشادّالعقلّالسليم،ّألبيّالسعودّجّ-6
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االستفهاميةّالمنونة،ّثمّهجرّمعنىّجزأيهاّوصارتّكلمةّواحدةّبمعنىّكمّالخبريةّالدالةّعلىّّوأيالتشبيهّ

ّومثله:ّ.ّ(1)التكثير

ــــــــــهّ  ّأْتَبع  ّلهـــــــــاَّقـــــــــْدِّصـــــــــْرت  ّعنهـــــــــاّكـــــــــاَنّلـــــــــيَّتَبعـــــــــ   َكـــــــــْمّمـــــــــنَّدنـــــــــي  اولـــــــــوَّصـــــــــحاّالقلـــــــــب    
ّوقالّآخر:

ــــــــــــــْلَمى ــــــــــــــْنّدونَّس ــــــــــــــاِئٍطِّم ــــــــــــــنَّغ ــــــــــــــْمِّم ـــــــــــــــــــــهّ   وَك ـــــــــــــــــــــيسّب ـــــــــــــــــــــِسّل ـــــــــــــــــــــِلّاأل ْن ـــــــــــــــــــــعّ قلي َكِتي   
ّالشواهدّيشيرّإلىّإدراكهّخروجّاالستفهامّعنّأصلّوضعهّإلىّّّّّّ ّساقهّابنّفارسّمنّهذه فكلّما

ّغرضّالتكثير.

 ـ النفي:  13

ّأنّيكونّبمعنىّالنفي،ّومنّالشواهدّعلىّذلكّّّّّّ ّاالستفهام ّفيها ّالتيّيستخدم منّالمعانيّالمجازية

ّ َّفَمنَّيْهِديّمْن ّتعالى:} ّ{قولـه ّهللا  ّلمنّّ(2)َأَضلَّ ّالّهادَي ّاستخبارّوالمعنى: ّفظاهره يقولّابنّفارس:

والدليلّّولمّيكتفّابنّفارسّّبتفسيرّاالستفهامّبمعنىّالنفي،ّبلّيسوقّدليال ّآخرّفيقول:"،ّ(3)أضلّهللا"

علىّذلكّقولهّفيّالعطفّعليه:}َّوَماَّله مّمِ نَّناِصِريَن{ّ
يقفّعندّحدودّوهكذاّنرىّأنّابنّفارسّلمّّ(4)

اإلفادةّمنّالسياقّالذيّدلّعلىّأنّالمعنىّهوّالنفي،ّبلّساقّدليال ّنحويا ّعلىّصحةّماّذهبّإليهّهوّ

ّحققّ ّقد ّأنّاالستفهام ّذكروا ّعندما ّمذهبه، ّذهبوا ّقد ّوهناكّالكثيرّمنّالعلماء ّبالمنفي، العطفّعليها

ّمعنىّالنفي.

سرينّقدّقررواّماّقررهّابنّفارسّهناّفيّهذاّاالستفهامّمنّهؤالءّصاحبّالتفسيرّالوسيطّوأكثرّالمفّّّّّ

ّالنفيّيقولّصاحبّالتفسيرّالوسيط ّالمثلّالجليّفيّ،ّمنّإنّمعناه ّلمّينتفعّهؤالءّالظالمونّبهذا أي:

                                                 

 .13/228انظر:ّالتفسيرّالوسيط،ّجّ-1
 .30/29سورةّالروم:ّّ-2
 .،ّوماّبعدها1/45الصاحبيّفيّفقهّاللغة،ّجّ-3
 .30/29سورةّالروم،ّّ-4
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إبطالّالشرك،ّبلّلجواّفيّكفرهم،ّواتبعواّأهواءهمّالزائفة،ّوأفكارهمّالفاسدة،ّوجهاالتهمّالمطبقةّدونّأنّ

َّّللاَّ ّأي:ّإذاّكانّهذاّهوّحالهم،ّفمنّالذيّيستطيعّأنّّيصرفهمّعنّذلك علمّنافعَّفَمْنَّيْهِديَّمْنَّأَضلَّ

إنهّالّأحدّيستطيعّذلكّّعنهّبسببّزيفهّواستحبابهّالعمىّعلىّالهدى.ّإلىّالحق،ّمنّأضلهَّّللاّ ّييهد

ْمِّمْنّناِصِريَنّينصرونهمّمنّعقابه ّ(1)لهم.ّ-سبحانهّ-َوماَّله 

ّّّّّّ َّّللاَِّ{ومن ِّمَن ِّبَعْهِدِه َّأْوفى َّوَمْن ّتعالى:"} ّقوله ّأيضا ّالمعنى ّهذا ّعلى ّ(2)الشواهد ّصاحبّ، يقول

ةّالوعدّوتقريره:ّواالستفهامّقالتفسيرّالوسيطّهذهّجملةّمعترضةّمسوقةّلتأكيدّمضمونّماّقبلهاّمنّحقي

دّالّيكادّيصدرّمنّكرامّالخلقّألنهّإذاّكانّخلفّالوعّ-تعالىّ-للنفي،ّأي:ّالّأحدّأوفىّبعهدهّمنَّّللاّ 

ّالخالق ّجانب ّمن ّالحال ّيكون ّفكيف ّمنهم، ّصدوره ّإمكان ّوجلّ-مع ّنقص،ّّ-عز ّكل ّعن المنزه

ّ.(3)المتصفّبكلّكمال

ِّفيّالنَّاِر{ّّّّ َّمْن ّاْلَعذاِبَّأَفَأْنَتّت ْنِقذ  َّكِلَمة  َّعَلْيِه َّأَفَمْنَّحقَّ ّ(4)ومنّذلكّقولهّتعالى:ّ} فارسّيقولّابنّ،

ّ(5)موضحاّاستخدامّاالستفهامّهناّبمعنىّالنفي:ّ"أيّلستّمنقذهم" واالستفهامّهناّللنفي،ّوالتقدير:ّأفمنّ،

أنّتنقذهّّ-أيهاّالرسولّالكريمّ-وجبّعليهّالعذابّبسببّإصرارهّعلىّكفرهّحتىّالنهاية،ّأفتستطيعّأنت

ألنّمنّسبقّعليهّقضاؤناّبأنهّّ،يعّذلكإنكّالّتستطّ-أيهاّالرسولّالكريمّّ-؟ّالّّمنّهذاّالمصيرّاألليم

ّ(6)منّأهلّالنار،ّبسببّاستحبابهّالكفرّعلىّاإليمانّلنّتستطيعّأنتّأوّغيركّإنقاذهّمنها.

                                                 

 .11/83التفسيرّالوسيط،ّجّ-1
 .9/111سورةّالتوبة،ّّ-2
 .6/410التفسيرّالوسيط،ّجّ-3
 .39/19سورةّالزمر،ّّ-4
 .45اللغةّالبنّفارس،ّص:ّالصاحبيّفيّفقهّّ-5
 .12/209التفسيرّالوسيط،ّجّ-6



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

656 

ّأشارّإلىّمعنىّالنفيّبقوله:ّّّّّ ّشرحّاآلية ّعندما ّلكنه ّتوقيف، ّاستفهام ويتفقّأبوّحيانّالذيّأسماه

مّمنهّالضميرّإشعارا ّبأنكّلستّتقدرّأنّ ّ.ّ(1)تنقذهّمنّالنار،ّبلّالّيقدرّعلىّذلكّأحدّإالّهللا""وقد 

ّّّّّّ ّم ِبيٍن{ َّضالٍل ِّفي ّكاَن َّوَمْن ّاْلع ْمَي َّتْهِدي َّأْو مَّ ّالصُّ ّت ْسِمع  َّأَفَأْنَت {ّ ّتعالى: ّقوله ّذلك ومن
(2)ّ،

لذينّتستطيعّأنّتسمعّالصمّصوتك،ّأوّأنّتهدىّاّ-أيهاّالرسولّالكريمّ-واالستفهامّللنفيّأي:ّأفأنت

انطمستّبصائرهمّإلىّالطريقّالحق.ّأوّأنّتخرجّمنّكانّفيّالضاللّالواضحّإلىّالهدىّوالرشاد؟كالّ

عليكّّ-أيهاّالرسولّالكريمّ-وحده.ّوأنتّ-تعالىّ-إنكّلنّتستطيعّذلك،ّألنّالهدايةّواإلضالل،ّمنَّّللاّ 

ّ(3)البالغّونحنّعليناّالحساب.

ّلإلنكّّّّّ ّالهمزة ّجعل ّفقد ّالزمخشري ّعليهاّّارأما ّدلت ّالتي ّالنفي ّأدلة ّأحد ّيكون ّقد ّاإلنكار وهذا

األساليبّاالستفهامية؛ّألنّاألسلوبّالذيّيتضمنّمعنىّاإلنكارّالتكذيبيّيكونّمنّأدلةّاالستفهامّالذيّ

فيقول:ّوهوّإنكارّتعجيبّّالسعودّمنّبابّاالستفهامّاإلنكاريّالذيّيفيدّالتعجيبّأبو،ّوجعلهّ(4)أفادّالنفي

ونّهوّالذيّيقدرّعلىّهدايتهمّوهمّقدّتمرنواّفيّالكفرّواستغرقواّفيّالضاللةّبحيثّصارّماّمنّأنّيك

ّ.(5)بهمّمنّالعشىّعمىّمقروناّبالصمم

ّ

 ـ اإلخبار والتحقيق:  14 

وقدّّاإلخبارّوالتحقيق(،ّيقولّابنّفارس:"ّومنّالمعانيّالمجازيةّالتيّيستعملّفيهاّاالستفهامّمعنى)ّّّّّ

ّمِ َنّ ِّحيٌن نَساِن ّاإْلِ َّعَلى َّأَتى َّهْل ّثناؤه:} ّجل ّقوله ّنحو ّوتحقيق، ّإخبار ّوالمعنى ّاستخبارا ، ّاللفظ يكون

                                                 

 .7/404تفسيرّالبحرّالمحيط،ّجّّ-1
 .43/40سورةّالزخرف،ّّ-2
 .13/82التفسيرّالوسيط،ّجّ-3
 .4/253انظر:ّالكشاف،ّللزمخشري،ّجّّ-4
 .8/48انظر:ّإرشادّالعقلّالسليم،ّجّ-5
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ْهِر{ّ الذينّعرضواّّوابنّفارسّيتفقّبذلكّمعّالرعيلّاألعظمّمنّالعلماءّ؟ّ(2)قدّأتىّقالوا:ّمعناهّ(1)الدَّ

ّالمسألة ّالعّرّ،لهذه ّبين ّفارسّبالجمع ّابن ّأحسن ّهو"ّضين)وقد ّفاإلخبار ّوالتحقيق(، اإلعالمّّاإلخبار

ّاطالعّ ّإلى ّيتجه ّألنه ّاالستفهام؛ ّأسلوب ّفي ّبالتحقيق ّارتبط ّلذا ّما، ّأمر ّإلثبات ّويستعمل بالشيء،

وهوّهناّفيّهذاّالشاهدّيقصدّإلىّاألمرينّمعا .ّّكليهما"ّالسامع،ّأوّتثبيتّخبرّلديه،ّأوّأنهّيرميّإلى

ّالزمخشرّي ّالسعودّ(4)والبيضاوّيّ(3)ويتفق ّالوسيط(5)وأبو ّالتفسير ّوصاحب ّالتفسيرّ(6)، ّوصاحب ،

علىّتفسيرّاالستفهامّهناّعلىّمعنىّالتقريرّوعبارتهمّقريبةّمنّبعضها)ّاستفهامّتقريرّوتقريبّ(7)المنير

ّ.(8)ولذلكّفسرّبقدّوأصلهّأهلّكقوله"ّأهلّرأوناّبسفحّالقاعّذيّاألكم"

ّأنّالعلماءّمنّالنحاةّأوّالمفسرينّقدّانصبتّجهودهمّإنّنظرةّفاحصةّعلىّ      منّسبقّتظهرّلنا

الستخراجّالمعانيّّ،بحقّعلىّكتابّهللاّعزّوجلّفيّقراءةّالنص،ّوماّوراءّالنصّمنّمعانّوأغراض

ّالحقيقيةّأوّالمجازيةّالتيّاشتملتّعليهاّأساليبّالقرآنّالكريم.

ّ

 الخاتمة

ّالبحثّنركزّفيهاّعلىّأهمّالنتائجّونلخصّذلكّفيماّيلي:بدّمنّوقفةّفيّختامّّالّّّّّ

إنّالقرآنّالكريمّمعينّالّينضبّوانّجهودّعلماءّالعربيةّوخاصةّعلماءّالنحوّكانتّهيّالمعينّّ-1

ّالذيّنهلّمنهّالمفسرونّآراءهمّفيّتفسيرّالقرآنّالكريم.

                                                 

 .76/1سورةّاإلنسان،ّّ-1
 .وماّبعدها45ّالصاحبي،ّفيّفقهّاللغةّالبنّفارس،ّص:ّّ-2
 .4/665الكشاف،ّللزمخشري،ّجّ-3
 .5/425أنوارّالتنزيل،ّللبيضاوي،ّجّ-4
 .9/148،ّج9/70إرشادّالعقلّالسليمّإلىّمزاياّالقرآنّالكريم،ّجّ-5
 .15/213التفسيرّالوسيط،ّجّ-6
 .2/420التفسيرّالمنير،ّلوهبةّالزحيلي،ّجّ-7
 .5/425ّأنوارّالتنزيل،ّللبيضاوي،ّجّ-8
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2-ّّ ّوإثراء ّإضافة ّيعد ّألسلوبّاالستفهام ّالكريم ّالقرآن ّاستخدام ّهذاّإن ّلها ّيستخدم ّقد ّالتي للمعاني

ّاألسلوب.

ّإنّالدراساتّالنحويةّوالبالغيةّالتيّتدورّحولّالقرآنّالكريمّتزيدّمنّبيانّوجوهّإعجازّالقرآنّالكريم.ّ-3

 التوصيات:

أوصيّالباحثينّبتوجيهّجهودهمّنحوّدراسةّأساليبّالقرآنّالكريمّالواردةّفيّحوارهّأوّفيّقصصهّفإنّّ-

ّفيّاستخراجّأسرارّاإلعجازّفيّالقرآنّالكريمّ.ّّذلكّمماّيساهم

ّ

 المصادر والمراجع

ّأوال:ّالقرآنّالكريم

دارّالكتابّ:ّمحمودّمحمدّشاكر،ّتحقيق،ّه471اإلمامّعبدّالقاهرّالجرجانيّتّ،ّدالئلّاإلعجازّ-1

ّم.1995ّ،ه1415ّ،بيروت،ّالعربي

ّ،بيروتّ،،ّعالمّالكتب2لنجار،ّطّمحمدّعليّاّ:ابنّجني،ّأبوّالفتحّعثمان،ّتحقيقّ،الخصائصّ-2

ّلبنان،ّد.ّت.ّ

ّتحقيقّ-3 ّالفتحّعثمان، ّأبو ّالمجلسّّ:ابنّجني، ّالفتاحّإسماعيلّشلبي، ّوعبد عليّالنجديّناصف،

ّم.1969ّّ،هـ1389ّاألعلىّللشؤونّاإلسالمية،ّالقاهرة،ّ

ّالكافيةّفيّالنحو،ّشرحّمحمدّبنّالحسنّاألستراباّ-4 ذي،ّدارّالكتبّابنّالحاجب،ّعثمانّبنّعمر،

ّم.1985ّالعلمية،ّبيروت،ّ

تحقيق:ّالشيخّعادلّأحمدّعبدّ،ّمحمدّبنّيوسفّالشهيرّبأبيّحيانّاألندلسي،ّتفسيرّالبحرّالمحيطّ-5

ّ.م2001ّ،ّهـ1422ّّ،بيروت،ّلبنان،ّدارّالكتبّالعلمية،1ّطالشيخّعليّمحمدّمعوضّّ-الموجود
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ه،1378ّّ،مؤسسةّالخانجيّبمصر،ّعبدّالسالمّمحمدّهاروّنّ،األساليبّاإلنشائيةّفيّالنحوّالعربيّ-6

ّّم.ـ1959

ّتحقيقّ-7 ّالقرآن، ّعلوم ّفي ّالبرهان ّهللا، ّعبد ّبن ّمحمد ّالزركشي، ّدارّ: ّوآخرون، يوسفّالمرعشلي

ّم.1964ّّّ،هـ1415ّ،2المعرفة،ّبيروت،ّط

للعالمةّجارّهللاّأبوّالقاسمّّ،وجوهّالتأويلّفيالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّّ-8

ّـ.ه1407،ّبيروتّ،دارّالكتابّالعربيّ،ّهـّ(538ّ-467محمودّبنّعمرّالزمخشرى)ّ

السعود،ّأبوّالسعود،ّمحمدّبنّمحمدّالعمادي،ّتفسيرّأبيّ،ّإرشادّالعقلّالسليمّإلىّمزاياّالقرآنّالكريمّ-9

ّلبنان،ّد.ّت.ّّ،ّدارّإحياءّالتراث،ّبيروت

،ّدارّالكتب1ّعبدّالحميدّهنداوي،ّطّ:ّالسكاكي،ّيوسفّبنّمحمدّبنّعلي،ّمفتاحّالعلوم،ّتحقيقّ-10

ّم.2000،ّهـ1420ّبيروت،ّّ،العلمية

ّالفضلّإبراهيّ-11 ّأبو ّتحقيقّمحمد ّالرحمن، ّالدينّعبد ّجالل ّالسيوطي، ّالقرآن، م،ّاإلتقانّفيّعلوم

ّمكتبةّدارّالتراث،ّالقاهرة،ّد.ّت.ّ

ّكين،ّمكتبةّالخانجي،ّد.ّت.ّّزمحمدّفؤادّس:أبوّعبيدة،ّمعمرّبنّالمثنى،ّتحقيقّ،مجازّالقرآنّ-12

المحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّابنّعطية،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّاألندلسي،ّتحقيقّعبدّّ-13

ّم.1982ّ،هـ1402،ّالدوحة،1ّلّإبراهيم،ّطهللاّبنّإبراهيمّاألنصاريّوالسيدّعبدّالعا

ّ،السيدّأحمدّصقر،ّمطبعةّعيسىّالبابيّالحلبي:ّابنّفارس،ّأحمد،ّتحقيقّ،الصاحبيّفيّفقهّاللغةّ-14

ّالقاهرة،ّد.ّت.ّ

ّّم.1983ه،3ّ،1403ّطّّ،لبنانّ،ّمعانيّالقرآن،ّالفراء،ّيحيىّبنّزياد،ّطبعةّعالمّالكتبّبيروتّ-15

،4ّمحمدّمحييّالدينّعبدّالحميد،ّطّّ:تحقيقّالكاتب،ّابنّقتيبة،ّمحمدّبنّعبدّهللاّبنّمسلم،أدبّّ-16

ّم.1963ّ،هـ1382مطبعةّالسعادة،ّمصر،ّ
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ّطّّ-17 ّأحمدّصقر، ّبنّعبدّهللاّمسلم،ّشرحّونشرّالسيد ّمحمد ّابنّقتيبة، ،3ّتأويلّمشكلّالقرآن،

ّم.1981ّّ،ه1401بيروت،ّ،ّالمكتبةّالعلمية

أبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمدّبنّأبيّبكرّبنّفرحّاألنصاريّالخزرجيّشمسّ،ّألحكامّالقرآنّالجامعّ-18

ّالقرطبي) ّّالدين ّالبخارّيّهـ(671ّت، ّسمير ّهشام ّالمحقق: ّالمملكةّ، ّالرياض، ّالكتب، ّعالم دار

ّ.م2003ّّ،هـ1423ّ،1،ّطالعربيةّالسعودية

عبدّالرحمن،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّنّبالقزويني،ّجاللّالدينّمحمدّبنّسعدّالدينّّاإليضاح،ّ-19

ّلبنان،ّد.ت.ّ

ّتحقيقّ-20 ّالكامل، ّيزيد، ّبن ّمحمد ّالمبرد، ّط: ّالرسالة، ّمؤسسة ّالدالي، ّأحمد 3ّمحمد ّ،هـ1418،

ّم.1997ّ

عالمّ،ّيمةضمحمدّعبدّالخالقّعّ:تحقيق،ّهـ285تّّ،أبوّالعباسّمحمدّبنّيزيدّالمبردّ،المقتضبّ-21

ّبيروت.ّ،الكتب

 .تبيرّوّ،دارّصادر،1ّ،ّطمحمدّبنّمكرمّبنّمنظورّاألفريقيّالمصرّيّ،انّالعربلسّ-22

ّ.بيروت،ّدارّالفكر،ّللبيضاوّيّ،أنوارّالتنزيلّالمسمىّ}ّتفسيرّالبيضاوى{ّ-23

ّ،سحنونّللنشرّوالتوزيع،ّدارّالطبعةّالتونسيةّ،التحريرّوالتنويرّللشيخّمحمدّالطاهرّبنّعاشورّ-24

ّ.م1997ّ،ّتونس

ّالرازّيّ-25 ّالفخر ّتفسير ّالرازّي، ّالمعروفّبالفخر ّالرازيّالشافعي ّالحسين ّبن ّبنّعمر ّمحمد دارّ،

ّ.إحياءّالتراثّالعربي

ّ.الفجالةّبالقاهرةدارّّ،محمدّسيدّطنطاوي)ّشيخّاألزهرّ(،ّالتفسيرّالوسيطّ-26

ّوالمنهجّ-27 ّوالشريعة ّالعقيدة ّفي ّالمنير ّالزحيليّ،التفسير ّمصطفى ّبن ّطوهبة ،2ّ الفكرّّدار،

ّ.هـ1418ّ،ّدمشقّ،المعاصر
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ّالحسينّأحمدّبنّفاِرسّبنّزَكِري اّوأب،ّمعجمّمقاييسّاللغةّ-28 الم، وّنّالمحقق:ّعبدّالسَّ ،ّمحمدَّهار 

ّم.2002ّ،هـ1423ّّ،ّاتحادّالكتابّالعرب

ّّ،الكتابّ-29 ّط ّهارون، ّمحمد ّالسالم ّعبد ّتحقيق ّقنبر، ّبن ّعثمان ّبن ّعمرو ّمكتبة3ّسيبويه، ،

ّم.1988،ّهـ1408القاهرة،ّالخانجي،ّ

ّم.1988ّ،المكتبةّالوطنيةّببغدادّ،قيسّإسماعيلّاألوسي،ّأساليبّالطلبّعندّالنحويينّوالبالغيينّ-30

،ّزهيرّغازيّزاهد:ّتحقيق،338ّتّّ،أبوّجعفرّأحمدّبنّمحمدّبنّإسماعيلّالنحاس،ّإعرابّالقرآنّ-31

ّ.م1988،ّهـ1409،ّبيروتّ،عالمّالكتب

ّتحقيق:ّمازنّالمباركّومحمدّعليّحمد،ّابنّهشامّاألنصارّيّ،اللبيبّعنّكتبّاألعاريبمغنيّّ-32

ّم.1985بيروت،ّ،ّدارّالفكر،6ّ،ّطهللا

،ّدارّالرشيدّللنشرّ،كاظمّبحرّالمرجانّ:تحقيقّ،لعبدّالقاهرّالجرجانيّ،المقتصدّبشرحّاإليضاحّ-33

ّم.1982ّّ،العراق
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 ةة القرآني  ودوره في بناء القص  ة وي  ح  ع األساليب الن  تنو  

 مل أنموذجاً سورة الن  

 

 د العنزي د. الفي محم  

Ksa200359@hotmail.com 

 والمسموع ة لإلعالم المرئي  العمل: الهيئة العام  

 فهد بن سلطانغ بجامعة ومحاضر غير متفر  

 

 

 

 :صالملخ  

ّالقرآنيّّّّ ّوالخطاب ّعموما ، ّالخطاب ّتشكيل ّفي ّالمهمة ّالداللية ّالركائز ّأحد ّالنحوي ّاألسلوب يمثل

ّتحقيقّ ّفي ّمباشرا  ّإسهاما  ّيسهم ّالمتكلم ّلدى ّالخطابية ّاألساليب ّتنوع ّالمعروفّأن ّمن ّإذ خصوصا ،

ّمنّأثر ّاألساليبّالنحويةّوتنوعها ّلهذه ّلما ّاإلقناعّّعناصرّالتأثيرّواإلقناعّفيّالمتلقي؛ بالغّفيّفكرة

ّعموما .ّ

ويأتيّهذاّالبحثّمحاوال ّتسليطّالضوءّعلىّتنوعّتلكّاألساليبّالنحويةّالتيّتردّفيّالقصةّالقرآنية،ّّّّ

ّ–عليهّالسالمّّ–ويجعلّمنّسورةّالنملّمادةّله،ّإذّوردّفيهاّقصتانّرئيسيتانّهما:ّقصةّسيدناّموسى

ّسليمان ّسيدنا ّّ–وقصة ّالسالم ّفّ–عليه ّتنوع ّعلى ّالقصتان ّاشتملتّهاتان ّالخطابّاألسلوبيّوقد ي

ّالنحويّبماّيؤثرّفيّالمتلقي.ّ

mailto:Ksa200359@hotmail.com
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ّفإنّاألساليبّالنحويةّتسهمّفيّإقناعّالمتلقيّوالتأثيرّفيه،ّسواءّالمتلقيّالمعنويّداخلّّّّ ّأسلفنا وكما

القصةّالقرآنية،ّأوّالمتلقيّالحقيقيّخارجّالقصةّالقرآنيةّوهوّالمسلمّعموما ،ّإذّيتناولّهذاّالبحثّنماذجّ

ام،ّواألمر،ّوالنهي،ّوالنداء،ّوالتمني،ّوالترجي،ّوالتحذيرّواإلغراء،ّوغيرهاّمنّاألساليبّالتيّعلىّاالستفه

ّوردتّفيّهاتينّالسورتين.ّ

ّوأخيرا ّأرجوّمنّهللاّأنّيوفقنيّفيّهذاّالبحث،ّوينفعّبه.ّّّّ

ّالند ّاالستفهام/ ّالقصص/ ّالقرآنية/ ّالقصة ّالنحوي/ ّاألسلوب ّاألسلوب/ ّالمفتاحية: ّاألمر/ّالكلمات اء،

 الترجي/ّالتمني/ّالتحضيض.ّ

ّ

 مقدمة البحث

لمّيكنّالقرآنّالكريمّكتابّتشريعّفحسب،ّبلّكانّكتابا ّللعبرةّوالعظة،ّوإخبارّبالغيب،ّوإعجازّوغيرّّّّّ

ّمنّ ّمر  ّلما ّوفقا  ّكافة ّللمسلمين ّوالعظة ّالعبرة ّإليصال ّعمومها ّفي ّالقرآنية ّالقصة ّجاءت ّوقد ذلك،

،ّوذلكّبقصدّالتأثيرّفيّهؤالءّالمسلمين،ّأوّمنّيستمعّإلىّكتابّهللاّالعزيزّفيتعظّقصصّاألممّالغابرة

ّبماّقدّمر،ّويعتبرّبقصصّاألولين.ّ

ومنّهناّفقدّجاءتّآياتّالقرآنّالكريمّتركزّعلىّتنوعّاألساليب،ّوتعددّأشكالّالخطابّلهذاّالمتلقيّّّّ

ووصولّالعبرةّإليهّعلىّأتمّصورةّووجه،ّفكانّتنوعّلتصلّإلىّالغايةّالمتمثلةّبالتأثيرّفيّهذاّالمتلقي،ّ

األساليبّالنحويةّواحدا ّمنّأبرزّاألسسّالتيّسارتّعليهاّالقصةّالقرآنيةّفيّرفدّالمتلقيّبمزيدّمنّالعبرةّ

ّوالعظة.ّ

وبناءّعلىّماّسبقّفتكمنّأهميةّهذاّالبحثّفيّأنهّيحاولّتسليطّالضوءّعلىّدورّاألساليبّالنحويةّّّّ

وتنوعهاّفيّبناءّالقصةّالقرآنية،ّوقدّتخصصّذلكّبقصصّسورةّالنمل،ّكماّتكمنّأهميةّهذهّالدراسةّفيّ

ّةّالمستعملةّفيها.ّأنهاّتكشفّعنّمالمحّالتشويقّفيّالسردّالقصصيّالمرتبطّبتنوعّاألساليبّالنحوي
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ّاألسئلةّاآلتية:ّّعنوقدّجاءّهذاّالبحثّليجيبّّّّ

ّـّماّمفهومّاألسلوبّالنحوي؟ّ

ّـّكيفّأثرّتنوعّاألساليبّفيّبناءّالقصةّالقرآنية؟ّ

ّـّماّهيّأهمّاألساليبّالتيّوردتّفيّقصصّسورةّالنمل؟ّ

بّعموما ،ّكماّيهدفّإلىّتوضيحّويهدفّهذاّالبحثّإلىّبيانّمفهومّاألسلوبّالنحوي،ّومعنىّاألسلّوّّّ

ّاألساليبّ ّأبرز ّوبيان ّأسلوبّنحوي، ّعلى ّتشتمل ّالنمل ّسورة ّجاءتّفي ّالتي ّالقرآنية ّالمواضع أبرز

النحويةّورودا ّفيّهذهّالسورة،ّكماّيهدفّالبحثّإلىّتوضيحّدورّتلكّاألساليبّالنحويةّفيّبناءّالقصةّ

ّالقرآنيةّعلىّوجهّأكثرّتأثيرا ّفيّالقارئ.ّ

ّوتحليلّّّّ ّعلىّأساسّوصفّالظاهرة، ّالقائم ّالتحليلي، ّالوصفي ّالمنهج ّالبحثّخطى ّاقتفىّهذا وقد

ّمظاهرها،ّوتبيينّكافةّجوانبها،ّليصلّفيّالنهايةّإلىّالنتائجّالمرجوة.ّ

ّوانقسمّهذاّالبحثّإلىّقسمينّكبيرين:ّّّّ

ّالمبحثّاألول:ّوتناولّالحديثّعنّمفهومّاألسلوبّالنحوي.ّّّّ

ثّالثاني:ّوتناولّالحديثّعنّدورّهذهّاألساليبّالنحويةّفيّبناءّالقصةّالقرآنيةّوسردها،ّوقدّالمبحّّّ

ّوالنداء،ّ ّواألمر، ّكاالستفهام، ّالقرآنية، عثرّالباحثّعلىّمجموعةّمنّاألساليبّالتيّتتكررّفيّالقصة

ّوالترجي،ّوالتحضيض،ّوهيّماّبنىّعليهّبحثه.ّ

ّوعةّمنّالنتائجّالتيّأ ثبتتّفيّخاتمةّالبحث.ّوفيّالنهايةّتوصلّالباحثّإلىّمجمّّّ

 

ّ

ّ
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 المبحث األول: مفهوم األسلوب النحوي: 

ّالمصطلحّالمركبّمنّجّزّّّ ّننظرّفيّهذا ّالنحوي،ّنجدّالعالقةّأعندما ين،ّاألول:ّاألسلوب،ّوالثاني:

ّ ّلفظ ّبين ّالتبعية ّعلى ّالقائم ّالوصفي، ّبشكلها ّالكالميتين ّالوحدتين ّهاتين ّبين ّالتابع،ّالماثلة "النحوي"

ّمنّ ّسواه ّدون ّاللغوي ّالمستوى ّبهذا ّمختصا  ّالمصطلح ّتحديد ّأمر ّيجعل ّمما ّالمتبوع، و"األسلوب"

ّمستوياتّاللغةّاألخرى.ّ

أماّلفظّ"أسلوب"ّفيّالمعاجمّالعربية،ّفهوّمأخوذّمنّالجذرّاللغويّ"َسَلَب"،ّوهوّجذرّدالّعلىّمعنىّّّ

اّالمصطلحّعلىّالطريقّالواضحّالمستوي،ّوبعالقةّماّقيل:ّأخذّفيّاالستقامةّواالستواء،ّومنهّأ طِلقّهذ

ّ.ّ(1)أساليبّمنّالقول،ّأيّضروبّمنّالقول

ومنّهناّفإنّلفظّاألسلوبّفيّاألصلّاللغويّلهاّت طلقّعلىّكلّشيءّيمتدّمنّغيرّاتساع،ّفيقالّلهّّّّ

ّعلىّشيءّمستٍوّمستقيمّمثلهّفيّذلكّ أسلوب،ّكماّي طلقّهذاّاللفظّعلىّالفنّوالطريقة،ّبمعنىّأنهّدل 

ّ.ّ(2)مثلّالطريقّالمستويّالمستقيم

ّ.ّ(3)الطويلّالممتدوكذلكّفقدّأ طلقّلفظّ"السلب"ّعلىّالشجرّ

يمكنّلناّأنّنلحظّمنّخاللّالمعنىّاللغويّللفظّأسلوبّعلىّأنهّمأخوذّمنّفكرةّاالمتداد،ّواالستواء،ّّّّ

واالستقامة،ّولكنّبغيرّاتساع،ّكماّأنهّمأخوذّمنّمعنىّالطريق،ّوبهذاّيتضحّلناّأنّمعنىّكلمةّأسلوبّ

ماّسنربطهّبمعنىّاألسلوبّّإنماّهيّدالةّفيّأصلّمعناهاّاللغويّعلىّالطريقةّوالنهجّفيّشيءّما،ّوهو

ّاصطالحا .ّ
                                                 

ابنّسيده،ّأبوّالحسنّعليّبنّإسماعيل:ّالمخصص،ّتحقيق:ّخليلّإبراهيمّجفال،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّّ-1
ّ.3/309ّم،1ّ،1996ّلبنان،ّط

الحميري،ّنشوانّبنّسعيد:ّشمسّالعلومّودواءّكالمّالعربّمنّالكلوم،ّتحقيق:ّحسينّبنّعبدّهللاّالعمري،ّومطهرّبنّّ-2
ّط ّسوريا، ّـ ّدمشق ّالفكر، ّودار ّلبنان، ّـ ّبيروت ّالمعاصر، ّالفكر ّدار ّهللا، ّعبد ّمحمد ّويوسف ّاإلرياني، ،1ّعلي

ّ.5/3158ّم،1999ّ
الكلياتّمعجمّفيّالمصطلحاتّوالفروقّاللغوية،ّتحقيق:ّعدنانّدرويش،ّومحمدّّالكفوي،ّأبوّالبقاءّأيوبّبنّموسى:ّ-3

ّ.83ّـ82ّّالمصري،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروتّـّلبنان،ّد.ت،ّص:ّ
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وإذاّأتيناّللحديثّعنّمعنىّاألسلوبّاصطالحا ،ّفإنناّنجدّعددا ّهائال ّمنّالتعريفاتّالتيّتناولتّهذاّّّّ

ّانتسبتّإلىّمجموعةّ ّالتعريفاتّقد ّمنّهذه ّأنّكثيرا  ّخاصة ّوتحدثتّعنّمعنىّاألسلوب، المصطلح،

األدباءّينظرونّإلىّمعنىّاألسلوبّمنّجهة،ّفيّحينّينظرّإليهّفكريةّما،ّأوّمنظومةّفلسفيةّمعينة،ّف

اللغويونّمنّجهةّأخرى،ّوفيّالوقتّنفسهّينظرّإليهّاألسلوبيونّمنّجهةّثالثة،ّوكلّفريقّمنّهؤالءّ

ّالتيّ ّالدائرة ّضمن ّوتعريفه ّالمصطلح ّهذا ّيحققها ّالتي ّالغاية ّاألسلوبّعلى ّلمعنى ّنظرته ّفي يعتمد

ف،ّفمنّهذهّالتعريفاتّماّع ِزيّإلىّالعالمّبوفون،ّالذيّيرىّأنّاألسلوبّهوّيتخصصّبهاّذلكّالتعري

ّأوّ ّالفنية ّالرسالة ّعنه ّالذيّتصدر ّالمرسل ّلَلسلوبّعلى ّتعريفه ّفي ّاعتمد ّأنه ّبمعنى الكاتبّنفسه،

ّهناّ ّمن ّسواه، ّعمن ّبذاته ّالتمي ز ّأدوات ّيمتلك ّالذي ّهو ّأنه ّباعتباره ّاألسلوب ّمعنى ّوربط األدبية،

ّ.ّ(1)األسلوبّبهّتخصص

فيّالوقتّالذيّنظرّفيهّفلوبيرّإلىّمعنىّاألسلوبّعلىّأنهّطريقةّالكاتبّالخاصةّبهّفيّنظرتهّإلىّّّّ

،ّثمّطو رّهذاّالمفهومّفأصبحّيدلّعلىّطريقةّالكاتبّفيّالتفكيرّأوّالشعور،ّبمعنىّأنّالكاتبّ(2)األشياء

ّ.ّ(3)عنّشعورهّأوّتفكيرهّينتهجّنهجا ّخاصا ّفيّاستعمالّاللغةّمنّأجلّالتعبير

ّالعام،ّّ–نّخاصةّياألسلوبيّ-ومنّالباحثينّّّّ ّلمعيارّيحددّإطاره منّينظرّإلىّمفهومّاألسلوبّوفقا 

ّ.ّ(4)فهمّينظرونّمثال ّإلىّاألسلوبّبواحدّمنّاالعتباراتّاآلتية:ّالمرسل،ّأوّالمتلقي،ّأوّالنصّنفسه

نجعلهاّوسائلّلتعريفّاألسلوبّعندّاألسلوبيين،ّنجدّّوبنظرةّسريعةّإلىّهذهّالحقولّالتيّيمكنّأنّّّ

أنهاّشاملةّلكافةّمظاهرّالعمليةّالتواصليةّالمتمثلةّبالمرسل،ّوالمتلقي،ّوالرسالة،ّفهذهّالحقولّالتعريفيةّ

                                                 

ّ.21ّانظر:ّإسماعيل،ّعزّالدين:ّاألدبّوفنونهّدراسةّونقد،ّدارّالفكرّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّد.ت،ّص:ّّ-1
ّ.21ّص:ّّانظر:ّإسماعيل:ّاألدبّوفنونه،ّ-2
ّ.21ّإسماعيل:ّاألدبّوفنونه،ّص:ّّ-3
عبدّالجواد،ّإبراهيمّعبدّهللاّأحمد:ّاالتجاهاتّاألسلوبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّمنشوراتّوزارةّالثقافةّاألردنية،ّعمانّّ-4

ّ.46ّـ40ّّم،ّص:1996ّـّاألردن،ّ
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ّلمفهومّ ّمانعا  ّجامعا  ّتعريفا  ّتشكل ّأنها ّنجد ّمتكامال  ّكال  ّإليها ّننظر ّعندما ّاألسلوبيون ّبها ّاهتم التي

ّ.ّاألسلوب

ّلدىّصاحبهّّ ّالتفكير ّنمط ّالكشفّعن ّقوام ّأنه ّاألسلوبّعلى ّالمسدي ّالرحمن ّفهذاّ(1)عر فّعبد ،

التعريفّالذيّأتىّبهّالمسديّيركزّبؤرةّاهتمامهّعلىّالمبدعّاألدبيّالذيّخلقّالنص،ّإذّإنّهذاّالمبدعّ

يرهاّإلىّأفكارّوكلماتّهوّالذيّينتجّاأللفاظّوالكلمات،ّوهوّالقادرّعلىّصياغةّمشاعرهّوأحاسيسهّوتحّو

ّ.ّ(2)إبداعيةّيمكنّالحكمّعليهاّبأنهاّنماذجّأسلوبيةّتكشفّعنّذلكّالمبدعّنفسه

فيّحينّنظرّالفريقّالثانيّإلىّمفهومّاألسلوبّعلىّاعتبارّالمتلقيّالذيّيتلقىّذلكّالعملّاإلبداعي،ّّّّ

ّالعملّالظهورّواالنتقالّمنّحيزّالالم ِتبّلهذا ّك  لفوظّإلىّحيزّالملفوظ،ّوبالتاليّفإنّفلوالّالمتلقيّلما

المتلقيّهوّالذيّيؤثرّويتأثرّبالعملّاألدبي،ّويجعلّمنهّسبيال ّإلىّميالده،ّوطريقا ّإلىّظهوره،ّخاصةّ

ّ.ّ(3)أنهّمتذوقّللنصّوناقدّله

ّاألسلوبّعلىّأنهّمرتبطّبالنصّاإلبداعيّذاته،ّوليسّمرتبطا ّّّّ ّفينظرّإلىّمفهوم ّالفريقّالثالث، أما

بالمبدعّأوّالمتلقي،ّعلىّالرغمّمنّدورّهذينّالعنصرينّالمهمّفيّتشكيلّالعملّاإلبداعي،ّووالدةّالنص،ّ

نصّهوّالخطابّالمخصوصّإالّأنّمفهومّاألسلوبّذاتهّمرتبطةّبالنصّنفسه،ّانطالقا ّمنّكونّهذاّال

ضمنّهذهّالعمليةّالتواصلية،ّوقدّتأثرّالقائلونّبهذاّالمفهومّلَلسلوبّمثلّجاكبسونّبمنجزاتّعلمّاللغةّ

ّنديّسوّسير،ّوتقومّعلىّأساسّأنّاألسلوبّتطابقّبينّجدولّ الحديثّالتيّجرتّعلىّيديّفيردينا

ّالكاتب ّأن ّبمعنى ّاالختيار، ّجدول ّمع ّالمتكلم ّلدى ّبعمليتينّّالخيارات ّيقوم ّالفني ّالعمل ّكتابة عند

ّالمفرداتّ ّتركيبّهذه ّعملية ّوالثانية: ّالمعجمي، ّالمفرداتّمنّرصيده ّاختيار ّعملية أساسيتينّاألولى:

                                                 

ّ.64ّم،ّص:3ّ،1997ّطّالمسدي،ّعبدّالسالم:ّاألسلوبيةّواألسلوب،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّ-1
ّ.40ّعبدّالجواد:ّاالتجاهاتّاألسلوبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّص:ّّ-2
ّ.42ّ،ّوالجواد:ّاالتجاهاتّاألسلوبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّص:81ّالمسدي:ّاألسلوبيةّواألسلوب،ّص:ّّ-3
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ّوبذلكّيتشكلّ ّمنّخاللّعالقاتّالتركيبّوالصرفّالتيّتخصّتلكّاللغة، ّبعضا  ّإلىّبعضها وضمها

ّ.ّ(1)اتّالمطلوبةّومكانهاّفيّالتراكيبأسلوبّذلكّالنصّمنّخاللّالتوفيقّبينّاالختياّر

ّفهوّذلكّالمصطلحّالمختصّباألسلوبّّّّ ّالقرآنية، ّالتيّتختصّبالقصة ّالدراسة ّفيّهذه ّيهمنا ّما أما

النحوي،ّأيّتخصيصّمفهومّاألسلوبّبالنحو،ّولمّيتناولّالنحاةّالقدماءّمفهومّاألسلوبّالنحويّبشكلّ

ليبّالنحويةّالتيّتخصّنمطا ّتركيبيا ّمحددا ّمنّالكالم،ّكأسلوبّواضح،ّبلّاكتفواّباإلشارةّإلىّتلكّاألسا

ّالتركيبيةّالتيّتقودّ(2)االستفهامّمثالّ  ،ّفهوّمكونّمنّمجموعةّعناصرّمخصصةّومحددة،ّلهاّطبيعتها

ّإلىّمعنىّاألسلوبّلديهم،ّوذلكّبارتباطهاّبفكرةّالشكلّالتركيبيّأوّالنمطّالتركيبيّالمخصصّوالمحدد.ّ

نبّآخرّفإنهمّيصفونّالنمطّالتركيبيّالمرتبطّبالمعنىّالمحددّعلىّأنهّأسلوب،ّفيقولونّمثال ّومنّجاّّّ

أسلوبّالشرط،ّقاصدينّبذلكّالحديثّعنّجملةّالشرطّوجوابّالشرط،ّبمعنىّأنهمّيتحدثونّعنّالطبيعةّ

ّ.ّ(3)التركيبيةّلمعنىّالشرطّمنّخاللّمكوناتهّالمحددةّعندّالنحاة

أنّنصلّإلىّمزجّجيدّبينّمفهوميّاألسلوبّالدالّعلىّمعنىّالطريقةّالمخصصةّومنّهناّيمكنناّّّّّ

فيّالكالم،ّواألسلوبّالنحويّالدالّعلىّمعنىّنمطّتركيبيّمحددّلهّنظامهّالتركيبيّوداللتهّالخاصةّبه،ّ

فنقولّبأنّاألسلوبّالنحويّعبارةّعنّطريقةّفيّإصدارّالمعانيّالمخصصةّوفقا ّلنمطّتركيبيّمحدد،ّلهّ

ّوالشرط،ّ ّاالستفهام، ّأسلوب ّلنا ّظهر ّهنا ّومن ّالمعتادة، ّالجملة ّنظام ّالمختلفّعن ّاإلسنادي نظامه

حوهاّللدارسينّأيماّ والنداء،ّواألمر،ّونحوهاّمنّاألساليبّالنحويةّالتيّتحدثّعنهاّالقدماءّوبي نوها،ّووض 

ّإيضاح.ّ

ّ
                                                 

ّ.96ّالمسدي:ّاألسلوبيةّواألسلوب،ّص:ّّ-1
ّأبوّالفّ-2 ّابنّجني، ّلبنان،ّطانظرّمثال : م،1ّ،2000ّتحّعثمان:ّسرّصناعةّاإلعراب،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـ

2/173ّ،368ّ،400ّ.ّ
ّمازنّّ-3 ّالمباحثّالمرضيةّالمتعلقةّبمنّالشرطية،ّتحقيق: ّأبوّمحمدّعبدّهللاّبنّيوسفّبنّأحمد: ّابنّهشام، انظر:

ّ.54ّ،55ّ،58ّ،61ّم،ّص:1ّ،1987ّالمبارك،ّدارّابنّكثير،ّدمشقّـّسوريا،ّوبيروتّـّلبنان،ّط
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 سردها: المبحث الثاني: أثر تنوع األساليب النحوية في مجريات القصة و 

ّإلىّسواهّمنّالتراكيبّاللغويةّاألخرىّالتيّتدخلّّّّ ّقياسا  يشكلّاألسلوبّالنحويّنظاما ّتركيبيا ّمتميزا 

ّالقصةّ ّفي ّالسرد ّمجريات ّفي ّأثره ّله ّالنحوي ّلَلسلوب ّالمتميز ّالنظام ّوهذا ّاإلخبارية، ّالجمل ضمن

ّ ّالتأثيرية ّالمالمح ّتلك ّاعتبارنا ّفي ّأخذنا ّإذا ّخاصة ّاألسلوبّالنحويّالقرآنية، ّتترتبّعلىّوجود التي

ضمنّالقصةّالقرآنية،ّوفيّهذاّالمبحثّسنسلطّالضوءّعلىّأبرزّاألساليبّالنحويةّالتيّوردتّفيّسورةّ

ّالنمل،ّوأثرّذلكّالتنوعّاألسلوبيّفيّطبيعةّالسرد،ّومجرياتّالمعنىّوالداللة.ّ

 أسلوب االستفهام: 

عالمّعماّهوّكائنّفيّذهنّالمخاطب،ّبمعنىّأنّالمتلقيّيشيرّمصطلحّاالستفهامّإلىّمعنىّاالستّّّ

ّ.ّ(1)يريدّأنّيستعلمّعماّفيّذهنّالمخاطبّمنّخاللّهذاّالنمطّالتركيبيّالمخصوصّفيّالعربية

ومنّجانبّآخرّفإنّمفهومّاالستفهامّيشيرّإلىّمحاولةّفهمّماّتتصلّبهّأداةّاالستفهام،ّفلكلّأداةّمنّّّّ

أدواتّاالستفهامّداللةّمخصصةّعلىّمعنىّمحدد،ّفالمتكلمّيستعلمّعماّيريدّفهمهّمنّخاللّربطّذلكّ

ّ.ّ(2)المعنىّبتلكّاألداّة

طبيعتهّالتركيبية،ّإذّهوّي ستفتحّبأداةّاالستفهام،ّالتيّوألسلوبّاالستفهامّفيّالعربيةّنظامهّالخاصّفيّّّّ

ّ.ّ(3)يليهاّمنّالكالمّماّيريدّالمتكلمّاالستعالمّعنه،ّوأداةّاالستفهامّتتنوعّبينّالحرفية،ّواالسمية،ّوالظرفية

                                                 

ّبنّعلي:ّّ-1 ّالجرجاني،ّعليّبنّمحمد ّدارّكتابّالتعريفات، ضبطهّوصححه:ّمجموعةّمنّالعلماءّبإشرافّالناشر،
التوقيفّعلىّمهماتّ،ّالمناوي،ّعبدّالرءوفّبنّتاجّالعارفين:18ّم،ّص:1ّ،1983ّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط

ّ.49ّم،ّص:1ّ،1990ّةّـّمصر،ّطدارّعالمّالكتب،ّالقاهّرالتعاريف،ّ
تقديمّوإشراف:ّرفيقّالعجم،ّتحقيق:ّعليّدحروج،ّنقلّكشافّاصطالحاتّالفنونّوالعلوم،ّالتهانوي،ّمحمدّبنّعلي:ّّ-2

م،1ّ،1996ّالنصّالفارسي:ّعبدّهللاّالخالدي،ّالترجمةّاألجنبية:ّجورجّزيناني،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّبيروتّـّلبنان،ّط
1/171ّ.ّ

:ّابنّجني،ّأبوّالفتحّعثمان:ّاللمعّفيّالعربية،ّتحقيق:ّفائزّفارس،ّدارّالكتبّالثقافية،ّالكويت،ّد.ت،ّص:ّانظرّ-3
227ّ.ّ
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ّويردّفيّسورةّالنملّبعضّاآلياتّالقرآنيةّالتيّترتبطّبالقصةّالقرآنيةّوتشتملّعلىّأسلوبّاالستفهام،ّّّ

ولهذاّاألسلوبّدورهّفيّتشكيلّعناصرّالسردّفيّتلكّالقصة،ّسنقومّبتسليطّالضوءّعلىّهذهّاآلياتّكماّ

ّيلي.ّ

ْمَّفاْنظ ْرّّيقولّهللاّسبحانهّوتعالىّعلىّلسانّسيدناّسليمان:ّ"ّّّ َّعْنه  اْذَهْبِّبِكَتاِبيَّهَذاَّفَأْلِقْهِّإَلْيِهْمّث مََّّتَولَّ

ّ.ّ(1)َماَذاَّيْرِجع وَن"

ّ"ماذا"ّإذّيقولّسبحانه:ّفانظرّماذاّيرجعون،ّوهذاّّّّ تتضمنّاآليةّالكريمةّالسابقةّنموذجا ّلالستفهامّبـ

ّتعالى،ّ ّباهلل ّيؤمنون ّال ّالذين ّالقوم ّأبصر ّالذي ّللهدهد ّسليمان ّسيدنا ّخطاب ّفي ّمتضمن االستفهام

ّ.ّ(2)ويسجدونّللشمسّمنّدونه

ّعنهم،ّالّيقصدّبّّّ هّتركهمّتماما ،ّوإنماّاالبتعادّعنهمّلمكانّقريبّمنهم،ّحتىّوإنّقولهّسبحانه:ّتولَّ

ّعليهّ ّسليمان ّمن ّأتاهم ّالذي ّالكتاب ّعلى ّسيردون ّوبماذا ّموقفهم، ّويرى ّلكالمهم، ّيسمع ّأن يستطيع

ّ.ّ(3)السالم

وكماّيظهرّلناّمنّخاللّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّفإنهاّاشتملتّعلىّأسلوبّاالستفهام،ّوهوّقوله:ّماذاّّّّ

إلىّالهدهد،ّوهوّسائرّفيّنظامّالسردّّ–عليهّالسالمّّ–يرجعون؟ّوهذاّاالستفهامّموجهّمنّسيدناّسليمانّ

ّالمعلّو ّأنّهذه ّاالستفهام ّهذا ّبي نّلنا ّإذ ّالكريمة، ّالهدهدّفيّالقصصيّفيّاآلية ّالتيّسيبحثّعنها مة

انتظارهّلؤلئكّالقومّالذينّيسجدونّلغيرّهللاّتعالىّإنماّلهاّدورهاّفيّأحداثّالقصةّمنّجهة،ّومنّجهةّ

ّلهذاّ ّسيأتيّجوابا  ّما ّعلىّأنّمنّمجرياتّسردها ّالقصة ّفيّسرد ّاالستفهام ّهذا ّوجود ّدل نا ّفقد ثانية

ّفقدّجاءتّا ّكان، ّما ّهذا ّاالستفهامّضمنّاالستفهام،ّوفعال  ّاآليةّلتجيبّعنّهذا آلياتّالتيّتليّهذه
                                                 

ّ.28ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-1
ّلبنان،ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيل،ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمرو:ّّ-2 دارّالكتابّالعربي،ّبيروتّـ

ّ.3/363ّهـ،3ّ،1407ّط
تحقيق:ّمازنّالمبارك،ّمغنيّاللبيبّعنّكتبّاألعاريب،ّانظر:ّابنّهشام،ّأبوّمحمدّعبدّهللاّبنّيوسفّبنّأحمد:ّّ-3

ّ.914ّم،ّص:6ّ،1985ّومحمدّعليّحمدّهللا،ّدارّالفكر،ّدمشقّـّسوريا،ّط
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السردّالقصصي،ّفقدّجعلّاالستفهامّالمتلقيّمشدودا ّإلىّمجرياتّالقصةّباحثا ّعنّجوابّهذاّاالستفهام،ّ

ّومنتظرا ّله.ّ

َتْعِجل وَنّوفيّآيةّأخرىّيقولّسبحانهّوتعالىّعلىّلسانّسيدناّصالحّمحاورا ّقومه:ّ"َّقاَلَّياَقْوِمِّلَمَّتسّّّّْ

وَنَّّللاَََّّلَعلَّك ْمّت ْرَحم وَن" يِ َئِةَّقْبَلّاْلَحَسَنِةَّلْواَلَّتْسَتْغِفر  ِبالسَّ
(1)ّ.ّ

يردّأسلوبّاالستفهامّفيّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّعلىّلسانّنبيّهللاّصالحّفيّحجاجهّقومهّبماّهمّّّّ

ّعليهّمنّالكفرّوالشركّباهلل.ّ

ّّّّ ّأوّوقدّجاءّاالستفهام ّالعذاب، ّإما ّبالسيئةّهنا ّوالمقصود ّتستعجلونّبالسيئةّقبلّالحسنة، ّلَم بقوله:

المرض،ّوالمقصودّبالحسنةّالمغفرةّأوّالعافية،ّوهذاّكالمّصالحّلقومهّطالبا ّمنهمّأالّيطلبواّالعذابّفيّ

وتعالى،ّوأنهّقادرّمقابلّالمغفرة،ّإذّإنهمّتحدوهّبأنهّلوّكانّكالمهّصحيحا ّبالنسبةّأللوهيةّهللاّسبحانهّ

ّأالّيستعجلواّ ّإياهم ّذلكّمنبها  ّفقالّلهم ّبالعذابّإنّكانّصادقا ، ّفليأتهم ّالعذاب، علىّأنّينزلّعليهم

ّ.ّ(2)العذابّبالمغفرة،ّوذلكّمنّخاللّاالستفهامّبـّ"لَم"

ّالّّّ ّ"ما" ّاالستفهام ّاسم ّيليها ّالجر، ّتتكونّمنّالم ّالكريمة ّفيّاآلية ّ"لَم" تيّتشيرّإلىّوأداةّاالستفهام

ّت لحقّبهاءّ ّقد ّومنّجانبّآخرّفإنها ّفعل، ّالمخاطبّما ّعنّالسببّالذيّفعلّألجله ّالمتكلم استعالم

ّ.ّ(3)السكت،ّفيقال:ِّلَمهّْ

                                                 

ّ.46ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-1
تحقيق:ّعبدّالرزاقّالمهدي،ّرّفيّعلمّالتفسير،ّزادّالمسيانظر:ّالجوزي،ّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمد:ّّ-2

أنوارّ،ّوّالبيضاوي،ّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمد:3/365ّهـ،1ّ،1422ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّط
،ّهـ1ّ،1418تحقيق:ّمحمدّعبدّالرحمنّالمرعشلي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّطالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّ

4/162ّ.ّ
م،2005ّهـ،1ّ،1425ّلبنان،ّطّ–انظر:ّالبياتي،ّظاهرّشوكت:ّأدواتّاإلعراب،ّمجدّالمؤسسةّالجامعية،ّبيروتّّ-3

ّ.214ّص،ّ
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ويمكنّأنّنلحظّدورّهذاّاالستفهامّفيّسردّالقصةّالقرآنيةّالتيّترتبطّبقومّصالحّعليهّالسالم،ّفإنّّّّ

ّتستعجلونّبالسيئةّقبلّالحس ّلم ّالعذابّإنّكانّقوله: ّأنّيأتيهم ّإلىّسردّسابقّتمثلّبطلبهم ّإشارة نة،

ّمنّكالمّقومّثمود.ّ ّصالحّصادقا ،ّفجاءّهذاّاالستفهامّليحملّمعنىّالسردّالسابق،ّوليشيرّإلىّماّمر 

ّّّّ وبناءّعلىّذلكّيتبينّلناّذلكّالترابطّالسرديّبينّأسلوبّاالستفهامّفيّهذهّاآليةّالكريمة،ّوماّقدّمر 

منّكالمّقومّثمودّمعّنبي همّصالح،ّوتحديهمّإياهّبأنّيأتيهمّبالعذابّقبلّأنّيؤمنواّباهللّالواحدّاألحد،ّ

ّتلقيّبعناصرّالسردّالسابقةّوالالحقة.ّالفردّالصمد،ّفاالستفهامّفيّهذهّاآليةّالكريمةّسبيلّلربطّالم

ومنّهناّيظهرّلناّأنّاسلوبّاالستفهامّلمّيردّفيّالقصةّالقرآنيةّدونّوظيفةّتذكر،ّوإنماّجاءّليحققّّّ

وظيفةّسرديةّترابطيةّمتمثلةّبربطّالمعنىّالسابقّبالالحق،ّكماّظهرّلناّذلكّفيّقصةّسيدناّسليمانّمعّ

ّحّلقومهّثمود.ّالهدهد،ّوقصةّخطابّنبيّهللاّصال

 أسلوب األمر: 

ويشيرّمصطلحّاألمرّباعتبارهّاسما ّألسلوبّنحويّتحته،ّيشيرّإليه،ّويدلّعليه،ّإلىّمعنىّماّيصدرّّّّ

منّالمتكلمّللمخاطبّمنّالطلبّعلىّسبيلّاالستعالء،ّفإنّالجرجانيّيقولّإنّاألمرّقولّالقائلّلمنّ

ّ.ّ(1)دونه:ّافعل

مدّفيّتعريفهّعلىّالفعلّالمختصّبهذاّنلحظّمنّخاللّالتعريفّالسابقّلَلمرّعندّالجرجانيّأنهّمعتّّّ

ّ ّالعربية ّفي ّّ–المعنى ّاألمر ّلتعريفّّ–فعل ّسبيال  ّالمعنى ّالمخصصّلهذا ّالفعل ّهذا ّمن ّجعل إذ

ّبلّهناكّالمظاهرّ ّفحسب؛ ّاألمر ّيتحققّبفعل ّأنّمعنىّاألمرّال ّغير األسلوبّالنحويّالمتعلقّبه،

                                                 

ّ.37ّالجرجاني:ّالتعريفات،ّص:ّّ-1
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ّالم ّنحو: ّيدلّعلىّاألمرّكذلك، ّما ّاللغوية ّتدخلّّالتركيبية ّفإنها األمرّالداخلةّعلىّالفعلّالمضارع،

ّ.ّ(1)عليه،ّوتجزمه،ّوتفيدّمعنىّاألمر،ّمثل:ِّليقْمّعبد ّهللا

ّجاءّفيّقولهّّّّ ّالنمل،ّومنّبينّتلكّالمواضعّما وقدّوردّأسلوبّاألمرّفيّسردّقصصّآياتّسورة

َّكَأنَّّّسبحانهّوتعالى:ّ" َّولَّىّم ْدِبر اَّوَلْمّي َعقِ ْبَّياَوَأْلِقَّعَصاَكَّفَلمَّاَّرآَهاَّتْهَتزُّ م وَسىّاَلَّتَخْفِّإنِ يّاَلَّّهاَّجانٌّ

ّاْلم ْرَسل وَن" َّلَديَّ َيَخاف 
(2)ّ.ّ

اشتملتّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّالسابقةّعلىّفعلّأمرّمتمثلّبقولهّسبحانهّوتعالى:ّوألِقّعصاك،ّوهوّّّّ

بأنّي لقيّعصاهّلتتحولّإلىّّ–عليهّالسالمّّ–خطابّمنهّسبحانهّوتعالى،ّفكانّاألمرّاإللهيّلموسىّ

ّنداءّلموسىّ ّفإنهّفيّموضّ–عليهّالسالمّّ–ثعبانّمبين،ّوهوّأيضا  عّالرسالةّوالنبوة،ّوالّبأالّيخف،

ّ.ّ(3)يصلحّبهّأنّيخاف،ّفالمرسلونّالّيخافونّبأمرّهللاّتعالىّورحمتهّبهم

بأنّي لقيّعصاه،ّفترتبّعلىّهذاّّ–عليهّالسالمّّ–وقدّجاءّهذاّاألمرّمنّهللاّسبحانهّوتعالىّلموسىّّّّ

ّالتيّانقلبّشّ–عليهّالسالمّّ–اإللقاءّحدثّمتمثلّبخوفّموسىّ ّالعصا ّوتغي رّحالها،ّمنّهذه أنها،

فانتقلتّمنّالموتّإلىّالحياة،ّوصارتّتهتزّكأنهاّجان،ّهذاّالحدثّترتبّعلىّذلكّاألمرّاإللهيّبإلقاءّ

ّ.ّ(4)العصا

ومنّهناّيتبينّلناّأنّأسلوبّاألمرّفيّاآليةّالكريمةّلهّأثرهّالمباشرّفيّمسيرةّاألحداثّوطبيعةّالسردّّّّ

ّيظهرّاألثرّالسرديّلهذاّاألسلوبّفيّالقصةّبناحيتين:ّالتيّتظهرّفيّالقصةّالقرآنية،ّإذّ

                                                 

ّلبنان،المقتضب،ّالمبرد،ّأبوّالعباسّمحمدّبنّيزيد:ّّ-1 ّتحقيق:ّمحمدّعبدّالخالقّعضيمة،ّدارّعالمّالكتب،ّبيروتّـ
ّ.2/131ّد.ت،ّ

ّ.10ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-2
تحقيق:ّالسيدّبنّعبدّالمقصودّبنّالنكتّوالعيون،ّانظر:ّالماوردي،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّحبيب:ّّ-3

ّ.4/196ّعبدّالرحيم،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،،ّد.ت،ّ
تحقيق:ّعبدّالرزاقّالمهدي،ّمعالمّالتنزيلّفيّتفسيرّالقرآن،ّانظر:ّالبغوي،ّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعودّبنّمحمد:ّّ-4

ّ.3/491ّم،2000ّهـ،1ّ،1420ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّط
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وخطابّهللاّعزّوجلّلهّبأنهّالّّ–عليهّالسالمّّ–األولى:ّماّترتبّعلىّإلقاءّالعصاّمنّخوفّموسىّّّّ

ّيصلحّبهّأنّيخافّفهوّمرسلّمنّهللاّسبحانهّوتعالى.ّ

أوّهوّحدثّتلقائيّفيّالقصة،ّبلّالثانية:ّأنّهذاّاألمرّباإللقاءّلمّيكنّلمجردّهذاّالموقفّفحسب،ّّّّ

ّموسى ّمع ّمرة ّمن ّأكثر ّحدثّسيتكرر ّالسالمّ–هو ّمباشرا ّّ–عليه ّالعصا ّبإلقاء ّاألمر ّكان ّهنا من

وواضحا ،ّإذّهيّمعجزتهّالتيّسيظهرهاّللناسّكيّيصدقوهّويؤمنواّبرسالته،ّمنّهناّجاءتّاآليةّاألخرىّ

َوَأْدِخْلَّيَدَكِّفيَّجْيِبَكَّتْخر ْجَّبْيَضاَءِّمْنَّغْيِرّّنه:ّ"التيّتتحدثّعنّمعجزةّاليدّباألمرّكذلك،ّيقولّسبحا

اَّفاِسِقيَن" ْمَّكان واَّقْوم  وٍءِّفيِّتْسِعّآَياٍتِّإَلىِّفْرَعْوَنَّوَقْوِمِهِّإنَّه  س 
(1)ّ.ّ

ومماّنشيرّإليهّهاهناّأنّأسلوبّاألمرّواحدّمنّأكثرّاألساليبّالنحويةّحضورا ّفيّالسردّالقصصيّّّّ

ّالنملّعلىّلسانّسيدناّض ّوتعالىّفيّموضعّآخرّمنّسورة ّيقولّسبحانه ّإذ منّآياتّالقرآنّالكريم،

ْمَّفاْنظ ْرَّماَذاَّيْرِجع وَن"ّعليهّالسالم:ّ"ّ–سليمانّ َّعْنه  اْذَهْبِّبِكَتاِبيَّهَذاَّفَأْلِقْهِّإَلْيِهْمّث مََّّتَولَّ
(2)ّ.ّ

،ّانظر،ّوهيّفيّمجملهاّّتشتملّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّعلىّأربعةّّّ أفعالّأمر،ّهي:ّاذهب،ّألِقه،ّتولَّ

موجهةّللهدهد،ّفلماذاّكانتّهذهّاألوامرّللهدهدّمنّسيدناّسليمان؟ّلقدّجاءتّهذهّاألوامرّلهدهدّبعينهّ

ألنهّهوّالذيّأتىّبالخبر،ّفكانّاألمرّإليهّليثبتّصدقّماّجاءّبه،ّفكانّمنهّأنّأ ِمرّبهذهّاألوامرّالتيّ

ّ.ّ(3)هاّالمباشرّفيّسردّالقصةّالقرآنيةّفيّهذهّالسورةّالكريمةلهاّأثّر

علىّهيئةّتكليفّبالمهمةّالتيّّ–عليهّالسالمّّ–وقدّجاءّالخطابّهاهناّللهدهدّمنّسيدناّسليمانّّّّ

أوكلهاّإليه،ّوهيّمهمةّنقلّالكتاب،ّوالنظرّماذاّسيرجعّإليهّالقول،ّفإنّإلقاءّالكتابّواالكتفاءّبذلكّالّ

                                                 

ّ.12ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-1
ّ.28ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-2
ّبنّّ-3 ّالكريم ّعبد ّالقشيري، ّانظر: ّالملك: ّالمصريةّلطائفّاإلشارات،ّهوازنّبنّعبد ّالهيئة ّالبسيوني، ّإبراهيم تحقيق:

ّ.3/34ّ،ّد.ت،3ّالعامةّللكتاب،ّالقاهرةّـّمصر،ّط
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ّعلىّهذ ّردا  ّالقوم ّسيرجع ّماذا ّأنّيعلم ّبلّيتوجبّعليه ّيكفيّمنّالهدهد، ّتولَّ ّقالّله: ّلذا ّالكتاب؛ ا

ّ.ّ(1)عنهم،ّأيّاذهبّفيّمكانّالّيرونكّفيه،ّوهوّمكانّيمكنكّمنّالسماعّإليهم

كماّالحظنا،ّفإنّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّمبنيةّعلىّأسلوبّاألمر،ّوعلىّفعلّاألمرّعلىّوجهّالتحديد،ّّّّ

ّالفعلّأربعّمرات،ّوهيّعلىّسبيلّالطلبّمنّسيدناّسل يمانّلهدهد،ّوواضحّلناّأنّسيدناّإذّتكررّهذا

سليمانّأعلىّمرتبةّمنّالهدهد؛ّلذاّكانتّاألفعالّأمر؛ّألنّاألمرّطلبّممنّهوّأعلىّلمنّهوّأدنى،ّ

ّوفعال ّهذاّماّحصل.ّ

وقدّأث رتّهذهّاألفعالّفيّسردّاألحداثّفيّالقصة،ّإذّإنهاّدلتّعلىّالمحذوف،ّفكانّالتقدير:ّفذهبّّّّ

كتاب،ّثمّتولىّعنهم،ّفاستمعّإلىّماّقالوا،ّوقدّقالوا:ّكذاّوكذا،ّمنّهناّكانّلفعلّالهدهدّوألقىّعليهمّال

ّاألمرّأثرّبالغّاألهميةّفيّسردّاألحداثّضمنّهذهّاآليةّالكريمة.ّ

لقدّظهرّلناّمنّخاللّاآلياتّالكريمةّالسابقة،ّأنّاستعمالّفعلّاألمرّفيّسردّالقصةّالقرآنيةّيقودّّّّ

وّالحالّفيّقصةّالهدهد،ّفإنهّلماّائتمرّبأوامرّسيدناّسليمانّقامّبها،ّولمّتذكرّإلىّفكرةّالحذف،ّكماّه

القصةّذلكّعنه،ّبلّاكتفتّاآلياتّالكريمةّبذكرّأفعالّاألمرّالتيّتشيرّإلىّتلكّاألحداثّعلىّوجهّ

ّالسرد.ّ

 أسلوب التحضيض: 

ّالنمل،ّوهذاّاألسلوبّقلماّيظهرّفيّالقصةّالقرآنية،ّإالّأنناّنجدّلهّبعضّالّّ نماذجّفيّقصصّسورة

ّاللينّ ّمن ّبشيء ّولكن ّالشيء، ّطلب ّإلى ّيشير ّالذي ّالتحضيض، ّمفهوم ّإلى ّنشير ّذلك ّقبل ولكن

ّ.ّ(2)والتأدب،ّوهوّنوعّمنّأنواعّاإلنشاء

                                                 

ّ.3/363ّانظر:ّالزمخشري:ّالكشاف،ّّ-1
ّ.1/391ّالتهانوي:ّكشافّاصطالحاتّالفنونّوالعلوم،ّّ-2
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ّتدلّعلىّّّّ ّاألدواتّاألربعة ّوهذه ّوأال، ّولوما، ، ّوهال  ّلوال، ّأدواتّهي: ّأربع وللتحضيضّفيّالعربية

لهاّعلىّالفعل،ّبمعنىّأنّأسلوبّالتحضيضّفيّالنحوّالعربيّمختصّبدخولّالتحضيضّفيّحالّدخّو

ّ.ّ(1)هذهّاألدواتّاألربعّعلىّالفعل

وقدّوردّهذاّاألسلوبّاللغويّالنحويّفيّآياتّسورةّالنملّالمتعلقةّبالقصصّالقرآني،ّوذلكّفيّقولهّّّّ

وَنَّّللاَََّّلَعلَّك ْمّت ْرَحم وَن"َقْوِمِّلَمَّّقاَلَّياّسبحانهّوتعالى:ّ" يِ َئِةَّقْبَلّاْلَحَسَنِةَّلْواَلَّتْسَتْغِفر  َتْسَتْعِجل وَنِّبالسَّ
(2)ّ.ّ

ويتمثلّأسلوبّالتحضيضّفيّهذهّاآليةّالكريمةّبقوله:ّلوالّتستغفرونّهللا،ّوهوّعلىّلسانّنبيّهللاّّّّ

األمرّبشكلّغيرّمباشر،ّوطلبّمنهمّعلىّسبيلّصالحّلقومهّثمودّبعدّأنّرأىّمنهمّاإلنكار،ّفأتىّهذاّ

التحضيضّوالترغيبّبأنّيستغفرواّهللاّتعالىّعلىّماّعملوهّمنّالذنوب،ّوماّينوونّعملهّمنها،ّإذّإنّ

ّ.ّ(3)االستغفارّسببّفيّالرحمةّالتيّينزلهاّهللاّسبحانهّوتعالىّعلىّعباده

التحضيضّوالترغيبّبأنّيستغفرواّهللاّإذنّفقدّكانّطلبّصالحّعليهّالسالمّمنّقومهّعلىّسبيلّّّّ

ّعلىّاإليمانّورجاءّالمغفرة،ّوالخوفّ تعالى،ّولمّيكنّعلىّسبيلّاألمر،ّوهذاّفيهّاستلطافّلهم،ّوحث 

ّ.ّ(4)منّهللاّتعالى

ّفيّطبيعةّّّّ ّأسهم ّقد ّالكريمة ّالقرآنية ّأنّأسلوبّالتحضيضّفيّاآلية ّسبقّيظهرّلنا ومنّخاللّما

باعتبارّأنّأسلوبّالتحضيضّهاهناّجاءّبمعنىّالطلبّغيرّالمباشر،ّوالطلبّّالسرد،ّوأث رّفيه،ّوذلك

ّأنّيستغفرواّهللاّ ّمنهم ّفكأنهّأراد ّفيّطبيعةّالسرد، ّأثره ّكانّله علىّسبيلّالترغيبّالّاألمر،ّمنّهنا

                                                 

تحقيقّوشرحّودراسة:ّرجبّعثمانّفّالضربّمنّلسانّالعرب،ّارتشاأبوّحيان،ّمحمدّبنّيوسفّبنّعليّاألندلسي:ّّ-1
ّ.5/2370ّم،1ّ،1998ّمصر،ّطّ–محمد،ّمراجعة:ّرمضانّعبدّالتواب،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرةّ

ّ.46ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-2
ّ.3/371ّانظر:ّالزمخشري:ّالكشاف،ّّ-3
تحقيق:ّعبدّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّالمحررّانظر:ّابنّعطية،ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالبّاألندلسي:ّّ-4

ّ.4/263ّهـ،1ّ،1422ّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط
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يعةّتعالى،ّولكنهمّلماّكانواّكفارا ّحث همّعلىّذلك،ّورغ بهمّبه،ّدونّأنّيأمرهم،ّفتناسبّالتحضيضّمعّطب

ّالخطابّوالموقفّفيّهذهّاآليةّالكريمة.ّ

ّعلىّسبيلّّّ ّألنه ّالكريمة؛ ّاآلياتّالقرآنية ّفي ّأسلوبّالتحضيضّيقلّحضوره ّفإن ّسابقا  ّذكرنا وكما

ّإلىّهللاّتعالى،ّوحجاجّ ّفهوّفيّأكثرّأحيانهّمتعلقّبالدعوة ّلذا ،ّالّعلىّسبيلّاألمر؛ الترغيبّوالحث 

ّالكافرينّوالمشركين.ّ

 رجي: أسلوب الت

أماّأسلوبّالترجيّفهوّأحدّاألساليبّالنحويةّالتيّتدخلّضمنّدائرةّاإلنشاء،ّإذّهوّدالّعلىّمعنىّّّّ

الرجاءّمنّالمخاطب،ّويقومّعلىّأساسّإرادةّالشيءّعلىّسبيلّالرغبةّفيه،ّأوّعدمّإرادته،ّأيّالتنفيرّ

ّ.ّ(1)منه،ّوالّيكونّالترجيّإالّفيّاألشياءّالممكنة

ّوالترجيّهو:ّّّ ْمسَّلَعلَّّّي َقالّالَّّثمََّّّفمنّبحصولهّوثوّقّالََّّشْيءّابارتقّ" ّوثوّقِّفيهِّّأِلَنّتغربّالشَّ

ّ.(2)بحصوله"

"ّالداخلةّعلىّالجملةّاالسمية،ّإذّإنّهذهّّّّ وللترجيّفيّالعربيةّدالةّتركيبيةّمخصصة،ّأالّوهيّ"لعل 

الدالةّتشيرّإلىّمعنىّالترجيّالمرتبطّبهذهّالجملة،ّوقدّأشارّالنحاةّإلىّأنّالترجيّيكونّمنّخاللّهذاّ

ّال ّحرف " ّ"لعل  ّأن ّحيان ّأبو ّذكر ّفقد ّإليها، ّيشير ّالذي ّالداللي ّحرفّالمكون ّ"ليَت" ّأن ّكما ترجي،

ّ.ّ(3)التمني

                                                 

ّ.56ّالجرجاني:ّالتعريفات،ّص:ّّ-1
ّالرسول:ّّ-2 ّالنبيّبنّعبد ّالقاضيّعبد ّنكري، ّاألحمد ّفيّاصطالحاتّالفنون، ّأوّجامعّالعلوم عر بّدستورّالعلماء،

ّ.1/196ّم،1ّ،2000ّعباراتهّالفارسية:ّحسنّهاني،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط
ّ.3/1585ّأبوّحيانّاألندلسي.ّارتشافّالضرب،ّّ-3
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ويردّهذاّاألسلوبّالنحويّفيّالقصةّالقرآنيةّضمنّسورةّالنمل،ّوفيماّيليّنعرضّشواهدّعليه،ّيقولّّّّ

ْمِّبِشَهاٍبَّقَبٍسَّلَعلَّك ْمّّهللاّسبحانهّوتعالى:ّ" ْمِّمْنَهاِّبَخَبٍرَّأْوّآِتيك  َّنار اَّسآِتيك  ِإْذَّقاَلّم وَسىّأِلَْهِلِهِّإنِ يّآَنْست 

ّ.ّ(1)َتْصَطل وَن"

تشتملّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّعلىّأسلوبّالترجي،ّوهوّمتمثلّبقوله:ّلعلكمّتصطلون،ّفقدّدخلتّ"لعل"ّّّّ

ّعلىّالجملةّاالسميةّمضيفةّلهاّمعنىّالترجي.ّ

حينماّأرادّالعودةّمنّّ–عليهّالسالمّّ–تمثلّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّجزءا ّمنّقصةّسيدناّموسىّّّّ

فيّبعضّطريقه،ّأظلمّعليهّالليل،ّولمّيستطعّأنّيشعلّنارا ،ّفرأىّنارا ّمنّّمدينّإلىّمصر،ّفلماّكان

ّفيّمكانهمّحتىّيأتيهمّمنّتلكّالنارّبشعلةّأوّيجدّعلىّتلكّ بعيد،ّفطلبّألهلهّالذينّمعهّأنّيمكثوا

ّ.ّ(2)النارّأناسا ّفيمكثواّعندهم

مةّتعليال ّلذهابهّلتلكّالنار،ّومضيهّمنّالرجاءّفيّهذهّاآليةّالكريّ–عليهّالسالمّّ–لقدّجعلّموسىّّّّّ

نحوها،ّمنّجهة،ّومنّجهةّثانية،ّجعلّذلكّالرجاءّألجلّالغايةّالتيّذهبّمنّأجلها،ّوهيّغايةّالتدفئةّ

ّ.ّ(3)أوّالهدىّعلىّتلكّالنار

ونلحظّمنّخاللّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّأنهاّاعتمدتّاعتمادا ّواضحا ّعلىّأسلوبّالترجي،ّوهوّماّجعلّّّّ

يمضيّنحوّالنار،ّفكانّهذاّالترجيّسبيال ّلبيانّبعضّالمعانيّالتيّترتبطّبسردّّ–عليهّالسالمّّ–سىّمّو

جعلّمنّهذاّالرجاءّسبيال ّلتشويقّالمتلقيّللغايةّالتيّذهبّّ–أيّموسىّّ–األحداثّفيّالقصة،ّفإنهّ

لّمسارّاألحداثّعندّمنّأجلهاّوتركّأهلهّفيّتلكّالليلةّالمظلمة،ّفكانّألسلوبّالترجيّدورهّفيّتشكي

ّالمتلقيّضمنّهذهّالسورةّالكريمة.ّ

                                                 

ّ.7ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-1
ّ.3/25ّانظر:ّالقشيري:ّلطائفّاإلشارات،ّّ-2
ّ.4/155ّنوارّالتنزيل،ّانظر:ّأّ-3
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وَنّّايَّقالَّّ"وفيّموضعّآخرّيقولّسبحانهّوتعالى:ّّّّ يِ َئِةَّقْبَلّاْلَحَسَنِةَّلْواَلَّتْسَتْغِفر  َقْوِمِّلَمَّتْسَتْعِجل وَنِّبالسَّ

َّللاَََّّلَعلَّك ْمّت ْرَحم وَن"
(1)ّ.ّ

يظهرّأسلوبّالترجيّفيّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّفيّقوله:ّلعلكمّترحمون،ّوهذهّاآليةّالكريمةّقدّّّّ

مرتّبناّمنّقبل،ّوبي ناّماّفيهاّمنّاألساليبّالنحويةّالتيّأسهمتّإسهاما ّمباشرا ّفيّسردّاألحداثّضمنّ

ّ–قصةّصالحّوقومهّثمودّّ–هذهّالقصةّ

لسالمّقدّحف زّقومهّعلىّاالستغفار،ّواإليمانّباهللّتعالى،ّوبي نّلهمّأنّويظهرّلناّأنّصالحا ّعليهّاّّّ

ذلكّرجاءّالرحمةّمنهّسبحانهّوتعالى،ّفإنّهذهّاألعمالّيأتيّبهاّاإلنسانّراجيا ّمنّهللاّتعالىّأنّيكتبّ

شأنهّأنّلهّالرحمة،ّوكذلكّبي نّصالحّلقومه،ّفإنّاإليمانّواالستغفار،ّوالنظرّإلىّالحسنةّقبلّالسيئةّمنّ

ّ.ّ(2)يكونّسبيال ّللحصولّعلىّرحمةّهللاّتعالى،ّوهوّماّعبرتّعنهّاآليةّالكريمةّبأسلوبّالترجي

ويظهرّلناّفيّهذهّاآليةّالكريمةّأساليبّنحويةّمتمثلةّباالستفهام،ّوالتحضيضّوالترجي،ّوالتحضيضّّّّّ

ّيترتبّعلىّالفعل،ّفإنّقوله ّأنّالترجيّترغيبّلما :ّلوالّتستغفرونّهللا،ّترغيبّترغيبّفيّالفعل،ّكما

وحضّعلىّهذاّاالستغفار،ّوقوله:ّلعلكمّترحمون،ّعلةّذلكّالتحضيض،ّوهوّرجاءّالرحمةّمنهّسبحانهّ

ّ.ّ(3)وتعالى

ّويتبينّلناّمنّخاللّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّأنّمجيءّأسلوبّالترجيّفيّهذهّاآليةّمنحهاّأمورا ّهي:ّّّّ

ّبقها.ّـّارتباطّبأسلوبّالتحضيضّالذيّيس

ّـّتكاملّمعّأسلوبّاالستفهامّالذيّجاءّقبلّالترجيّذاته.ّ

ّـّعلةّالتحضيضّالذيّذكرهّنبيّهللاّصالحّلقومه.ّ

                                                 

ّ.46ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-1
ّ.4/162ّأنوارّالتنزيل،ّ،ّوالبيضاوي:3/365ّزادّالمسير،ّانظر:ّالجوزي:ّّ-2
ّ.3/371ّانظر:ّالزمخشري:ّالكشاف،ّّ-3
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ومنّهناّفإنّهذاّاألسلوبّجاءّليساعدّفيّطبيعةّالسردّالقصصيّآلياتّالقرآنّالكريم،ّويشيعّفيهاّّّّ

غاياتّوالمقاصدّالتيّجاءتّمنّأجلهاّهذهّنظاما ّمنّالترتيبّالسردي،ّويجعلّهذاّالسردّسبيال ّلبيانّال

ّالقصةّالقرآنيةّالكريمة.ّ

 أسلوب النداء: 

ّإحضارّّّّ ّأو ّالحاضر، ّتنبيه ّالمخصصّلغاية ّالنحوي ّالتركيبّاللغوي ّذلك ّإلى ّأسلوبّالنداء يشير

ّدوالّتركيبيةّ(1)الغائب،ّعبرّرفعّالصوتّبواحدةّمنّأدواتّالنداء ،ّإذّيتوصلّإلىّالنداءّمنّخاللّست 

منهاّماّهوّللبعيد،ّإالّأنهمّذكرهاّالنحاة،ّوهي:ّيا،ّوأيا،ّوهيا،ّوأي،ّووا،ّوالهمزة،ّومنهاّماّهوّللقريب،ّّو

ّ.ّ(2)أجازواّالتناوبّبينها

وقدّوردتّمجموعةّمنّاآلياتّالقرآنيةّالتيّتشتملّعلىّأسلوبّالنداءّفيّسردّقصصّسورةّالنمل،ّّّّ

َيام وَسىِّإنَّه َّأَناَّّللاَّّ وكانّلهاّدورهاّالمباشرّفيّالتأثيرّعلىّذلكّالسرد،ّومنّبينهاّقولهّسبحانهّوتعالى:ّ"

ّاْلَحِكيم "ا ْلَعِزيز 
(3)ّ.ّ

اشتملتّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّالسابقةّعلىّأسلوبّالنداءّالمتمثلّبقوله:ّياّموسى،ّوقدّاستخدمتّأداةّّّّ

ّالنداءّ"يا"ّفيّهذهّاآليةّالكريمة.ّ

وهذاّالخطابّمتمثلّّ–عليهّالسالمّّ–وقدّجاءّالخطابّفيّاآليةّالكريمةّمنهّسبحانهّوتعالىّلموسىّ

ّ.ّ(4)حّصورةّالمتكلمّللمخاطب،ّفقدّبي نّسبحانهّوتعالىّأنهّهوّهللاّالعزيزّالحكيمبتوضي

أماّأسلوبّالنداء،ّفهوّيحملّمعنيينّمهمينّفيّاآليةّالكريمةّبناءّعلىّماّجاءّعنّالمفسرين،ّالمعنىّّّّ

ليؤمنّويصدقّبهذاّالوحيّاإللهي،ّّ–عليهّالسالمّّ–األول:ّبيانّعظمةّهللاّسبحانهّوتعالىّأمامّموسىّ
                                                 

ّ.333ّانظر:ّالمناوي.ّالتوقيفّعلىّمهماتّالتعاريف،ّص:ّّ-1
تحقيق:ّعليّبوّملحم،ّمكتبةّالهالل،ّصلّفيّصنعةّاإلعراب،ّالمفانظر:ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمرو:ّّ-2

ّ.413ّم،ّص:1ّ،1993ّلبنان،ّطّ،بيروت
ّ.9ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-3
ّ.3/26ّالقشيري:ّلطائفّاإلشارات،ّّ-4
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طاب،ّفهوّخطابّمخصصّلماّهوّآٍتّمنّالخّ–عليهّالسالمّّ–أماّالمعنىّالثاني:ّفهوّتنبيهّموسىّ

ّ.ّ(1)له،ّفكانّالنداءّمناسبا ّلهذاّالموقف

يتبينّلناّمنّخاللّاآليةّالكريمةّكيفّظهرّلناّأثرّاألسلوبّالنحويّالمتمثلّبالنداءّفيّطبيعةّالسردّّّّ

ومسيرةّأحداثّالقصة،ّإذّتمثلتّوظيفةّأسلوبّالنداءّفيّسردّالقصةّفيّسورةّالنملّبأنّنب هتّالمتلقيّ

ّفكانّأسلوبّالنداءّسبيال ّأوّالق ّنعلم، ّأحداثّالقصةّكما ّهوّآٍتّمنّالمعنىّالمهمّفيّمسيرة ارئّلما

فيّأصلّّ–عليهّالسالمّّ–لتنبيهّهذاّالمتلقي،ّعالوةّعلىّكونّهذاّاألسلوبّسبيال ّلتنبيهّسيدناّموسىّ

ّالقصةّلماّهوّآٍت.ّ

اّمنّقبيلّالخطابّعلىّسبيلّالتنبيه،ّمنّويردّالنداءّفيّغيرّموضعّمنّهذهّالسورةّالكريمة،ّوأكثرهّّّ

َّولَّىّم ْدِبر اَّوَلْمّي َعقِ ْبَّياّذلكّمثال ّقولهّسبحانهّوتعالى:ّ" َّكَأنََّهاَّجانٌّ م وَسىّاَلَّّوَأْلِقَّعَصاَكَّفَلمَّاَّرآَهاَّتْهَتزُّ

ّاْلم ْرَسل وَن" َّلَديَّ َتَخْفِّإنِ يّاَلَّيَخاف 
لِ ْمَناَّمْنِطَقّ،ّوقولهّكذلك:ّ"ّ(2) ّع  وَدَّوَقاَلَّياَأيَُّهاّالنَّاس  َّداو  َلْيَمان  َوَوِرَثّس 

ِبينّ  ّاْلم  ّاْلَفْضل  َو َّله  َّهَذا ِّإنَّ َّشْيٍء لِ  الطَّْيِرَّوأ وِتيَناِّمْنّك 
ّالنَّْمِلّ(3) َّعَلىَّواِد َّأَتْوا "،ّوقولهّكذلك:ّ"َّحتَّىِّإَذا

وَن"َقاَلْتَّنْمَلٌةَّياَأيَُّهاّالنَّمّْ ه َّوه ْمّاَلَّيْشع ر  ن ود  َّوج  َلْيَمان  ل واَّمَساِكَنك ْمّاَلَّيْحِطَمنَّك ْمّس  ّاْدخ  ل 
(4)ّ.ّ

ومنّبينّالمواضعّالقرآنيةّالتيّجاءتّبأسلوبّالنداءّضمنّالقصة،ّماّجاءّفيّقولهّسبحانهّوتعالىّّّّ

َّرأَّ َّفَلمَّا ْرَح ِليّالصَّ ّاْدخ  َّلَها ّ"ِقيَل َّصْرٌحّعلىّلسانّملكةّسبأ: ِّإنَّه  َّقاَل َّساَقْيَها َّوَكَشَفْتَّعْن ة  ّل جَّ َّحِسَبْته  ْته 

ّاْلَعاَلِميَن" َِّربِ  َلْيَماَنّّلِلَّ َّمَعّس  َّنْفِسيَّوَأْسَلْمت  ِّإنِ يَّظَلْمت  ٌدِّمْنَّقَواِريَرَّقاَلْتَّربِ  م َمرَّ
(5)ّ.ّ

                                                 

ّ.3/491ّانظر:ّالبغوي:ّمعالمّالتنزيل،ّّ-1
ّ.10ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-2
ّ.16ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-3
ّ.18ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-4
ّ.44ّسورةّالنمل،ّآية:ّّ-5
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ّبقّّّ ّالمتمثل ّأسلوبّالنداء ّعلى ّالكريمة ّاشتملتّاآلية ّهذاّفقد ّأن ّغير ّإنيّظلمتّنفسي، ّرب  وله:

األسلوبّقدّجاءّمنّغيرّأداةّنداء،ّبمعنىّأنهاّمحذوفة،ّوهذاّالحذفّموجودّفيّالنحوّالعربي،ّإذّيجوزّ

ّ.ّ(1)حذفّأداةّالنداءّمعّبقاءّعملها

اّوأسلوبّالنداءّفيّاآليةّالسابقةّجاءّعلىّلسانّملكةّسبأ،ّوهوّمنّقبيلّالقولّعنها،ّإذّإنّنداءهّّّ

ِذفتّأداةّالنداء،ّوقدّعب رتّعنّأنهاّ كانّبغيرّأداة؛ّللقربّالمعنويّبينهاّوبينّهللاّسبحانهّوتعالى،ّلذاّح 

ّوالظنّالسيءّبسليمانّ ّالشمسّمنّدونّهللا، ّبعبادة ّالموقفّّ–عليهّالسالمّّ–ظلمتّنفسها فكانّهذا

ّ.ّ(2)سبيال ّإلذكاءّروحّاإليمانّفيّنفسها

ّالموضعّمنّالقصةّأثرّبالغّفيّبناءّعناصرّالسردّضمنّالقصةّوقدّكانّألسلوبّالنداّّّ ءّفيّهذا

ّالقرآنية،ّإذّتمثلّذلكّفي:ّ

ّتنبيهّالمتلقيّلماّهوّآٍتّمنّكالمّملكةّسبأّبعدّالنداء،ّإذّالّبدّأنّيأتيّبعدّالنداءّجملةّتمثلّجوابا ّ ـ

ّ.ّ(3)لهذاّالنداء،ّفكماّهوّمعلومّفهناكّالنداء،ّوهناكّجوابّذلكّالنداء

ّالتنويعّفيّطبيعةّالسرد،ّوالخروجّإلىّعنصرّالحوارّالداخليّ معّملكةّسبأ،ّفإنّهذاّّ–المونولوجّّ–ـ

ّالكالمّيدخلّضمنّخطابهاّلنفسها.ّ

ّبمكوناتهاّّّّ ّالقرآنية ّالقصة ّعليها ّب نيت ّالتي ّاألسس ّمن ّمهما  ّأساسا  ّاألسلوب ّهذا ّيمثل ّهنا ومن

 السردية،ّوعناصرّاألحداثّفيها،ّشأنهّفيّذلكّشأنّسائرّاألساليبّالنحويةّاألخرى.ّ

ّ

                                                 

1-ّّ ّانظر: ّبنّأحمد: ّبدرّالدينّمحمود ّالكبرى،ّالعيني، ّشرحّالشواهد ّشروحّاأللفية، ّفيّشرحّشواهد ّالنحوية المقاصد
،1ّمصر،ّطّ–تحقيق:ّعليّمحمدّفاخر،ّوأحمدّمحمدّتوفيقّالسوداني،ّوعبدّالعزيزّمحمدّفاخر،ّدارّالسالم،ّالقاهرةّ

ّ.4/1709ّم،2010ّ
ّ.4/162ّانظر:ّالبيضاوي:ّأنوارّالتنزيل،ّّ-2
ةّوتحقيق:ّفتحيّدراسالبديعّفيّعلمّالعربية،ّانظر:ّابنّاألثيرّالشيباني،ّأبوّالسعاداتّالمباركّبنّمحمدّبنّمحمد:ّّ-3

ّ.1/391ّهـ،1ّ،1420ّالسعودية،ّطّ–أحمدّعليّالدين،ّجامعةّأمّالقرى،ّمكةّالمكرمةّ
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 الخاتمة والنتائج:

وبعدّأنّرأيناّأثرّتنوعّاألساليبّالنحويةّفيّبناءّالقصةّالقرآنيةّفيّسورةّالنمل،ّيمكنّلناّأنّنصلّّّّ

ّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّهيّعلىّالنحوّاآلتي:ّ

ّي طرح1ّّّّّ ّعندما ّإذ ّالقرآنية، ّمنّالتشويقّالقصصيّفيّالقصة ّنمطا  ّيمثلّتنوعّاألساليبّالنحوية .

ّالمستم ّيجعل ّفإنه ّيجعلهّالسؤال، ّمما ّالسؤال، ّهذا ّإجابة ّإلى ّللوصول ّعام ّتشويق ّفي ّالمتلقي ّأو ع

ّالنصّفيّذهنّ ّاألمرّالذيّيفضيّإلىّتماسكّهذا ّالقصصيّفيّاآلياتّالكريمة، ّنحوّالسرد مشدودا 

ّالمتلقي،ّورصانةّفيّبنائه.ّ

المأمور،ّفإنّّ.ّيفضيّأسلوبّاألمرّإلىّبعضّالحذفّفيّسردّالقصةّالقرآنية،ّانطالقا ّمنّطبيعة2ّّّّ

ّسيدناّ ّحصلّفيّقصة ّكما ّفيكونّبذلكّحذفّفيّالقصة، ّتم، ّأ ِمر ّما ّيوحيّإلىّالمتلقيّبأن األمر

حينماّأمرّالهدهدّبأنّيأخذّالكتاب،ّويلقيهّإلىّملكةّسبأ،ّويبتعدّعنهمّقليال ،ّثمّّ–عليهّالسالمّّ–سليمانّ

سبيلّاألمر،ّثمّقدرناّالحذفّبقولنا:ّفذهبّيستمعّإلىّماّسيقولون،ّفكلّهذاّلمّيأِتّفيّالقصةّإالّعلىّ

ّالهدهد،ّفألقىّالكتاب،ّوتولىّعنهم،ّفاستمعّلماّيقولونه.ّ

ّمن3ّّّّّ ّبسواه ّمقارنة ّقليال  ّالقصصّالقرآنية ّأسلوبّالترجيّفي ّهو ّيأتيّأسلوبّالتحضيضّكما .

ّ ّبهذا ّالمرتبط ّالمعنى ّطبيعة ّإلى ّعائد ّذلك ّفي ّوالسبب ّاألخرى، ّالنحوية ّيدلّاألساليب ّإذ األسلوب،

التحضيضّعلىّالطلبّولكنّبرفق،ّويدلّالتمنيّعلىّالرجاء،ّفكانّورودّهذهّاألساليبّالنحويةّعادةّ

علىّألسنةّاألنبياءّفيّالتوددّمنّأقوامهمّليؤمنواّباهللّالعزيزّالحكيم،ّأوّفيّبيانّماّيرجوهّاإلنسانّمنّ

ّربه.ّ

نبيهّالمتلقيّألحداثّالقصةّالمهمة،ّوقبلّذلكّفهوّقدّأتىّ.ّيأتيّأسلوبّالنداءّفيّالقصةّالقرآنيةّلت4ّّّّ

ّ.-عليهّالسالمّّ–لتنبيهّالمخاطبّنفسهّلذلكّالحدث،ّكماّرأيناّفيّقصةّموسىّ

ّ
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 مصادر البحث ومراجعه

- ّ ّمحمد: ّبن ّمحمد ّبن ّالمبارك ّالسعادات ّأبو ّالشيباني، ّاألثير ّابن ّالعربية، ّعلم ّفي دراسةّالبديع

ّهـ.1ّ،1420ّالسعودية،ّطّ–الدين،ّجامعةّأمّالقرى،ّمكةّالمكرمةّوتحقيق:ّفتحيّأحمدّعليّ

دستورّالعلماء،ّأوّجامعّالعلومّفيّاصطالحاتّاألحمدّنكري،ّالقاضيّعبدّالنبيّبنّعبدّالرسول:ّ -

ّم.1ّ،2000ّعر بّعباراتهّالفارسية:ّحسنّهاني،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّطالفنون،ّ

ّدبّوفنونهّدراسةّونقد،ّدارّالفكرّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّد.ت.ّإسماعيل،ّعزّالدين:ّاأل -

تحقيق:ّعبدّالرزاقّمعالمّالتنزيلّفيّتفسيرّالقرآن،ّالبغوي،ّأبوّمحمدّالحسينّبنّمسعودّبنّمحمد:ّ -

ّم.2000ّهـ،1ّ،1420ّالمهدي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّط

هـ،1ّ،1425ّلبنان،ّطّ–البياتي،ّظاهرّشوكت:ّأدواتّاإلعراب،ّمجدّالمؤسسةّالجامعية،ّبيروتّ -

ّم.2005ّ

تحقيق:ّمحمدّعبدّأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّالبيضاوي،ّأبوّسعيدّعبدّهللاّبنّعمرّبنّمحمد:ّ -

ّهـ.1ّ،1418ّالرحمنّالمرعشلي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّط

تقديمّوإشراف:ّرفيقّالعجم،ّتحقيق:ّكشافّاصطالحاتّالفنونّوالعلوم،ّانوي،ّمحمدّبنّعلي:ّالته -

عليّدحروج،ّنقلّالنصّالفارسي:ّعبدّهللاّالخالدي،ّالترجمةّاألجنبية:ّجورجّزيناني،ّمكتبةّلبنانّ

ّم.1ّ،1996ّناشرون،ّبيروتّـّلبنان،ّط

هّوصححه:ّمجموعةّمنّالعلماءّبإشرافّضبطكتابّالتعريفات،ّالجرجاني،ّعليّبنّمحمدّبنّعلي:ّ -

ّم.1ّ،1983ّالناشر،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط

ّابنّجني،ّأبوّالفتحّعثمان:ّ -

ّم.1ّ،2000ّسرّصناعةّاإلعراب،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّطّ-1

ّد.ت،اللمعّفيّالعربية،ّتحقيق:ّفائزّفارس،ّدارّالكتبّالثقافية،ّالكويت،ّّ-2
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تحقيق:ّعبدّالرزاقّزادّالمسيرّفيّعلمّالتفسير،ّالجوزي،ّأبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّبنّمحمد:ّ -

ّهـ.1ّ،1422ّالمهدي،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّط

الحميري،ّنشوانّبنّسعيد:ّشمسّالعلومّودواءّكالمّالعربّمنّالكلوم،ّتحقيق:ّحسينّبنّعبدّهللاّ -

ّلبنان،ّالعمري،ّومطهرّبنّعل ّبيروتّـ ّدارّالفكرّالمعاصر، يّاإلرياني،ّويوسفّمحمدّعبدّهللا،

ّم.1ّ،1999ّودارّالفكر،ّدمشقّـّسوريا،ّط

- ّ ّبنّيوسفّبنّعليّاألندلسي: ّمحمد ّأبوّحيان، تحقيقّوشرحّارتشافّالضربّمنّلسانّالعرب،

،1ّمصر،ّطّ–ّودراسة:ّرجبّعثمانّمحمد،ّمراجعة:ّرمضانّعبدّالتواب،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة

ّم.1998ّ

ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمرو:ّ -

ّهـ.3ّ،1407ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّطالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيل،ّّ-1

2-ّّ ّاإلعراب، ّصنعة ّفي ّطالمفصل ّلبنان، ّـ ّبيروت ّالهالل، ّمكتبة ّملحم، ّبو ّعلي ،1ّتحقيق:

ّم.1993ّ

اعيل:ّالمخصص،ّتحقيق:ّخليلّإبراهيمّجفال،ّدارّإحياءّالتراثّابنّسيده،ّأبوّالحسنّعليّبنّإسم -

ّم.1ّ،1996ّالعربي،ّبيروتّـّلبنان،ّط

ّمنشوراتّوزارةّ - ّالعربيّالحديث، ّفيّالنقد ّاالتجاهاتّاألسلوبية ّهللاّأحمد: ّعبد ّإبراهيم ّالجواد، عبد

ّم.1996ّالثقافةّاألردنية،ّعمانّـّاألردن،ّ

ّالحقّبن - ّعبد ّمحمد ّأبو ّّابنّعطية، ّالكتابّالعزيز،ّغالبّاألندلسي: ّفيّتفسير ّالوجيز المحرر

ّهـ.1ّ،1422ّتحقيق:ّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط
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المقاصدّالنحويةّفيّشرحّشواهدّشروحّاأللفية،ّشرحّالشواهدّالعيني،ّبدرّالدينّمحمودّبنّأحمد:ّ -

ّ ّدارّالكبرى، ّفاخر، ّالعزيزّمحمد ّوعبد ّتوفيقّالسوداني، ّمحمد ّوأحمد ّفاخر، ّعليّمحمد تحقيق:

ّم.1ّ،2010ّمصر،ّطّ–السالم،ّالقاهرةّ

ّالملك:ّ - ّالقشيري،ّعبدّالكريمّبنّهوازنّبنّعبد ّالهيئةّلطائفّاإلشارات، ّإبراهيمّالبسيوني، تحقيق:

ّ،ّد.ت.3ّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرةّـّمصر،ّط

،ّأبوّالبقاءّأيوبّبنّموسى:ّالكلياتّمعجمّفيّالمصطلحاتّوالفروقّاللغوية،ّتحقيق:ّعدنانّالكفوّي -

ّدرويش،ّومحمدّالمصري،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروتّـّلبنان،ّد.ت.ّ

ّالسيدّبنّعبدّالنكتّوالعيون،ّالماوردي،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّحبيب:ّ - تحقيق:

ّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،،ّد.ت.ّّالمقصودّبنّعبدّالرحيم،ّدارّالكتب

تحقيق:ّمحمدّعبدّالخالقّعضيمة،ّدارّعالمّالكتب،ّالمقتضب،ّالمبرد،ّأبوّالعباسّمحمدّبنّيزيد:ّ -

ّبيروتّـّلبنان،ّد.ت.ّ

ّم.3ّ،1997ّالمسدي،ّعبدّالسالم:ّاألسلوبيةّواألسلوب،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّط -

دارّعالمّالكتب،ّالقاهرةّـّقيفّعلىّمهماتّالتعاريف،ّالتّوالمناوي،ّعبدّالرءوفّبنّتاجّالعارفين:ّ -

ّم.1ّ،1990ّمصر،ّط

ّابنّهشام،ّأبوّمحمدّعبدّهللاّبنّيوسفّبنّأحمد:ّ -

ّسوريا،ّ - ّدمشقّـ ّابنّكثير، ّدار ّالمبارك، ّمازن ّتحقيق: ّالشرطية، ّبمن ّالمتعلقة المباحثّالمرضية

ّم.1ّ،1987ّوبيروتّـّلبنان،ّط

تحقيق:ّمازنّالمبارك،ّومحمدّعليّحمدّهللا،ّدارّالفكر،ّدمشقّـّّمغنيّاللبيبّعنّكتبّاألعاريب، -

ّم.6ّ،1985سوريا،ّط
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ّ

 : صورة المرأة في القصص القرآني  

 الت في المعنىدراسة في المبنى وتأم  

 

 عليم العالي مساعدأستاذ الت   /د اصبيحيكتور محم  الد  

 ة/ المغربدي  بالمحم  ة ة اآلداب والعلوم اإلنساني  اني كلي  جامعة الحسن الث  

 :البريد اإللكتروني  

mohammed.sbihi1984@gmail.com 

ّ

 ص: الملخ  

يلحظّالمتأملّفيّالقصصّالقرآنيّعنايتهّالجليةّبالمرأةّوعرضّصورهاّوذكرّأحوالها،ّوالتأكيدّ

المرأةّفيّعلىّتأثيرهاّالمركزيّفيّحركاتّاألفرادّوالجماعاتّوتقلباتّاألحداث؛ّولذاّاصطفيتّ"صورةّ

ّليّبعدّإنهائهّ القصصّالقرآنيّدراسةّفيّالمبنىّوتأمالتّفيّالمعنى"ّموضوعاّلهذاّالبحثّالذيَّعنَّ

ّجملةّمنّالحقائقّوالخالصات،ّأهمها:

ّلمّيرسمّللمرأةّصورةّشيطانية؛ّتكونّمدعاةّّ- أوال:ّأنّصورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّواقعية؛ّولذا

ّمنها،ّولمّيكسهاّحلةّمالئكيةّتكونّسبباّفيّإطرائهاّوالغلوّفيها.ّالزدرائهاّواحتقارهاّوالنفور

اّكماّفيّمّ ثانيا:ّأنّصورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّتمتازّبالشمولية؛ّفقدّعرضّلناّصورةّالمرأةّأّ ّ-

ّوهاجرّأمّإسماعيل.ّ،قصةّأمّموسىّبنّعمران

ّّوّّّّّ ّامرأةّفرعون، ّوقصة ّحواء، ّفيّقصة ّكما ّزوجة ّامرأةّنوحوعرضّصورتها وامرأةّلوط،ّّ،قصة

ّوقصةّسارةّزوجّالخليل،ّوقصةّامرأةّالعزيز.
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ّابنتيّشعيبّعليهّّّّّّّ ّوقصة ّالسالم، ّوعلىّولدها ّعليها ّمريم ّفيّقصة ّكما ّبنتا وعرضّصورتها

ّالسالم.

ّوعرضّصورتهاّأختاّكماّفيّقصةّأختّموسىّعليهّالسالم.

ّوعرضّصورتهاّقائدةّحكيمةّكماّفيّقصةّملكةّسبأ.

اإليجازّواإلطناب(،ّوفيّخصائصها؛ّّثالثا:ّأنّصورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّمتنوعةّفيّأسلوبها)ّ-

ّسوداءّكالحةّتحزنّالنفسّ ّنجدها ّبيضاءّناصعةّتبهجّالنفسّوتفرحّالقلب،ّوتارة ّالصورة فنجدّأحيانا

ّوَتْكلمّالقلب.

عظاتّوالبالغاتّالتيّتستنهضّهممّرابعا:ّأنّصورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّمَلىّبالدالالتّوالّ-

ّغواصّخريتّماهرّيستخرجّالدرّمنّبحرهاّالزاخر.ّ

ّوقدّجاءّهذاّالبحثّليغوصّفيّتلكمّالصورةّقصد:ّّّّّ

ّاستحالبها؛ّلتلفظّأسرارها،ّوتدرّمكنونها.ّ-أ

ّمعاشهاّّ-ب ّصالح ّفيه ّما ّإلى ّوهداها ّفسواها، ّالمرأة ّخلق ّالذي ّربنا ّكتاب ّفي ّالمرأة ّمكانة بيان

ّومعادها.

اكتسابّتصورّشاملّعنّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّيقيناّعثراتّالنظرةّالجزئيةّالتجزيئية،ّوزالتّّ-ج

ّالتصوراتّالقبلية.

ّالتعريفّبطبيعةّالعالقةّالفطريةّبينّالرجلّوالمرأة.ّ-د

ّاإللمامّبقطوفّمنّسننّهللاّفيّخلقه،ّوعادتهّفيّكونه.ّ-ه

ّتذوقّاألسلوبّالقرآنيّوالنظرّفيماّصيغّبهّمنّالمبانيّفيّعرضّصورةّالمرأة.ّ-و

ّ

ّ
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 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية

Research summary 

     In the Quranic narratives, we see his clear concern to women, the 

presentation of their images and their conditions, the emphasis on their central 

influence in the movements of individuals and groups, and the change of 

events. For this reason, I chose "the image of women in Quranic stories: a 

study of the building and reflections on meaning" Facts and conclusions, the 

most important of which: 

- First: that the image of women in the stories of the Koran is realistic, not 

imaginary. 

 Secondly: The image of women in the Qur'anic stories is characterized by 

exhaustiveness. We have been presented with the image of women as in the 

story of the mother of Musa ibn Omran and Hajar the mother of Isma'il. 

     The story of the wife of Pharaoh, the story of Noah's wife and Lot's wife, 

the story of Sarah the wife of Hebron, and the story of a dear woman. 

     The woman has also been presented as a daughter in the story of Mary 

and her son Peace Be Upon Him, and the story of the daughter of Shoaib 

Peace Be Upon Him. 

    Moreover, the woman has been presented as a sister in the story of the 

sister of Moses Peace Be Upon Him. 
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    Furthermore, the woman has been portrayed as a wise leader as in the 

story of the Queen of Sheba. 

Third: The image of women in the Quranic stories is varied in its style( brevity 

and exaggeration), and in its characteristics; sometimes we find the picture 

delighting the soul and rejoice the heart, and sometimes we find the sadness 

and the pain of the heart. 

Fourth: The image of women in Quranic stories is full of meanings and benefits 

in favors of the Islamic nation in building its present and future. 

This research came to reflect on this image in order to: 

- First: To derive their benefits, 

- Second:  

Showing the status of women in the book of our Lord, who created Who 

created and proportioned women, and guided to them to the straight path and 

to the goodness of their lives and after life. 

- Third: Acquire a comprehensive perception of women in Quranic stories. 

Fourth: To define the nature of the innate relationship between men and 

women. 

Fifth: Knowledge of Qatuf of the Sunnah of God in his creation, and His Habit 

in His world. 
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-ّ Taste the Koranic method and consider the form of buildings in the 

presentation of the image of women. 

 مقدمة:

ّنبيناّ ّمنّخلقه، ّعلىّصفيه ّوأصليّوأسلم ّوبفضله، ّإالّمنّعنده ّوالّنعمة ّهللّحقّحمده الحمد

ّمحمدّوعلىّآلهّوصحبه،ّومنّاهتدىّبهديه.

ّذيّالجالل) ّوآياتّالجمالّفيّكالم ّالكمال، ّفإنّمنّمظاهر ّبعد: ّشرعّّأما ّأنه ّالكريم( القرآن

صالحّدنياهمّوأخراهم،ّوعقائدّليؤمنواّبها؛ّألنّفيهاّطهارتهمّأحكاماّأمرّالعبادّأنّينقادواّإليها؛ّألنّفيهاّ

ّونقاءهمّمنّنجسّالشركّودرنّالعبوديةّللمخلوق،ّوأمثاالّومواعظّليعقلوهاّويتعظواّبها.

وازدانّالقرآنّالكريمّازدياناّباإلكثارّمنّقصّالقصصّوتكرارهّبأسلوبّمكينّوتعبيرّرصين،ّتارةّ

ّ.يتسمّباإليجاز،ّوتارةّباإلطناب

إنهّقصصّمنّالواقع،ّالّمنّنسجّالخيال،ّقصصّتشتهيهّالنفس،ّوالّيسأمّالمرءّمنّسماعه،ّوالّ

ّيملّمنّقراءتهّوترداده.

ّواأللبابّ ّالسليمة ّالفطر ّأصحاب ّبها ّينتفع ّالتي ّوالعظات ّوالعبر ّبالدروس ّقصصّمليء إنه

اتمةّقصةّعاِلمّبنيّإسرائيلّفيّخّ–المستقيمةّحالماّيتفكرونّويتدبرون؛ّفيتذكرونّويتعظون؛ّقالّتعالى

ّالهوّى ّواتباع ّالدنيا ّبزهرة ّاالفتتان ّبسبب ّهلك وَن﴾ّ﴿:-الذي َّيَتَفكَّر  ْم َّلَعلَّه  ّاْلَقَصَص ِص ّوقال1َّفاْقص  ،

ّ.ّوالمختارّفيّضمير"2َلَقْدَّكاَنِّفيَّقَصِصِهْمِّعْبَرٌةّألِ  ْوِليّاألَْلَباِبّ﴾ّ﴿:فيّخاتمةّسورةّيوسفّ–سبحانهّ

ّيعودّعلىّقصصّاألممّالسابقةّوليسّقصةّيوسفّوإخوتهّفحسب.ّقصصهم"ّأنه

                                                 

ّ.176سورةّاألعراف:ّاآليةّّ-1
ّ.111سورةّيوسف:ّاآليةّّ-2
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كماّقالّهللاّجلّّ–وإنّشئتّأنّتلخصّوصفّالقصصّالقرآنيّفيّألطفّعبارةّوأوجزّإشارةّقلت

أحسن"ّصيغةّتفضيلّدالةّعلىّأنّماّقصهّهللاّّ،ّو"1َأْحَسَنّاْلَقَصِصّ﴾ّ﴿جاللهّفيّمطلعّقصةّيوسف:

يقولّجلّثناؤهّلنبيهّهـ(:ّ"310ّتّغيره،ّقالّاإلمامّابنّجريرّالطبري)تعالىّفيّكتابهّأفضلّمماّقصهّ

محمدّصلىّهللاّعليهّوسلم:ّنحنّنقصّعليكّياّمحمدّأحسنّالقصصّبوحيناّإليكّهذاّالقرآن،ّفنخبركّ

ّفيّالعصورّالخالية" ّالسالفةّوالكتبّالتيّأنزلناها ّقلت:ّوهذا2ّفيهّعنّاألخبارّالماضية،ّوأنباءّاألمم .

ّ.ّ(3)التفسيرّعنديّأولىّممنّقال:ّالمرادّأنّقصةّيوسفّأحسنّمنّالقصصّاألخرىّالتيّذكرهاّالقرآن

هـ(ّسببّكونّالقصصّالقرآنيّجميعهّأحسنّمن1393ّتّوقدّبينّالعالمةّالطاهرّبنّعاشور)

وجعلّهذاّالقصصّأحسنّالقصصّألنّبعضّالقصصّالّّكلّالقصصّغيرهّبياناّشافياّكافيا؛ّفقال:"

وقصصّالقرآنّأحسنّمنّقصصّغيرهّمنّجهةّحسنّنظمهّوإعجازّّ،عنّحسنّترتاحّلهّالنفوسيخلوّ

أسلوبهّوبماّيتضمنهّمنّالعبرّوالحكم،ّفكلّقصصّفيّالقرآنّهوّأحسنّالقصصّفيّبابه،ّوكلّقصةّ

ّفإنّالقصصّالواردّفيّالقرآنّكانّ ّالقاصّفيّغيرّالقرآن... ّيقصه فيّالقرآنّهيّأحسنّمنّكلّما

ّألنه ّاأللفاظّّأحسن ّأبدع ّفي ّللسامعين ّنفعا ّأحسن ّأنه ّيعلم ّما ّيوحي ّفهو ّالحكيم، ّالعليم ّمن وارد

ّ.4ّوالتراكيب،ّفيحصلّمنهّغذاءّالعقلّوالروحّوابتهاجّالنفسّوالذوقّمماّالّتأتيّبمثلهّعقولّالبشر"

ّالمجتمعات،ّ ّحركة ّفي ّوالمؤثر ّالقوي، ّالمرأة ّحضور ّالقرآني ّالقصص ّفي ّانتباهي ّشد ومما

قامتهاّوصالحهاّأوّاعوجاجهاّوفسادها؛ّولذاّاصطفيتّ"صورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني"ّموضوعاّواست

ّأنّالقصصّالقرآنيّواقعي؛ّلمّيرسمّللمرأةّصورةّشيطانية؛ّتدعوّإلىّ ّفيّبدايتها لهذهّالوريقاتّمسطرا
                                                 

ّ.03سورةّيوسف:ّاآليةّّ-1
دّشاكر،ّمؤسسةّهـ(،ّجامعّالبيانّفيّتأويلّالقرآن،ّتحقيق:ّأحمدّمحم310الطبريّأبوّجعفرّمحمدّبنّجرير)ّت:ّّ-2

ّ.551،ّص15:ّجم(2000ّّ-هـ1420ّّ،)1ّالرسالةّببيروت،ّط
عنايةّوتصحيحّ،ّهـ(،ّالجامعّألحكامّالقرآن)ّتفسيرّالقرطبي(671عبدّهللاّمحمدّبنّأحمد)ّت،ّأبوّالقرطبي،ّانظرّّ-3

ّ.120ص9ّ:ّجم(1952-هـ1371)2ّالشيخّهشامّسميرّالبخاري،ّدارّعالمّالكتبّبالرياض،ّطّ
هـ(،ّتحريرّالمعنىّالسديدّوتنويرّالعقلّالجديدّمنّتفسير1393ّابنّعاشورّمحمدّالطاهرّبنّمحمدّالتونسي)ّت:ّّ-4

ّ.204-203ص12ّ:ّجم1984ّ-هـ1415تونس،ّط:ّّ–الكتابّالمجيد،ّالدارّالتونسيةّللنشر
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تكونّمدعاةّإلطرائهاّأوّاحتقارّالمرأةّوإهانتها،ّوكراهيتهاّوالنفورّمنها،ّكماّلمّيرسمّلهاّصورةّمالئكيةّ

ئّإصابتهاّبالغرور،ّباإلضافةّإلىّأنّالقصصّالقرآنيّلمّيفتعلّصراعاّحتمياّبينّالرجلّوالمرأة،ّولمّيشيّ 

 المرأة،ّولمّيحجرّواسعا؛ّفيختزلهاّفيّالجسد.

ّلقدّعرضّالقصصّالقرآنيّصورةّالمرأةّاألم،ّوالمرأةّالزوجة،ّوالمرأةّالبنت،ّوالمرأةّاألخت،ّوالمرأّة

القائدة،ّوالمرأةّاألنثىّعرضاّتراهاّفيهّتارةّتتبوأّمكانةّعليا،ّوتارةّأ خرىّتهويّإلىّدركةّدنيا،ّوفيّكلتاّ

ّالحالتينّالّيكونّالسببّأنوثتها،ّبلّصالحهاّأوّفسادها،ّوحسنّتدبيرهاّأوّسفهها.

أكرمناّهللاّوهاّنحنّنقدمّفيّهذهّالوريقاتّقطوفّماّاستخلصناهّمنّدالالتّوِفَكر،ّوعظاتّوعبرّ

ّبهاّبعدّرجعّالبصيرةّوالبصر،ّوتكرارّالتأملّوالنظر،ّومرامنا:ّ

ّاستنطاقّصورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني،ّوالكشفّعنّاألسرارّوالحكمّالتيّحبلتّبها. ✓

ّمعاشهاّ ✓ ّصالح ّفيه ّما ّإلى ّوهداها ّفسواها، ّالمرأة ّخلق ّالذي ّربنا ّشريعة ّفي ّالمرأة ّمكانة بيان

ّومعادها.ّ

لقيّتصوراّشامالّعنّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّيقيهّعثراتّالنظرةّالجزئيةّالتجزيئية،ّإكسابّالمت ✓

ّوزالتّالتصوراتّالقبلية،ّوالعدائيةّللمصادرّاإلسالمية.

ّواإلنسانية،ّ ✓ ّوالواقعية، ّبالربانية، ّتتسم ّالتي ّوالمرأة ّالرجل ّبين ّالفطرية ّالعالقة ّبطبيعة التعريف

ّالهوى،ّوالغلوّوالجفاء.والوسطية،ّوتسلمّمنّالمثالية،ّّو

إطالعّالمتلقيّعلىّشذراتّمنّسننّهللاّفيّخلقهّوعادتهّفيّكونه؛ّوذلكّبقراءةّاألحداث،ّوربطّ ✓

 األسبابّبالمسبَّبات،ّوالمقدماتّبالنتائجّالمترتبات.

ولتحقيقّتلكمّاألهدافّاعتمدتّالمنهجّالوصفيّالتحليليّالقائمّعلىّأساسّتحديدّخصائصّصورةّ

ّال ّفي ّونتائجهاّالمرأة ّأسبابها، ّورصد ّمتغيراتها، ّبين ّالعالقة ّونوعية ّووصفّطبيعتها قصصّالقرآني،

ّومقدماتهاّوعواقبها.
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وقدمتّلبحثيّبمقدمةّانتظمتّطبيعةّالموضوع،ّوأهدافه،ّومنهجه،ّوتقسيمه.ّويليّالمقدمةّخمسةّ

المرأةّالزوجةّفيّالقصصّالقرآني،ّمطالب:ّأولها:ّصورةّالمرأةّاألمّفيّالقصصّالقرآني،ّوالثاني:ّصورةّ

ّالقصصّالقرآني،ّ ّفي ّاألخت ّالمرأة ّصورة ّوالرابع: ّالقصصّالقرآني، ّفي ّالبنت ّالمرأة ّصورة والثالث:

ّوالخامس:ّصورةّالمرأةّالقائدةّالحكيمةّفيّالقصصّالقرآني.

ّوتوصيات ّخالصات، ّانتظمت ّخاتمة ّالتمام ّمسك ّللمصادرّّ،وجعلت ّبالئحة ّالبحث وذيلت

ّاجعّالمعتمدات،ّوهللاّأسألّالتوفيقّوالسداد،ّوالهدايةّوالرشاد،ّوالمزيدّمنّاإلمداد.ّوالمّر

 المطلب األول: صورة المرأة األم في القصص القرآني

ّالمنزلةّالعلية،ّوالمرتبةّالسنية؛ّلماّتتحملهّمنّمشقةّالحمل،ّوعنتّالوالدة،ّ بوأّدينناّالحنيفّاألمَّ

بلتّ ّج  ّما ّوقدّوتعبّالرضاعّمع ّمكروه، ّيمسه ّأذىّأو ّأنّيصيبه ّالخوفّعلىّولدها ّمنّمزيد عليه

ّأمّابتالهاّهللاّتعالىّبإنجابّولدّذكرّفيّزمنّطاغيةّمصرّالذيّأمرّ عرضّالقصصّالقرآنيّصورة

ّالتفكيرّفيّمصيرّ ّوالثانيةّمشقة ّالحمل، ّاألولىّمشقة ّفتجشمتّمشقتين: ّالنساء؛ بتذبيحّاألبناءّوإبقاء

دتّموسىّعليهّالسالمّخافتّخوفاّشديداّأنّتطالهّيدّفرعونّفتفقدهّحقّالحياة،ّفأ ْلهمتّجنينها.ّولماّول

"أنّاتخذتّلهّتابوتا،ّفربطتهّفيّحبلّوكانتّدارهاّمتاخمةّللنيل،ّفكانتّترضعه،ّفإذاّخشيتّمنّأحدّ

ّ ّاسترجعته ّذهبوا ّفإذا ّوأمسكتّطرفّالحبلّعندها، ّفأرسلتهّفيّالبحر، إليهاّوضعتهّفيّذلكّالتابوت،

ّمنّالسكينةّفيّألطفّعبارة؛1ّبه" ّأنزلّهللاّعليها ّالمرأة،ّوما ّهذه .ّوقدّعرضّالقصصّالقرآنيّصورة

َّواَلَّتَخاِفيَّواَلَّتْحزَّّ﴿فقالّسبحانه: ّم وَسىَّأْنَّأْرِضِعيِهَّفِإَذاِّخْفِتَّعَلْيِهَّفَأْلِقيِهِّفيّاْلَيمِ  ِنيِّإنَّاَّوَأْوَحْيَناِّإَلىّأ مِ 

وهّ  ِّإَلْيِكَّوَجاِعل وه ِّمَنّاْلم ْرَسِليَن﴾َرادُّ
2.ّ

                                                 

ّ.7ص2ّنفسه:ّجّ-1
ّ.60سورةّالقصص:ّاآليةّّ-2
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"ذهلتّأنّتربطّطرفّوقدّفعلتّأمّموسىّماّألهمهاّهللا،ّومكثتّعلىّذلكّمدة،ّثمّقدرّهللاّأنّ

،ّولناّأنّنتخيلّحالّامرأةّوقع1ّالحبلّعندهاّفذهبّمعّالنيلّفمرّعلىّدارّفرعونّفالتقطهّآلّفرعون"

يعرفّمنّالرحمةّاسماّوالّرسما،ّالّشكّأنّالعباراتّاللغويةّعاجزةّّطفلهاّفيّيدّذباحّاألطفالّالذيّال

عنّتقديمّصورةّكاملةّشاملةّواضحةّدقيقةّتجليّشعورّوإحساسّهذهّالمرأةّخالّعبارةّواحدة،ّوهيّقولهّ

َبْطَناّعَّّ}تعالى: ّم وَسىَّفاِرغا ِّإنَّكاَدْتَّلت ْبِديِّبِهَّلْواَلَّأنّرَّ ّأ مِ  ْؤِمِنيَن{َوَأْصَبَحّف َؤاد  َلىَّقْلِبَهاِّلَتك وَنِّمَنّاْلم 
2،ّ

ّقوله" ّتفسير ّفي ّأقوال ّقول"ّوللعلماء ّأقواها ّلعل ّومجاهد،ّّفارغا" ّوالحسن، ّعباس، ّوابن ّمسعود، ابن

ّمنّذكرّكلّشيءّفيّ ّأيّخاليا ّفارغا ّوأبيّعبيدة: ّوأبيّعمرانّالجوني، ّوالضحاك، وعكرمة،ّوقتادة،

ّإالّمنّذكرّموسى" 3ّالدنيا ّأيّطارّ، ّفارغا: ّوالها،ّوقيل: ّوقيل: ّذاهال، ّأيّناسيا ّفارغا وقالّبعضهم:

قلت:ّالّمانعّأنّيكونّجميعّذلكّمرادا،ّواألقربّأنّالخالفّخالفّّ(4)عقلهاّمنّفرطّالجزعّوالدهش.

تنوعّالّتضاد،ّوخالصةّالتفسيرّأنّأمّموسىّأصابهاّمنّالهمّوالحزنّوالخوفّوالرعبّوالفزعّماّجعلهاّ

ّموسىّوحده،ّوالّتفكرّفيّشيءّسواه.ّتفكرّفي

ّتعالى:ّّ ّاختلفّفيهّّ}وقوله ْؤِمِنيَن{ ّاْلم  ِّمَن ِّلَتك وَن َّقْلِبَها َّعَلى َبْطَنا ّرَّ َّأن َّلْواَل ِّبِه َّلت ْبِدي َّكاَدْت ِإن

أنّتقول:ّياّّوأقربّاألقوالّإلىّمناسبةّالسياقّأنهاّكادتّت ظهرّأنّموسىّابنها،ّونحوهّقولّابنّعباس:"

ّّ،ّلكنّهللاّعصمهاّباإليمانّوالصبرّفلمّتبديّبهّلتكونّمنّالمصدقينّبوعدّهللاّفيّردّولدهاّإليه.5اه"ابن

                                                 

ّإسماعيلّبنّعمر)ّتّ-1 ّالفداء ّابنّكثيرّأبو ّدار774ّ: ّمطبعة ّالواحد، ّمصطفىّعبد ّتحقيق: هـ(،ّقصصّاألنبياء،
ّ.8ص2ّ:ّجم1968ّّ-هـ1ّ،1388ّّالتأليف،ّالقاهرة،ّط

ّ.10سورةّالقصصّاآلية:ّّ-2
ّ.228ص13ّالقرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّمرجعّسابق:ّجّ-3
ّنفسه.ّ-4
ّجّ-5 ّسابق: ّمصدر ّالبيان، ّجامع ّا529ص19ّالطبري، ّالقرطبي، ّوانظر ّج. ّسابق: ّالقرآنّمرجع ّألحكام 13ّلجامع

ّ .256ص
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إنناّأمامّتصويرّربانيّتربعّعلىّذروةّسنامّاللسانّالعربيّفيّكشفّالحجابّعنّإحساسّامرأةّ

ّوك ّبنوم، ّتكتحلّعيناها ّولم ّقلب، ّلها ّيسكن ّفلم ّمكروه؛ ّأذىّأو ادتّتصرخّخشيتّأنّيصيبّولدها

ّبأعلىّصوتها:ّياّابناه.ّ

وإخالّمنّاألسرارّفيّعرضّصورةّالمرأةّاألمّهذهّرفعّشأنّالمرأةّاألم،ّوإجاللّمقامها،ّوتذكيرّ

الولدّبفضلّأمهّعليهّليقدرهاّحقّقدرها؛ّفيحسنّبها،ّويبرها،ّويفرّمنّكلّماّيثلمّقلبها،ّويؤذيها،ّوفيهاّ

ّتميط ّتقولّّرسالةّتطمينّإلىّاألمهاتّواآلباء، ّالصورة ّإنّهذه ّالمنتظر، ّوالغم،ّوشبحّالغد ّالهم عنهم

ّلقارئها:ّمنّحفظّموسىّالكليمّفيّبيتّفرعونّاللئيمّالّيؤودهّحفظّالسماواتّواألرضينّوماّفيهما.ّّ

ّالخليلّإبراهيمّعليهّالسالم ّالصورةّصورةّهاجرّالتيّتركها فيّّ-بأمرّمنّهللاّ–وقريبّمنّهذه

بشرّوالّشجر،ّوالّماءّنهر،ّولماّنفدّماؤهاّخافتّعلىّحياةّرضيعهاّالصغير؛ّّمكةّولمّيكنّبهاّساعتئذ

ّفيّهذاّ ّعنّالماء،ّونعترفّابتداءّأنّالقصصّالقرآنيّلمّي عَن ّبحثا ّوالمروة فجعلتّتسعىّبينّالصفا

صورةّّالمقامّبالتفصيلّالذيّذكرنا،ّبلّألمحّإليهّبعبارةّوجيزةّلكنهاّحبلىّبالمعانيّالمحفزةّللمخيلةّلرسم

لَلمّهاجرّساعةّتركتّوحيدةّإالّمنّرضيعّالّيملكّحوالّوالّقوة؛ّقالّهللاّتعالىّعلىّلسانّإبراهيمّعليهّ

الَّّالسالم:} ِمَّربََّناِّلي ِقيم وْاّالصَّ يَِّتيِّبَواٍدَّغْيِرِّذيَّزْرٍعِّعنَدَّبْيِتَكّاْلم َحرَّ ِّمنّذ رِ  بََّناِّإنِ يَّأْسَكنت  ِئَدة َّةَّفاْجَعْلَّأفّْرَّ

وَنّ{ ْمَّيْشك ر  َنّالثََّمَراِتَّلَعلَّه  مّمِ  َنّالنَّاِسَّتْهِويِّإَلْيِهْمَّواْرز ْقه  مِ 
1ّ،ّ

إنّهذهّاآليةّناطقةّبأنّإبراهيمّالخليلّعليهّالسالمّقدّذهبّبهاجرّوابنها)ّمنّذريتي(ّإلىّوادّليسّ

وارزقهمّمنّالثمرات(،ّوالّإنسانّّ-زرعفيهّسنابلّتحصد،ّوالّزرعّيؤكل،ّوالّثمرّيجنى)ّبوادّغيرّذيّ

)فاجعلّأفئدةّمنّالناسّتهويّإليهم(؛ّولكمّياّسادتيّأنّتفتحواّالنوافذّمشرعةّلمخيلتكمّكيّترسمواّّيؤنس

صورةّالمرأةّجبلتّعلىّالضعفّبضمّالضادّوفتحها،ّفيّأرضّفالةّالّأنيسّوالّمعين،ّوالّمأوىّلهاّوالّ

                                                 

ّ.39سورةّإبراهيم:ّاآليةّّ-1
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لماءّوالتمرّسريعاّماّنفد،ّولكمّأنّترتقواّبالمخيلةّأكثرّلتلتقطواّلهاجرّماءّوالّكَلّخالّنزراّيسيراّمنّا

ّصورةّوهيّتذهبّمنّالصفاّإلىّالمروةّثمّتؤوبّسبعّمرات.

إنهاّصورةّأفزعتّكاتبّهذهّالسطورّوليسّعندهّمنهاّإالّخبرهاّفكيفّبمنّعاشتها؟!ّوإننيّالّ

ّبهّزمناّمديدا،ّثمّطاوعتهّنفسهّفيّأنّأسطعّكتمانّعجبيّمنّعزيمةّإبراهيمّالذيّانتظرّالولدّ ودعا

يرحلّبزوجتهّوولدهّإلىّفالةّخاويةّويتركهما،ّثمّأعجبّأكثرّوأكثرّمنّمطاوعةّهاجرّله،ّواستجابتهاّ

ياّإبراهيمّأينّتذهبّوتتركناّبهذاّالواديّالذيّليسّفيهّإنسّوالّشيء؟!ّّالفوريةّساعةّقفلّراجعا؛ّفقالت:"

ّوجعل ّذلكّمرارا، ّالّّفقالتّله ّإذن ّقالت: ّنعم. ّقال: ّآهللّالذيّأمركّبهذا؟ ّفقالتّله: ّيلتفتّإليها ال

.ّلقدّنطقتّصورةّهذهّالمرأةّبالسببّالذيّجعلّإبراهيمّيفعلّماّفعل؛ّوهوّأمرّهللا،ّوخليلّهللا1ّيضيعنا"

بقولها:"ّّّالّيردّلربهّأمرا،ّونطقتّالصورةّبأنّهللاّربطّعلىّقلبها،ّوثبتهاّبحسنّالتوكلّعليهّالمعبرّعنه

لنّيضيعنا"،ّوفعالّلمّيضيعّهللاّهاجرّوولدها،ّبلّصنعهماّعلىّعينه،ّوأكرمهماّبزمزمّالذيّلمّينضبّ

ّالحجّ ّمنّأركان ّوجعلّسعيّهاجرّركنا ّيؤنسونهما، ّناسا ّوجلبّلهما ّالسطور، ّهذه ّكتابة إلىّساعة

ّوالعمرة.ّ

ّتعجزّعنّحملهّالجبالّالرواسي،ّع ّالقصصّالقرآني؛ّليعلمّتلكمّصورةّامرأةّأمّحملتّما رضها

المتلقيّأنّالعبرةّليستّبذكورةّوالّأنوثة،ّفقدّيكونّفيّقلبّامرأةّمنّالصبرّواليقين،ّوالتوكلّالمكينّماّ

ّلوّوزعّعلىّألفّرجلّلوسعهم.

بيانّالعاقبةّالمحمودةّألولياءّهللاّمنّالرجالّوالنساءّالذينّّ-أيضاّ–وفيّهذهّالصورةّمنّالمعاني

ّامّالشرعّوالّيعصونّهللاّماّأمرهم.ينقادونّألحك

ّ

ّ

                                                 

ّ(.142-141ص2ّ،ّج3364أخرجهّالبخاريّفيّصحيحه)ّرّ-1
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 المطلب الثاني: صورة المرأة الزوجة في القصص القرآني

ّوتارةّ ّالسكن، ّالزوجة ّأمامكّصورة ّتمثل ّفتارة ّفيّالقصصّالقرآني ّالزوجة ّالمرأة تنوعتّصورة

صورةّامرأةّرزقتّصورةّالزوجةّالتقية،ّوتارةّصورةّالزوجةّالشقية،ّوأحياناّيعرضّعليكّالقصصّالقرآنيّ

بالولدّبعدّمعاناةّالعقمّزمناّمديدا،ّوأحياناّأخرىّيبديّصورةّامرأةّطوقتهاّالشهوةّفهمتّبالرذيلةّوسعتّ

إليها،ّوصورةّأخرىّنجدهاّفيّالقصصّالقرآنيّوهيّصورةّالزوجةّالصبورةّالتيّتتحملّعناءّالسفرّمعّ

ّئة.زوجها،ّوأخيراّصورةّالزوجةّالتيّقذفتّفيّعرضهاّوهيّبري

وسنحاولّفيّهذاّالمطلبّاستنطاقّهذهّالصورّجميعها،ّوتذوقّاأللفاظّوالتراكيبّالمعبرةّعنهاّفيّ

 فروع:ّ

 الفرع األول: صورة الزوجة السكن  ●

ّالصورةّفيّحواء؛ّقالّتعالى:} َّزْوَجَهاّّتجسدتّهذه ِّمْنَها َّوَجَعَل ّالَِّذيَّخَلَقك مّمِ نّنَّْفٍسَّواِحَدٍة ه َو

َنّإِّ وإذاّاستنطقناّالفعلّالمضارع"ّيسكن"ّبماّفيهّمنّحركةّمتجددةّألفيناهّمأخوذاّمنّالجذر)َّّلْيَهاّ{.ِلَيْسك 

ّ "ّ ّوهو: ّسّكّن( َّيْسك ن  ْيء  ّالشَّ َّسَكَن ّي َقال  َّواْلَحَرَكِة. ّااِلْضِطَراِب َّعَلىِّخاَلِف لُّ َّيد  ّم طَِّرٌد، َّواِحٌد َأْصٌل

ْكنّ  َوَّساِكٌن.َّوالسَّ ون اَّفه  ك  اَر.َّوِفيّاْلَحِديِث:س  ن وَنّالدَّ ّالَِّذيَنَّيْسك  ْكنَّّ»:ّاأْلَْهل  ّالسَّ ّالرُّمَّاَنَةَّلت ْشِبع  «.َّحتَّىِّإنَّ

َمْتِّبَسَكٍنَّوَأْدَهانّْ ،ِّفيَّقْوِلّاْلَقاِئِل:َّقْدّق وِ  :ّالنَّار  َكن  ّ.َوالسَّ

َيْتَّسَكن اِّلْلَمْعَنىّ مِ  ِّإَلْيَهاَّوِإَلىّأَْهِلَها.َّوِلَذِلَكَّقال وا:"َّّّوِإنََّماّس  ن  َّوَيْسك  ن  ّالنَّاِظَرِّإَلْيَهاَّيْسك  ِل،َّوه َوَّأنَّ اأْلَوَّ

ِّإَليّْ َّسَكْنَت َّما ّك لُّ : َكن  َّوالسَّ وِر". ّاْلَمْقر  َّعْيِن ِّفي ّالنَّاِر ِّمَن َّأْحَسن  ّه َو َّوَيق ول وَن:" َّناٍر". ِّمْن ِّمْنّآَنس  ِه

ّ.1ب وٍب"َمحّْ

                                                 

ّدارّالفكر،ّط395ّابنّفارسّأبوّالحسينّأحمد)ّت:ّّ-1 ّهارون، ّالسالمّمحمد ّتحقيقّعبد ّمقاييسّاللغة، ّمعجم هـ(،
ّ.88ص3ّ:ّجم1979ّ-هـ1399
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وبضمّالمّالتعليلّإلىّالفعلّالمضارع)ّيسكن(ّتكتملّالصورةّلتدلّعلىّأنّأباناّآدمّعليهّالسالمّ

ّكانّمستوحشاّمضطرباّثمّخلقّهللاّمنهّزوجهّحواء؛ّلتطمئنّنفسهّويهدأّفؤاده،ّويأنسّبها.

لزوجّوزوجهّهيّإنّصورةّالزوجةّالماثلةّفيّهذهّاآليةّناطقةّبأنّالعالقةّالطبيعيةّالفطريةّبينّا

ّعالقةّالتآنسّوالتساكن،ّوكلّعالقةّتقومّعلىّالمصارعةّوالتدافعّفهيّعالقةّشاذةّمعتلةّمختلة.

ّآنسّوحشتهمّ ّإذ ّالرجالّبفضلّهللاّعليهم ّتذكير ّالصورة ّهذه ّالمعانيّالتيّتحويها وأحسبّمن

فليستّالزوجةّشرا،ّوالّوباال،ّّبأزواجهم،ّوتنبيههمّإلىّالحفاظّعلىّالعالقةّالمستقيمةّبينهمّوبينّأزواجهم؛

ّوالّمجردّمتاع،ّبلّهيّكيانّبشريّخلقّمنّضلعّالرجلّقصدّالتكاملّوالتعارفّالّالتصادمّوالتعارك.

 الفرع الثاني: صورة الزوجة المؤمنة الصالحة على كفر زوجها وفساده ●

ّّتجسدتّهذهّالصورةّفيّآسيةّامرأةّفرعون؛ّقالّتعالى:}ّ َّعْيٍنّلِ يَّوَلَكَّوَقاَلِتّاْمَرَأت  ِفْرَعْوَنّق رَّت 

وَنّ{ اَلَّتْقت ل وه َّعَسىَّأنَّينَفَعَناَّأْوَّنتَِّخَذه َّوَلدا َّوه ْمّاَلَّيْشع ر 
1.ّ

ّاْبِنِّليِّعنَدَكّّوقالّسبحانه:} َبْيتا ِّفيّاْلَجنَِّةَّوَضَرَبَّّللاَّ َّمَثال ّلِ لَِّذيَنّآَمن واِّاْمَرأََةِّفْرَعْوَنِّإْذَّقاَلْتَّربِ 

ِنيِّمَنّاْلَقْوِمّالظَّاِلِميَنّ{ ِنيِّمنِّفْرَعْوَنَّوَعَمِلِهَّوَنجِ   ،2َّوَنجِ 

فاآليةّاألولىّتعرضّصورةّآسيةّزوجةّالطاغيةّوهيّتصدّفرعونّومَلهّعنّالبطشّبطفلّبريءّ

فيّنجاةّموسىّالصبيّّ-بعدّإذنّهللاّ–بأسلوبّحكيم،ّفتقولّللطاغية"ّّقرةّعينّليّولك..."؛ّفكانتّسببا

ّآنذاكّمنّالقتل.ّ

ّالمثلى؛ّ ّمنازله ّاإلصالح ّومن ّالعليا، ّمراتبه ّاإليمان ّبلغتّمن ّالمرأة ّصورة ّترسم ّالثانية واآلية

فأضحتّقمنةّبأنّتكونّمثالّضربهّهللاّتعالىّفيّأفضلّكتابّأنزلّعلىّخيرّنبيّأرسل،ّالّللمؤمناتّ

ّذكراناّوإناثا.ّمنّبناتّجنسهاّفقط،ّبلّللمؤمنينّجميعا

                                                 

ّ.09القصص:ّاآليةّسورةّّ-1
ّ.11سورةّالتحريم:ّاآليةّّ-2
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ثمّإنّالالفتّفيّهذهّالصورةّأنّالقصصّالقرآنيّاستعاضّعنّذكرّاسمّالزوجةّالمؤمنة،ّبعبارةّ

ّلقوةّ ّالذينّعرفتهمّاإلنسانية،ّوتبيانا ّالتيّتجمعهاّبطاغيةّمنّأقبحّالطغاة ّباآلصرة "امرأةّفرعون"ّتذكيرا

ّالخوفّمنّفرعونّوبطشه،ّوآزرتّعزيم ّالتيّحجبتّعنها ّتعذيبهإيمانها ّتضعفّأمام ّفلم ّولمّ(1)تها .

تغترّبجاههّوسلطانه؛ّبلّزهدتّفيّالدنيا،ّورنتّإلىّالقربّمنّهللاّتعالىّفيّجنته،ّفقالت:"ّربّابنّليّ

ّالجنة" ّفي ّبيتا ّوسألتعندك ّالصالحينّ–، ّوالظالمين؛ّّ-كسائر ّوالظلم ّوالكافرين، ّالكفر ّمن النجاة

سؤلها،ّولمّيخدشّجمالّإيمانهاّكفرّوطغيانّزوجها؛ّألنهّالّتزرّوازرةّفاستجابّهللاّدعاءهاّوأعطاهاّ

ّوزرّأخرى.

ّلتثبتّعلىّالهدىّوالّتتبعّ ّلكلّمنّابتليتّبزوجّأوّقريبّفاسدّعاص، ّآسيةّعظة وفيّصورة

سبيلّالمجرمين،ّوفيهاّتذكيرّللمجتمعّبقاعدة:"ّالّتزرّوازرةّوزرّأخرى"؛ّفالّيضيرّالمرءّالصالحّفسادّ

ّوالّيكلفّإالّنفسه.ّقريبه،

 الزوجة الطموحة إلى خدمة الدين بنفسها وعقبهاالفرع الثالث: صورة  ●

َّلَكَّماِّفيّّتجسدتّهذهّالصورةّفيّامرأةّعمران؛ّقالّتعالى:}ّ ِّإنِ يَّنَذْرت  ِإْذَّقاَلِتّاْمَرأَة ِّعْمَراَنَّربِ 

را َّفَتَقبَّْلِّمنِ يِّإنََّكَّأنَتّ ِّبَماَّبْطِنيّم َحرَّ ِّإنِ يَّوَضْعت َهاّأ نَثىَّوَّللا  ّأَْعَلم  َّفَلمَّاَّوَضَعْتَهاَّقاَلْتَّربِ  ّاْلَعِليم  ِميع  السَّ

ْيطَّ يََّتَهاِّمَنّالشَّ َّكاأل نَثىَّوِإنِ يَّسمَّْيت َهاَّمْرَيَمِّوِإنِ يّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ  ّ.2اِنّالرَِّجيِم{َوَضَعْتَّوَلْيَسّالذََّكر 

يرسمّلناّصورةّمشرقةّلزوجةّحاملّالّتدريّجنسّّ-كسابقهّ–لمقطعّمنّالقصصّالقرآنيوهذاّا

جنينها،ّومعّذلكّتعدّهللاّتعالىّأالّيكونّلهاّحظّفيّالمولودّالقادم،ّوأنّيكونّخالصاّهللّولدينه،ّوتسألهّ

                                                 

أجمعّالمفسرونّعلىّأنّفرعونّلماّعلمّبإيمانّامرأتهّعذبهاّفيّالشمسّالحارةّعذاباّشديدا.)ّانظرّالطبري،ّجامعّّ-1
ّ(.500-499،ّص23البيان،ّمرجعّسابق:ّج

ّ.36-35سورةّآلّعمران:ّاآليتانّّ-2
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اّيريدّولدهّلَلنسّأنّالمرءّإنمّ:ّ"-هـ(671كماّقالّاإلمامّالقرطبي)ّتّ–(1ّ)القبولّمنها؛ّووجهّهذاّالنذر

بهّواالستنصارّوالتسلي،ّفطلبتّهذهّالمرأةّالولدّأنساّبهّوسكوناّإليه،ّفلماّمنّهللاّتعالىّعليهاّبهّنذرتّ

أنّحظهاّمنّاألنسّبهّمتروكّفيه،ّوهوّعلىّخدمةّهللاّتعالىّموقوف،ّوهذاّنذرّاألحرارّمنّاألبرار.ّ

ّ.2غالها"وأرادتّبهّمحرراّمنّجهتي،ّمحرراّمنّرقّالدنياّوأش

ولماّوضعتّتلكمّالزوجةّجنينهاّكانّأنثى؛ّفسمتهاّمريم،ّأيّخادمّالربّفيّلغتهم،ّووفتّبنذرهاّ

ّفبعثتّبهاّإلىّبيتّهللا،ّوسألتّهللاّأنّيحفظهاّوذريتهاّمنّالشيطانّالرجيم.

وفيّهذهّالصورةّرسالةّإلىّكلّزوجةّرزقتّولداّبأنّتفكرّأولّماّتفكرّفيّصالحهّواستقامته،ّ

ّتسعىّجاهدةّفيّأنّيكونّمنّخدمّالدينّوأولياءّالرحمن،ّوتسألّهللاّحفظهّمنّكيدّالشيطان.ّوأنّ

 الفرع الرابع: صورة الزوجة العجوز التي رزقت بالولد بعد الحرمان زمنا مديدا ●

ّمنّ ّحينا ّالتيّحرمتّمنّالولد ّالسالم ّالخليلّإبراهيمّعليه ّزوجة ّفيّسارة ّالصورة تجسدتّهذه

ّبولدّاسمهّإسحاق،ّوحفيدّاسمهّ ّوأقبلّشيبهاّوعجزها،ّجاءتّالمالئكةّتبشرها ّأدبرّشبابها الدهر،ّولما

ّأمرّالحكيمّالق ّفجاءّالجوابّبأنّهذا ديرّالذيّيهبّيعقوب؛ّفمَلّالعجبّقلبها،ّونطقّلسانهاّمستفهما

ّلحكمةّويمنعّلحكمة،ّوهوّسبحانهّذوّالقدرةّالمطلقةّالّيعجزهّشيء،ّيقول:ّكنّفيكون.ّ

َتربعّعلىّقبةّالبيانّعرضّالقصصّالقرآنيّصورةّهذهّالزوجةّالعجوزّوقدّجاءتهاّّوفيّتصويرٍّ

ْرَناَهاِّبِإْسَحاّالبشرى؛ّقالّتعالى:} َّفَضِحَكْتَّفَبشَّ َّقآِئَمٌة َقَّوِمنَّوَراءِّإْسَحاَقَّيْعق وَبَّقاَلْتَّياَّوْيَلَتىَّواْمَرَأت ه 

ِّرَّ َّهـَذاَّلَشْيٌءَّعِجيٌبَّقال وْاَّأَتْعَجِبيَنِّمْنَّأْمِرَّّللا  وٌزَّوَهـَذاَّبْعِليَّشْيخا ِّإنَّ َّوَأَنْاَّعج  َِّوَبَرَكات ه َّعَلْيك ْمَّأَأِلد  َّّللا  ْحَمت 

                                                 

هـ(،ّموسوعةّكشاف1158ّالتهانويّمحمدّبنّعليّالحنفي)ّت:ّبعدّصلّالشرع"،ّالتزامّقربةّغيرّالزمةّبأالنذرّهو:"ّّ-1
ّ،اصطالحاتّالفنونّوالعلوم،ّتقديمّوإشرافّومراجعة:ّد.ّرفيقّالعجم،ّتحقيق:ّد.ّعليّدحروج،ّمكتبةّلبنانّناشروّن

ّ(.1685ص2ّ:ّجم1996ّ-هـ1ّ،1417بيروت،ّط
ّ.66ص4ّسابق:ّجالقرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّمرجعّّ-2
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ّمَّّ َّحِميٌد ِّإنَّه  ّاْلَبْيِت ّ{أَْهَل ّقائمة1ِّجيٌد ّامرأةّمسنة" ّلناّصورة ّالمقطعّمنّالقصصّالقرآنيّيرسم ّإنّهذا .

ضحكّالتعجب،ّأوّضحكتّمنّخوفّإبراهيم،ّ،ّفضحكت"2ّخلفّالستر،ّأوّقائمةّعلىّخدمةّالضيفان"

ّبالولد،ّوقدّهرمت" ّباألمن،ّأوّضحكتّسرورا ّالمالئكة3ّأوّضحكتّلقولهم:ّالّتخف؛ّسرورا ،ّفبشرتها

ّويلتبالولد،ّم ّيا ّقالت: ّفلذا ّأالّتلدّالعجوز؛ ّالمستمرة لدّوأناّعجوز،ّفذادّأأّاعّأنّالسنةّالجاريةّوالعادة

ّالمالئكةّعنهاّالعجبّبتذكيرهاّأنّاألمرّأمرّهللاّوالحكمّحكمه،ّوالّرادّألمره،ّوالّمعقبّلحكم.

ّوهذهّالصورةّالبديعةّحبلىّبالمعانيّالسنيةّوالعبرّالعلية،ّومنها:

إماطةّاليأسّمنّقلبّكلّزوجينّلمّيرزقاّالولدّسنوات،ّوعجزّاألطباءّعنّإيجادّالحلّوالعالج،ّّ●

ّفهذهّسارةّفقدتّكلّأسبابّاإلنجابّومعّذلكّرزقهاّالوهاب،ّواألمرّليسّخاصاّبها.

ّإثباتّمعجزاتّاألنبياء،ّوكراماتّاألولياء،ّالخارقاتّللسننّوالعادات.ّ●

ّسارةّمنّخدمةّزوجهاّالخليل،ّوإكرامّضيفه.ّاإلشارةّإلىّماّكانتّعليه ●

وقبلّمغادرةّهذاّالفرعّنذكرّأنّصورةّسارةّليستّيتيمة،ّبلّثمةّصورةّتضارعهاّوهيّصورةّزوجّ

قالّزكرياّعليهّالسالمّالتيّكانتّعاقراّوكانّزوجهاّشيخاّكبيرا،ّومعّذلكّوهبهماّهللاّيحيىّعليهّالسالم؛ّ

َّرْحَمة1ِّكهيعص}ّتعالى:} ِّإنِ يَّوَهَنّاْلَعْظم 3ّ{ِّإْذَّناَدىَّربَّه ِّنَداءَّخِفي ا }2َّربِ َكَّعْبَده َّزَكِريَّا}{ِّذْكر  {َّقاَلَّربِ 

َّشِقي ا } َعاِئَكَّربِ  َّشْيبا َّوَلْمَّأك نِّبد  ّاْلَمَواِلَيِّمنَّوَراِئيَّوَكاَنِتّاْمَرَأِتيَّعاق4ِِّمنِ يَّواْشَتَعَلّالرَّْأس  را ّ{َّوِإنِ يِّخْفت 

نَكَّوِلي ا } َّرِضي ا }5َفَهْبِّليِّمنّلَّد  َّربِ  َّيْعق وَبَّواْجَعْله  ّآِل ِّمْن ر َكِّبغ اَلٍم6ّ{َّيِرث ِنيَّوَيِرث  ّن َبشِ  ِّإنَّا َّزَكِريَّا َّيا }

                                                 

ّ.72-71-70سورةّهود:ّاآلياتّّ-1
.ّهذاّوقدّقالّمحمدّبنّإسحاق:"ّقائمةّتصلي"ّوهذا66ّص9ّالقرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّمرجعّسابق:ّج انظرّ-2

ّبعيدّلقولهّتعالىّبعدها:"ّفضحكت".
ّأعلمّبمراده..ّهذاّوقدّقيل:ّضحكتّبمعنىّحاضت،ّوهوّبعيد،ّوهللا67ّص9ّانظرّالسابق:ّجّ-3
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َّسِمي ا } ِّليّغ اَلٌمَّوَكان7َّاْسم ه َّيْحَيىَّلْمَّنْجَعلّلَّه ِّمنَّقْبل  َّأنَّىَّيك ون  ِّمَنّ{َّقاَلَّربِ  ِتّاْمَرَأِتيَّعاِقرا َّوَقْدَّبَلْغت 

َّشْيئا {8اْلِكَبِرِّعِتي ا } َّوَلْمَّتك  َّهيِ ٌنَّوَقْدَّخَلْقت َكِّمنَّقْبل  {َّقاَلَّكَذِلَكَّقاَلَّربَُّكّه َوَّعَليَّ
1.ّ

اإلشارةّإلىّأثرّالدعاءّفيّتفريجّالهم،ّّ-باإلضافةّإلىّماّذكرّفيّصورةّسارةّ-وفيّهذهّالصورة

ّوإزالةّالغم،ّوتنفيسّالكربات،ّونيلّالرغبات.

 الفرع الخامس: صورة الزوجة الخائنة  ●

ن وٍحَّوِاْمَرأََةّّتجسدتّهذهّالصورةّفيّامرأتيّنوحّولوط؛ّقالّتعالى:} واِّاْمَرأَةَّ َضَرَبَّّللاَّ َّمَثال ّلِ لَِّذيَنَّكَفر 

اَلّالنَّاَرَّمَعّل وٍطَّكاَنَتاَّتْحَتَّعْبَدْيِنِّمْنّ َِّشْيئا َّوِقيَلّاْدخ  َماِّمَنَّّللاَّ ِعَباِدَناَّصاِلَحْيِنَّفَخاَنَتاه َماَّفَلْمّي ْغِنَياَّعْنه 

اِخِليَنّ{ ّ.2الدَّ

صورةّامرأتينّأضحتاّمثالّوأنموذجاّفيّّ-بوضوحّ–إنّهذاّالمقطعّمنّالقصصّالقرآنيّيجليّلنا

هماّالفظيعة،ّالمختصرةّفيّالخيانة،ّوماّأقبحهاّمنّجريمة،ّوأبشعّالسوء؛ّبسببّأفعالهماّالشنيعة،ّوحركات

ّبهاّمنّرذيلة،ّأنّتبديّالمرأةّمحاسنّتستبطنّأمهاتّالقبائح.

لقدّتذوقناّحالوةّالصورّالسابقةّالتيّيشعّنورها،ّوتبهجّالمتأملّفيها،ّفياّبعدّماّبينهاّوبينّهذهّ

ّالصورةّالمظلمةّالكالحة؛ّصورةّالمرأةّالخائنة.

والخيانةّفيّاآليةّخيانةّالكفرّوالوشاية،ّوليستّخيانةّالزناّوالفجور،ّوبمثلّهذاّقالّعامةّالسلف؛ّ

َفَخاَنَتاه َما(ّقال:ّكانتّامرأةّنوحّتقولّللناس:ّإنهّمجنون.ّوكانتّامرأةّّابنّعباس،ّقوله:")ّ»فرويّعن

مجنون؛ّوأماّخيانةّامرأةّلوط،ّفكانتّّلوطَّتد لّعلىّالضيف"،ّون ِقلّعنه:"ّأماّامرأةّنوح،ّفكانتّتخبرّأنه

ّوقالّ ّخانتاهما"، ّالدين ّفي ّقال: َّفَخاَنَتاه َما( ّقط) ّنبي  ّبغتّامرأة ّما ّالضحاك:" ّوقال ّلوط"، ّعلى ل  َتد 

                                                 

ّمطلعّسورةّمريم.ّ-1
ّ.10سورةّالتحريم:ّاآليةّّ-2
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ّعلىّ عكرمة:ّ"كانتّخيانتهماّأنهماّكانتاّمشركتين"،ّوقالّسعيدّبنّجبير:"ّأماّامرأةّلوطّفإنهاّكانتّتدل 

ّ.1«حّفالّعلمّليّبها"األضياف،ّوأماّامرأةّنّو

وبمقتضىّسنةّهللاّالجاريةّوعادتهّالساريةّفيّجعلّالعاقبةّللمتقين،ّوإهالكّالفاسدينّالمفسدينّأمرّ

ّأحكمّالحاكمينّبأنّتدخلّالخائنتانّالنارّمعّالداخلين،ّبعدماّشملهماّالعذابّالمهينّمعّالكافرين.

المتأملّفيهاّوهوّإبهامّاسمّالمرأتين،ّوذكرهماّثمّإنّفيّهذهّالصورةّجزءاّينبغيّأالّيندّعنّفكرّ

مضافتينّإلىّنبيينّكريمين؛ّإيماءّإلىّأنّآصرةّالقرابةّالّتنفعّصاحبها،ّوالّتقربهّإلىّهللاّزلفى،ّوأنّ

النجاةّفيّصالحّالعبدّواستقامته،ّولذاّشرفّهللاّالنبيينّالكريمينّبوصفّالعبودية)ّعبدين(،ّثمّزادهماّ

ّبال ّفنعتهما ّاألندلسي)ّتكريما ّحيان ّأبو ّومنهم ّالمفسرين، ّبعض ّقال ّهذا ّوبمثل ّصالحين(؛ صالح)

هـ(،ّونصّكالمه:"ّضربّهللاّمثالّللذينّكفروا:ّضربّتعالىّالمثلّلهمّبامرأةّنوح،ّوامرأةّلوط،745ّت

فيّأنهمّالّينفعهمّفيّكفرهمّلحمةّنسبّوالّوصلةّصهر؛ّإذّالكفرّقاطعّالعالئقّبينّالكافرّوالمؤمن،ّ

إنهّليسّمنّأهلكّإنهّعملّغيرّّ»أالّترىّإلىّقولهّتعالى:ّ،كانّالمؤمنّفيّأقصىّدرجاتّالعالوإنّ

ّ؟ّكماّلمّينفعّتينكّالمرأتينّكونهماّزوجتيّنبيين.«صالح

وجاءتّالكنايةّعنّاسمهماّالعلمينّبقوله:ّعبدينّمنّعبادنا،ّلماّفيّذلكّمنّالتشريفّباإلضافةّ

ضميرّعنهما،ّفيكونّتحتهماّلماّقصدّمنّذكرّوصفهماّبقوله:ّصالحين؛ّإليهّتعالى.ّولمّيأتّالتركيبّبال

 .2ألنّالصالحّهوّالوصفّالذيّيمتازّبهّمنّاصطفاهّهللاّتعالى..."

ّت ّاأللوسي) ّشهابّالدين ّبينه ّآخر ّمعنى ّتحتّعبدين...( ّكانتا ّتعالى:) ّقوله هـ(،1270ّوفي

باِدناّصاِلَحْيِنّبياناّلحالهماّالداعيةّلهماّإلىّالخيرّوالصالح،ّفقال:ّ"فقولهّتعالى:ّكاَنتاَّتْحَتَّعْبَدْيِنِّمْنّعِّ

ّفيّعصمةّنبيينّعظيميّالشأنّمتمكنتينّمنّتحصيلّخيرّالدنياّ ّللتعظيمّأيّكانتا ولمّيقل:ّتحتهما؛

                                                 

ّ.498-497ص23ّانظرّالطبري،ّجامعّالبيان،ّمصدرّسابق:ّجّ-1
ّبنّيوسف)ّت:ّّ-2 ّدار745ّاألندلسيّأبوّحيانّمحمد ّتحقيق:ّصدقيّمحمدّجميل، ّالبحرّالمحيطّفيّالتفسير، هـ(،

ّ.215ص10ّجم،1999ّّ-هـ1420ّط:ّّ-بيروتّ–الفكر
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واآلخرة،ّوحيازةّسعادتهما،ّوقولهّتعالى:َّفخاَنتاه ماّبيانّلماّصدرّعنهماّمنّالخيانةّالعظيمةّمعّتحققّ

ّ.1افيهاّمنّمرافقةّالنبيّعليهّالصالةّوالسالم"ماّين

ّقلت:ّماّعرضّهللاّصورةّهاتينّالمرأتينّإالّلتكوناّمثالّيسحّمعانيّينتفعّبهاّالعباد،ّومنها:

ّرسالةّتحذيرّللعبادّأجمعينّمنّمحادةّهللاّودينه؛ّألنّعاقبةّالفاعلّالخسرانّالمبين.ّ-

ّأتين.رسالةّتحذيرّللمرأةّمنّمضارعةّهاتينّالمّرّ-

ّبيانّأنّالعبدّقدّتتوفرّلهّسبلّالهدايةّبصالحّاألقربين،ّومعّذلكّيضلّعنّسواءّالسبيل.ّ-

ّكانّّ- ّإالّإذا ّالقرابة،ّوبيانّأنّالقرابةّمنّالصالحينّالّتنفعّصاحبها ّالعقيدةّعلىّآصرة تقديمّآصرة

ياّمعشرّّ»ألقاربه،ّوابنتهّوقرةّعينةّفاطمة،ّفقال:ّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-صالحا؛ّوبهذاّصرحّالنبي

اشترواّأنفسكم،ّالّأغنيّعنكمّمنّهللاّشيئا،ّياّبنيّعبدّمنافّالّأغنيّعنكمّمنّّ-أوّكلمةّنحوهاّ-قريش

هللاّشيئا،ّياّعباسّابنّعبدّالمطلبّالّأغنيّعنكّمنّهللاّشيئا،ّوياّصفيةّعمةّرسولّهللاّالّأغنيّعنكّ

 .2«فاطمةّبنتّمحمدّسلينيّماّشئتّمنّماليّالّأغنيّعنكّمنّهللاّشيئاّمنّهللاّشيئا،ّويا

اإلشارةّإلىّأنّالعبدّإذاّكانّصالحاّالّيضرهّمنّضلّمنّأقاربه،ّشرطّبذلّالنصح؛ّألنّاإلنسانّالّّ-

ّالّتزرّوازرةّوزرّأخرى".ّيكلفّإالّنفسه،ّو"

 الفرع السادس: صورة الزوجة الواقعة في حبال الغواية ●

ّقالّتعالى:} ّفيّامرأةّالعزيز؛ ّالصورة َّوَغلََّقِتّّتجسدتّهذه َّعنّنَّْفِسِه ِّفيَّبْيِتَها ّالَِّتيّه َو َوَراَوَدْته 

ّالظَّاِلم وَنّ{ ّاَلّي ْفِلح  َّربِ يَّأْحَسَنَّمْثَواَيِّإنَّه  ِِّإنَّه  األَْبَواَبَّوَقاَلْتَّهْيَتَّلَكَّقاَلَّمَعاَذَّّللا 
؛ّفهذاّالمقطعّمن3ّ

القصصّالقرآنيّيجليّلناّصورةّواضحةّالمرأةّسعتّكلّالسعي،ّوامتطتّكلّالمطيّإلغواءّالكريمّبنّ
                                                 

ّبنّعبدّهللاّالحسيني)ّت:ّّ-1 هـ(،ّروحّالمعانيّفيّتفسيرّالقرآنّالعظيمّوالسبع1270ّاأللوسي،ّشهابّالدينّمحمود
ّ.357ص14ّ:ّجهـ(1415)1ّبيروت،ّطّ–المثاني،ّتحقيق:ّعليّعبدّالباريّعطية،ّدارّالكتبّالعلميةّ

(،ّوغيرهماّمنّرواية121ّص1ّ،ّج206(،ّومسلمّفيّصحيحه)ّر7ص2ّ،ّج2753أخرجهّالبخاريّفيّصحيحه)ّرّ-2
ّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنه.

ّ .23سورةّيوسف:ّاآليةّّ-3
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ّوفعل"ّ ّراودت"، ّفعل" ّوإلحاحها ّحرصها ّعلى ّويدلك ّالسالم، ّعليهما ّيعقوب ّبن ّيوسف الكريم،

ّّغلقت"، ّهيت" ّالفعل" ّيحملواسم ّالعربّ–فاألول ّلسان ّوالمراجعّ-في ّوالمحاولة، ّاإلرادة، ،1ّة"معاني"

)الالم(ّعلىّالمبالغةّوالتكثير؛ّقالّالراغبّاألصفهاني:"ّوأغلقتّالبابّّوالفعلّالثانيّيدلّبتضعيفّعينه

وغلَّقتهّعلىّالتكثير،ّوذلكّإذاّأغلقتّأبواباّكثيرة،ّأوّأغلقتّباباّواحداّمرارا،ّأوّأحكمتّإغالقّبابّوعلىّ

ّلك(ّأيّتهيأتّلك""قريبّمنّهلمّوقرئ)ّهّهيَت(ّ.ّو)2هذا)ّوغلقتّاألبواب(" ّ.3يت 

ّتوسلتّامرأةّالعزيزّبجمالها ّوشباب4ّلقد ّوتأمينّمكانها، ّوسلطتها، ّومعسولّكالمها، ّوتجملها، ،

ّيوسفّوعزوبتهّلنيلّمرامها،ّلكنّيوسفّقال:"ّمعاذّهللا".

ّأمور،ّمنها:ّ-وهللاّأعلمّبمرادهّ–وهذهّالصورةّالتيّعرضهاّالقصصّالقرآنيّق صدّبها

طورةّفتنةّالمرأةّالمتفلتة؛ّفهذاّيوسفّالكريمّعلىّنبوتهّوطيبّمعدنهّوقعّمنهّالهمّبامرأةّاإلشارةّإلىّخّ-

.ّلكنهّلمّيقعّفيّالخيانةّوالزنى،5ّبهاّ﴾ّوهمّ ّالعزيزّعلىّالمختارّمنّأقوالّالمفسرينّفيّقولهّتعالى:﴿

ّالكريمّالمّ-برحمةّهللاّ–والسببّأنهّرأى نان؛ّالقائلّسبحانه:}َّكَذِلَكّالبرهان،ّوأبعدّعنهّالسوَءّوالفحشاَء

وَءَّواْلَفْحَشاءِّإنَّه ِّمْنِّعَباِدَناّاْلم ْخَلِصيَنّ{ ّ.6ِّلَنْصِرَفَّعْنه ّالسُّ

بيانّالدركةّالسفلىّالتيّيهويّإليهاّالعبدّمتىّأتبعّنفسهّهواها،ّواسترسلّفيّمناها؛ّفهذهّامرأةّالعزيزّّ-

ّّو ّوالجاه ّوالنهي، ّاألمر ّوصاحبة ّالقصر، ّذلتّوهانت؛ّسيدة ّونزواتها ّشهواتها ّوقعتّأسيرة ّلما السلطة

وإذاّأردتّمعرفةّّفجعلتّتراودّغالمهاّوتلحّفيّطلبها،ّوتكذبّزوجها،ّواتخذهاّسخرياّنسوةّفيّمدينتها.

                                                 

:ّبيروت.ّبدونّتاريخّ–هـ(،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر711ابنّمنظورّأبوّالفضلّمحمدّبنّمكرمّاإلفريقى)ّت:ّانظرّّ-1
ّ.191ص3ّج

ّأبوّالقاسمّالحسينّبنّمحمدّالمعروف)ّّ-2 هـ(،ّمعجمّمفرداتّالقرآن،ّعنايةّإبراهيمّشمس503ّتالراغبّاألصفهاني،
ّ.407:ّصم(2008ّ-هـ1429،)3ّالدين،ّدارّالكتبّالعلميةّببيروت،ّط

ّ.580نفسه:ّصّ-3
ّالّيتصورّأنّتكونّامرأةّعزيزّمصرّذميمة؛ّفقدّجرتّعادةّالملوكّبالزواجّمنّالجميلةّدونّغيرها.ّ-4
ّ.24سورةّيوسف:ّاآليةّّ-5
ّاآليةّالسابقة.ّ-6
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البونّبينّمنّألجمّنفسهّوفطمهاّوبينّمنّأتبعّنفسهّهواهاّفانظرّإلىّيوسفّوترقيهّمنّفتىّفيّالقصرّ

ّالعزيزّوافتضاحّأمرها.ّإلىّعزيزّمصر،ّوامرأّة

 الفرع السابع: صورة الزوجة التائبة  ●

ّقالّتعالى:} ّفيّامرأةّالعزيزّأيضا؛ ّالصورة َفَّعنّّتجسدتّهذه ّي وس  َّراَودتُّنَّ ِّإْذ َّخْطب ك نَّ َّما َقاَل

وٍءَّقاَلِتّاْمَرأَة ّ َِّماَّعِلْمَناَّعَلْيِهِّمنّس  ْلَنَّحاَشّّلِل  َّراَودتُّه َّعنّنَّْفِسِهّنَّْفِسِهّق  َّأَنْا اْلَعِزيِزّاآلَنَّحْصَحَصّاْلَحقُّ

ّاْلَخائِّ َّيْهِديَّكْيَد ّاَل َّّللا َ ِّباْلَغْيِبَّوَأنَّ ْنه  َّأخ  َّأنِ يَّلْم ِّلَيْعَلَم َّذِلَك ّ اِدِقيَن َّلِمَنّالصَّ َّوِإنَّه  َّنْفِسيِّإنَّ ّأ َبرِ ئ  َّوَما ِنيَن

َّربِ يَّغف وٌرّرَِّحيٌمّ{﴾النَّْفَسّأَلمَّاَرٌةِّبالسُّّ ّ.1وِءِّإالََّّماَّرِحَمَّربِ َيِّإنَّ

ففيّهذاّالمقطعّيعرضّالقصصّالقرآنيّمشهداّيضمّالعزيز،ّوامرأته،ّوالنسوة،ّوفيهّيسألّالعزيزّ

ّببراءةّيوسفّمنّالخيانة،ّوفيّ النسوةّعنّالداعيّإلىّمعاكسةّيوسفّوإلحاحهنّعليه،ّفيشهدنّجميعا

رّامرأةّالعزيزّبنحوّشهادةّالنسوة،ّوتعترفّبخطيئتها،ّوظلمّنفسها،ّفياّبعدّماّبينّامرأةّتلكّاللحظةّتق

ّاألمسّالغاويةّالماكرةّالمنحطةّأسيرةّالشهوات،ّوامرأةّالعزيزّالتائبةّالصادقة!

إنهاّصورةّتعرضّجمالّالتائبينّوالتائبات،ّوبهاءّالصادقينّوالصادقات؛ّففيهاّدعوةّصريحةّإلىّ

الشهوات،ّوالتطهرّمنّالخطاياّوالزالت،ّواالرتقاءّبالنفسّإلىّأسمىّالدرجات،ّدرجاتّالحريةّكسرّقيودّ

ّمنّعبادةّالهوى،ّإلىّإخالصّالعبوديةّهللّجلّوعال.

ّ

 الفرع الثامن: صورة الزوجة الصبورة التي تتحمل عناء السفر الطويل مع زوجها في القر ●

ّالصورةّفيّزوجّموسىّعليهّالسالم َّوَساَرّّ؛ّقالّتعالى:}تجسدتّهذه َّقَضىّم وَسىىّاأْلََجَل َفَلمَّا

ْنَهاِّبخَّ مّمِ  َّنارا ّلََّعلِ يّآِتيك  َبٍرَّأْوَّجْذَوٍةِّمَنّالنَّاِرِّبَأْهِلِهّآَنَسِّمنَّجاِنِبّالطُّوِرَّنارا َّقاَلّأِلَْهِلِهّاْمك ث واِّإنِ يّآَنْست 

                                                 

ّ.53-52-51سورةّيوسف:ّاآلياتّّ-1
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منّمدينّإلىّمصر،ّفيّفصلّشتاءّمقرور،2ّّصورةّلرحلةّزوجينّ.ّفهذاّالمقطعّيرسم1َلَعلَّك ْمَّتْصَطل وَن{

ألهله:َّتمهَّل واّوانتظروا:ّإن يّأبصرتّنارا)َّلَعلِ يّولماّأصابّموسىّوأهلهّالزمهريرّرأىّموسىّنارا؛ّفقال:"ّ

ّبقطعةّغلي ّأوّآتيكم ّيقول: ّالنَّاِر( ِّمَن َّجْذَوٍة َّأْو ِّبَخَبٍر ّيعنيّمنّالنار) ِّمْنَها( ْم ظةّمنّالحطبّفيهاّآِتيك 

ّ.3َلَعلَّك ْمَّتْصَطل وَن(ّيقول:ّلعلكمّتسخنونّبهاّمنّالبرد")ّالنار،ّوهيّمثلّالِجْذمةّمنّأصلّالشجرة...

ّوإذاّتأملناّهذهّالصورةّأفدناّمنهاّمعنيين:

األول:ّصبرّزوجّموسىّعليهّالسالمّالجميل؛ّفقدّتحملتّلوعةّفراقّوطنهاّوبيتهاّومالعبّصباها،ّّ-

وكابدتّشدةّالبردّالقارس،ّوتجشمتّب عدّالشقة،ّوالّنجدّلهاّفيّالصورةّالتيّعرضهاّالقصصّالقرآنيّ

ّفكانتّقمنة ّاعتراضا؛ ّوال ّتشكيا، ّوال ّفيّّ-بحقّ–أنينا ّبه ّويقتدين ّالنساء، ّيحتذيه ّأنموذجا ّتكون بأن

ّالصبرّعلىّكلّاآلالمّوالمشاقّالتيّتمسهنّفيّحياةّالّقرارّلها،ّوالّسكون.

الثاني:ّالتطبيقّالسديدّوالتنزيلّالرشيدّلوظيفةّالقوامةّالتيّخصّهللاّبهاّالرجال،ّوالتيّالّتعنيّقطعاّّ-

ّالصيانةّوجمالّالتقدير؛ّ ّالعظم...ّبلّتعنيّحسنّالرعايةّوالتدبير،ّوقوة شجّالرأسّوجذعّاألنف،ّوَفلَّ

ّقبسّمنّالنارّليستدفئواّبه.ّيستنظرّأهله،ّويتولىّبنفسهّإحضارّ-ولمّيكّساعتئذّنبياّ-فهذاّموسىّ

 الفرع التاسع: صورة الزوجة البريئة المفترى عليها  ●

ّالصورةّفيّ أمناّزوجةّنبيناّعائشةّبنتّالصديقّرضيّهللاّعنهما،ّوينظرّفيّهذاّتجسدتّهذه

ّالنور ّزلزلّقلبي،ّواغرورقتّبالدمعّعيني،ّصورة4ّسورة ّنظرتّإليها ؛ّففيهاّعرضّمفصلّلصورةّكلما

ّبقلبهّعلىّ ّوفضلها ّفأحبها ّأفضلّنبيّأرسل، ّوتزوجها ّولدتّفيّبيتّالصدقّوالتصديق، امرأةّطاهرة

ّدنيئا، ّمركبا ّالمرضىّبالنفاقّفيّكلّزمانّامتطوا ّوكعادة ّقط، ّإلىّريبة ّعينها ّتمتد ّولم ّسائرّنسائه،
                                                 

ّ.29سورةّالقصص:ّاآليةّّ-1
قدّيكونّمعّموسىّوزوجهّغيرهماّبدليلّضميرّالجماعةّفيّهذهّاألفعال:)ّامكثوا(،)ّآتيكم(،)ّتصطلون(،ّمعّضرورةّّ-2

ّاستحضارّأنّضميرّالجماعةّالّيأتيّللجمعّالعدديّدائما.
ّ.572ص19ّالطبري،ّجامعّالبيان،ّمرجعّسابق:ّجّ-3
ّ.23إلىّاآلية11ّّسورةّالنور:ّمنّاآليةّّ-4
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فيّتصديقّّ-عليهمّالرضوانّ–وأشاعواّتهمةّنكراءّيلصقونّفيهاّتهمةّالزنىّبأمنا،ّوزلّبعضّالصحابة

اإلفكّوالبهتان؛ّفنالّأهلّالنفاقّبعضّمآربهم؛ّفكادّيصيبّجسمّاألمةّالتصدعّوالشقاق،ّوللمتلقيّالكريمّ

ّسيدّالخلق،ّأنّيسبحّبفكرهّلتصورّحجمّاآلالمّواألوجاعّالتيّأصابتّالسيدةّعائشة،ّوأصا بتّزوجها

وأصابتّالصديقّوزوجه،ّوأصابتّالصحابيّصفوانّبنّمعطلّالسلميّبسببّبهتانّليسّلهّمنّالحقّ

ّنصيب.

إنهّامتحانّعسيرّبليتّبهّاألمة،ّلكنّهللاّسلم،ّوالحقّحصحص؛ّفأنزلّهللاّبراءةّالحصانّالرزانّ

ّالمفتري ّسبحانه ّوتوعد ّالليلّوأطرافّالنهار، ّفقالّسبحانهّفيّقرآنّيتلىّآناء ّاألليم؛ نّبالعذابّالعظيم

ّوبحمده:

ّاْمِرئٍّ ْفِكّع ْصَبٌةّمِ نك ْمّاَلَّتْحَسب وه َّشر ا ّلَّك مَّبْلّه َوَّخْيٌرّلَّك ْمِّلك لِ  ّالَِّذيَنَّجاؤ واِّباإْلِ ْنه مّمَّاّاْكَتَسَبِّمَنّ}ِّإنَّ ّمِ 

ْمَّله َّعذَّ ْثِمَّوالَِّذيَّتَولَّىِّكْبَره ِّمْنه  ّالَِّذيَنّي ِحبُّوَنَّأنَّتِشيَعّاْلَفاِحَشة 1ّ{11اٌبَّعِظيٌم}اإْلِ ،ّوقالّجلّجالله:ّ}ِّإنَّ

ّاَلَّتْعَلم وَن{ َّوَأنت ْم َّوَّللاَّ َّيْعَلم  َّواآْلِخَرِة ْنَيا ِّفيّالدُّ َّعَذاٌبَّأِليٌم ْم َّله  ِفيّالَِّذيَنّآَمن وا
ّالَِّذيَنّّ،ّوقالّسبحانه:}2 ِإنَّ

ّاْلم حّْ َّعِظيٌم}َيْرم وَن َّعَذاٌب ْم َّوَله  َّواآْلِخَرِة ْنَيا ِّفيّالدُّ ّل ِعن وا ْؤِمَناِت ّاْلم  ّاْلَغاِفاَلِت َّعَلْيِهْم23َّصَناِت َّتْشَهد  َّيْوَم }

َّيْعَمل وَن} َّكان وا ِّبَما م ل ه  َّوَأْرج  َّوَأْيِديِهْم ْم ّو24ََّأْلِسَنت ه  ّاْلَحقَّ ِّديَنه م  َّّللاَّ  ّي َوفِ يِهم  َّيْوَمِئٍذ }ّ ّاْلَحقُّ ّه َو َّّللاََّ َّأنَّ َيْعَلم وَن

اْلم ِبين{
3.ّ

ّعلىّمنّلمّيحسنّالظنّبالمؤمنين،ّوصدقّالشائعةّالمغرضةّونقلهاّ ّشديدا وأنكرّسبحانهّإنكارا

ّاْلم ْؤِمن وَنَّواْلم ْؤمِّّدونّرويةّأوّتثبتّكأنهّيتلقىّبلسانهّالّبسمعه؛ّفقالّسبحانه:} َّلْواَلِّإْذَّسِمْعت م وه َّظنَّ َنات 

ِبيٌن{ ِّإْفٌكّمُّ ْنَياَّواآْلِخَرِةّّ،ّوقالّجلّجالله:}4ِبَأنف ِسِهْمَّخْيرا َّوَقال واَّهَذا َّوَرْحَمت ه ِّفيّالدُّ َِّعَلْيك ْم َّّللاَّ َوَلْواَلَّفْضل 

                                                 

ّ.11سورةّالنور:ّاآليةّّ-1
ّ.19سورةّالنور:ّاآليةّّ-2
ّ.25-24-23سورةّالنور:ّاآلياتّّ-3
ّ.12سورةّالنور:ّاآليةّّ-4
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َّعِظيٌم} َّعَذاٌب ِّفيِه َّأَفْضت ْم َّما ِّفي ْم ك  َّوَتق ّو14َلَمسَّ ِّبَأْلِسَنِتك ْم َّتَلقَّْوَنه  ِّإْذ ِّعْلٌمّ{ ِّبِه َّلك م َّلْيَس ّمَّا م ِّبَأْفَواِهك  ل وَن

َِّعِظيٌم} َّّللاَّ ِّعنَد َّوه َو َّهيِ نا  ْبَحاَنَكَّهَذا15َّوَتْحَسب وَنه  ّس  ِّبَهَذا َّأنّنََّتَكلََّم َّلَنا َّيك ون  ْلت مّمَّا ّق  َّسِمْعت م وه  ِّإْذ َّوَلْواَل }

ّ.1ب ْهَتاٌنَّعِظيم{

العظاتّوالعبرّالتيّينبغيّللمسلمّفرداّومجتمعاّأنّيستلهمّهداها،ّإنّهذهّالصورةّمَلىّبالدروسّّو

ّومنها:

ّذاتّالبين؛ّّ- ّوإفساد ّفيّتمزيقّاأل سرّوالمجتمع، ّالّيألونّجهدا ّألنهم ّمنّالمنافقين؛ ّالشديد التحذير

ّإضعافاّلَلمةّودينها،ّوخطرّهؤالءّأكبرّمنّخطرّالعدوّالظاهر،ّوصدقّالشاعرّفيّقوله:

ّتـــــــــــــــراهّباســـــــــــــــماّ ّواحـــــــــــــــذرّعـــــــــــــــدوكّإذ ّفالليـــــــــــــــــثّيبـــــــــــــــــدوّنابـــــــــــــــــهّإذّيغضـــــــــــــــــبّّ ّ
ّّوإذاّالصــــــــــــــــــــــديقّرأيتــــــــــــــــــــــهّمتملقــــــــــــــــــــــاّ  ّفهـــــــــــــــــــــوّالعـــــــــــــــــــــدوّوحقـــــــــــــــــــــهّيتجنـــــــــــــــــــــبّّ ّ
ّّالّخيــــــــــــــرّفــــــــــــــيّودّامــــــــــــــرئّمتملــــــــــــــق ّحلـــــــــــــــــــــوّاللســـــــــــــــــــــانّوقلبـــــــــــــــــــــهّيتقلـــــــــــــــــــــبّّ ّ
ـــــــكّمـــــــنّطـــــــرفّاللســـــــانّحـــــــالوة ّّيعطي ــــــــــــبّّ ــــــــــــروغّالثعل ــــــــــــكّكمــــــــــــاّي ــــــــــــروغّمن ّوي ّ
ـــــــــــــفّأنـــــــــــــهّبـــــــــــــكّواثـــــــــــــق ّيلقـــــــــــــاكّيحل ّالعقــــــــــــــــربوإذاّتــــــــــــــــوارىّعنــــــــــــــــكّفهــــــــــــــــوّّّ ّ

َياَّأيَُّهاّالَِّذيَنّّ}،ّويؤكدّهذاّقولهّتعالى:األمرّبالتثبتّفيّاألخبارّوالرويةّفيّنقلهاّإنّظهرتّمصلحةّ-

واَّعَلىَّماَّفَعْلت ْمَّنادِّ ّ-النبي،ّوقول2ِّميَن{آَمن واِّإنَّجاءك ْمَّفاِسٌقِّبَنَبٍأَّفَتَبيَّن واَّأنّت ِصيب واَّقْوما ِّبَجَهاَلٍةَّفت ْصِبح 

ّ.3«كفىّبالمرءّكذباّأنّيحدثّبكلّماّسمعّ»:-صلىّهللاّعليهّوسلم

األمرّبحسنّالظنّبالمؤمن،ّوالتحذيرّمنّاالستطالةّفيّأعراضّالناس،ّونهشّلحومهم،ّويؤكدّهذاّّ-

َّبْعَضّالظَّن ِّّ}قولهّتعالى: ِّإنَّ َنّالظَّنِ  مَّّياَّأيَُّهاّالَِّذيَنّآَمن واّاْجَتِنب واَّكِثيرا ّمِ  ك  واَّواَلَّيْغَتبّبَّْعض  س  ِإْثٌمَّواَلَّتَجسَّ
                                                 

ّ.16-15-14سورةّالنور:ّاآلياتّّ-1
ّ.06سورةّالحجرات:ّاآليةّّ-2
(،ّوغيرهماّمنّحديثّأبي487ّص2ّ،ّج4992وأبوّداودّفيّسننه)ّرأخرجهّمسلمّفيّمقدمةّصحيحهّواللفظّله،ّّ-3

ّهريرةّرضيّهللاّعنه.
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َّّللاَََّّتوَّاٌبّرَّّ ك ْمَّأنَّيْأك َلَّلْحَمَّأِخيِهَّمْيتا َّفَكِرْهت م وه َّواتَّق واَّّللاََِّّإنَّ َّأَحد  صلىّهللاّّ-،ّوقوله1ِحيٌمّ{َبْعضا َّأي ِحبُّ

ّوقول2«إياكمّوالظنّفإنّالظنّأكذبّالحديثّ»:-عليهّوسلم ّبلسانهّولمّيفضّّ»ه:، ّمعشرّمنّأسلم يا

اإليمانّإلىّقلبه،ّالّتؤذواّالمسلمينّوالّتعيروهمّوالّتتبعواّعوراتهم،ّفإنهّمنّتتبعّعورةّأخيهّالمسلمّتتبعّ

ّ.3«هللاّعورته،ّومنّتتبعّهللاّعورتهّيفضحهّولوّفيّجوفّرحله

ّبيانّأنّالمؤمنّقدّيبتلىّولكنّالعاقبةّله.ّ-

ّالمؤمنينّعائشةّوطهارتهاّمماّنسبّإليهاّافتراء.بيانّفضلّأمّّ-

 المطلب الثالث: صورة المرأة البنت في القصص القرآني

ّصورتينّ ّلنا ّفرسم ّالبنت، ّالمرأة ّبصورة ّعني ّالزوجة، ّالمرأة ّبصورة ّالقصصّالقرآني ّعني كما

المطلبّاستنطاقّهاتينّوسنحاولّفيّهذاّ،ّمضيئتينّللمرأةّالبنت،ّحريّبكلّبنتّأنّتستلهمّهداهاّمنهما

ّالصورتين،ّوتذوقّاأللفاظّوالتراكيبّالمعبرةّعنهاّفيّفرعين:

 الفرع األول: صورة البنت العابدة العفيفة  ●

 ّ ِّإنِ يَّوَضْعت َهاّأ نَثىَّوَّللا  تجسدتّهذهّالصورةّفيّمريمّالعذراء؛ّقالّتعالى:}َّفَلمَّاَّوَضَعْتَهاَّقاَلْتَّربِ 

ّ ِّبَما ْيطَّأَْعَلم  ّالشَّ ِّمَن يََّتَها َّوذ رِ  ِّبَك ّأ ِعيذ َها ِّوِإنِ ي َّمْرَيَم ْيت َها َّسمَّ َّوِإنِ ي َّكاأل نَثى ّالذََّكر  َّوَلْيَس اِنَّوَضَعْت

لََّماَّدَخَلّع36َّالرَِّجيِم} َلَهاَّزَكِريَّاّك  َلْيَهاَّزَكِريَّاّاْلِمْحَراَبَّوَجَدّ{َّفَتَقبََّلَهاَّربَُّهاِّبَقب وٍلَّحَسٍنَّوَأنَبَتَهاَّنَباتا َّحَسنا َّوَكفَّ

ِّبَغيّْ َّمنَّيَشاء  َّّللا ََّيْرز ق  ِّإنَّ َّأنَّىَّلِكَّهـَذاَّقاَلْتّه َوِّمْنِّعنِدَّّللا  .ّوقال4ِّرِّحَساٍب{ِعنَدَهاِّرْزقا َّقاَلَّياَّمْرَيم 

َّّللا َّاْصط41َّتعالى:ّ} ِّإنَّ َرِكَّواْصَطَفاِكَّعَلىِّنَساءّاْلَعاَلِميَن}{َّوِإْذَّقاَلِتّاْلَماَلِئَكة َّياَّمْرَيم  {َّيا42َّفاِكَّوَطهَّ

                                                 

ّ.12سورةّالحجرات:ّاآليةّّ-1
(،ّوأبوّداودّفي628ّص2ّ،ّج2563(،ّومسلمّفيّصحيحه)ّر573ص2ّ،ّج5143أخرجهّالبخاريّفيّصحيحه)ّرّ-2

منّحديثّأبيّهريرةّرضيّهللاّ(،ّوغيرهم613ّ،ّص1988(،ّوالترمذيّفيّجامعه)ّر474ص2ّ،ّج4917سننه)ّر
ّعنه.

ّ(،ّمنّحديثّابنّعمرّرضيّهللاّعنهما.624-623،ّص2032أخرجهّالترمذيّفيّجامعه)ّرّ-3
ّ.37-36سورةّآلّعمران:ّاآليتانّّ-4
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ّالرَّاِكِعيَن} ِديَّواْرَكِعيَّمَع َّواْسج  ّاْقن ِتيِّلَربِ ِك ّوقالّتعالى:}1{43َمْرَيم  ّالَِّتيَّأْحَصَنْتّّ. ِّعْمَراَن ّاْبَنَت َوَمْرَيَم

َقتّْ وِحَناَّوَصدَّ ت ِبِهَّوَكاَنْتِّمَنّاْلَقاِنِتيَنّ{َّفْرَجَهاَّفَنَفْخَناِّفيِهِّمنّرُّ ّ.2ِبَكِلَماِتَّربِ َهاَّوك 

ّعلىّصالحها،ّ ّعذراءّحرصتّأمها ّالمقاطعّمنّالقصصّالقرآنيّتكشفّالنقابّعنّفتاة فهذه

وعوذتهاّوذريتهاّمنّالشيطانّالرجيم،ّفصنعتّالبنتّعلىّعينّالرحمنّالرحيم،ّفنمتّوترعرعتّفيّبيتّ

نّأنبياءّهللا،ّوساقّإليهاّربهاّرزقها،ّواصطفاهاّعلىّغيرها،ّوطهرهاّمماّيشينها،ّهللاّيكفلهاّنبيّكريمّم

وإليهّذهبّّ-قالهّقتادةّ-أوّإدامةّالطاعةّ-قالهّمجاهدّ-إطالةّالقيامّفيّالصالةوأمرهاّبالقنوت،ّوهو"ّ

،3ّ"-همقالهّبعضّ-أوّأصلّالقيامّفيّالصالةّ-قالهّسعيدّبنّجبيرّ-الراغب،ّأوّاإلخالصّفيّالعبادة

ّفيّ ّوالقنوت ّبالكلمات، ّالتصديق ّبين ّوجمعت ّلَلمر، ّفاستجابت ّوالسجود؛ ّبالركوع ّسبحانه وأمرها

ّالخلوات؛ّفاستحقتّأنّتجتبىّوتصطفى.

إنّهذهّالصورةّالتيّبينّأيديناّتنصّنصاّعلىّأنّالمرقاةّالتيّترفعّالبناتّإلىّأسمىّالدرجات،ّ

ّفأيّبنتّحصنتّفرجه ّالعفةّوالصالة، ّفهيّهيّدرةّهيّمرقاة ّقانتةّوراكعةّوساجدة ا،ّواتصلتّبربها

مكنونةّوجوهرةّمصونةّتتبوأّأسمىّالمنازلّفيّدنياهاّوأخراها،ّومنّاشترتّثمناّقليالّبجسدها،ّوأباحتّ

للفساقّشرفهاّوعرضها،ّوهجرتّمحرابهاّفهيّهيّالبنتّالذليلةّالرخيصةّالقبيحةّالمشينة،ّومهماّلطختّ

ّواأللوان ّباألصباغ ّفالّترتقيّوالّجلدها ّجسدها ّأجزاء ّالثيابّوكشفتّمن ّفي ّجديد ّكل ّولهثتّوراء ،

ّتنجح،ّوالّتسعدّوالّتفلح.

 ة الفرع الثاني: صورة البنت الحيي   ●

َّماءَّمْدَيَنَّوَجَدَّعَلْيِهّّتجسدتّهذهّالصورةّفيّابنتيّشعيبّعليهّالسالم؛ّّقالّتعالى:}ّ َوَلمَّاَّوَرَد

ّاْمَرأَتْيِنَّتذ وَداِنَّقاَلَّماَّخْطب ك َماَّقاَلَتاّاَلَّنْسِقيّحَّ وِنِهم  َنّالنَّاِسَّيْسق وَنَّوَوَجَدِّمنّد  تَّىّي ْصِدَرّالرِ َعاءّأ مَّة ّمِ 

                                                 

ّ.43-42سورةّآلّعمران:ّاآليتانّّ-1
ّآخرّآيةّفيّسورةّالتحريم.ّ-2
ّ.151ص2ّروحّالمعاني،ّمرجعّسابق:ّج األلوسي،ّ-3
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َّكِبيٌر} َّشْيٌخ َّتَولَّى23َّوَأب وَنا ّث مَّ َما َّفَسَقىَّله  َّفِقيٌر}{ َّخْيٍر ِّمْن ِّإَليَّ َّأنَزْلَت ِّإنِ يِّلَما َّربِ  َّفَقاَل {24ِّإَلىّالظِ لِ 

َّفَلمَّّ َّلَنا َّسَقْيَت َّما َّأْجَر ِّلَيْجِزَيَك َّأِبيَّيْدع وَك َّتْمِشيَّعَلىّاْسِتْحَياءَّقاَلْتِّإنَّ ِّإْحَداه َما َّفَجاءْته  َّوَقصَّ َّجاءه  ا

ّ.1َتَخْفَّنَجْوَتِّمَنّاْلَقْوِمّالظَّاِلِميَن{َعَلْيِهّاْلَقَصَصَّقاَلّاَلّ

ّإلىّالخروجّلسقيّالغنم؛ّ ّامرأتينّاضطرتا ّالقصصّالقرآنيّعرضّلصورة ّمن ّالمقطع ففيّهذا

بسببّهرمّأبيهما،ّوقدّكانّمقتضىّالمروءةّأنّيسقيّرجالّالقريةّلهماّلكنهمّلمّيفعلوا،ّوظلتّالمرأتانّ

؛ّحياءّوحشمةّمنّمخالطة2ّفانّغنمهماّأنّتردّمعّغنمّأولئكّالرعاء"تكفكتنتظران،ّوتذودانّالماشيةّأي"ّ

ّعنّ ّفسألهما ّالمرأتين ّاعتزال ّوالحظ ّالسالم، ّعليه ّموسى ّمجيء ّتعالى ّهللا ّفقدر ّومزاحمتهم، الرجال

ّأوّ السبب،ّفجاءّالجواب"ّالّنسقيّحتىّيصدرّالرعاءّوأبوناّشيخّكبير"،ّفارجعّالبصرّهلّترىّتزيدا

رتينّفلنّتجدّإالّإخباراّبسببّامتناعهماّعنّمبالغة،ّأوّتغنجا،ّأوّخضوعاّأوّترقيقا،ّثمّارجعّالبصرّك

ّالسقيّوسببّخروجهماّبأقصرّالعباراتّوأوجزّالكلمات؛ّفماّأعظمّحياءهما،ّوماّأسنىّحشمتهما!ّ

وبعدماّسقىّموسىّللمرأتينّعادتاّإلىّالبيتّوقصتاّعلىّأبيهماّقصتهما،ّفأرسلّإحداهماّلتدعوّ

ّالكل ّوهذه ّاستحياء(، ّتمشيّعلى) ّفجاءته ّفيّالحياءّمنّوجهينّأحدهماّموسى؛ ّعلىّالمبالغة ّدالة مة

ّالعالمةّ ّقال ّهذا ّوبنحو ّوالتفخيم، ّالذيّيدلّعلىّالتضخيم ّوالثانيّالتنكير ّاأللفّوالسينّوالتاء، زيادة

ّمتعلقّبمحذوفّهوّحالّمنّضمير1270ّاأللوسي)ت َّعَلىّاْسِتْحياٍء ّتعالى: ّوقوله ّونصّكالمه:" هـ(

ةّعلىّاستحياءّفمعناهّأنهاّكانتّعلىّاستحياءّحالتيّالمشيّوالمجيءّمعاّتمشي،ّأيّجاءتهّماشيةّكائن

ّ.3ّالّعندّالمجيءّفقط،ّوتنكيرّاستحياءّللتفخيم؛ّومنّهناّقيل:ّجاءتّمتخفرة،ّأيّشديدةّالحياء"

                                                 

ّ.25ّإلى22ّّالقصص:ّاآلياتّمنّسورةّّ-1
هـ(،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّتحقيقّساميّبنّمحمدّسالمة،ّدارّطيبة774ّابنّكثيرّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّعمر)ّت:ّّ-2

ّ.226ص6ّ:ّجم(1999ّّ-هـ1420ّ،)2ّّللنشرّوالتوزيع،ّط
ّ.273ص10ّاأللوسي،ّروحّالمعاني،ّمرجعّسابق:ّجّ-3
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ولماّجاءتّإحدىّالبنتينّموسىّكانّخطابهاّشبيهاّبجوابهاّحينّسألّموسىّعنّسببّاالمتناعّ

ّواستقامته؛ّفقالت:"ّإنّأبيّيدعوكّليجزيكّأجرّماّسقيتّلنا".ّعنّالسقيّفيّاتزانه

إنّهذهّالصورةّياّسادةّفيهاّرسالةّالدعوةّإلىّخلقّرفيعّعزّفيّزماننا،ّوهوّخلقّالحياء،ّوماّ

ّأقربّبناءّكلمةّالحياءّإلىّكلمةّالحياة؛ّمماّيدلّعلىّأنّالحياةّبالّحياءّهيّوالعدمّسواء.

فيّإلىّأنّالمرأةّالتيّرزقتّالحياءّتظهرّآثارهّفيّقولهاّوخطابها،ّوفيّالصورةّإشارةّمنّطرفّخ

ّإيماناّ ّببنتيّمدين؛ ّوالعشرينّإلىّالتشبه ّأحوجّبناتّالقرنّالواحد ّوما ّبلّوسائرّأفعالها، وفيّمشيتها،

منهنّبأنّالتحضرّليسّفيّالتغنجّواللهثّوراءّصيحات)ّالموضة(ّوموجاتّالتغريب،ّبلّالتحضرّفيّ

ّبالّالتسترّوالحشمةّمعّالسبقّالعلميّوالريادةّالثقافية،ّوالمواكبةّلكّماّيسرّوالّيضر.التسربلّبسّر

 المطلب الرابع: صورة المرأة األخت في القصص القرآني

َرْتِّبِهّّتجسدتّهذهّالصورةّفيّأختّموسىّعليهّالسالم؛ّقالّتعالى:} َّفَبص  يِه ّق صِ  َوَقاَلْتّأِل ْخِتِه

ن ٍبَّوه ْمّاَلّيَّ ل وَنه َّلك ْمَّعنّج  لُّك ْمَّعَلىّأَْهِلَّبْيٍتَّيْكف  َّفَقاَلْتَّهْلَّأد  ْمَناَّعَلْيِهّاْلَمَراِضَعِّمنَّقْبل  وَنَّوَحرَّ َوه ْمّْشع ر 

ّ.1َله َّناِصح وَن{

بعدماّّ-بأمرّمنّأمهاّ–ففيّهذاّالمقطعّمنّالقصصّالقرآنيّنرىّصورةّبهيةّألختّتقصّأخاها

،ّوإنماّتتبعتّأثره؛ّلتعرفّمصيره،ّفبصرتّبهّعنّجنب،2ّالقص"ّتتبعّاألثر"التقطهّآلّفرعون،ّومعنىّ

،ّوكانّمماّرأتّأنّموسىّجعلّالّيقبل3ّعنّب عدّلمّتدنّمنهّولمّتقرب،ّلئالّيعلمّأنهاّمنهّبسبيل"أيّ"

ثديّأيّمرضع؛ّفاغتنمتّأختهّهذهّالفرصةّوعرضتّعلىّآلّفرعونّأنّتدلهمّعلىّأهلّبيتّيكفلونه،ّ

ّويخلصونّفيّالنصح،ّوإنماّقصدتّبيتها؛ّفردّهللاّموسىّإلىّأمه.
                                                 

ّ.11-10سورةّالقصص:ّاآليتانّّ-1
ّمعجمّ-2 ّاألصفهاني، ّص الراغب ّسابق: ّمصدر ّالقرآن، 451ّمفردات ّوانظر: ّيعقوب)ّ. ّبن ّمحمد الفيروزآبادي،

ّط817ت ّبالقاهرة، ّالمختار ّمؤسسة ّمراد، ّيحيى ّالدكتور ّتحقيق ّالمحيط، ّالقاموس 3ّهـ(، :ّم(2010ّ-هـ1432،)
ّ.577ص

ّ.531ّص19ّالطبري،ّجامعّالبيان،ّمصدرّسابق:ّجّ-3
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ماّّ-بإذنّهللا–لقدّبذلتّأختّموسىّجهدهاّبحثاّعنّأخيها،ّوسعتّفيّإرجاعهّإلىّأمهّفنالتّ

ّأرادت؛ّفكانتّقمنةّبأنّتكونّأنموذجاّلكلّأختّترومّأداءّحقّاألخوة.

 ص القرآنيالمطلب الخامس: صورة المرأة القائدة الحكيمة في القص

ّقالّتعالى:} ّسبأ؛ ّفيّبلقيسّملكة ّالصورة ِّكَتاٌبّّتجسدتّهذه ِّإَليَّ ِّإنِ يّأ ْلِقَي ّالَمََل  َّأيَُّها َّيا َقاَلْت

ِّالرَّْحَمِنّالرَِّحيِم}29َكِريٌم} ِّبْسِمَّّللاَّ َلْيَماَنَّوِإنَّه  َّوْأت وِنيّم ْسِلِميَن}30{ِّإنَّه ِّمنّس  َّتْعل واَّعَليَّ {َّقاَلْتَّيا31ّ{َّأالَّ

وِن} َّأْمرا َّحتَّىَّتْشَهد  َّقاِطَعة  نت  ّأ ْول واّق وٍَّةَّوأ ول واَّبْأٍسَّشِديٍد32َّأيَُّهاّالَمََل َّأْفت وِنيِّفيَّأْمِريَّماّك  {َّقال واَّنْحن 

َّتْأم ِريَن} َّفانظ ِريَّماَذا ِّإَلْيِك َّدَخل ّو33َواأْلَْمر  ِّإَذا ّاْلم ل وَك ِّإنَّ َّقاَلْت َّأِذلَّة ّ{ ّأَْهِلَها ّأَِعزََّة َّوَجَعل وا وَها َّأْفَسد  َّقْرَية  ا

َّيْفَعل وَن} ّاْلم ْرَسل وَن}34َّوَكَذِلَك َّيْرِجع  ِّبَم َّفَناِظَرٌة ِّبَهِديٍَّة ِّإَلْيِهم َّوِإنِ يّم ْرِسَلٌة َّلَها1ّ{35{ ّ}ِقيَل ّتعالى: ّوقال .

ّلّ  َّحِسَبْته  َّرَأْته  َّفَلمَّا ْرَح ِليّالصَّ ِّإنِ يّاْدخ  َّقاَلْتَّربِ  ّمِ نَّقَواِريَر ٌد َّصْرٌحّمَُّمرَّ ِّإنَّه  َّقاَل َّوَكَشَفْتَّعنَّساَقْيَها ة  جَّ

ّاْلَعاَلِميَن{ َِّربِ  َلْيَماَنّّلِلَّ َّمَعّس  َّنْفِسيَّوَأْسَلْمت  َظَلْمت 
2.ّ

أوتيتّملكاّّإذاّنظرناّإلىّهذينّالمقطعينّألفيناّالقصصّالقرآنيّيعرضّبتصويرّبديعّصورةّامرأّة

عظيما،ّورزقتّالحكمةّفيّتدبيرّوسياسةّدولتها،ّواالستقامةّفيّآرائها،ّومنّآياتّحكمتها،ّوأناتهاّأمورّ

ّمنها:ّ

أنهاّكانتّالّتستبدّبأمرها،ّوالّتنفردّبقرارها،ّبلّكانتّعادتهاّاستشارةّالمَلّمنّقومها؛ّولذاّقالت:"ّياّّ-

حتى(ّدالةّّكنت...ّأمراّحتىّتشهدون"ّوهذهّالعبارةّببنائها)ّماأيهاّالمَلّأفتونيّفيّأمريّماّكنتّقاطعةّ

ّعلىّأنّالتشاورّفيّاألمرّكانتّشنشنةّوعادة.

                                                 

ّ.36إلى29ّّمل:ّاآلياتّمنّسورةّالنّ-1
ّ.46-45سورةّالنمل:ّاآليتانّّ-2
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لماّتضمنّمنّلينّالقولّوالموعظةّفيّالدعاءّّإنصافها،ّويتجلىّفيّوصفهاّكتابّسليمانّبالكرم؛ّ"ّ-

إلىّعبادةّهللاّعزّوجل،ّوحسنّاالستعطافّواالستلطافّمنّغيرّأنّيتضمنّسباّوالّلعنا،ّوالّماّيغيرّ

ّ.1النفس،ّومنّغيرّكالمّنازلّوالّمستغلق،ّعلىّعادةّالرسلّفيّالدعاءّإلىّهللاّعزّوجل"

صدقّّإذاّدخلواّقريةّأفسدوهاّوجعلواّأعزةّأهلهاّأذلة(،ّف"ّمراعاةّالمآل،ّوتبرزّفيّقولها:)ّإنّالملوكّ-

ّ.2هللاّقولها.ّبقوله:ّوكذلكّيفعلون"

ّبعثهاّبهديةّثمينةّإلىّسليمان؛ّلتعرفّأهوّنبيّحقاّأمّطالبّدنيا؟ّ-

توبتهاّوأوبتهاّوإيمانها،ّواعترافهاّبظلمّنفسهاّلماّرأتّاآلياتّالباهراتّعلىّصدقّالنبيّسليمانّعليهّّ-

ّالم،ّوهذهّأعظمّالدالئلّعلىّطيبّمعدنها،ّوسعيهاّفيّطلبّهداها.الس

ّإنّهذهّالصورةّالمضيئةّحبلىّبالمعانيّالجليلةّالتيّتفيدناّفيّدنياناّوأخرانا،ّومنها:

رجحانّعقلّالنساءّاللواتيّوهبهنّهللاّذكاءّوفطنة،ّوحسنّالتدبير،ّوسدادّالتقدير،ّوحريّبالعاقلّأالّّ-

ّثى؛ّفقدّتفوقهّعلما،ّوترجحّعليهّفهماّوتكونّأعمقّمنهّفقها،ّوأكثرّصواباّوأقلّخطأ.يحقرّأنثىّألنهاّأن

ّأثرّالدعوةّبالحكمةّوالموعظةّالحسنةّفيّتأليفّقلوبّالناسّوترغيبهمّفيّالتمسكّبالدينّوأهله.ّ-

يطّيظلّضرورةّالتشاورّلنيلّالمرغوبّوالنجاةّالمرهوب؛ّفمهماّأوتيّاإلنسانّمنّالعلمّوالفهمّوالتخطّ-

ّيفتقرّإلىّاستشارةّغيره.

ّفضلّنبيّهللاّسليمانّالذيّجمعّهللاّلهّالحكمةّوالنبوةّوالملك.ّ-

رسالةّدعوةّبلسانّالحالّمنّبلقيسّإلىّكلّصاحبّجاهّوسلطان،ّومنصب،ّومالّأالّيغترّبالدنياّّ-

طهرّوأنقى،ّوالدنياّمهماّباعه،ّفماّعندّهللاّخيرّوأبقى،ّوأوزخرفها،ّوأالّيمنعهّكبرياؤهّمنّطلبّالحقّواتّ 

ّطالتّفهيّزائلةّفانية،ّواآلخرةّسرمديةّأبدية،ّوفيهاّيعرضّالناسّجميعاّالّتخفىّمنهمّخافية.

                                                 

ّ.192ص13ّتفسيرّالقرطبي:ّجّ-1
ّبتصرف.195ّص13ّنفسه:ّجّ-2
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 خاتمة

الحمدّهللّأوالّوآخراّوظاهراّوباطناّعلىّماّيسرّلناّمنّالطوافّبالقصصّالقرآنيّواستنطاقّصورةّ

ّأنّالقصصّالقرآنيّعني ّبجالء ّلنا ّظهر ّوقد ّأما،ّّالمرأةّفيه، ّوعرضّصورتها عنايةّعظمىّبالمرأة،

ّوزوجة،ّوبنتا،ّوأختا،ّوقائدةّحكيمةّبألطفّالعباراتّوأجملّاإلشارات.

والقصصّالقرآنيّعرضّللمرأةّصورةّحقيقيةّواقعية،ّولمّيرسمّصورةّمستقاةّمنّوحيّالخيال؛ّولذاّ

ّسوداءّكالحةّتحزنّالنفسّوتكلمّالقلب.ألفيناّالصورةّتارةّبيضاءّناصعةّتبهجّالنفسّوتفرحّالقلب،ّوتارةّ

وجميعّالصورّالتيّاستنطقناهاّأفدناّمنهاّدروساّوعظاتّوعبرا،ّباإلضافةّإلىّتذوقّأسلوبّفيّ

ّالعرضّالقصصيّالّنظيرّله.

إنّالمرأةّمكونّأساسّفيّالمجتمعّمتىّصلحتّوأصلحتّآتتّأكلهاّكلّحينّبإذنّربها،ّوأسهمتّ

منّأدرانّالتخلفّوالفسادّوالتصدعّإلىّرياضّالريادةّواالستقامةّوالصالحّإسهاماّفيّاالرتقاءّبالمجتمعّ

ّوالطهرّوالتماسك.

ّوإذاّفسدتّالمرأةّتأثرّبفسادهاّأبوها،ّوأخوها،ّوزوجها،ّوابنها،ّبلّتتأثرّسلباّاألمةّأجمعها.

ّعم ّوصلح ّقلبها، ّطهر ّفإن ّوعملها، ّقلبها ّبحال ّبل ّليسّبأنوثتها، ّتدنيها ّأو ّالمرأة ّعلو لهاّإن

ّاستحقتّتبوؤّأسمىّالمنازلّوأعالها،ّوإنّاعتلّقلبهاّواختلّعملهاّتردتّفيّأسفلّالمنازلّوأردئها.

فحريّبالرجالّوالنساءّأنّينظرواّفيّقصصّالسابقين،ّوفقهّسنةّربّالعالمينّقصدّالسعادةّفيّ

ّ ّمحمد ّنبينا ّعلى ّهللاّوسلم ّوصلى ّوأحكم ّوهللاّأعلم ّهذا ّالدين. ّيوم ّوالفالح ّوصحبهّالدنيا ّآله وعلى

ّأجمعين.

ّ

ّ

ّ
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 المصادر والمراجع

ّالقرآنّالكريمّبروايةّحفص. .1

2. ّ ّت: ّالتونسي) ّبنّمحمد ّالطاهر ّمحمد ّالعقل1393ّابنّعاشور ّوتنوير ّالسديد ّالمعنى ّتحرير هـ(،

ّم.1984ّ-هـ1415تونس،ّط:ّّ–الجديدّمنّتفسيرّالكتابّالمجيد،ّالدارّالتونسيةّللنشرّ

هـ(،ّمعجمّمقاييسّاللغة،ّتحقيقّعبدّالسالمّمحمدّهارون،ّدار395ّأحمد)ّت:ّابنّفارسّأبوّالحسينّ .3

ّم.1979ّ-هـ1399ّالفكر،ّطّ

هـ(،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّتحقيقّساميّبنّمحمد774ّابنّكثيرّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّعمر)ّت:ّ .4

ّم(.1999ّّ-هـ1420ّ،)2ّسالمة،ّدارّطيبةّللنشرّوالتوزيع،ّط

هـ(،ّقصصّاألنبياء،ّتحقيق:ّمصطفىّعبدّالواحد،774ّإسماعيلّبنّعمر)ّت:ّابنّكثيرّأبوّالفداءّ .5

ّم.1968ّّ-هـ1ّ،1388ّّالقاهرة،ّطّ–مطبعةّدارّالتأليفّ

بيروت.ّّ–هـ(،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر711ابنّمنظورّأبوّالفضلّمحمدّبنّمكرمّاإلفريقى)ّت:ّ .6

ّبدونّتاريخ.

(،ّالسنن،ّتخريجّومراجعةّشريفّالمهدي،ّدارّهـ275أبوّداود،ّسليمانّبنّاألشعثّالسجستاني)ّت .7

ّم.2007-هـ1ّ،1428ّابنّالهيثمّبالقاهرة،ّط

هـ(،ّروحّالمعانيّفيّتفسيرّالقرآن1270ّاأللوسي،ّشهابّالدينّمحمودّبنّعبدّهللاّالحسيني)ّت:ّ .8

ّ(.هـ1415)1ّبيروت،ّطّ–العظيمّوالسبعّالمثاني،ّتحقيق:ّعليّعبدّالباريّعطية،ّدارّالكتبّالعلميةّ

هـ(،ّالبحرّالمحيطّفيّالتفسير،ّتحقيق:ّصدقيّمحمد745ّاألندلسيّأبوّحيانّمحمدّبنّيوسف)ّت:ّ .9

ّم.1999ّ-هـ1420ّبيروت،ّالطبعة:ّّ–جميل،ّدارّالفكرّ
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ّبنّإسماعيل)ّت .10 ّالصحيحّالمختصرّمنّأمور256ّالبخاريّأبوّعبدّهللاّمحمد ّالجامعّالمسند هـ(،

ّبصحيحّالبخاري،ّعنايةّمحمودّبنّالجميل،ّمكتبةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسننهّ وأيامه،ّالمشهور 

ّم.2003ّّ-هـ1ّ،1423ّالصفاّبالقاهرة،ّط

هـ(،ّالسنن،ّعنايةّمشهورّبنّحسنّآلّسلمان،ّمكتبةّالمعارف279ّالترمذي،ّمحمدّبنّعيسى)ّت .11

ّم.2008ّ-هـ2ّ،1429ّبالرياض،ّط

12. ّ ّبعد ّت: ّبنّعليّالحنفي) ّكشافّاصطالحاتّالفنونّوالعلوم،1158ّالتهانويّمحمد ّموسوعة هـ(،

،1ّبيروت،ّطّ–تقديمّوإشرافّومراجعة:ّد.ّرفيقّالعجم،ّتحقيق:ّد.ّعليّدحروج،ّمكتبةّلبنانّناشروّن

ّم.1996ّ-هـ1417

ّت .13 ّالمعروف) ّمحمد ّبن ّالحسين ّالقاسم ّأبو ّالقرآن،503ّالراغبّاألصفهاني، ّمفردات ّمعجم هـ(،

ّم(.2008ّ-هـ1429،)3ّالدين،ّدارّالكتبّالعلميةّببيروت،ّطعنايةّإبراهيمّشمسّ

هـ(،ّجامعّالبيانّفيّتأويلّالقرآن،ّتحقيق:ّأحمدّمحمد310ّالطبريّأبوّجعفرّمحمدّبنّجرير)ّت:ّ .14

ّم(.2000ّّ-هـ1420ّّ،)1ّشاكر،ّمؤسسةّالرسالةّببيروت،ّط

كتورّيحيىّمراد،ّمؤسسةّهـ(،ّالقاموسّالمحيط،ّتحقيقّالد817الفيروزآبادي،ّمحمدّبنّيعقوب)ّت .15

ّم(.2010ّ-هـ1432،)3ّالمختارّبالقاهرة،ّط

هـ(،ّالجامعّألحكامّالقرآن)ّتفسيرّالقرطبي(،ّعناية671ّت،ّّالقرطبي،ّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّأحمد) .16

ّم(.1952-هـ1371)2ّوتصحيحّالشيخّهشامّسميرّالبخاري،ّدارّعالمّالكتبّبالرياض،ّطّ

هـ(،ّالمسندّالصحيحّالمختصرّمنّالسنن261ّجاجّالنيسابوري)ّتمسلم،ّأبوّالحسينّمسلمّبنّالح .17

ّبصحيحّمسلم،ّعنايةّمحمدّبنّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-بنقلّالعدلّعنّالعدلّإلىّرسولّهللا ،ّوالمشهور 

ّم.2004ّ-هـ1ّ،1424ّعياديّابنّعبدّالحليم،ّمكتبةّالصفاّبالقاهرة،ّط
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 ق اإلصالح من خالل سورة الكهفودوره في تحقي أدب الحوار في القصص القرآني  

 

 د األمين بله األمين الحا   د. محم  

 معهد إسالم المعرفة  –ة وعلوم الحديثن  أستاذ مساعد في الس  

 ودانالس   -جامعة الجزيرة

Mohallballa9@gmail.com 

ّ

 ص: الملخ  

يهدفّالبحثّإلىّإبرازّأدبّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّوأثرهّفيّتحقيقّمفهومّاإلصالحّّمنّخاللّّّّّ

بعضّالمشاهدّفيّسورةّالكهف،ّفالمتدبرّألحداثّالسورةّالعجيبةّوقصصهاّالمؤثرة؛ّيجدّنفسهّأمامّثالثةّ

سلبّقومهّعقولهم،ّممالكّمتباينة،ّوأنظمةّمختلفة:ّففيّقصةّأصحابّالكهفّنشاهدّصورةّلملكّظالمّ

ّنلمحّشخصيةّ ّالسالم ّعليهما ّموسىّوالخضر ّوفيّقصة ّأطرا ، ّالكفر ّعلى ّفأطرهم ّحريتهم، وغصبهم

الملكّالغاصبّالذيّيسرقّأموالّرعيته،ّويسلبّممتلكاتهم،ّفالّيجدّمنّيتصدىّلهّويردهّعنّظلمه،ّأماّ

تعفف،ّالذيّمكنّلهّفيّاألرضّفأقامّذوّالقرنينّفإنهّيمثلّنموذجّرائعّللحكمّالراشد،ّوالملكّالصالحّالم

ّاألمنّوالطمأنينة،ّ ّحياة ّوعاشّالناسّفيّعهده ّوالطغيان، ّوأزالّسلطانّالظلم ميزانّالعدلّواإلحسان،

ّوأصلحّالبناءّوالعمران.

واستخدمّالباحثّالمنهجّالوصفيّالتحليليّثمّاالستقرائي،ّوتوصلّللعديدّمنّالنتائجّمنّأهمها:ّجاءّّّّّ

ّالعقديةّوالفكرية،ّ ّالكهفّليعالجّكافةّجوانبّالحياة الحوارّفيّالقصصّالقرآنيّمنّخاللّمشاهدّسورة
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ّ ّوالمصلحون ّاألنبياء ّوانطلق ّوالسياسية، ّواالقتصادية ّواالجتماعية، ّلإلصالحّواألخالقية ّدعواتهم في

ّالعقديّوالمعرفيّألنهماّأساسّكلّإصالحّبشري.

Abstract 

Literature of dialogue in Quranic stories and its role in achieving reform through 

Surah Al-Kahf: 

The research aims to highlight the literature of dialogue in the Quranic stories 

and its impact on the realization of the concept of reform through some scenes 

in Surah Al-Kahf, the traitor of the events of Surat Al-Ajeeba and its influential 

stories. It finds itself in front of three different kingdoms and different systems. 

In the story of the cave's owners we see a picture of an unjust king. , And their 

oppression of disbelief, and Vroom on disbelief frameworks, and in the story of 

Moses and vegetables, peace be upon them the king of the usurper who steals 

the funds of his flock, and robbed their property, there is no one to deal with 

him and restores his injustice, while Zulkarnin it represents a wonderful model 

of good governance, Which enabled him in the land and established a balance 

Justice and charity, and removed the Sultan of injustice and tyranny, and 

people lived in the custody of security and tranquility of life, and the fittest 

building and construction .The researcher used the descriptive and analytical 

descriptive method, and reached several results, the most important of which 

were: The dialogue in the Quranic narratives came through the scenes of Al-
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Kahf to deal with all the aspects of life, the ideological, intellectual, moral, 

social, economic and political. Human. 

 مقدمة:

ئلهّاإلقناعية،ّمنّأجلّالوصولّإلىّعقلّاإلنسانّلقدّاستخدمّالقرآنّالكريمّأكثرّمنّأسلوبّفيّوسا      

وشعوره،ّوكانتّالقصةّمنّبينّالطرقّالتيّسلكهاّالقرآنّالكريمّفيّهذاّالسبيل،ّسواءّالقصةّالتاريخيةّ

التيّتتحدثّعنّتاريخّاألنبياءّالسابقين،ّواألممّالغابرة،ّأوّالقصةّالتيّتذهبّمذهبّالمثلّفيّعرضهاّ

لمتحركةّفيّواقعّالحياة،ّأوّالقصةّالقصيرةّالخاطفةّالتيّتشيرّإلىّموقفّلبعضّالصورّاالجتماعيةّا

ّاألصوات،ّ ّتعدد ّظاهرة ّخالل ّمن ّحيويتها ّالقرآنية ّالقصة ّوتأخذ ّمعين، ّبشري ّنموذج ّأو خاص،

ّ.1ّوالشخصياتّالتيّتشكلّشبكةّالحوارّفيها

ّاإلنساّّّّ ّإصالح ّأجل ّمن ّاإللهية ّورسالتهم ّأسلوبّاألنبياء ّهو ّخاتمّفالحوار ّالكريم ّالقرآن ّوكان ن،

الكتبّالسماويةّالتيّجاءتّلتعلمّاإلنسانّكيفّيكونّالحوارّطريقا ّإلىّاإليمان،ّوالعلمّوالمعرفة،ّوالعملّ

إنّهللاّتعالىّقدّوضعّفيّسورةّالكهفّ الصالح،ّوالتيّتؤديّجميعهاّإلصالحّاإلنسانّوبناءّالعمران،

يدا ،ّفهيّتلفتّأنظارناّإلىّماّيغيبّعناّمنّحقائقّفيّالكونّمزاياّعديدةّيجبّأنّنقفّعندهاّونتدبرهاّج

ّاألشياءّ ّعلى ّنحكم ّأال ّبها ّأريد ّإنما ّالسالم؛ ّعليهما ّالخضر ّمع ّموسى ّقصة ّمثال : ّفنجد وأحداث؛

بالظاهر،ّّوأنّوراءّهذاّالعلمّالظاهرّوالوجودّالمحسوس،ّعلمّآخرّالّندركهّبحواسناّوعقولنا،ّوإنماّيهبهّ

يّمنّعبادهّّويختار،ّفإغراقّالسفينةّالتيّكانتّلمساكينّإذاّنظرناّإلىّظاهرهّكانّعمال ّهللاّلمنّيصطف

،ّوفيماّيبدوّلي2ّشرا ،ّولكنّفيّحقيقتهّكانّعمال ّخيرا ّإلنقاذّسفينةّالمساكينّمنّغصبّالملكّوظلمه

                                                 

ّالكهفّأنموذجا ،ّجامعةّمحمدّّ-1 ّالحوارّالقصصيّفيّالقرآنّالكريمّدراسةّفيّالتواصلّواإلبالغّسورة ّبنّحمزة، نورة
 م،ّصّب.2009-1429منشورة،ّخيضرّبسكرة،ّرسالةّماجستيرّغيرّ

2-ّّ ّط(، ّد. ّالجزائر،) ّالشهاب، ّشركة ّالكتابّاألول، ّزين، ّأحمد ّالقرآنّإعداد ّمعجزة ّمتوليّالشعراوي، م،1990ّمحمد
ّ.190ص
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نهّوجدهاّلوّكانتّهنالكّوسيلةّللحفاظّعلىّالسفينةّمنّالغصبّغيرّالخرقّلكانّسلكهاّالخضر،ّولك

الوسيلةّالوحيدة،ّلتكونّمعيبةّبحيثّالّيمنعهمّذلكّالعيبّمنّمواصلةّالعملّواالرتزاقّبها،ّويحفظهاّمنّ

ّ.1ّغصبّالملكّوهذاّهوّالتصرفّالحكيم

وقتلّالطفلّكانّظاهرهّشرّومنكر؛ّولكنّباطنهّهوّحفظّلَلمّواألبّالصالحينّورزقهماّبطفلّتقيّّّّّ

ّا ّوبناء ّصالحهما، ّلهما ّهوّّيحفظ ّجائعين، ّغريبين ّيضيفوا ّأن ّأبوا ّالذين ّاللئام ّمن ّقرية ّألهل لجدار

اآلخرّعملّالّيتفقّمعّمنطقّالخير؛ّولكنّالحقيقةّأنّهذاّالجدارّبنيّليحفظّكنزا ّلطفلينّيتيمينّكانّ

ّأشدهماّ ّالطفلين ّيبلغ ّحتى ّالجدار ّتحت ّ ّكنزا  ّاليتيمين ّالطفلين ّلهذين ّليحفظ ّوتوفي، ّصالحا  أبوهما

ّ.2ّخرجاّكنزهما،ّولوّتهدمّالجدارّألخذّاللئامّمنّأهلّالقريةّالكنزّوحرمّالطفالنّمنهويست

ّالكهفّبقصصّأربعّلمّتوجدّفيّسواها؛ّوهي:ّقصةّأهلّالكهف،ّوقصةّموسىّّّّّ لقدّانفردتّسورة

ّويتبينّللباحثّوهللاّ ّالصالح،ّوقصةّأصحابّالجنتين،ّوقصةّذيّالقرنين، ّمعّالعبد أعلمّعليهّالسالم

ّالعناصرّالرئيسيةّالتيّالّبدّأنّتتوفرّفيّشخصيتهم،ّاإليمانّ ّللمسلمينّليدركوا بمراده؛ّأنّذلكّإيحاء 

باهلل،ّوالعلمّوالمعرفة،ّوعدمّالتكبرّوالغرور،ّوبناءّالعمران،ّفالقصصّهوّالعنصرّالغالبّفيّهذهّالسورة،ّ

ّ-32اّقصةّالجنتين،ّفيّاآليات:)(،ّوبعده25-9ففيّأولهاّتجيءّقصةّأصحابّالكهف،ّفيّاآليات:ّ)

(،ّوفيّوسطهاّتجيءّقصةّموسىّعليهّالسالمّمع50ّ((،ّثمّإشارةّإلىّقصةّآدمّوإبليس،ّفيّاآلية:44

(،ّويستغرق98ّ-82(،ّوفيّنهايتهاّقصةّذيّالقرنين،ّفيّاآليات:)82-60العبدّالصالح،ّفيّاآليات:)

نّآية،ّمنّعشرّومائةّآية؛ّومعظمّماّتبقىّهذاّالقصصّمعظمّآياتّالسورة،ّفهوّواردّفيّإحدىّوسبعي

منّآياتّالسورةّعبارةّعنّتعقيبّأوّتعليقّعلىّالقصصّّالتيّفيها،ّوفيّالقصصّبعضّمشاهدّيومّ

القيامة،ّوبعضّمشاهدّالحياةّالتيّتصورّفكرةّأوّمعنى؛ّعلىّطريقةّالقرآنّالكريمّفيّالتعبيرّبالتصوير،ّ

                                                 

إبراهيمّبنّعمرّبيوض،ّفيّرحابّالقرآنّتفسيرّسورةّالكهف،ّتحريرّعيسىّبنّمحمدّالشيخّبالحاج،ّجمعيةّالتراث،ّّ-1
 .328م،ّص1994ّ)دّط(،ّغرداية،ّالجزائر،ّ

ّ.191-190محمدّمتوليّالشعراوي،ّمصدرّسابق،ّّ-2
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العبادة،ّوهيّقصةّالتضحيةّفيّسبيلّالعقيدة،ّوهمّالفتيةّفقصةّأصحابّالكهفّتمثلّعنصرّالعقيدةّّو

ّثالثمائةّ ّنياما  ّفيه ّمكثوا ّإلىّغارّفيّالجبلّثم ّولجأوا ّبدينهم، ّفرارا  ّمنّبالدهم المؤمنونّالذينّخرجوا

وتسعّسنين،ّثمّبعثهمّهللاّبعدّهذهّالمدةّالطويلة،ّوكذلكّماّوردّفيّالسورةّمنّقصةّصاحبّالجنتينّ

ّفيّموضعّآخرّمنّوقصةّذيّالقرن ّتتكررّمثلها ّلم ّمغلقة ّقصصّمكتملة ّالقصصّجميعها ّفهذه ين،

القرآنّالكريم،ّباستثناءّقصةّموسىّعليهّالسالمّمعّالعبدّالصالح؛ّوالتيّتعتبرّمنّالقصصّالمفتوحةّ

ّأدرجتّضمنّ ّأنها ّإال ّحياته ّووقائع ّالسالم، ّعليه ّموسى ّسيرة ّجوانب ّمن ّآخر ّبجانب ّتفيدنا ألنها

مكتمل؛ّنسبةّألنّموضوعهاّالقصصيّلمّيتكررّفيّموطنّقرآنيّآخرّموجزا ّأوّمفصال ،ّولماّالقصصّال

ّحتىّ ّمباشرة، ّالقصة ّهذه ّبعد ّذكرا ّالعبادة؛ ّالنفوسّويفسدان ّفي ّالعقيدة ّيزلزالن ّوالشيطان ّالمال كان

ّيسبب ّوما ّالمال ّفذكرتّقضية ّعباداتهم، ّعلى ّويحافظوا ّعقائدهم ّيحصنوا ّأن ّالمسلمون ّمنّيستطيع ه

ّقصة1ّطغيان ّفي ّوهذا ّبالعقيدة، ّمرتبط ّهو ّوإنما ّوالسلطان، ّالمال ّبكثرة ّيرتبط ّال ّالحق ّأن ّلبيان ،

َلْيِنّّأصحابّالجنتين،ّفالغنيّمزهوّبماله،ّوالفقيرّمعتزّبعقيدتهّوماله،ّقالّتعالى:) ْمَّمَثال َّرج  َواْضِرْبَّله 

[،ّوجاءّذكرّاألمرّاآلخرّفيّالقصصّالقرآنيّالذيّيمثل32ّالكهف:َّجَعْلَناّأَلَحِدِهَماَّجنََّتْيِنِّمْنّأَْعَناٍب(]

ّفيّ ّوجاء ّوالحرمان، ّالطرد ّمن ّناله ّوما ّآلدم، ّإبليسّالسجود ّامتناع ّفيّحادثة ّممثال  ّوالغرور التكبر

السياقّالقصصيّالقرآنيّبعدّذلكّقضيةّالتواضعّفيّطلبّالعلم،ّفيّقصةّموسىّمعّالخضرّعليهماّ

ّالعبدّالصالحّالخضر،ّولمّيعرفهاّموسىّالنبيّّالسالم،ّوماّجرىّمن األخبارّالغيبيةّالتيّاطلعّعليها

ّ.2ّعليهّالسالمّحتىّأعلمهّبهاّالخضر،ّكقصةّالسفينة،ّوقتلّالغالم،ّوبناءّالجدار

كماّتبينّالقصةّعنصرا ّآخرّالّبدّأنّيتوفرّللمسلمّوهوّعنصرّالعلم،ّذلكّألنّالعبادةّبدونّعلمّالّّّّّ

.ّأماّالقصةّاألخيرةّفيّالسورة3ّهاّعلىّنفسهّمنّأنّيضلّويطغى،ّوتزلّقدمهّبعدّثبوتهايؤمنّصاحب

                                                 

 .24فضلّحسنّعباس،ّالقصصّالقرآنيّإيحاؤهّونفحاته،ّشركةّالشهابّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّ)دّط(،ّ)دّت(،ّصّ-1
 .181ّّ-2م،5ّ،1990ّالصابوني،ّمحمدّعلي،ّصفوةّالتفاسير،ّدارّالضياء،ّقسطنطينة،ّطّ-2
ّ.25فضلّحسنّعباس،ّمصدرّسابق،ّصّ-3
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فهيّقصةّذيّالقرنين،ّفهوّملكّمكنّهللاّلهّبالتقوىّوالعدلّوالعلم،ّأنّيبسطّسلطانهّعلىّأنحاءّمنّ

ّتمثلّ ّفهذه ّالعظيم، ّالسد ّفيّبناء ّكانّأمره ّوما ّوأنّيملكّمشارقّاألرضّومغاربها؛ عنصرا ّالمعمورة،

ّهذهّ ّرأينا ّوهكذا ّفيّسبيلّهللاّمنّأجلّإصالحّالعمران، ّالجهاد ّالمسلمينّوهوّعنصر ّفيّحياة مهما 

ّالبحثّنستهدفّ ّفيّهذا ّالعقيدة،ّوالعلمّوالمعرفة،ّوإصالحّالعمران،ّولكننا ّالكريمةّتعالجّقضايا السورة

نسبةّألنهاّورقةّعلميةّالّّمنهاّقصتينّهماّقصةّموسىّمعّالخضرّعليهماّالسالم،ّوقصةّذيّالقرنين

ّتسمحّطبيعتهاّألكثرّمنّذلك،ّولهذاّجاءتّمحاورّهذهّالورقةّفيّمقدمةّوثالثةّمحاور:

ّوأنماطّّ ّوخصائصه ّاإلصالح ّمفهوم ّويشمل: ّوخصائصه ّلإلصالح ّالمنهجي ّالمفهوم ّاألول: المحور

ّالتغيير،ّوالموقفّالنقديّالتقويمي،ّوعالقةّاإلصالحّبالثورة.

ّالثا ّواإلصالحّالمحور ّاالجتماعي، ّالظلم ّإصالح ّويشمل: ّالسالم: ّعليهما ّوالخضر ّموسى ّقصة ني:

ّالعلميّوالمعرفي،ّوصفاتّالمربيّوالمتعلم.

ّالمحورّالثالث:ّقصةّذيّالقرنين:ّويشمل:ّاإليمان،ّوالعدلّواإلحسان،ّوالبناءّوإصالحّالعمران.

 المحور األول: المفهوم المنهجي لإلصالح وخصائصه ويشمل:

بتتبعناّلمعانيّاإلصالحّفيّمعاجمّاللغةّنجدهاّتدورّحولّعدةّمعانّهي:ّنقيضّّمفهوم اإلصالح: واًل:أ

ّ.1ّالفساد،ّوالسلم،ّوالصالح:ّاالستقامةّوالسالمةّمنّالعيب،ّوإنهاءّالخصومة

ّوالمعارفّّّّّ ّأصحابّالعلوم ّتعددتّتعريفاتهّعند ّفقد ّاإلصالحّفيّاالصطالح: ّمفهوم المختلفة،ّأما

ّولكنّنختارّمنّتلكّالتعريفاتّماّيحققّمقصدّالدراسةّوغايتها،ّفنذكرّمنهاّالتعريفاتّالتالية:

ّ–يعرفهّاإلمامّالغزاليّبقوله:"ّ...ّثمّيعلمّذلكّأيّالذيّقامّبإصالحّنفسهّبتهذيبّنفسهّوصالحهاّّ-1

ثمّإلىّأهلّبلدهّثمّإلىّأهلّالسوادّّثمّأهلّبيتهّويتعدىّبعدّالفراغّمنهمّإلىّجيرانه،ّثمّإلىّأهلّمحلته،

                                                 

ّالصحاحّفيّاللغةّ-1 ّالجوهري، ّالوراق1ّانظر: ّموقع ،http://www.alwarraq.comّ/393ّّبن ّبنّمكرم ّومحمد ،
،ّمحمدّبنّيعقوبّالفيروزآبادي،15/103ّم،1997بيروتّّ-،ّدارّصادر1منظورّاألفريقيّالمصري،ّلسانّالعرب،ّط

 .1/232،ّالمفردات1/43م،1999ّبّالعلمية،ّبيروت،ّم،ّّدارّالكت1،1999المعجمّالوسيط،ّط
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ّالصالحّعبارة1ّالمكثف،ّثمّإلىّأهلّالبواديّمنّاألكرادّوالعربّوغيرهم..." .ّويعرفهّاأللوسيّبقوله:ّ"

ّينبغي" ّعما ّواالحتراز ّينبغي ّبما ّاإلتيان ِّباأْلَْمِر2ّعن ّاْلِعَباِد َّصاَلَح ّإنَّ ّبقوله:" ّتيمية ّابن ّويعرفه .

وِفَّوالنَّ ّبِِّباْلَمْعر  َّذِلَكّإالَّ وِلِهَّواَلَّيِتمُّ َِّوَرس  َّصاَلَحّاْلَمَعاِشَّواْلِعَباِدِّفيَّطاَعِةَّّللاَّ ْنَكِر؛َّفِإنَّ اأْلَْمِرّْهِيَّعْنّاْلم 

ْنَكِرَّوِبِهَّصاَرْتَّهِذِهّاأْل مَّة َّخْيَرّأ مٍَّةّأ ْخِرَجْتِّللنَّاِسَّقاَلَّّللاَّّ  وِفَّوالنَّْهِيَّعْنّاْلم  ْنت ْمَّخْيَرِّباْلَمْعر  َّتَعاَلى:﴿ّك 

وِفَّوَتْنَهْوَنَّعِنّاْلم ْنَكِرّ﴾] وَنِّباْلَمْعر  ّ.3ّ["110آلّعمران:ّأ مٍَّةّأ ْخِرَجْتِّللنَّاِسَّتْأم ر 

وجاءّفيّمعجمّالعلومّاالجتماعيةّأنّمفهومّاإلصالحّهو:"ّتغييرّفيّنموذجّمنّالنماذجّاالجتماعيةّّّّّ

ّفيّالوصولّإلىّتج ّذلكّالنموذج،ّوحركاتّاإلصالحّبمعنىّالكلمةّتنزعّإلىّتخفيفّمساوئّأمال  سيد

النظامّاالجتماعيّوتصحيحّاألوضاعّالفاسدةّوذلكّعنّطريقّتعديلّفيّبعضّالنظمّاالجتماعيةّدونّ

.ّّمماّسبقّيمكنناّأنّنعرفّاإلصالحّبأنهّتغيير4ّأنّيؤديّذلكّإلىّتغييرّالبناءّاألساسيّللمجتمعّ"

ّعلىّأنماطّأوّقّو ّأوّالمجتمعيّأوّالمؤسسيّبناء  ّأوّأنظمةّعملّأوّسلوكّعلىّالمستوىّالفردي، اعد

تشخيصّمسبقّودقيقّبماّيضمنّمعالجةّشاملةّألوجهّالقصورّأوّالخلل،ّويحققّالنهوضّبالمجتمعّفيّ

ال ّكافةّجوانبّالحياةّويحدّمنّالفساد،ّوبذلكّكانّاإلصالحّعمال ّجماعيا ّيقومّعلىّالمشاركةّوليسّعم

.ّونجدّأنّالعالقةّبينّالتعريفاتّأعالهاّهيّعالقةّتكاملّالّتناقض،ّوالتعريفّالذيّيخدمّغرض5ّفردياّ 

                                                 

الغزالي،ّأبوّحامدّمحمدّبنّمحمدّبنّمحمد،ّإحياءّعلومّالدين،ّ)ّد.ّط(،ّعالمّالكتب،ّ)ّد.ّت(،ّمكتبةّعبدّالكميلّّ-1
 .1/34الدروبي،ّدمشق،ّدرويشةّّ

تفسيرّالقرآنّالعظيمّوالسبعّالمثاني،ّالمعروفّاأللوسي،ّشهابّالدينّمحمودّابنّعبدهللاّالحسيني،ّروحّالمعانيّفيّّ-2
 .http://www.altafsir.comّ3/20 بتفسيرّاأللوسي،ّموقعّالتفاسير

،ّدارّالوفاء،3ّعامرّالجزار،ّطّ-ابنّتيمية،ّتقيّالدينّأبوّالعباسّأحمدّبنّعبدّالحليمّبنّتيميةّالحراني،ّأنورّالبازّّ-3
 .http://www.al-islam.comّ،28/306 م،ّموقعّاإلسالم،2005ّهـّ/1426ّّ

انظر:ّقاموسّالمعاني:ّنقال ّعنّصبريّخليل،ّمعنىّاإلصالحّفيّالقرآن،ّأستاذّالفلسفة،ّالسودان،ّجامعةّالخرطوم،ّّ-4
Sabri.Khalil30@yahoo.com 

 صبريّخليل،ّالمصدرّنفسه.ّ-5
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ّتغييرّجزئيّسلمي،ّومنّأدلتهّقولّالنبي :)منّرأىّالدراسةّمنظورّإليهّمنّزاويةّمنهجية؛ّباعتباره

ّ.1منكمّمنكرا ّفلغيره(

ّشكالّاإلصالحّوأنماطهّلكنناّهناّنركزّمنهاّعلىّاآلتي:تتعددّأّثانيًا: أشكال اإلصالح وأنماط التغيير:

التقويم:ّوهوّفيّاعتقاديّيعبرّعنّموقفّنقديّقائمّعلىّأخذّوقبولّالصواب،ّوردّورفضّماّهوّّ-1

خطأ،ّبمعنىّآخرّهوّنقدّللسلطةّيهدفّإلىّتقويمهاّوالكشفّعنّقصورهاّعنّأداءّدورها،ّوهوّماّعبرّ

توليهّالخالفة:)ّأيهاّالناسّقدّوليتّعليكمّولستّبخيركم،ّفإنّأحسنتّّعنهّأبوّبكرّالصديقّبقولهّعند

ّلهّ ّقويّعنديّحتىّآخذ ّوالضعيفّفيكم ّالصدقّأمانةّوالكذبّخيانة، ّوإنّأسأتّفقوموني، فأعينوني،

حقه،ّوالقويّضعيفّعنديّحتىّآخذّمنهّالحقّإنّشاءّهللاّتعالى،ّالّيدعّأحدّمنكمّالجهادّفإنهّالّيدعهّ

بهمّهللاّبالذل،ّأطيعونيّماّأطعتّهللاّورسوله،ّفإذاّعصيتّهللاّورسولهّفالّطاعةّليّعليكم،ّقومّإالّضّر

ّ.2ّقومواّإلىّصالتكمّرحمكمّهللا(

ّواألمرّّ-2 ّواإلرشاد، ّبالوعظ ّووعيده، ّهللا ّبوعد ّوتذكيره ّله ّللمنصوح ّالقول ّإخالص ّوهو النصح:

ّ ّولم ّتمادى ّإن ّطاعته ّوترك ّالمنكر، ّعن ّبالمعروفّوالنهي ّالنبي ّلقول ّوذلك ّعوي، ّير ين  ّالدِ  (:

ِتِهْم(ّ وِلِهَّوألَِئمَِّةّاْلم ْسِلِميَنَّوَعامَّ َِّوِلِكَتاِبِهَّوِلَرس  ْلَناِّلَمْنّ؟َّقاَل:ّّلِلَّ ّ.3النَِّصيَحة ّ!ّق 

لقدّبيناّآنفا ّأنّاإلصالحّالّيتمّجملةّّواحدة؛ّوإنماّهوّتغييرّتدريجيّيأتيّّخصائص اإلصالح: ثالثًا:

ممرحال ،ّلذلكّينبغيّعلىّدعاةّاإلصالحّأالّيستعجلواّنتائجه،ّوأنّيضعواّفيّحسبانهمّخصائصهّالتيّ

ّيمكنناّأنّنبينهاّفيّاآلتي:ّ

                                                 

ّ(.11166مد،ّرقمّ)(،ّأحمدّبنّحنبل،ّمسندّأح11739مسلم،ّّبابّكونّالنهيّعنّالمنكر،ّبرقمّ)ّ-1
 .361،ّصhttp://www.alwarraq.comابنّاألثير،ّالكاملّفيّالتاريخ،ّموقعّالوراق،ّّ-2
 (.7820(،ّالنسائيّفيّالسنن،ّبابّالنصيحةّلإلمام،ّرقم)205مسلم،ّبابّالدينّالنصيحة،ّرقمّ)ّ-3

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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ّبالقفزّعلىّالّالتدر : -1 ّهوّباعتبارّأنّاإلصالحّتغييرّتدريجيّالّيتم ّباالنتقالّبهّمما ّوإنما واقع،

كائنّإلىّماّهوّممكن،ّاستنادا ّإلىّقاعدةّالتدرجّالتيّقررهاّاإلسالم،ّوهناّالّبدّلناّأنّنميزّبينّنوعينّ

ّمنّأنواعّالتدرجّهما:

التدرجّفيّالتشريع:ّونقصدّبذلكّالتدرجّفيّبيانّدرجةّاإلتباعّواإللزامّفيّالقاعدةّالشرعيةّالمعينة:"ّّ-أّ

،ّودليلّذلكّالتدرجّفيّبيانّدرجة1ّاإلباحةّإلىّالكراهة،ّإلىّالتحريمّأوّمنّالندبّإلىّالوجوبّ..."منّ

َّسَكرا ّ اإللزامّفيّشربّالخمرّمنّاإلباحة،ّعندّقولهّتعالى:ّ﴿َوِمْنَّثَمَراِتّالنَِّخيِلَّواأْلَْعَناِبَّتتَِّخذ وَنِّمْنه 

ىّالكراهة،ّفيّقولهّتعالى:﴿َيْسَألوَنَكَّعِنّاْلَخْمِرَّواْلَمْيِسِرّق ْلِّفيِهَماّ[،ّثمّالتدرجّإل67َوِرْزقا َّحَسنا ﴾]النحل:

ِّمْنَّنْفِعِهَما﴾]البقرة: َماَّأْكَبر  ِّللنَّاِسَّوِإْثم ه  [،ّوقولهّتعالى:﴿َياَّأيَُّهاّالَِّذيَنّآَمن واّالَّتْقَرب وا219ِّإْثٌمَّكِبيٌرَّوَمَناِفع 

كَّ ّس  َّوَأْنت ْم الَة َّتق ول وَن﴾]النساء:الصَّ َّما َّأيَُّها43ّاَرىَّحتَّىَّتْعَلم وا ّ﴿َيا ّقالّتعالى: ّالتحريم، ّإلىّدرجة ّثم ،]

َّفاْجَتِنب وهّ  ْيَطاِن ّالشَّ َّعَمِل ِّمْن ِّرْجٌس َّواأْلَْزالم  َّواأْلَْنَصاب  َّواْلَمْيِسر  ّاْلَخْمر  ِّإنََّما ّآَمن وا َّلَعلَّك ْمّالَِّذيَن

وَن﴾]المائدة 90ّ:ت ْفِلح  ّالرسول ّوانتقال ّالنبوة ّانتهىّبختم ّقد ّالتدرج ّأنواع ّالنوعّمن ّهذا ّولكن إلىّّ[،

ّالرفيقّاألعلى.

ّوليسّالتدرجّفيّبيانّدرجةّّ-بّ ّالشرعية، ّالتدرجّفيّتطبيقّالقاعدة ّبه ّويقصد التدرجّفيّالتطبيق:

ياّبنيّإنّقومكّقدّّبنه:ّ)اإللزامّفيها،ّونستدلّعليهّبقولّالخليفةّالراشدّالخامسّعمرّبنّعبدّالعزيزّال

شدواّهذاّاألمرّعقدةّعقدةّوعروةّعروةّومتىّماّأريدّمكابرتهمّعلىّانتزاعّماّفيّأيديهمّلمّآمنّأنّيفتقواّ

ّأهونّعليّمنّأنّيهراقّفيّسببيّمحجمةّمنّدم،ّأوّماّ عليّفتقا ّتكثرّفيهّالدماءّوهللاّلزوالّالدنيا

لدنياّإالّوهوّيميتّفيهّبدعةّويحييّفيهّسنةّحتىّيحكمّهللاّترضىّأنّالّيأتيّعلىّأبيكّيومّمنّأيامّا

                                                 

ّنابلس،ّرسالةّماجستيرّّ-1 منتصرّنافذّمحمدّحميدان،ّالسنةّبينّالتشريعّومنهجيةّالتشريع،ّجامعةّالنجاح،ّفلسطين،
ّوماّبعدها.23ّ،ص2006ّغيرّمنشورة،ّ
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،ّونستفيدّمنّقولّعمرّهذاّالتدرجّفيّاإلصالحّالهادي،1ّبينناّوبينّقومناّبالحقّوهوّخيرّالحاكمين(

ّوالتغييرّالسلميّالمتدرجّدونّثورةّوإراقةّدماءّوخروجّعلىّحاكم.

ونعنيّبهّالنقدّالموضوعيّالذيّيتجاوزّكلّمنّموقفيّالرفضّالمطلقّالموقف النقدي التقويمي:  -2

والقبولّالمطلق،ّإلىّموقفّنقديّيقومّعلىّأخذّماّهوّحقّوصواب،ّوردّورفضّماّهوّباطلّوخطأ،ّ

ّالنصوصّواأل ّفي ّمتمثلة ّمطلقة، ّموضوعية ّبمعايير ّتقييده ّبعد ّالتزامه ّإلى ّاإلسالم ّدعا ّما دلةّوهو

ّقالّتعالى:﴿ ّالداللة، ّالقطعية ّالورود َّأْحَسَنه ﴾]الزمر:ّاليقينية َّفَيتَِّبع وَن ّاْلَقْوَل َّيْسَتِمع وَن ّوقال18ّالَِّذيَن ،]

الّتكونواّإمعةّتقولونّإنّأحسنّالناسّأحسناّوإنّظلمواّظلمناّولكنّوطنواّأنفسكمّإنّأحسنّّ:)النبي

 ،ّأماّالنقصّفهوّماّيقابلّالرفضّالمطلق.2ا(الناسّأنّتحسنواّوإنّأساءواّفالّتظلمّو

نجدّأنّاإلصالحّفيّالمنهجّاإلسالميّهوّنمطّالتغييرّاألصل،ّباعتبارّّعالقة اإلصالح بالثورة: رابعًا:

أنهّتعبيرّعنّاضطرادّالتغييرّكسنةّإلهية،ّفهوّيتصفّباالستمرارية،ّكماّأنهّيعبرّعنّالمشاركةّكسنةّ

ّبحلولهاّ ّالمعرفة ّتبادل ّثم ّمشتركة ّبمشكلة ّالعلم ّتبادل ّمضمونها ّالناس، ّبين ّالعالقة ّتضبط إلهية

ثمّتعيينّالقرارّالذيّيرىّكلّمشاركّأنهّالحلّالصحيحّللمشكلة،ّوقدّعبرّالقرآنّعنّهذهّّالمحتملة،

َِّجِميعا َّوالّّالمشاركةّبمصطلحاتّإيجابيةّكالتأليفّبينّالقلوبّكماّفيّقولهّتعالى:﴿ َواْعَتِصم واِّبَحْبِلَّّللاَّ

ْنتّ  ّك  ِّإْذ َِّعَلْيك ْم ِّنْعَمَتَّّللاَّ وا َّواْذك ر  َّعَلىَّشَفاَّتَفرَّق وا ْنت ْم َّوك  ِّإْخَوانا  ِّبِنْعَمِتِه َّفَأْصَبْحت ْم ْم ّق ل وِبك  َّفَألََّفَّبْيَن ّأَْعَداء  ْم

وَن﴾] َّّللاَّ َّلك ْمّآَياِتِهَّلَعلَّك ْمَّتْهَتد  ْفَرٍةِّمَنّالنَّاِرَّفَأْنَقَذك ْمِّمْنَهاَّكَذِلَكّي َبيِ ن  المثمر،ّ[،ّوالتعاون103ّآلّعمران:ّح 

َّّللاََّّشَّّكماّفيّقولهّتعالى:﴿ ِّإنَّ َّواتَّق واَّّللاََّ ْدَواِن َّواْلع  ْثِم َّعَلىّاأْلِ َّوالتَّْقَوىَّوالَّتَعاَون وا َّعَلىّاْلِبرِ  َّوَتَعاَون وا ِديد 

ْمَّأْوِلَياء َّواْلم ْؤِمن وَنَّواْلم ْؤِمنَّّ[،ّوكالموالةّبينّأهلّاإليمان،ّفيّقولهّتعالى:﴿2اْلِعَقاِب﴾]آلّعمران: ه  َّبْعض  ات 

ّالفرعّألنه71ّالتوبة:َّبْعٍض﴾] ّالتغيير ّفهيّنمط ّالثورة ّوأما ّاإلسالمي، ّالمنهج ّفي ّاألصل ّهو ّفهذا ،]

                                                 

هـ،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،4ّ،1405ّاألولياءّوطبقاتّاألصفياء،ّطّأبوّنعيم،ّأحمدّبنّعبدّهللاّاألصبهاني،ّحليةّ-1
ّ.5/283هـ،1405ّ

ّ(.2007الترمذي،ّفيّالسنن،ّبابّاإلحسانّوالعفو،ّرقم)ّّ-2
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يجيءّكنتيجةّلمحاولةّتعويقّسنةّالتغييرّاإللهيةّفهوّيتصفّبالمرحلية،ّوذوّطبيعةّانتقاليةّألنهّتعبيرّ

ّا ّفاعلية ّتتعطل ّحين ّيوجد ّالذي ّالصراع ّوجوبّعن ّعلى ّالسنة ّأهل ّاتفق ّوقد ّإلهية، ّكسنة لمشاركة

ّاإلصالح؛ّلكنهمّاختلفواّفيهّكنمطّللتغييرّإلىّمذهبين:ّ

المذهبّاألول:ّيقولّبمنعّالثورةّعلىّالحاكمّالجائر؛ّوقدّبنواّمذهبهمّعلىّتقديرّإمكانيةّتوافرّاإلصالحّ

ِّقَتاِلّفيّالنظامّالمعين،ّيقولّابنّتيمية:ّ"َوِلَهَذاَّكاَنِّمْنّأّ  ّاْلَجَماَعِةَّوَتْرك  وم  نَِّةَّواْلَجَماَعِةّل ز  وِلّأَْهِلّالسُّ ص 

ّاْلِقَتاِلِّفيّاْلِفْتَنِة" ّ.1ّاأْلَِئمَِّةَّوَتْرك 

ّبعدمّ ّعلىّتقديرهم ّبناء  ّالجائر، ّعلىّالحاكم ّالمذهبّوجوبّالثورة ّيرىّأصحابّهذا المذهبّالثاني:

عين،ّذكرّأبوّيعلىّعنّاإلمامّأحمدّقوله:"ّمنّدعاّمنهمّإلىّبدعةّإمكانيةّتوافرّاإلصالحّفيّالنظامّالم

،ّومنّعلماءّالحنابلةّالذينّذهبواّإلىّخلعّالسلطان2ّفالّتجيبوهّوالّكراهة،ّوإنّقدرتمّعلىّخلعهّفافعلوا"

ّالجوزّي ّوابن ّوابنّعقيل، ّرزين، ّأبو ّإمكانية3ّالجائر: ّعدم ّالمذهبّفيّحالة ّويصحّاالستداللّبهذا .

ْفِسِديَن﴾]يونس:توافرّ ّاْلم  َّعَمَل ّالّي ْصِلح  َّّللاََّ ّيقولّتعالى:﴿ِّإنَّ ّالمعين، ّوقال81ّاإلصالحّفيّالنظام ،]

َّوأَْهل َهاّم ْصِلح وَنّ﴾]هود: َّكاَنَّربَُّكِّلي ْهِلَكّاْلق َرىِّبظ ْلٍم [،ّيقولّاإلمامّالطبريّفيّتفسير117ّتعالى:﴿َوَما

ّمحمد، ّيا ّربك، ّكان ّ"وما ّاآلية: ّوأهلهاّّهذه ّظ لم ا ّنبأها، ّعليك َّقصَّ ّالتي ّأهلكها، ّالتي ّالقرى، ليهلك

ّرب هم،ّ ّوطاعتهم ّأعمالهم ّفي ّإصالحهم ّمع ّإياهم ّإهالكه ّفيكون ّمسيئين، ّغير ّأعمالهم، ّفي مصلحون

لهم،ّوركوبهمّالسيئات" ّباهللّوتماديهمّفيّغيِ هم،ّوتكذيبهمّر س  ّبكفرّأهلها .ّالمذهب4ّظلم ا،ّولكنهّأهلكها

لث:ّوهوّالمذهبّالقائلّبأنّاإلصالحّالّيكونّإالّبالثورةّوالخروجّعلىّالحاكم،ّوهوّمذهبّاإلفرادّالثا

                                                 

ّ.28/128ابنّتيمية،ّمجموعّالفتاوى،ّّمصدرّسابق،ّّ-1
 .65أبوّالحسينّابنّأبيّيعلى،ّمحمدّبنّمحمد،ّطبقاتّالحنابلة،ّت:ّمحمدّحامدّالفقي،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّصّ-2
ّالحسنّعليّبنّّ-3 ّأبو ّالدين ّعالء ّمنّالمرداوي، ّالراجح ّاإلنصافّفيّمعرفة ّالمرداويّالدمشقيّالصالحي، سليمان

 .10/311هـ،1419،ّّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،1ّالخالفّعلىّمذهبّاإلمامّأحمدّبنّحنبل،ّط
،ّت:ّالطبري،ّمحمدّبنّجريرّبنّيزيدّبنّكثيرّبنّغالبّاآلملي،ّأبوّجعفرّالطبري،ّجامعّالبيانّفيّتأويلّالقرآنّ-4

 .15/530م،2000ّهـ،1420ّ،ّدارّالرسالة،1ّأحمدّمحمدّشاكر،ّط
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اإلصالحّأوّالثورة(ّلدرجةّّويتضمنّالعديدّمنّالمذاهبّالتيّتتطرفّفيّالتأكيدّعلىّنمطّتغييرّمعين)

ةّشرعية،ّوأخرىّغيرّإلغاءّنمطّاإلصالحّاآلخر،ّوآيةّذلكّأنهمّلمّيميزواّفيّخروجهمّبينّنظمّقانوني

شرعية،ّفهمّلمّيميزواّبينّالتمردّوالثورة.ّوهناكّقطاعّثالثّمنّالعلماءّيرىّشرعيةّالسلطةّالتيّلمّتجيءّ

نتيجةّبيعةّصحيحةّباعتبارهاّعقدّاختيارّلمّيدخلهّإجبار،ّوتستبدّبالسلطةّدونّالجماعة،ّبدال ّمنّأنّ

ّومرا ّحقّتعيينها ّلها ّعنها، ّووكيال  ّيرفضّالتغييرّواإلصالحّبأنماطهّتكونّنائبا  ّومنّثم ّوعزلها، قبتها

اإلصالحّوالثورة(،ّلذاّأطلقّعليهمّعلماءّالسلطان،ّويستندونّإلىّماّذهبواّإليهّبعددّمنّاألدلةّّالمختلفة)

ّتعالى:﴿ ّكقوله ّأوليّاألمر، ّعلىّوجوبّطاعة ّالنصوصّالدالة َّّللاََّّّأهمها َّأِطيع وا ّآَمن وا ّالَِّذيَن َّأيَُّها َّيا

وِلِّإنّْ َِّوالرَّس  وه ِّإَلىَّّللاَّ وَلَّوأ وِليّاأْلَْمِرِّمْنك ْمَّفِإْنَّتَناَزْعت ْمِّفيَّشْيٍءَّفر دُّ َواْلَيْوِمَّّوَأِطيع واّالرَّس  ِّ ْنت ْمّت ْؤِمن وَنِّباّلِلَّ ك 

َّتْأِويال ﴾]النساء: َّوَأْحَسن  َّخْيٌر َّذِلَك ّفي59ّاآْلِخِر ّالواردة ّالطاعة ّأن ّغير ّالنصوصّ[، ّمن ّوغيرها اآلية

الّطاعةّلمخلوقّّاألخرىّمطلقةّولكنهاّمشروطةّبعدمّمعصيةّهللاّتعالى،ّكماّجاءّفيّالسنةّالنبوية:)

،ّيقولّالطوفيّالحنبليّفيّذلك:"ّفاألمرّفيّهذهّاآليةّعامّمخصوصّبماّإذاّدعوا1ّفيّمعصيةّالخالق(

ّال ّللحديث:) ّبدعة، ّأو ّمعصية ّطاعتهم ّتجوز ّال ّإلى ّفيّالناس ّالطاعة ّإنما ّالمعصية ّفي ّطاعة

ّالسلطة2ّالمعروف( ّأن ّلوازمه ّمن ّالذي ّالتوحيد ّمفهوم ّمع ّتتنافى ّالمطلقة ّالطاعة ّأن ّالباحث ّيرى ،

ّالمذهبّمخالفّلمنهجّاإلسالمّفيّاإلصالح،ّّالمطلقة) الحاكمية(ّهللّتعالى،ّوفيّرأيّالباحثّأنّهذا

ّويقاربّ ّوالجماعة، ّالتيّتفاضلّبينّاإليمانّوهوّمذهبّمخالفّألهلّالسنة ّالمبتدعة مذهبّالمرجئة

ّ.3والعمل،ّويترتبّعلىّمفهومهاّفيّاإلرجاءّرفضّالتغييرّبأنماطهّالمتعددة؛ّ"اإلصالحّوالثورة"

ّ

ّ

                                                 

ّ(.1095مسندّأحمد،ّمسندّعليّبنّأبيّطالب،ّرقمّ)ّ-1
 (.6830البخاري،ّبابّماّجاءّفيّإجازةّخبرّالواحد،ّرقمّ)ّ-2
 .23صبريّخليل،ّمصدرّسابق،ّصّّ-3
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 المحور الثاني: قصة موسى والخضر عليهما السالم:

ّجيدا ،ّفّنالحظّأنّّّّ ّونتدبرها ّعديدةّيجبّأنّنقفّعندها ّالكهفّشملتّمزايا هيّتلفتّحواسناّسورة

ّيغيبّعناّمنّحقائقّفيّالكونّوأحداث،ّفنجدّمثال ّقصةّموسىّمعّالخضرّ ّالعقليةّإلىّما ومدركاتنا

ّفيّاآليات:) ّذكرها ّالتيّجاء ّالسالم؛ ّعلى82ّ-60عليما ّأالّنحكم ّبها ّأريد ّإنما ّالكهف؛ ّمنّسورة ،)

إدراكهاّإالّلمنّوهبهّهللاّملكاتّذلكّاألشياءّبالظاهر،ّوإنماّهنالكّحقائقّمنّوراءّذلكّالظاهرّالّيمكنّ

ّتعالى:﴿ ّقال ِّعْلما ﴾ّوأسبابّمعرفتها، نَّا َّلد  ِّمْن َّوَعلَّْمَناه  ِّعْنِدَنا ِّمْن َّرْحَمة  ّآَتْيَناه  ِّعَباِدَنا ِّمْن َّعْبدا  َّفَوَجَدا

ا ،ّولكنهّفيّ[؛ّفإغراقّالسفينةّالتيّكانتّلمساكينّإذاّنظرناّإلىّظاهرهّكانّعمال ّمنكرا ّوشّر64]الكهف:

،ّوفيماّيبدوّللباحثّلوّكانتّهنالك1ّحقيقتهّكانّخيرا ّإلنقاذّسفينةّالمساكينّمنّغصبّالملكّوظلمه

وسيلةّللحفاظّعلىّالسفينةّمنّالغصبّغيرّالخرقّلكانّسلكهاّالخضر،ّولكنهّوجدّالوسيلةّالوحيدةّهيّ

ّم ّالعيب ّذلك ّيمنعهم ّبحيثّال ّمعيبة ّلتكون ّوترقيعها، ّالسفينة ّبها،ّكسر ّواالرتزاق ّالعمل ّمواصلة ن

،ّذلكّإشارةّلمعالجةّقضيةّالظلمّاالجتماعيّالذي2ّويحفظهاّمنّغصبّالملكّوهذاّهوّالتصرفّالحكيم

ّولكنّباطنهّهوّ يقعّعلىّالمساكينّوالضعفاءّواأليتامّفيّواقعنا،ّوقتلّالطفلّكانّظاهرهّشرّومنكر،

يحفظّلهماّصالحهما،ّوبناءّالجدارّألهلّقريةّمنّاللئامّحفظّلَلمّواألبّالصالحين؛ّورزقهماّبطفلّتقيّ

الذينّأبواّأنّيضيفواّغريبينّجائعين،ّهوّعملّالّيتفقّمعّمنطقّالخير؛ّولكنّالحقيقةّأنّهذاّالجدارّ

ب نيّليحفظّكنزا ّلطفلينّيتيمينّكانّأبوهماّصالحا ّوتوفي،ّليحفظهّلهماّتحتّالجدارّحتىّيبلغاّأشدهماّ

،ّواصطحابّموسى3ّيهدمّالجدارّألخذّاللئامّمنّأهلّالقريةّالكنزّوحرمّالطفالنّمنهويستخرجاه،ّولوّ

نَّاِّعْلما ﴾]الكهف:ّّللعبدّالصالحّليتعلمّمنه،ّعلما ّلمّيؤتاهّموسىّعليهّالسالم:﴿ [،ّأي64َّوَعلَّْمَناه ِّمْنَّلد 
                                                 

ّالكتابّّ-1 ّزين، ّأحمد ّإعداد ّالقرآن ّمعجزة ّمتوليّالشعراوي، ّمحمد ّط(، ّ)د ّالجزائر، ّالشهاب، ّشركة م،1990ّاألول،
ّ.190ص

إبراهيمّبنّعمرّبيوض،ّفيّرحابّالقرآنّتفسيرّسورةّالكهف،ّتحريرّعيسىّبنّمحمدّالشيخّبالحاج،ّجمعيةّالتراث،ّّ-2
 .328م،ّص1994ّغرداية،ّالجزائر،ّ)دّط(،ّ

ّ.191-190محمدّمتوليّالشعراوي،ّمصدرّسابق،ّّ-3
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ّأوحيتّإل ّقد ّبواطن ّمعرفة ّعلم ّالخضر ّكانّعلم ّابنّعطية:" ّيقول ّالغيب، ّالّتعطيّظواهرّعلم يه،

ّ.1ّاألحكامّأفعالهّبحسبها؛ّوكانّعلمّموسىّعلمّاألحكامّوالف تياّبظاهرّأقوالّالناسّوأفعالهم"

هذاّدليلّفيّرأيّالباحثّعلىّأنّماّجاءّعنّطريقّالوحيّمماّينتميّفيّموضوعهّإلىّأيّمنّّّّّ

الّتنفصلّعنّالتصورّاإلسالميّالمجالينّفهوّضابطّللمعرفةّفيّذلكّالمجال،ّألنّالمعرفةّفيّاإلسالمّ

للكونّوالوجودّوالحياةّواإلنسان،ّوتستندّإليهّوترتكزّعليه،ّومنّثمّفهيّمبنيةّعلىّمسلَّماتّعقديةّمنّ

أهمها:ّأنّهللاّخالقّكلّشيءّوإرادتهّماضيةّفيّخلقه،ّوأنهّذوّالعلمّالمطلق،ّوأنّالقرآنّالكريمّكالمّهللا،ّ

ينطقّعنّالهوى،ّوأنّقوانينّالسببيةّجزءّمنّالنواميسّالكونيةّالتيّّ،ّوأنهّالوأنّمحمدا ّرسولّهللاّ

ّلها ّوليستّحدا  ّهللاّوتقديره ّإرادة ّمن ّوهيّجزء ّاإلنسان، ّحياة ّبها ّهللاّلتستقيم ّسبقّيرى2ّسنها ّمما ،

الباحثّأنّهذهّالقصةّجاءتّإلصالحّقضاياّثالث؛ّطالماّكانتّمشكالتّحقيقية،ّوشكلتّأزماتّواقعيةّ

اّالمعاصر،ّوهيّتنحصرّفي:ّإصالحّالظلمّاالجتماعي،ّوإصالحّالعلمّوالمعرفة،ّوآدابّالمربيّفيّواقعن

ّوالمتعلم،ّوتفاصيلهاّكماّيلي:

المتتبعّلقصةّموسىّمعّالخضرّعليهماّالسالم؛ّيجدّأنهاّقصةّعجيبةّإصالح الظلم االجتماعي:  -1

ّإلىّزمانّ ّحدودّالزمانّوحواجزّالمكانّلتعودّبنا موسىّعليهّالسالم،ّبعدّأنّنجاهّهللاّمنّتتجاوزّبنا

فرعونّوجنوده،ّولقدّجاءتّهذهّالقصةّتحملّالعديدّمنّالمقاصدّالساميةّوالغاياتّالنبيلة،ّالتيّسيقتّ

لتعالجّقضاياّحيوية،ّومشكالتّأساسيةّتعانيّمنهاّمجتمعاتناّالمعاصرةّاليوم،ّمشكالتّمزمنةّمتشابكةّ

ّلتلفتّاألنظا ّالمشكالتّمتعاقبة،ّجاءتّالقصة ّالحاسم،ّمنّهذه رّإليها،ّوتوضحّالمنهجّاألمثلّلحلها

                                                 

ّمحمدّبنّأحمدّبنّأبيّبكرّبنّفرحّاألنصاريّالخزرجيّشمسّالدين،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّالقرطبي،ّأبوّعبدّهللاّ-1
ّ ّالسعودية، ّالعربية ّالمملكة ّالرياض، ّالكتب، ّعالم ّدار ّ)د.ط(، ّالبخاري، ّسمير ّهشام 1423ّّت: م،2003ّّهـ/

11/12. 
،69ّ-66م،ّص1994-هـ1ّ،1415ّالكتب،ّالرياض،ّطمقدادّيالجن،ّالعواملّالفعالةّفيّالنظمّالتربوية،ّدارّعالمّّ-2

ّ،346-342تطويرّالمناهجّالدراسية،ّصّ ّإلىّمستوىّأهدافّ، ّوعلميا  ّسبلّالنهوضّبالطالبّخلقيا  ّيالجن، مقداد
ّومابعدها.137،ّص99-96م،1999-هـ1ّ،1420ّاألمة،ّدارّعالمّالكتب،ّالرياض،ّط



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

734 

الظلمّاالجتماعي؛ّالمتمثلّكماّأشارتّإليهّاآلياتّالقرآنيةّفيّنموذجّالملكّالغاصبّالذيّينهبّالرعية،ّ

ّأموالّ ّوأكل ّوالضعفاء، ّالمساكين ّفيّحق ّالعظام ّويرتكبّالجرائم ّويستنزفّثرواتهم، ّأموالهم، ويستبيح

َّغْصب ا﴾]الكهف:المستضعفي َّسِفيَنٍة لَّ ّك  ذ  َّيْأخ  َّمِلٌك َّوَراَءه ْم [،ّدونّأن79ّنّالكادحين،ّقالّتعالى:﴿َّوَكاَن

يجدّمنّيتصدىّله،ّأوّينكرّفعلهّالبشعّأوّيشتكي،ّألنهّكممّاألفواهّوألجمّاأللسنة،ّوأذهلّالعقولّوشردّ

ّوالمظلومين،ّيقولّاألخطل:الجموع،ّومَلّالقلوبّرعبا ّوهلعا ،ّواكتظتّسجونهّباألبرياءّ

ّألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانكّألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمّ ّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموتّللمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكلمّّ ّ
ّالّيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألونكّأنّأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت ّأثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّأمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثمّّ ّ
ّفالحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّمرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ّخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمّوالعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّّّ ّ
ّوالســــــــــــــــــــــــــــــــــجنّأكــــــــــــــــــــــــــــــــــرمّصــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب ّوالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّأيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّمغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمّّ ّ

ّّّّّّّّّّوقولّآخر:ّّّّّّ

ّوربّمـــــــــــــــــــــــــــــأخوذّبـــــــــــــــــــــــــــــذنبّعشـــــــــــــــــــــــــــــيرة ّونجــــــــــــــــاّالمقــــــــــــــــارفّصــــــــــــــــاحبّالــــــــــــــــذنبّّ ّ
َّأْنّأَِعيَبَهاَّوَكاَنَّوَرآَءه مّمَِّلٌكّيَّّقالّتعالى:﴿ّّّّّ ِفيَنة َّفَكاَنْتِّلَمَساِكيَنَّيْعَمل وَنِّفيّاْلَبْحِرَّفَأَردتُّ ذ َّأمَّاّالسَّ ْأخ 

َّسِفيَنٍةَّغْصبا ﴾]الكهف: [،ّكماّعالجتّالقصةّقضيةّاجتماعيةّأخرىّتهددّمستقبلّاألسرةّالهادئة79ّك لَّ

وتكدرّصفوهاّوتبددّجهدها،ّوتشتتّشملهاّوتعطلّمسيرةّحياتها،ّحسبّماّجاءّفيّالقصةّوماّالهانئة،ّ

ّفتنقلبّ ّإلىّبرهما، ّماسة ّالحاجة ّتكونّفيه ّفيّزمانّأكثرّما ّمنّعقوقّالوالدين، ّاأليام ّتسفرّعنه قد

َوَأمَّاّّقالّتعالى:﴿ّالمودةّإلىّعداوةّونكرانا ،ّوالبرّواإلحسانّيقابلّبالعقوقّوالجفوة،ّوبالجمودّوالنسيان،

َّفأَّ َّصاِلحا  َّأب وه َما َّوَكاَن َما َّله  َّكْنٌز َّتْحَته  َّوَكاَن ِّفيّاْلَمِديَنِة َّيِتيَمْيِن ِّلغ الَمْيِن َّفَكاَن َّيْبل َغاّاْلِجَدار  َّأْن َّربَُّك َراَد

ِّمْنَّربِ َك﴾] ه َماَّوَيْسَتْخِرَجاَّكْنَزه َماَّرْحَمة  دَّ نجدّأنّالقصةّجاءتّإلصالحّاالجتماعّ[،ّكما82ّالكهف:َّأش 

ّ َّّللاََّّاَلّي َغيِ ر  اإلنسانيّكلهّالذيّيبدأّبإصالحّالفردّليكونّأداةّبناءّالمجتمعّالّمعولّهدم،ّقالّتعالى:﴿ِّإنَّ
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ِّبَأنف ِسِهْم﴾] َّما وْا ّي َغيِ ر  َّحتَّى ِّبَقْوٍم ّال11الرعد:َّما ّنواة ّباعتبارها ّاألسرة ّإلى ّاإلصالح ّيتدرج ّثم مجتمعّ[،

وركيزةّبنائه،ّوأساسّإصالحهّفأحاطهاّبالتشريعات،ّوحددّلهاّالحقوقّوالواجبات،ّوقدمّلمشكالتهاّالحلولّ

والمعالجات،ّألنّفيّصالحهاّصالحّللمجتمعّوفيّفسادهاّفساده،ّويمتدّاإلصالحّاالجتماعيّإلىّآصرةّ

الرسالة،ّواألمةّالموحدةّالتيّّالقربى،ّثمّيتجهّبعدّذلكّصوبّالمجتمعّالمسلمّذلكّلبناءّالجماعةّذات

ْنك ْمّأ مٌَّةّّتقيمّالدينّوتجاهدّفيّسبيلهّلتحافظّعلىّالبنيانّوتقومّبواجبّاإلصالح،ّقالّتعالى:﴿ َوْلَتك نّمِ 

وَن﴾] ْفِلح  ّاْلم  ْنَكِرّوأولئكّه م  وِفَّوَيْنَهْوَنَّعِنّاْلم  وَنِّباْلَمْعر  [،ّكما104ّران:آلّعمَّيْدع وَنِّإَلىّاْلَخْيِرَّوَيْأم ر 

يتدرجّاإلصالحّليشملّالعالمينّكافةّبالتعارفّوالتواصلّوالسلم،ّوعدمّالصراعّواالقتتال،ّوالقرآنّالكريمّ

يدعوّإلىّالحوارّبالحسنى،ّوبهذاّالتصورّالشاملّيتبينّلناّأنّقصةّموسىّمعّالخضرّعليهماّالسالمّ

ّبل ّفيّكافةّجوانبّالحياة، ّوإصالحاته ّالدوليّالمتسالمّّتؤسسّللمجتمعّالمسلم ّللمجتمع وتضعّأساسا 

المتعاون،ّالّالظالمّالمتناحر،ّكماّقدمتّالقصةّإصالحا ّللفسادّاالقتصاديّالناتجّعنّالظلمّاالجتماعي،ّ

حيثّاألنانيةّواألثرةّالممزوجةّبالطمعّوالجشع،ّفيّمجتمعاتّطحنهاّالفقرّوأرهقهاّالطغيانّالمادي،ّحتىّ

وم،ّفضال ّعنّحقّالمسكينّالمهضوم،ّأماّأموالّاليتامىّفلوّظفرّبهاّغدتّمضيعةّلحقّالضعيفّالمعل

ّالجدارّليحفظّ ّأنّيقيم ّالسالم ّكانتّمهمةّالخضرّعليه ّلهذا ّولقمةّسائقة، ّباردة يوما ّألضحتّغنيمة

َّوك1َّلليتامىّالكنز َّيِتيَمْيِنِّفيّاْلَمِديَنِة َّفَكاَنِّلغ الَمْيِن ّاْلِجَدار  َماَّوَكاَنّ،ّقالّتعالى:﴿َّوَأمَّا َّله  َّكْنٌز اَنَّتْحَته 

ه َماَّوَيْسَتْخِرَجاَّكْنَزه َماَّرْحَمة ِّمْنَّربِ َك﴾] دَّ  [.82الكهف:َّأب وه َماَّصاِلحا َّفَأَراَدَّربَُّكَّأْنَّيْبل َغاَّأش 

ّبأيديناّاإلصالح العلمي والمعرفي:  -2 ّجاءتّلتأخذ ّأنها ّأيضا  يتبينّللباحثّمنّخاللّسياقّالقصة

ّوكتائبّّو ّالفتن، ّجحافل ّأمام ّوأمضاها ّأقوىّاألسلحة ّباعتباره ّالنافع ّالعلم ّنحو ّوتوجهنا تلفتّأنظارنا،

البالءّوالمحنّوالذيّمنّأجلهّبذلّموسىّعليهّالسالمّجهدهّفيّعزمّوإصرارّعلىّمواصلةّالسير؛ّإلىّ

ِّمْنِّعَباّذلكّالعبدّالصالحّلينهلّمنّعلمه،ّقالّتعالى:﴿ ا َّعْبد  َّوَعلَّْمَناه َّفَوَجَدا ِّمْنِّعْنِدَنا َّآَتْيَناه َّرْحَمة  ِدَنا

                                                 

 م.1992ه،1412ّالمكتبةّالتجارية،ّمصطفىّأحمدّالباز،ّالسعودية،ّمكة،،17ّسيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّطّ-1
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نَّاِّعْلم ا﴾] اعلمّأنّهذاّابتداءّقصةّثالثةّذكرهاّهللاّتعالىّفيّهذهّّ[،ّيقولّالفخرّالرازي:"64الكهف:ِّمْنَّلد 

ما ّالسورةّوهيّأنّموسىّعليهّالسالمّذهبّإلىّالخضرّعليهّالسالمّليتعلمّمنهّالعلم،ّوهذاّوإنّكانّكال

مستقال ّفيّنفسهّإالّأنهّيعينّعلىّماّهوّالمقصودّفيّالقصتينّالسابقتين،ّأماّنفعّهذهّالقصةّفيّالردّ

علىّالكفارّالذينّافتخرواّعلىّفقراءّالمسلمينّبكثرةّاألموالّواألنصار،ّفهوّأنّموسىّعليهّالسالمّمعّ

ذهبّإلىّالخضرّلطلبّالعلمّّكثرةّعلمهّوعملهّوعلوّمنصبهّواستجماعّموجباتّالشرفّالتامّفيّحقه؛

وتواضعّله،ّوذلكّيدلّعلىّأنّالتواضعّخيرّمنّالتكبر،ّ....ّألنهّالّيلزمّمنّكونهّنبيا ّمنّعندّهللاّ

تعالىّأنّيكونّعالما ّبجميعّالقصصّوالوقائع،ّكماّأنّكونّموسىّعليهّالسالمّنبيا ّصادقا ّمنّعندّهللاّ

خضرّليتعلمّمنهّفظهرّمماّذكرناّأنّهذهّالقصةّقصةّمستقلةّلمّيمنعّمنّأمرّهللاّإياهّبأنّيذهبّإلىّال

ّ.1ّبنفسها،ّومعّذلكّفهيّنافعةّفيّتقريرّالمقصودّفيّالقصتينّالمتقدمتين"

وهذاّفيماّأرىّدليلّعلىّاجتهادّالمسلمّوبذلّماّفيّالوسعّلطلبّالعلمّوالمعرفةّوتحصيلهما،ّقالّابنّّّّّ

ّبنّكعبّأنّرسولّهللا ّم وَسىّه َوَّنِبيَّبِنيّإْسَراِئيَلّسأَلَّربَّه َّفقاَل:ّأْيّّقال:)ّّعباس:ّحدثنيّأبي  إنَّ

ّمِّ ِّمنِ يّفاْدل ْلِنيَّعَلْيِه،ّفَقاَلَّله ّ:َنَعْمِّفيِّعباِديَّمْنّه َوّأْعَلم  ّإْنّكاَنّفيِّعباِدَكّأَحٌدّه َوّأْعَلم  ْنَك،ّث مََّّرب 

َّفيّل ِقي ِّ َّمكاَنه ،ّوأذَنَّله  َّحِيَيَّهَذاَّنَعَتَّله  ِّقيَلَّله :ّإَذا وٌتَّمِليٌح،َّوَقْد َّفتاهَّوَمَعه،ّح  ِه،َّفَخَرَجّم وَسىَّمَعه 

ّ ّالح وت  ّذلَك َّوَمَعه  َّفَتاه ، َّوَمَعه  ّم وَسى ّفَخَرَج ّحاَجَتَك، ّأْدَرْكَت َّوَقْد ّه نالَك ّفصاحب ك َّمكان ِّفي الح وت 

،ّّو ْير  ْخَرِةَّوإلىّذلَكّالَماِء،ّماءّالَحياِة،َّمْنَّشِرَبِّمْنه َّخَلد.َّيْحِمالِنِه،َّفساَرّحتىَّجهَده ّالسَّ اْنَتَهىّإلىّالصَّ

َّحِيَي،ّفاتََّخَذَّسِبيَله ِّفيّالَبْحِرَّسَرب وَتّالَماء  ّالح  ا،ّفاْنَطَلقا،ّوالّي قاِرب ه َّشْيٌءَّميِ ٌتّإالَّحيَي،َّفَلمَّاّنزالَّوَمسَّ

ّق ْنَقَلَبه  ّم  ّجاَوَزا ّم وَسى:﴿َفَلمَّا َّنَصبا ﴾]ّاَل َّهَذا َّسَفِرنا ِّمْن َّلِقينا ّلقد َّغَداَءنا ّّآتنا ّالَفتى62ّالكهف: ّقاَل ،]

ّأْنّأْذك َره ّواتََّخذَّ ْيطان  وَتَّوماّأْنساِنيه ّإالّالشَّ ّالح  ْخَرِةّفإن يَّنِسيت  َّسِبيَلهِّفيَّوَذَكَر:﴿ّأَرأْيَتّإْذّأَوْيَناّإلىّالصَّ

ّ ّرجل63ّالكهف:َّعَجبا ﴾]الَبْحِر ّفإذا ّإليها، ّحينّانتهيا ّفظهرّموسىّعلىّالصخرة ّقالّابنّعباس: ،"]

                                                 

 .1/2972الفخرّالرازي،ّمحمدّبنّعمرّبنّالحسينّالرازيّالشافعي،ّتفسيرّالفخرّالرازي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّ-1
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ّعليهّالعالم،ّثمّقالّله:ّوماّجاءّبك؟ّإنّكانّلكّفيّقومكّلشغل؟ّ متلففّفيّكساءّله،ّفسلمّموسى،ّفرد 

[،ّوكان75َّيَّصْبر اّ﴾]ّالكهف:قالّلهّموسى:ّجئتكّلتعلمنيّمماّعلمتّرشدا ،﴿َّقاَلِّإنََّكَّلْنَّتْسَتِطيَعَّمعِّ

ْبر ا﴾ ّخ  ِّبِه ّت ِحْط َّلْم َّعَلىَّما ّبلىّقال:﴿َّوَكْيَفَّتْصِبر  ّفقالّموسى: ّذلك، ّالغيبّقدّعلِ م ّيعلمّعلم ّرجال 

ِني68ّ]الكهف: [:ّأيّإنماّتعرفّظاهرّماّترىّمنّالعدل،ّولمّت حطّمنّعلمّالغيبّبماّأعلم:﴿َقاَلَّسَتِجد 

ّ َّّللاَّ  َّشاَء ّ﴾]ِإْن َّأْمر ا َّوالّأَْعِصيَّلَك ّيخالفني،﴿69الكهف:َّصاِبر ا ّوإنّرأيتّما ّاتََّبْعَتِنيَّفالّّ[، َّفِإِن َقاَل

[﴾ّ ِّذْكر ا ِّمْنه  َّلَك َّحتَّىّأ ْحِدَث (ّ ّوإنّأنكرته؛ ،﴾ّ َّشْيٍء ّيمشيانّعلى70ّالكهف:َّتْسَأْلِنيَّعْن ّفانطلقا ،]

ّبهماّساحلّالبحر،ّيتعر ضانّالناس،ّيلتمسانّمنّيحمل هما،ّحتىّمر تّبهماّسفينةّجديدةّوثيقةّلمّيمر 

منّالسفنّشيءّأحسنّوالّأجملّوالّأوثقّمنها،ّفسأالّأهلهاّأنّيحملوهما،ّفحملوهما،ّفلماّاطمأناّفيها،ّ

ّلهّومطرقة،ّثمّعمدّإلىّناحيةّمنهاّفضربّفيهاّبالمنقارّحتىّخرقها،ّ ولجتّبهماّمعّأهلها،ّأخرجّمنقار 

هّعليها،ّثمّجلسّعليهاّيرقعها.ّقالّلهّموسىّورأىّأمرا ّفظعّبه:﴿َّأَخَرْقَتَهاِّلت ْغِرَقّأَْهَلَهاّثمّأخذّلوحاّفطبق

َّنِسيتّ  َّقاَلّالّت َؤاِخْذِنيِّبَما َّمِعَيَّصْبر ا َّتْسَتِطيَع َّلْن ِّإنََّك َّأق ْل َّأَلْم َّقاَل ِّإْمر ا ِّجْئَتَّشْيئ ا -71الكهف:ّ﴾]َلَقْد

َحتَّىّّ[،ّثمّخرجاّمنّالسفينة،﴿73الكهف:ّّك:﴿َوالّت ْرِهْقِنيِّمْنَّأْمِريّع ْسر ا﴾][،ّأيّماّتركتّمنّعهد73

ّأَْهَلَها﴾]الكهف: ّاْسَتْطَعَما َّقْرَيٍة ّأَْهَل َّأَتَيا ّليسّفيّالغلمان77ِّإَذا ّفيهمّغالم ّغلمانّيلعبونّخلفها، ّفإذا [؛

ل:ّفضربّبهّرأسهّحتىّدمغهّفقتله،ّقال:ّأظرفّمنه،ّوالّأثرىّوالّأوضأّمنه،ّفأخذهّبيدهّوأخذّحجرا ،ّقا

َّنْفٍس﴾ ِّبَغْيِر َّزِكيَّة  ا َّنْفس  َّأَقَتْلَت ّصغيرّالّذنبّله:﴿َّقاَل ّالّصبرّعليه،ّصبي  ّفظيعا  ّفرأىّموسىّأمرا 

يَعَّمِعَيَّصْبر اّ[،ّ؛ّأيّصغيرةّبغيرّنفس:﴿َّلَقْدِّجْئَتَّشْيئ اّن ْكر اَّقاَلَّأَلْمَّأق ْلَّلَكِّإنََّكَّلْنَّتْسَتط74ِّ]الكهف:

نِ يّع ْذر اّ﴾]الكهف: [،ّأيّقدّأعذرت73ّ-71َقاَلِّإْنَّسَأْلت َكَّعْنَّشْيٍءَّبْعَدَهاَّفالّت َصاِحْبِنيَّقْدَّبَلْغَتِّمْنَّلد 

َّأَتَياّأَْهَلَّقْرَيٍةّاْسَتْطَعَماّأَْهَلَهاَّفَأَبْواَّأْنّي َضيِ ف وهّ  َّأْنّفيّشأني:﴿َّفاْنَطَلَقاَّحتَّىِّإَذا َماَّفَوَجَداِّفيَهاِّجَدار اّي ِريد 

[﴾ ّليس73ّ-71الكهف:َّيْنَقضَّ ّرآهّيصنعّمنّالتكليفّلما [،،ّفهدمه،ّثمّقعدّيبنيه،ّفضجرّموسىّمما

ّفقال:﴿ ّصبر، ّ﴾]ّعليه َّأْجر ا َّعَلْيِه ّالتََّخْذَت ِّشْئَت ّفلم73ّ-71الكهف:َّلْو ّاستطعمناهم ّقد ّأي ّ؛ ،]
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ّفيّعمله:يطعمونا،ّوضفناهمّفلمّيضيف ّونا،ّثمّقعدتّفيّغيرّصنيعة،ّولوّشئتّألعطيتّعليهّأجرا 

ِفيَنة ّفَّ َّبْيِنيَّوَبْيِنَكَّسأ َنبِ ئ َكِّبَتْأِويِلَّماَّلْمَّتْسَتِطْعَّعَلْيِهَّصْبر اَّأمَّاّالسَّ َكاَنْتِّلَمَساِكيَنَّيْعَمل وَنّ﴿َقاَلَّهَذاِّفَراق 

َّأْنّأَِعيبَّ َّسِفيَنٍةَّغْصب ا﴾]ِفيّاْلَبْحِرَّفَأَرْدت  لَّ ذ ّك  79ّ-77الكهف:َّهاَّوَكاَنَّوَراَءه ْمَّمِلٌكَّيْأخ  [،ّوفيّقراءةّأبي 

نعّبها:﴿َّوَأمَّاّ هّعنها،ّفسلمتّحينّرأىّالعيبّالذيّص  ّسفينةّصالحة،ّوإنماّعبتهاّألرد  بنّكعب:ّكل 

َّأْنّي ْرِهقَّ َّأَبَواه ّم ْؤِمَنْيِنَّفَخِشيَنا َّفَكاَن َّزَكاة َّوَأْقَرَبّاْلغ الم  ِّمْنه  َماَّخْير ا َماَّربُّه  َّأْنّي ْبِدَله  َّفَأَرْدَنا ْفر ا ه َماّط ْغَيان اَّوك 

َماَّوَكاَنَّأب وه مَّ َّفَكاَنِّلغ الَمْيِنَّيِتيَمْيِنِّفيّاْلَمِديَنِةَّوَكاَنَّتْحَته َّكنزَّله  اَّوَأمَّاّاْلِجَدار  اَّفَأَراَدَّربُّكَّر ْحم  َأْنّّاَّصاِلح 

َّأْمِريّ﴾] َّعْن َّفَعْلت ه  َّربِ َكَّوَما ِّمْن َّرْحَمة  َّكنزه َما َّوَيْسَتْخِرَجا ه َما دَّ َّأش  ّفعلته82ّ-80الكهف:َّيْبل َغا [؛ّأيّما

َّماَّلْمَّتْسِطْعَّعَلْيِهَّصْبر اّ﴾]ّعنّنفسي:﴿ ،ّمماّيدلّعلىّأنّالعلمّاللدنيّثمرة1ّ[82الكهف:َّذِلَكَّتْأِويل 

ّّو ّالعبودية ّرسوله ّمشكاة ّمن ّالعلم ّتلقي ّفي ّالجهد ّوبذل ّهللاّواإلخالصّله، ّمع ّوالصدق ّالمتابعة

وكمالّاالنقيادّلهّفيفتحّلهّمنّفهمّالكتابّوالسنةّبأمرّيخصهّبه؛ّكماّقالّعليّبنّأبيّطالبّرضيّهللاّ

ةّإالّفهما ّهلّخصكمّرسولّهللاّبشيءّدونّالناسّفقال:ّالّوالذيّفلقّالحبةّوبرأّالنسمّعنهّوقدّسئل:)

ّ.2يؤتيهّهللاّعبدا ّفيّكتابه"

ّّّّّ ّيتأثرّوهذا ّالمنهجّأوّتطويره ّفإنّبناء ّمنّمحتوىّالمنهج؛ ّمهما  ّتشك لّجانبا  ّأنّالمعرفة ّلنا يؤكد

بالموقفّالذيّي نطلقّمنه؛ّمنّحيثّغايتهاّوطبيعتهاّوموضوعهاّومصادرهاّوحدودهاّوعالقتهاّبالمنهج،ّ

عصرّاالنفجارّالمعرفيّووحداتّالمعرفةّومستوياتهاّفيّالمنهج،ّإنّمنّّوإحاللهاّفيّوضعّالمعرفةّفي

المعرفة"ّفيّالمنظورّاإلسالميّمصادرها؛ّففيّحينّتنحصرّالمصادرّالرئيسةّللمعرفةّفيّّأهمّماّيميز"

كثيرّمنّالفلسفاتّفيّمصدرينّرئيسينّهما:ّالحسّوالعقل،ّّنجدّأنّالمنظورّاإلسالميّللمعرفةّيتفقّ

                                                 

لبيانّفيّتأويلّالقرآن،ّّالطبري،ّمحمدّبنّجريرّبنّيزيدّبنّكثيرّبنّغالبّاآلملي،ّأبوّجعفر،ّتفسيرّالطبريّجامعّاّ-1
ّ.18/67م،2000ّّّّ-هـ1420ّّ،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّلبنان،1ت:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّط

ابنّالقيم،ّمحمدّبنّأبيّبكرّأيوبّالزرعيّأبوّعبدّهللا،ّمدارجّالسالكينّبينّمنازلّإياكّنعبدّوإياكّنستعين،ّت:ّّ-2
 .1973ّ،2/457ّ–1393ّبيروت،ّ،ربيمحمدّحامدّالفقي،ّالطبعةّالثانية،ّدارّالكتابّالع
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فلسفاتّعلىّاعتبارّأنّكلّمنّالحسّوالعقلّمصدرا ّرئيسا ّمنّمصادرّالمعرفة،ّلكنهّيضيفّمعّتلكّال

الوحي(ّالمتمثلّفيّالقرآنّالكريمّكالمّهللاّوالسنةّالنبويةّالصحيحة،ّّإليهماّمصدرا ّثالثا ّأكثرّأهميةّوهو)

ّالغيبيات،﴿ ّفيّمجال ّللمعرفة ّمِ نّّْوالوحيّيستقلّبمصدريته َّعْبدا  ِّعنِدَناَّّفَوَجَدا ْن ّمِ  َّرْحَمة  ّآَتْيَناه  ِعَباِدَنآ

نَّاِّعْلما ﴾] [؛ّومهماّاختلفّالعلماءّفيّنبوته:ّوأرىّوهللاّأعلمّأنهّغيرّنبي؛ّألن65ّالكهف:َّوَعلَّْمَناه ِّمنّلَّد 

ّدقيقّ ّالحس، ّمرهف ّصالح ّرجل ّأنه ّعلى ّاجتمعوا ّوالجمهور ّصحيح، ّسند ّلهم ّليس ّبنبوته القائلين

ّكماّقلناّهوّاألصلّاألولّفيّالمعلومات،ّوكانّالعبدّالصالحّكماّأسماهّالقرآنّالكريم،ّاإلدراك،ّوال حس 

ّالمرهفّواإلدراكّالدقيقّالعميق،ّفتتكونّلديهّم ْدركاتّومواجيدّدقيقةّ الّيمرّعلىّاألشياءّإالّبهذاّالحس ِ

ته،ّفيسعدّبهاّفيّنفسه،ّتختمرّفيّنفسه،ّفتتجمعّلديهّمجموعةّمنّالفضائلّوالقيمّالتيّتسوسّحركةّحيا

ّيملكّمنّالمنطقّالمناسبّوالتعبيرّالحسن،ّوالعبدّالصالحّلمّيكنّنبيا ،ّ بلّويسعدّغيرهّمنّحولهّبما

ومعّذلكّآتاهّهللاّبدونّواسطة،ّفكانّهوّم علِ ما ّللنبيّموسىّعليهّالسالم،ّوماّذلكّإالّألنهّعبدّهللّعلىّ

.ّوالعلمّمنّلدنّهللا:ّهوّاإلعالمّبطريقّالوحي؛ّأي1ّنّعندهمنهجّموسى،ّوأخلصّهللّتعالىّفآتاهّهللاّم

آتيناهّرحمة ّصدرتّمنّمكانّالق رب،ّأيّالشرفّوهوّقربّتشريفّباالنتسابّإلىّهللا،ّوعلما ّصدرّمنهّ

ّمماّ ّأوتيهّمنّالعلمّعزيز،ّفكأنهما ّأوتيهّمنّالواليةّأوّالنبوءةّرحمةّعزيزة،ّأوّما أيضا ،ّوذلكّأنّما

.ّقالّابنّعطيةّفيّتفسير2ّّفيّمكانّالقربّالتشريفيّمنّهللاّفالّي عطىّإالّللمصطفَينيدخرّعندّهللا

ِّعْنِدَنا﴾]الكهف: ِّمْن َّرْحَمة  ّآَتْيَناه  ّتعالى:﴿ ّقوله ّالنعمة.65ّاآلية: ّوقيل: ّالنبوة ّاآلية ّهذه ّفي ّالرحمة [؛

نَّاِّعْلما ﴾]الكهف: َّلد  انّعلمّالخضرّعلمّمعرفةّبواطنّقدّأوحيتّ[؛ّأيّعلمّالغيب،ّفك65﴿َوَعلَّْمَناه ِّمْن

إليه،ّالّتعطيّظواهرّاألحكامّأفعالهّبحسبها؛ّوكانّعلمّموسىّعلمّاألحكامّوالفتياّبظاهرّأقوالّالناسّ

.ّويشتركّمعّكلّواحدّمنّالمصدرينّاآلخَرْينّفيّمجالهّويهيمنّعليهّفيه،ّوماّجاءّعنّطريق3ّوأفعالهم

                                                 

ّ.7253ّّ–1635ّالشعراوي،ّتفسيرّالشعراوي،ّصّ-1
ّ.15/396دارّسحنونّللنشرّوالتوزيع،ّتونس،ّّ )د.ّط(، ابنّعاشور،ّمحمدّالطاهر،ّالتحريرّوالتنوير،ّ-2
 .11/12القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّّمصدرّسابق،ّ-3
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الوحيّمماّينتميّفيّموضوعهّإلىّأيّمنّالمجالينّفهوّضابطّللمعرفةّفيّذلكّالمجال،ّوالمعرفةّفيّ

هّوترتكزّعليه،ّاإلسالمّالّتنفصلّعنّالتصورّاإلسالميّللكونّوالوجودّوالحياةّواإلنسان،ّوإنماّتستندّإلي

ّومنّثمّفهيّمبنيةّعلىّمسلَّماتّعقديهّمنّأهمها:

أنّهللاّخالقّكلّشيءّوإرادتهّماضيةّفيّخلقه،ّوأنهّذوّالعلمّالمطلق،ّوأنّالقرآنّالكريمّكالمّهللا،ّّ-1

وأنّمحمدا ّرسولّهللا،ّوأنهّالّينطقّعنّالهوى،ّوأنّقوانينّالسببيةّجزءّمنّالنواميسّالكونيةّالتيّسنهاّ

َّفَعْلت ه ّهللاّلتستقيمّبهاّحياةّاإلنسان،ّوهيّجزءّمنّإرادةّهللاّوتقديرهّول يستّحدا ّلها؛ّيقولّتعالى:﴿َّوَما

َّأْمِري﴾] َّّعْن ّ﴾]الكهف:82ّالكهف: َّصْبر ا َّعَلْيِه َّتْسِطْع َّلْم َّما َّتْأِويل  ّفعلتهّعنّنفسي:﴿َّذِلَك ّأيّما [؛

ّالتصور82ّ ّفي ّالمعرفة ّغاية ّأن ّإذ ّالمعرفة؛ ّلغاية ّبتفسيره ّللمعرفة ّاإلسالمي ّالمنظور ّيمتاز ّكما ،]

عرفةّهللا،ّومعرفةّحقّهللا،ّومعرفةّكيفيةّأداءّذلكّالحقّوأداؤهّفعال ؛ّويتضحّهذاّعندّالتأملّاإلسالميّم

فيّسياقّذكرّالحقائقّالكونيةّأوّالنفسيةّأوّالتاريخيةّأوّغيرهاّفيّالقرآنّالكريم،ّإنّتلكّالحقائقّالّتردّ

اهللّوبحقّهللاّفمثال ،ّفيّهذهّاآلياتّفيّالقرآنّالكريمّلمجردّالعلمّوالمعرفة،ّوإنماّتردّفيّسياقّالتعريفّب

َّماَّلْمَّتْسِطْعَّعَلْيِهَّصْبر اّ المتضمنةّلحقائقّكونيةّغايتهاّالتعريفّباهللّوبحقّهللا؛ّقالّتعالى:﴿َّذِلَكَّتْأِويل 

ّ ّاآلياتّالمتضمنةّلحقائقّتاريخيةّوردتّفيّسياقّالتعريف82ّ﴾]الكهف: ّفيّمثلّهذه [،ّوانظرّمثال 

َّأْنّأَِعيَبَهاَّوَكاَنَّورَّباهللّوبحقّهللا ِفيَنة َّفَكاَنْتِّلَمَساِكيَنَّيْعَمل وَنِّفيّاْلَبْحِرَّفَأَرْدت  اَءه ْمّ،ّقالّتعالى:﴿َّأمَّاّالسَّ

ّطّ  َما ّي ْرِهَقه  َّأْن َّفَخِشيَنا َّأَبَواه ّم ْؤِمَنْيِن َّفَكاَن ّاْلغ الم  َّوَأمَّا َّغْصب ا، َّسِفيَنٍة لَّ ّك  ذ  َّيْأخ  َّأْنَّمِلٌك َّفَأَرْدَنا ْفر ا َّوك  ْغَيان ا

ِّفيّا َّيِتيَمْيِن ِّلغ الَمْيِن َّفَكاَن ّاْلِجَدار  َّوَأمَّا ا َّوَأْقَرَبّر ْحم  َّزَكاة  ِّمْنه  َّخْير ا َما َّربُّه  َما َّكنزّي ْبِدَله  َّوَكاَنَّتْحَته  ْلَمِديَنِة

ّيَّ َّأْن َّربَُّك َّفَأَراَد ا َّصاِلح  َّأب وه َما َّوَكاَن َما َّعْنَّله  َّفَعْلت ه  َّوَما َّربِ َك ِّمْن َّرْحَمة  َّكنزه َما َّوَيْسَتْخِرَجا ه َما دَّ َّأش  ْبل َغا

َّماَّلْمَّتْسِطْعَّعَلْيِهَّصْبر اّ﴾]الكهف:82ّ-79َأْمِري﴾]الكهف: [،82ّ[؛ّأيّماّفعلتهّعنّنفسي:﴿َّذِلَكَّتْأِويل 

                                                 

،ّسبلّالنهوضّبالطالب346ّ-342،ّتطويرّالمناهجّالدراسية،ّص69ّ-66التربوية،ّصالعواملّالفعالةّفيّالنظمّّ-1
ّوماّبعدها.137خلقيا ّوعلميا ّإلىّمستوىّأهدافّاألمةّ،ّص
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الّتكفيّوحدها،ّبلّالّبدّمنّأداءّحقّهللاّّثمّإنّمعرفةّهللاّومعرفةّحقهّومعرفةّكيفيةّأداءّذلكّالحق

ِّمْنِّعْنِدَناَّوَعلَّْمَناه ِّمْنّّفعال ؛ّولذلكّعابّهللاّعلىّالذينّيعلمونّوالّيعملون؛ّفقالّتعالى:﴿ آَتْيَناه َّرْحَمة 

نَّاِّعْلما ﴾] ة،ّ[؛ّفيهاّدليلّعلىّأنّالعلمّالذيّأوتيهّالخضرّهوّعلمّسياسةّخاصةّغيِرّعام65الكهف:َّلد 

ّيناسبّ ّالحوادثّواألكوانّالّبحسبّما ّتهيئه ّبحسبّما ّأوّدفعّمفسدة؛ تتعلقّبمعينينِّلجلبّمصلحة

رحمةّعامةّلكافةّالناس،ّّالمصلحةّالعامة،ّفلعلّهللاّيسرهّلنفعّمعينينّمنّعندهّكماّجعلّمحمدا ّّ

ينّوالمنافقين،ّوتحققهّأحوالّبعضّالمشركّومنّهناّفارقّسياسَةّالتشريعّالعامة،ّونظيرهّمعرفةّالنبيّ

ّ أنّأولئكّالمشركينّالّيؤمنونّوهوّمعّذلكّيدعوهمّدوما ّإلىّاإليمان،ّوتحققهّأنّأولئكّالمنافقينّغير 

،1ّمؤمنينّوهوّيعاملهمّمعاملةّالمؤمنين،ّوكانّحذيفةّبنّاليمانّيعرفهمّبأعيانهمّبإخبارّالنبيّإياهّبهم

ورجلّتعلمّالعلمّوعلمهّوقرأّالقرآن،ّّبهمّالنارّيومّالقيامة:)ّأنّمنّأوائلّمنّتسع رّكماّبي نّرسولّهللاّ

فأتىّبهّفعرفهّنعمه،ّقال:ّفماّعملتّفيها؟ّقال:ّتعلمتّالعلمّوعلمتهّوقرأتّفيهِكّالقرآن،ّقال:ّكذبَت،ّ

ولكنكّتعلمَتّالعلمّليقالّعالم،ّوقرأَتّالقرآنّليقالّهوّقارئ،ّفقدّقيل.ّثمّأمرّبهّفسحبّعلىّوجههّحتىّ

ّ.2ّيّفيّالنار(ألق

والّي فهمّمنّقولناّأنّغايةّالمعرفةّفيّالتصورّاإلسالميّهيّقصرهاّعلىّالمعرفةّالدينيةّأوّعلىّّّّّ

علومّالشريعة،ّبلّهيّأعمّمنّذلكّوأشمل؛ّوذلكّبالنظرّإلىّأنّعمارةّاألرضّوفقّمنهجّهللاّداخلةّفيّ

ّبكلّالميادين ّتتطلبّالعلم ّاألرضّهذه ّموضوعهّّعمومّحقّهللا،ّوعمارة ّكانّمنها المشروعةّسواءّما

الشريعةّأوّماّكانّمنهاّموضوعهّالطبيعة؛ّولذاّفإنّالمنظورّاإلسالميّللمعرفةّتتكاملّفيهّعلومّالشريعةّ

ّهللا،ّ ّكالم ّالكريم ّخلقّهللّوالقرآن ّواألحياء ّلَلشياء ّالموضوعي ّالوجود ّأساسّأن ّعلى ّالطبيعة وعلوم

الّيمكنّأنّّنّهللاّعنّخلقهّجاءّفيّكتابهّأوّعلىّلسانّنبيهّمبل غّعنّهللا،ّوكلّخبرّمّومحمدّ

                                                 

ّ.375ّ–15/368ّابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّمصدرّسابق،ّّ-1
ّ(.5032صحيحّمسلم،ّبابّمنّقاتلّللرياءّوالسمعة،ّبرقم)ّ-2
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يخالفّحقيقةّالمخلوق،ّهذاّمنّجانب،ّومنّجانبّآخرّفإنّالعلمّبسننّهللاّفيّاألنفسّواآلفاقّوحياةّ

األممّوالمجتمعاتّيزيدّفيّمعرفةّاإلنسانّهلل،ّكماّيزيدّفيّقدرةّاإلنسانّعلىّاالستفادةّمنّالتسخيرّومنّ

ّ ّعمارة ّأنها1ّاألرضّوفقّمنهجّهللاثم ّبمجملها؛ ّالقصة ّمنّهذه ّيستفاد ّالباحثّفيّما ّيراه ّفيما ّهذا ،

ّبينّ ّاإلسالمية ّالرؤية ّفي ّالمعرفي ّالتكامل ّمنهجية ّوفق ّوالمعرفية ّالعلمية ّالقضية ّهذه ّلتعالج جاءت

 مصدريةّالوحيّوالكون،ّواستخدامّالعقلّوالحسّفيّبناءّالعمران.ّ

منّخاللّالسياقّالقرآنيّفيّقصةّأصحابّالكهفّنستطيعّأنّنجدّ:ّمؤهالتّالمصلحّوالمربي -1

ّالعبوديةّوالرحمةّ العديدّمنّاآلدابّوالصفاتّالتيّيجبّعلىّالمصلحّوالمربيّأنّيتصفّبها؛ّفمنها:

والعلم،ّفالبدّلمنّبرزّلإلصالحّأنّيكونّمجتهدا ّفيّالعبادة،ّمتحليا ّبمكارمّاألخالقّالتيّتمثلّالرحمةّ

ّوأس ِّعْنِدَنا﴾]لبابها ِّمْن َّرْحَمة  َّآَتْيَناه  ِّعَباِدَنا ِّمْن ا َّعْبد  ّقالّتعالى:﴿َّفَوَجَدا ّوأنّيكون65ّالكهف:ّاسها، ،]

ّلمنّ ّترتبّعلىّوصولّالعلم ّما ّولقدّرأينا ّفالّيعقلّأنّتنتزعّالرحمةّمنّقلوبّأهلّالعلم، علىّعلم،

كيفّأساءواّإلىّالبشريةّحينّوجهواّالعلمّلماّعدمواّالرحمةّكيفّأساءواّإلىّالعلمّوإلىّمنّحولهم،ّبلّ

ّكيفّعدمّ ّكذلكّرأينا ّاألجواءّواألجواف، ّالبرّوالبحرّولوثوا ّبمخترعاتهم ّوأفسدوا يهددّخطرّاإلنسانية،

ّالتعليمّتجارةّرابحةّالّرسالةّسامية،ّكذلكّانتزعتّالرحمةّمنّقلوبّ بعضّالمعلمينّالرحمةّحتىّغدا

معليهم،ّوربماّتطاولواّعليهم،ّويستفادّمنّالقصةّأيضَا:ّأنّالعلمّنوعان:ّبعضّطالبّالعلمّفأساءواّإلىّ

علمّمكتسبّيدركهّالعبدّبجدهّواجتهاده،ّوعلمّلدنيّيهبهّهللاّلمنّيمنّعليهّمنّعباده،ّكماّبيناهّآنفا ،ّقالّ

نَّاِّعْلم ا﴾]الكهف:ّ منّعلمّهللاّعلمنيهّالّّ[،ّقالّالخضرّلموسى:ّإنيّعلىّعلم65تعالى:﴿َّوَعلَّْمَناه ِّمنّلَّد 

[؛66ّالكهف:ّتعلمهّأنت،ّوأنتّعلىّعلمّمنّعلمّهللاّعلمكهّالّأعلمهّأنا:﴿َّقاَلَّله ّموسىَّهْلَّأتَِّبع َك﴾]

،ّوتحلي2ّاآلية:ّمخاطبةّفيهاّمالطفةّوتواضعّوكذلكّينبغيّأنّيكونّاإلنسانّمعّمنّيريدّأنّيتعلمّمنه

                                                 

ّ.269ّتطبيقيةّعلىّدولّالخليجّالعربي،ّصّهّالسياسةّالتعليميةّفيّالعالمّالعربي،ّدراسةالمستشرقونّوتوجيّ-1
 .960ّابنّجزي،ّالتسهيلّلعلومّالتنزيل،ّالمكتبةّالشاملةّاإللكترونية،ّاإلصدارّالثاني،ّّ-2
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يخهّوترفقهّعندّالسؤال،ّومنها:ّأنّيمتحنّالشيخّمنّجاءّبالطلبّطالبّالعلمّبالحلمّواألناةّوتأدبهّمعّش

علىّيديهّوذلكّلطالبّالعلمّالشرعيّخاصةّلمعرفةّمدىّاستعدادّالطالبّوحرصهّوهمتهّفيّطلبّالعلمّ

وتحصيله،ّوبيانّماّيحتاجهّطريقّالعلمّمنّجدّواجتهادّوبذلّوعطاء،ّيقولّصاحبّروحّالبيان:"ّيمتحنهّ

صراطّالطلبّوعزةّالمطلوبّوعسرته،ّوفيّذلكّيكونّلهّمبشرا ّالّمنفرا ،ّفإنّوجدهّّبأنّيخبرهّعنّدقة

صادقا ّفيّدعواهّوراغبا ّفيماّيهواهّمعرضا ّسواه،ّيتقبلهّبقبولّحسنّويكرمّمثواه،ّويقبلّعليهّإقبالّمواله،ّ

ّالعباد" ّبآداب ّويؤدبه ّاألوالد ّتربية ّلآلخرين:﴿1ويربيه ّالعذر ّالتماس ّوفيه َّمِعَيِّإنَّكَّّ، َّتْسَتِطيَع َّلْن

[،ّومراعاةّتفاوتّالناسّفيّالفهمّواإلدراكّوالتحصيلّواالستيعاب،ّفإذاّتأملناّقولّهللا67َّصْبر ا﴾]الكهف:

ْبرا ﴾] َّعَلىَّماَّلْمّت ِحْطِّبِهّخ  [،ّنجدّأنّالخضرّعليه68ّالكهف:ّتعالىّفيّسياقّالقصة:﴿َّوَكْيَفَّتْصِبر 

لكّلماّسيلقاهّمنّعجائبّوغرائب،ّومنهاّاإلشارةّإلىّجملةّمنّمناقبّنبيّهللاّالسالمّوجدّلهّالعذرّفيّذ

ّوالحياءّ ّواللين ّوالتواضع، ّالصحبة ّوحسن ّوالمثابرة، ّالهمة ّوعلو ّالصدق ّومنها؛ ّالسالم ّعليه موسى

َّوالّأَْعِصيَّلَكّّواإليجابيةّوالصبر،ّقالّتعالى:﴿ َّشاَءَّّللاَّ َّصاِبر ا ِنيِّإْن َّسَتِجد  ّ﴾]َقاَل [،69ّالكهف:َّأْمر ا

كماّنجدّأنّمنّالفوائدّالمهمةّالتيّينبغيّعلىّدعاةّاإلصالحّأنّينطلقواّبهاّإلىّأعماقّالمجتمعّلدراسةّ

الواقعّوالتعاملّمعهّومعايشةّهمومّالناسّوتفقدّأحوالهم،ّومعالجةّمشكالتهم،ّومنّفوائدهاّأيضا ّالرضاّ

فويضّاألمرّهلل،ّفهذاّالغالمّالذيّقتلهّالخضرّلوّعاشّلذاقّبقضاءّهللاّتعالىّوالصبرّعلىّفقدّالولد،ّوت

والداهّاألمرينّولقياّالعنت،ّفكانّموتهّراحةّلهماّورحمةّبهما،ّفليرضّالعبدّبقضاءّهللاّتعالى،ّفقضاءّهللاّ

ّلقولهّ ّبنسيانه، ّمؤاخذ ّغير ّالناسي ّأن ّومنها ّيحب، ّفيما ّقضائه ّمن ّله ّخير ّيكره ّفيما ّللعبد تعالى

َّأْنَّأْذك َره ﴾]تعالى:﴿َومَّ ْيَطان  ّالشَّ [،ّومنهاّأنّاألمورّتجريّأحكامهاّعلىّظاهرها،63ّالكهف:ّاَّأْنَساِنيه ِّإالَّ

وتتعلقّبهاّاألحكامّالدنيويةّفيّالدماءّواألموالّوغيرها،ّفإنّموسىّعليهّالسالمّأنكرّعلىّالخضرّخرقهّ

ّأَْهَلهَّ ِّلت ْغِرَق َّأَخَرْقَتَها ّتعالى:﴿ ّقال ِّإْمر ا﴾]السفينة، َّشْيئ ا ِّجْئَت َّلَقْد ّهذه71ّالكهف:ّا ّوأن ّالغالم ّوقتل ،]

                                                 

 .5/235البروسوي،ّروحّالبيان،ّّ-1
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ّأنهاّمنّالمنكر،ّوموسىّعليهّالسالمّالّيسعهّالسكوتّعنهاّفيّغيرّهذهّالحالّالتيّ األمورّظاهرها

صحبّعليهاّالخضر،ّفاستعجلّعليهّالسالمّوبادرّإلىّالحكمّفيّحالتهاّالعامة،ّقالّتعالى:﴿َّقاَلَّأَقَتْلَتّ

ِّجْئَتَّشْيئ اّن ْكر ا﴾]نَّ ِّبَغْيِرَّنْفٍسَّلَقْد اَّزِكيَّة  [،ّولمّيلتفتّإلىّهذاّالعارضّالذيّيوجبّعليه74ّالكهف:ّْفس 

ّكانّعلىّوجهّ ّإذا ّغيره ّفيّمال ّكان ّإن ّاإلنسان ّأنّعمل ّومنها ّإلىّاإلنكار، ّالمبادرة ّوعدم الصبر

وّترتبّعلىّعملهّإتالفّبعضّمالّالغير،ّكماّالمصلحةّوإزالةّالمفسدةّأنهّيجوز،ّولوّبالّإذنّحتىّول

خرقّالخضرّالسفينةّلتعيبّفتسلمّمنّغصبّالملكّالظالم،ّوعلىّهذاّفلوّوقعّحرقّأوّغرقّأوّنحوهماّ

فيّدارّإنسانّأوّمالهّوكانّإتالفّبعضّالمالّأوّهدمّبعضّالدارّفيهّسالمةّللباقيّجازّلإلنسانّبلّ

كّلوّأرادّظالمّأخذّمالّالغيرّودفعّإليهّإنسانّبعضّالمالّافتداء ّ،ّوكذل1شرعّلهّذلك،ّحفظا ّلمالّالغير

ّمقامهّ ّالتأدبّمعّهللاّتعالىّورعايةّحقوقهّومراعاة للباقيّجازّولوّمنّغيرّإذن،ّومنّلطائفّالفوائد:

ّتعالى:﴿ ّقال ّالسفينة، ّخرق ّتأويل ّعند ّالخضر ّقول ّفي ّذلك ّيتجلى َّأْمِري﴾ّتعالى؛ َّعْن َّفَعْلت ه  َّوَما

ْفرا ﴾]82كهف:]ال َماّط ْغَيانا َّوك  [،ّفقال:80ّالكهف:ّ[،ّبإسنادّالعيبّإلىّنفسه،ّأماّقوله:﴿َّفَخِشيَناَّأْنّي ْرِهَقه 

ّيخشاهّكلّأحد،ّوقالّفيّتأويلّالجدار:﴿ َّوَيْسَتْخِرَجاّّوكفرا ،ّألنّالكفرّمما ه َما دَّ َّأش  َّيْبل َغا َّأْن َّربَُّك َفَأَراَد

ّمِّ [،ّباإلسنادّإلىّهللاّتعالىّوحده؛ّألنّبلوغّاألشدّوتكاملّالسنّليس82ّْنَّربِ َك﴾]ّالكهف:َكْنَزه َماَّرْحَمة 

ّ.2إالّبمحضّإرادةّهللاّتعالىّمنّغيرّمدخلّوأثرّإلرادةّالعبد

 المحور الثالث: قصة ذي القرنين والحكم الراشد:

الذيّمكنّهللاّلهّفيّاألرض،ّيتبينّلناّمنّخاللّتتبعناّلسياقّقصةّذيّالقرنينّذلكّالرجلّالصالحّّّّّ

[،ّفحملّرايةّاإلصالح83ّالكهف:َّوَيْسَأل وَنَكَّعْنِّذيّاْلَقْرَنْيِنّق ْلَّسَأْتل وَّعَلْيك ْمِّمْنه ِّذْكر ا﴾]ّيقولّتعالى:﴿

                                                 

ّسميرّّ-1 ّهشام ّت: ّالقرآن، ّألحكام ّالجامع ّاألنصاري، ّفرح ّبن ّبكر ّأبي ّبن ّأحمد ّبن ّهللاّمحمد ّعبد ّأبو القرطبي،
 .م2003هـ،1423ّالبخاري،ّدارّعالمّالكتب،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّالرياض،ّ

ّاألمينّ-2 ّالعدد)ّمحمد ّالحاج،ّرؤيةّقرآنيةّحولّمفهومّاإلصالح،ّمجلةّتأصيلّالعلوم، م،2016ّهـ،1438ّ(،11ّبله
 .197-196ص
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ّالقيمّ ّويرسخ ّالمفاهيم، ّويصحح ّالكون، ّربوع ّفي ّوالحق ّالعدل ّلينشر ّوعتاده، ّفطافّبجنده والتغيير،

قّالفاضلة،ّويتذكرّدائما ّفضلّهللاّعليهّورحمتهّبه،ّويلهجّبحمدهّتعالىّعلىّماّأوالهّاألصيلة،ّواألخال

ّمنّخاللّقصتهّفيّالقرآنّالكريمّأنهّملكّ ّفيّنشرّالحقّوالفضيلة،ّويتجلىّلنا منّالنعمّالتيّوظفها

ةّواإلدارة،ّمؤمنّعلىّعلمّوصالح،ّسعىّجاهدا ّإلقامةّحكمّراشدّجمعّفيهّبينّالدعوةّواإلصالح،ّوالقياد

ّ)ّوالسياسةّوالقضاء،ّقالّتعالى:﴿ َّسَبب ا َّشْيٍء لِ  ّك  ِّمْن ِّفيّاأْلَْرِضَّوَآَتْيَناه  َّله  َّمكَّنَّا َّسَبب ا﴾84ِإنَّا َّفَأْتَبَع )ّ

[،ّوهبهّهللاّأسبابّالنصرّوالتمكين،ّوأصولّالسياسةّوفنونّالتدبير،ّفأحسنّاستغاللها85ّ-84]الكهف:

إلىّريادةّالكونّباإليمانّوالعلمّوالمعرفة،ّوإصالحّالعمران،ّويمكنناّأنّنفصلّفيهاّّوجعلهاّركيزةّومنطلقاّ 

منّخاللّسياقّالقصةّفيّالقرآنّالكريمّواالستفادةّمنهاّفيّواقعناّالمعاصر،ّلتحقيقّاإلصالحّوالحكمّ

ّإلىّالمغرب،ّوّو ّإلىّالراشدّالمطلوب،ّوقدّسجلّالسياقّالقرآنيّلذيّالقرنينّثالثّرحالت:ّواحدة احدة

ّالرحالتّالثالث ّالسياقّفيّهذه ّفلنتابع ّالسدين. ّبين ّإلىّمكان ّوواحدة ّابن1ّالمشرق، ّالشيخ ّذكر ّ ،

ّعاشورّأنّهذهّالقصةّتعطيّلذيّالقرنينّصفاتّنلخصهاّفيّاآلتي:

إحداها:ّأنهّكانّملكا ّصالحا ّعادال ،ّالثانية:ّأنهّكانّملَهما ّمنّهللا،ّالثالثة:ّأنّم لكهّشملّأقطارا ّشاسعة،ّ

الرابعة:ّأنهّبلغّفيّفتوحهّمنّجهةّالمغربّمكانا ّكانّمجهوال ّوهوّعينَّحمئة،ّالخامسة:ّأنهّبلغّبالدّ

جهتينّالشرقيةّوالغربيةّفكانتّوسطا ّبينهماّيأجوجّومأجوج،ّوأنهاّكانتّفيّجهةّمماّشملهّملكهّغيرّال

ّآخرين،ّ ّقوم ّبينّيأجوجّومأجوجّوبين ّيحول ا  ّسد  ّأقام ّأنه ّالسادسة: ّأسبابه، ّمبلغ ّاستقراء ّيقتضيه كما

السابعة:ّأنّيأجوجّومأجوجّهؤالءّكانواّعائثينّفيّاألرضّفسادا ّوأنهمّكانواّيفسدونّبالدّقومّموالينّلهذاّ

ّدقيقّالّالملك،ّالثامنة:ّأنهّ كانّمعهّقومّأهلّصناعةّمتقنةّفيّالحديدّوالبناء،ّالتاسعة:ّأنّخبرهّخفي 

يعلمهّإال ّهللاّعلما ّإجماليا ّكماّدلّعليهّسببّالنزول،ّواختلفّأهلّالعلمّعلىّاسمهّوبلده،ّولكنّالّيملكّ

                                                 

ّ.5/78سيدّقطبّفيّظاللّالقرآن،ّمصدرّسابق،ّصّ-1
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نّالقصةّكماّأحدّدليلّصحيحّعنّخبره،ّوالعلمّبذلكّالّينفعّوالجهلّبهّالّيضر،ّذلكّألنّالمقصودّم

ّ.1بيناّهوّالعظةّوالعبرةّوالدروسّالمستفادةّمنها

إنّالنصّالّيذكرّشيئا ّعنّشخصيةّذيّالقرنينّوالّّيقولّسيدّقطبّفيّشأنّذيّالقرنينّماّنصه:"ّّّّ

عنّزمانهّأوّمكانه،ّوهذهّهيّالسمةّالمطردةّفيّقصصّالقرآن،ّفالتسجيلّالتاريخيّليسّهوّالمقصود،ّ

لعبرةّالمستفادةّمنّالقصة،ّوالعبرةّتتحققّبدونّحاجةّإلىّتحديدّالزمانّوالمكانّفيّإنماّالمقصودّهوّا

ّليسّذاّ ّأنه ّبه ّالمقطوع ّومن ّالقرنين، ّذو ّاالسكندر ّاسمه ّالمدونّيعرفّملكا  ّوالتاريخ أغلبّاألحيان،

مؤمنّباهللّوحدهّالقرنينّالمذكورّفيّالقرآن،ّفاإلسكندرّاإلغريقيّكانّوثنيا ،ّوهذاّالذيّيتحدثّعنهّالقرآنّ

،ّويتفقّمعّابنّعاشورّفيّنفيّأنّيكونّذوّالقرنينّهوّاإلسكندرّالمقدوني،ّألن2ّمعتقدّبالبعثّواآلخرة"

ذاّالقرنينّمؤمنّوالمقدونيّوثني،ّمعتقدا ّأنهّأحدّملوكّحميرّاليمنّألنهمّيكثرّعندهمّلقبّذي،ّمستدال ّ

ارّالباقيةّعنّالقرونّالخالية"ّإنّذاّالقرنينّالمذكورّبقولّأبيّالريحانّالبيرونيّالمنجمّفيّكتاب:ّ"ّاآلث

فيّالقرآنّكانّمنّحميرّمستدال ّباسمه،ّفملوكّحميرّكانواّيلقبونّبذي،ّكذيّنواسّوذيّيزن،ّّوكانّ

اسمهّأبوّبكرّبنّافريقش،ّوأنهّرحلّبجيوشهّإلىّساحلّالبحرّاألبيضّالمتوسط،ّفمرّبتونسّومراكشّ

ّالقرنينّألنهّبلغّقرنيّالشمسوغيرهما؛ّوبنىّمدينةّإفريقي ّباسمه،ّوسميّذا .ّمما3ّةّفسميتّالقارةّكلها

سبقّيتبينّللباحثّأنّذاّالقرنينّبغضّالنظرّعنّبالدهّواسمهّومنّأيّالجناسّهو،ّإالّأنهّكانّملكا ّ

بّمؤمنا ،ّيؤمنّبالبعثّوأقامّالدينّونشرّالعدلّواإلحسانّوأصلحّهللاّبهّالبالدّوالعباد،ّوهذاّهوّماّيج

ّفعلهّعلىّكلّملكّعادلّوحكمّراشد.

ّأنّنطلقّّاإليمان: -1 ّيمكننا ّأساسّاإلصالحّكله، ّباعتبارها ّالقصةّإلصالحّالعقيدة كماّجاءتّهذه

عليهاّقيمّاالعتقادّوالعبودية،ّفهيّماّيميزّالمنظورّاإلسالميّللقيمّعلىّسائرّالمنظوماتّاألخرى،ّإذّأنّ

                                                 

 .16/20ابنّعاشور،ّمحمدّالطاهر،ّالتحريرّوالتنوير،ّمصدرّسابق،ّّ-1
 .5/77سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّمصدرّسابق،ّّ-2
ّ.5/77سيدّقطب،ّمصدرّسابق،ّّ-3
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قتضيّوجودّاإليمان،ّوعبادةّهللاّبمفهومهاّالشاملّالذيّيتناولّكلّترسيخّمفهومّالعبوديةّوعمارةّالكونّي

ّوالكونية ّواالجتماعية ّالروحية ّالحياة، ّيكن1ّجوانب ّولم ّوإصالحه، ّالكون ّبإعمار ّالصالح ّوالعمل ،

مستغربا ّترسختّقيمّالعقيدةّفيّنفوسهم؛ّألنهاّاألساسّالمتينّالذيّست بنىّعليهّباقيّمكوناتّمنظومةّ

ّالحضا ّالقيم ّمهمته ّكانت ّفقد ّاإلسالمية، ّلَلمة ّوأباطيله،ّّرية ّالشرك ّخرافات ّمن ّالعقول تطهير

وتطهيرّالقلوبّمنّقسوةّالجاهليةّوغلظتها،ّواإلراداتّمنّالشهواتّالبهيمية،ّوتطهيرّالسلوكّمنّرذائلّ

صالحات،ّوالسلوكّالجاهلية،ّوتنميةّّالعقولّبالمعرفة،ّوالقلوبّباإليمان،ّواإلراداتّبالتوجهّإلىّاألعمالّال

ّينـزلّمنّأحكامّالعبادات،ّالصالة،ّفالمنطلقّ بالتزامّالعدلّواإلحسانّومكارمّاألخالق،ّثمّينـزلّأولّما

إذنّفيّبناءّمنظومةّالقيمّيبدأّبربطّالخالقّبالمخلوق،ّوماّسيأتيّبعدّذلكّمنّأوامرّونواهّستجدّطريقهاّ

ّ.2ّالطبيعيّإلىّالتنفيذّبناءّعلىّذلك

غرسّقيمّالعقيدةّإلىّتركيزّمفهومّوحدانيةّالمعبود،ّوتحريرّاإلنسانّمنّكلّمظاهرّالعبوديةّويهدفّ    

اّّلغيرّالخالق،ّيقولّذوّالقرنينّوهوّيدعوّإلىّترسيخّقيمّاإليمانّوالوحدانية:﴿ َوَأمَّاَّمْنَّآَمَنَّوَعِمَلَّصاِلح 

ّيّ  َّأْمِرَنا ِّمْن َّله  ْسَنىَّوَسَنق ول  ّاْلح  َّجَزاء  ّيتحققّمنّمصلحةّمتالزمةّبينّقيم88ّالكهف:ّْسر ا﴾]َفَله  ّوما [؛

ّالفردّوالجماعة،ّوثمراتّذلكّفيّنفسّاإلنسانّوفيّروابطهّاالجتماعية،ّوعالقاتهّ اإليمانّباهللّوسعادة

ّوهيّمقاصدّ ّوالدولة، ّوالمجتمع، ّفيّنفسّالفرد ّواألمنّوالسالم، ّالطمأنينة ّذلكّفيّزرع ّوأثر بالكون،

ّلإلنتاج ّبدءا ّّضرورية ّكلها، ّاإلنسانية ّالحياة ّإلصالح ّجاء ّالكريم ّالقرآن ّأن ّلذلكّنجد ّالعمران، وبناء

بإصالحّالمعتقداتّواألفكار؛ّومرورا ّبكلّاألنماطّالسلوكية،ّفالدعوةّإلىّتوحيدّهللاّوإخالصّالعبوديةّله؛ّ

ّفس ّلمعالجة ّالمرتكز ّوهي ّجميعا ، ّوالمصلحين ّدعواتّاألنبياء ّفي ّأساسّاإلصالح ّالمجتمعاتّهي اد

[؛ّلهذاّنجدّأنّذاّالقرنينّفي87َّقاَلَّأمَّاَّمنَّظَلَمَّفَسْوَفّن َعذِ ب ه ّعذابا ّنكرا ﴾]الكهف:ّووسيلةّصالحها،ّ:﴿

                                                 

ّ.103هـ،ّص80ّ،1421ّوالشهود،،ّكتابّاألمة،ّقطر،ّعددالسامرائي،ّنعمانّعبدّالرازق،ّنحنّوالحضارةّّ-1
هـ،1417ّ(،8ّعبدّالمجيدّالنجار،ّاإليمانّوالعمران،ّمجلةّإسالميةّالمعرفة،ّالمعهدّالعالميّللفكرّاإلسالمي،ّالعددّ)ّ-2
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إمَّاّّرحالتهّالثالثّالتيّبينهاّلناّالسياقّالقرآنيّّفيّالقصةّكانّيدعوّأهلهاّإلىّاإليمان،ّقالّتعالى:﴿

ْسنا ﴾]أنّت َعذ َبّوإمَّاّأنَّتتَّخِّ [،ّدلتّاآليةّعلىّأنهمّمستحقونّللعذاب،ّألنّأحوالهم86ّالكهف:َّذِّفيهْمّح 

واّعلىّالكفرّ ّتشيرّإلىّأنهّسيدعوهمّإلىّاإليمانّفإنّأصر  كانتّفيّفسادّمنّكفرّوفسادّعمل،ّكما

ّإلىّ ّأوّيدعوهم ّبالقتل، ّهللاّبينّأنّيعذبهم ّفخيره ّكفارا  ّكانوا ّأنهم ّوقيل ّفيحسنّإليهمّيعذبهم، اإلسالم،

ّتعالى:﴿ ّقال ّالقتل، ّإلى ّبالنظر ّحسنا  ّوجعله ّاألسر، ّهو ّهنا ّالحسن َّفَسْوَفّّوقيل: َّظَلَم َّمن َّأمَّا َقاَل

[،ّاختارّأنّيدعوهمّإلىّاإلسالم،ّفمنّتمادىّعلىّالكفرّقتلهّومنّأسلمّأحسنّإليه،87ّالكهف:ّن َعذِ ب ه ﴾]

ّوأ ّوالقتل، ّوالعذاب ّالكفر ّهنا ّبقوله:﴿والظلم ّنكرا ﴾؛ّراد ّالحسنى﴾ّعذابا  َّجَزآء  َّفَله  ّاآلخرة:﴿ ّعذاب

ّي ْسرا ّ﴾]88]الكهف: َّأْمِرَنا ِّمْن َّله  ّالمرادّبالحسنىّالجنةّأوّاألعمالّالحسنة:﴿َّوَسَنق ول  [،88ّالكهف:ّ[،

رحمهّوعدهمّبأنّييسرّعليهمّكلّماّيستطيعّمنّوسائلّتحقيقّالسعادةّواألمن،ّيقولّالشيخّالشعراويّ

هللا:ّ"وأولّماّيجبّأنّيهتمّبهّكلّم مكَّنّفيّاألرض،ّبعدّتوليدّالطاقةّمنّاألسباب،ّهوّمعاقبةّالظالمّ

لتستقيمّاألمورّبالضربّعلىّيده،ّوفيّهذاّإصالحّلحركةّالحياةّفيّالدنيا،ّأماّفيّاآلخرةّفللظالمّعذابّ

لعذابّاآلخرة؛ّألنهمّالّيؤمنونّباآلخرةّّّآخر،ّذلكّأنّالذينّيعيثونّفسادا ّفيّاألرضّالّيمكنّأنّنتركهم

ولوّتركناهم؛ّولمّنضربّعلىّأيديهم؛ّلمَلواّاألرضّفسادا ،ّوالفسادّفيّالمجتمعّالّيصيبّالمفسدّفقط،ّ

ّّ.1ولكنّيكتويّبهّالمجتمعّكله"

ّتدعوهمّإليهّمنّطّيقولّالطبريّفيّتفسيرّهذهّاآلية:"ّّّّ ّلكّبما اعةّفيّاإلقرارّبتوحيدّهللا،ّويذعنوا

ْسن ا﴾] [؛ّيقول:ّوإماّأنّتأسرهمّفتعلمهمّالهدىّوتبصرهمّالرشاد،86ّالكهف:ّربهم:﴿َّوِإمَّاَّأْنَّتتَِّخَذِّفيِهْمّح 

ّوذلكّ ّالنكر، ّوهو ّعظيما ، ّعذابا  ّفيعذبه ّقتله، ّإلىّهللاّتعالىّبعد ّيرجع ّثم ّمنّكفرّفسوفّنقتله، وأما

ده،ّوعمل ّمنّصدقّهللاّمنهمّووحَّ بطاعته،ّفلهّعندّهللاّالحسنى،ّوهيّالجنة،ّجزاءّّعذابّجهنم،ّوأما

                                                 

ّ.7314ّ–1324الشعراوي،ّتفسيرّالشعراوي،ّّ-1
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،ّويرىّسيدّقطبّفيّتفسيرّقولهّتعالى:﴿َّقاَلَّأمَّاَّمْنَّظَلَمَّفَسْوَف1ّيعنيّثوابا ّعلىّإيمانه،ّوطاعتهّربه"

َّوَعِمَلَّصّ َّآَمَن َّمْن ّن ْكر ا،َّوَأمَّا َّعَذاب ا َّفي َعذِ ب ه  ِّإَلىَّربِ ِه ّي َردُّ ّث مَّ ِّمْنّن َعذِ ب ه  َّله  ْسَنىَّوَسَنق ول  ّاْلح  َّجَزاء  َّفَله  ا اِلح 

ّي ْسر ا﴾] ّالطيبة،88ّ-87الكهف:َّأْمِرَنا ّوالمعاملة ّالحسن، ّالجزاء ّفلهم ّالصالحون ّالمؤمنون ّأما ّأي: ،]

ّالكرامةّ ّيجد ّأن ّينبغي ّالصالح ّفالمؤمن ّالصالح، ّالحكم ّدستور ّهو ّوهذا ّوالتيسير، ّوالمعونة والتكريم

لجزاءّالحسنّعندّالحاكم،ّوالمعتديّالظالمّيجبّأنّيلقىّالعذابّواإليذاء،ّوحينّيجدّالمحسنّوالتيسيرّوا

ّعقوبةّ ّإفساده ّالمعتديّجزاء ّويجد ّوتيسيرا ؛ ّكريما ّوعونا  ّومكانا  ّحسنا ، فيّالجماعةّجزاءّإحسانهّجزاء 

ّ.2ّوإهانةّوجفوة،ّعندئذّيجدّالناسّماّيحفزهمّإلىّالصالحّواإلنتاج"

يؤكدّأنّذاّالقرنينّملكّمؤمن،ّوحاكمّراشدّعادل،ّوقائدّمصلحّوظفّكلّأسبابّالتمكينّإلقامةّوماّّّّّ

دينّهللاّفيّاألرضّالتيّبسطّنفوذهّعليها،ّفدانّلهّأهلها،ّثمّيرجعّكلّخيرّيحققهّهللاّعلىّيديهّإلىّ

ّتعالى:﴿ ّقال ّوجبروته، ّلبطشه ّهللّال ّالحاكمية ّويرد ّهللا، ّهللاّوفضل ّهَّّرحمة َّربِ ي﴾َقاَل ِّمْن َّرْحَمٌة َّذا

[؛ّالّإلىّقوتهّهوّوقدرته،ّوالّينسىّوهوّفيّإبانّسطوتهّقدرةّهللاّوجبروته،ّوأنهّراجعّإلى98ّ]الكهف:

هللا،ّويؤكدّذلكّأيضا :ّالربطّبينّاإليمانّوالتقوىّمنّجهة،ّوبينّالتقوىّواإلصالحّمنّجهةّأخرى،ّألنّ

ّويكوّن ّالتقوى، ّتتحقق ّإالّبدخولّّاإلصالحّالّيتحققّحتى ّيتحقق ّفاإلصالحّال ّاإليمان، حيثّيكون

اإليمانّفيّالقلوب،ّمعّإعادةّتشكيلّالعقلّوتقويتهّفيّمواجهةّالهوى،ّوالعملّعلىّزيادتهّحتىّيسيطرّ

تماما ّعلىّالمشاعر،ّيقولّالهالليّوهوّيتحدثّعنّأثرّالقرآن:"ّوطريقةّالقرآنّأنّيقومّبتشكيلّالعقلّ

حيحّفيهّمنّخاللّمخاطبتهّلهّبأساليبّشتىّمماّيؤديّإلىّإقناعهّبماّيحملّمنّوإعادةّبناءّاليقينّالص

ّ.3أفكارّفتنتقلّتلكّاألفكارّبسهولةّويسرّإلىّمنطقةّالالشعور"

                                                 

ّ.97-18/95الطبري،ّمصدرّسابق،ّّ-1
 ب،ّفيّظاللّالقرآن،سيدّقطّ-2
 .66م،ّّدارّالتوزيعّوالنشر،ّمصر،ّص1ّ،2003الهاللي،ّمجدي،ّالعودةّإلىّالقرآن،ّطّ-3
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ّالعلمّالعلم والمعرفة:  -2 ّدين ّأنه ّلوجدنا ّالقصصّالقرآني، ّخالل ّمن ّاإلسالم ّتوجيهات ّتتبعنا لو

ّوالمعرفة،ّذلكّألنّالعلمّهوّبابّاإليما نّومدخله،ّقالّتعالى:﴿ِّإنَّاَّمكَّنَّاَّله ِّفيّاأْلَْرِضَّوَآَتْيَناه ِّمْنّك لِ 

[،ّفمعنىّالتمكينّفيّاألرضّإعطاءّالمقدرةّعلى85ّ-84الكهف:ّ(﴾]85(َّفَأْتَبَعَّسَبب اّ)84َشْيٍءَّسَبب اّ)

خير،ّمنّكلّشيءّالتصرف،ّوأطلقّهناّعلىّماّيتوسلّبهّإلىّالشيءّمنّعلمّأوّمقدرةّأوّآالتّالتس

ّالقوةّ ّالملوكّعلىّفتحّالمدائنّوقهرّاألعداء،ّمنّإعداد يحتاجّإليهّالخلق،ّومنّكلّشيءّيستعينّبه

.ّيعنيّماّيتسببّإليهّوهوّالعلم1ّوالتمكين،ّوأصلّالسببّالحبلّفاستعيرّلكلّماّيتوصلّبهّإلىّشيء

ّوالضحاكّفيّقّو ّوابنّجريج، ّوابنّزيد، ّوقتادة، ّقالّابنّعباس، َّشْيٍءّبه، لِ  ّك  ِّمْن ّتعالى:﴿َّوآَتْيَناه  له

.ّلذلكّركزّاإلسالمّعلىّقيمّالتفكرّوالتدبرّوالتأملّواالستبصارّوأخذ2ّ[؛ّيعنيّالعلم84الكهف:َّسَبب ا﴾]

العبرة،ّفبنىّلذلكّمنهجا ّلالستداللّعلىّوجودّالخالقّوعظمته،ّألنّدعوتهّللعلمّفيّالحقيقةّهيّإحياءّ

ّت ّقال ّوالعقول، ّأل وِليّّعالى:﴿للقلوب ّآَلَياٍت َّوالنََّهاِر ّاللَّْيِل َّواْخِتاَلِف َّواأَلْرِض َماَواِت ّالسَّ َّخْلِق ِّفي ِإنَّ

ّعمران:ّاألَْلَباِب﴾] ّقال190ّآل ّوالربوبية، ّالمعرفة ّبين ّالكريم ّالقرآن ّمن ّنزلت ّآية ّأول ّفي ّوربط ،]

ّالَِّذيَّعلََّمِّباْلَقَلِمَّعلََّمّاإلنسانّاْقَرْأِّباْسِمَّربِ َكّالَِّذيَّخَلَقَّخَلَقّّتعالى:﴿ اإلنسانِّمْنَّعَلٍقّاْقَرْأَّوَربَُّكّاأْلَْكَرم 

ِإنََّماَّيْخَشىّهللَاّّ[.ّوبي نّأنّالعلمّبالخالقّمدخلّلخشيتهّوطاعته،ّقالّتعالى:﴿5-1العلق:َّماَّلْمَّيْعَلْم﴾]

َلَماء ﴾] ّاْلع  علىّالعقلّمنّضرورياتّاإلنسانّالخمسّالتيّالّتقومّ[،ّوجعلّالحفاظ28ّفاطر:ِّمْنِّعَباِدِه

نّالمتعلمّمنّمعرفةّالذاتّ ّإالّبها،ّوهوّطريقّالحصولّعلىّالزادّالمعرفيّوالمنهجيّالذيّيمك  الحياة

وبناءّالحضارة،ّكماّيمكنهّمنّغربلةّالفكرّاإلنسانيّبمختلفّمشاربهّبمقياسّالقيمّالحضاريةّاإلسالمية،ّ

ّويتفاع ّويترك ّجوانبّفينتفع ّجميع ّعلى ّينعكسّعطاؤه ّالذي ّاإللهية، ّالتدافع ّسنة ّإطار ّفي ّويؤثر ل

المعرفة،ّبماّيحققّمصالحّالدنياّواآلخرة،ّويحققّاالنسجامّبينّقوانينّالكون،ّونواميسّالطبيعة،ّوسننّ

                                                 

ّ.47ّ-11/45القرطبي،ّالجامعّألحكامّالقرآن،ّمصدرّسابق،ّ-1
ّ.93-18/91الطبري،ّمصدرّسابق،ّّّ-2
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ّوالتسخير ّالمدافعة ّعلىّإمكانية ّوامتالكّالقدرة ّال1هللاّفيّاألنفسّواآلفاق، ّحتما  ّوتكونّنتيجته توافقّ،

َّشْيٍءَّسَبب ا﴾] لِ  [؛ّولذلك84ّالكهف:ّاالجتماعي،ّبينّالفردّومجتمعهّودولته،ّّقالّتعالى:﴿َّوآَتْيَناه ِّمْنّك 

العلمّوالعلماءّبالمكانةّالمتميزةّالمحفزةّعلىّالطلبّالدائمّللعلم،ّفقدّروىّأبيّبردةّّخصّرسولّهللاّ

هللاّبهّمنّالهدىّوالعلمّكمثلّالغيثّالكثيرّأصابّّأنهّقال:)ّمثلّماّبعثنيّعنّأبيّموسىّعنّالنبيّ

أرضا ّفكانّمنهاّنقيةّقبلتّالماءّفأنبتتّالكَلّوالعشبّالكثيرّوكانتّمنهاّأجادبّأمسكتّالماءّفنفعّهللاّ

بهاّالناسّفشربواّوسقواّوزرعواّوأصابتّمنهاّطائفةّأخرىّإنماّّهيّقيعانّالّتمسكّماءّوالّتنبتّكَلّ

يّدينّهللاّونفعهّماّبعثنيّهللاّبهّفعلمّوعلم،ّومثلّمنّلمّيرفعّبذلكّرأسا ّولمّيقبلّفذلكّمثلّمنّفقهّف

ّ.3ّإنّالمالئكةّلتضعّأجنحتهاّلطالبّالعلمّرضا ّبماّيطلب(ّ:)،ّوقال2ّهديّهللاّالذيّأرسلتّبه(

ّوال     ّللكون ّاإلنسان ّتصورات ّتنظم ّالتي ّفهي ّوالمعرفية؛ ّالعلمية ّالقيم ّمقاصد ّتتجلى حياةّوهكذا

ّفيّالترقي،ّوفقّمنهجّاالستخالف،ّ ّذلكّحينّتؤديّكلّوسيلةّمنّوسائلّالمعرفةّوظيفتها والمصير،

ستنتاجيا ّبالعقل،ّونفاذا ّمباشرا ّبالبصيرة،ّوتلقيا ّمنّالوحيّفيّارصدا ّللمشاهدّالمحسوسةّبالحواس،ّوتأمال ّ

،ّقال4ّائقّتجعلهّقريبا ّمنّهللاّتعالىمجالهّالمخصوص،ّفإنهاّحينئذّتبلغّباإلنسانّدرجةّمنّإدراكّالحق

َّشيٍءَّسَببا ﴾] لِ  علمّاإلنسانّموحدّّ[،ّوبذاّيكون"84الكهف:ّتعالى:﴿ِّإنَّاَّمكَّنَّاَّله ِّفيّاأَلْرِضَّوآَتْيَناه ِّمنّك 

ّفيّ ّوتتناصر ّكلها ّتتحد ّمغيب، ّهو ّوالوحيّفيما ّوالبصيرة ّمشهود، ّهو ّفيما ّفالحسّوالعقل المصادر،

،ّمماّيجعلّحراكهّعلىّهدىّورضوان،ّوهيّمناطّالتكليفّواالستخالفّفيّاألرض،5ّان"رحابّاإليم

فإذاّانفصلّاإلنسانّعنهاّأفسدّفيّاألرضّوأهلكّالحرثّوالنسل،ّوطغتّالماديةّعلىّالقيمّالروحية،ّكماّ

ار،ّهوّالشأنّفيّالمنهجّالحسيّالماديّالغربي،ّوانعكاساتهّعلىّمجتمعاتناّالمعاصرةّمنّصراعاتّودم
                                                 

 .1/18عمرّعبيدّحسنة،ّمقدمةّكتابّاالجتهادّالمقاصدي،ّمرجعّسابق،ّّ-1
ّ(.79البخاري،ّبابّفضلّمنّعلمّوعلم،ّ)ّ-2
ّ(.3535الترمذي،ّبابّفيّفضلّالتوبةّواالستغفار،ّ)ّ-3
 .99-98عبدّالمجيدّالنجار،ّمصدرّسابق،ّّصّ-4
ّ.65المصدرّنفسه،ّصّّ-5



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

752 

ّسببّ ّالقرنين ّذو ّيرجع ّلذلك ّالمعاصر، ّواقعنا ّفي ّاألنانية ّبسببّتغلبّقوى ّوتطرف، وعنفّوتفجير

َّربِ ي﴾] ِّمْن َّرْحَمٌة َّهَذا [،ّألنّفسادّالحاكم98ّالكهف:ّالتمكينّإلىّرحمةّهللاّوفضله،ّقالّتعالى:﴿َّقاَل

واحتكارّالسلطةّوالثروةّالمدمرةّلَلممّّيدفعّباألمةّإلىّاالستبدادّوالفسادّوالعنفّوالعجزّوالجهلّوالتخلف،

ّتعالى:﴿1والحضارات ّقال ِّبق وٍَّة﴾]ّ. َّفَأِعين وِني َّخْيٌر َّربِ ي ِّفيِه َّمكَّنِ ي َّما ّكان95ّالكهف:َّقاَل ّولذلك [؛

ّأعظمّ ّمن ّهو ّالذي ّالعلم ّبرحيق ّمنهم ّللتزود ّالعلماء ّمجالسة ّعلى ّيحثون ّهللاّعنهم، ّرضي علماؤنا

ّ ّالقيم ّتكوين ّهللا:"أساليب ّرحمه ّالشعبي ّقال ّواكتسابها، ّأحسنتمّّالحضارية ّإن ّفإنكم ّالعلماء جالسوا

ّلكمّ ّوإنّشهدوا ّعل موكم، ّوإنّجهلتم ّيعنفوكم، ّلم ّوإنّأخطأتم ّوعذروكم، ّلكم ّتأولوا ّوإنّأسأتم حمدوكم،

ّ.2ّنفعوكم"

مجرىّتاريخّالحضارةّوبدلتّمنّهناّنتبينّأنّالرؤيةّاإلسالميةّإلىّاإلنسانّوالكونّوالحياة،ّغيرتّّّّّّ

ّالعالمّمنّ ّنقلّاإلسالم ّلقد ّالفكريةّأوّالعمليةّأوّاالجتماعيةّأوّغيرها، معالمها،ّسواءّفيّآفاقّالحياة

النظرةّالخرافيةّوالميتافيزيقيةّالمجزأة،ّإلىّالنظرةّالشاملةّالجامعةّالموضوعيةّوالتجريبيةّالمتنظمةّفيّسننّ

علمي،ّفسارّالبحثّالعلميّفيّطريقّجديدة،ّوانتقلتّالعلومّالطبيعيةّمنّوقوانين،ّوفتحّآفاقّالتفكيرّال

ّالقرنّالثانيّللهجرة، ّمنذ ّالتجريبية ّإلىّالمرحلة ّاليونان، ّعند ّالنظرية ّالعقلية وانتهتّالكيمياءّّّالمرحلة

ونيّوالرازيّوالفيزياءّوالفلكّإلىّمرحلةّالتجربةّواكتشافّالقوانين،ّوظهرّأمثالّالجاحظّوابنّالهيثمّوالبيّر

ّّ.3وأوالدّموسىّبنّشاكر

ولمّيقتصرّاألمرّعلىّالطبيعةّالجامدة،ّبلّتناولّاإلنسانّوالحياةّاالجتماعية،ّفقدّانبثقتّعنّالرؤيةّّّّّ

ّأزالّ ّسليما ، ّعلميا  ّفيّتاريخّالفكرّالبشريّتفكيرا  ّإلىّالمجتمعّأنتجتّألولّمرة ّعلمية اإلسالميةّنظرة
                                                 

ّالرؤيةّالكونيةّالحضاريةّالقرآنية،ّّ-1 ّأبوّسليمان، ،ّدارّالمعهدّالعالميّللفكرّاإلسالميأبوّسليمان،ّعبدّالحميدّأحمد
 .105صم،2009ّهـ،1،1430ّالسالم،ّط

ّزمرلي،ّّّ-2 ّالرحمنّفوازّأحمد ّأبوّعبد ّت: ّوفضله، ّبيانّالعلم ّجامع ّ أبوّعمرّيوسفّبنّعبدّهللاّالنمريّالقرطبي،
ّ.1/256هـ،2003ّّّ-1424دارّابنّحزم،ّالطبعةّاألولى،ّّ-مؤسسةّالريان

 .13/196الترجمةّوالنشر،ولّديورانت،ّّقصةّالحضارة،ّبيروت،ّلجنةّالتأليفّّوّ-3
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ئيةّبينهاّوبينّاإلنسان،ّوأطلقتّيدهّفيهاّيستثمرهاّويسخرها،ّودفعتّاألممّالتيّالحواجزّالخرافيةّاالبتدا

ّاألولىّلإلسالمّ ّفيّالعصور ّاالقتصادية ّفكانتّالحركة ّخصبة، ّكثيفة ّعملية ّإلىّحياة دانتّباإلسالم

ّكانتّ ّأوّالعمران،ّويكفيّأنّنعرفّما ّالنطاق،ّسواءّفيّالصناعةّأوّالزراعةّأوّالتجارة حركةّواسعة

عليهّعواصمّاإلسالمّالكبرىّكبغداد،ّالعاصمةّالعالميةّالعظيمة،ّودمشقّوقرطبةّوغرناطة،ّوأنّنتصورّ

التجارةّالتيّبلغتّأقصىّالشرقّوالغرب،ّوماّبلغتهّالزراعةّفيّاالرتقاءّواالتساعّوالصناعةّمنّاالزدهارّ

َّشىيٍءِّإنَّاَّمكَّنَّّّالعمراني،ّإلىّمرحلةّماّقبلّالصراعّالحالي،ّقالّتعالى:﴿ لِ  اَّله ِّفيّاألْرِضَّوآَتْيَناه ِّمنّك 

ّبسبب84ّالكهف:َّسَببا ﴾] ّوالمعرفة، ّالعلم ّمع ّتعاملها ّفي ّفكر ّأزمة ّاألمة ّأزمة ّإن ّنقول ّسبق ّمما ،]

تقليدهاّلمنهجيةّالغربّالمعرفيةّالماديةّالتيّتقدسّالمادة،ّوتقومّعلىّالصراعّمنّأجلّتحقيقها،ّمماّولدّ

صرّنزعاتّثالث"ّظاهرية،ّوباطنية،ّوعقالنية"ّبع دتّكلّالبعدّعنّّالمنهجيةّالسليمةّفيّفيّواقعناّالمعا

فهمّالنصوصّوإنزالهاّعلىّالواقع،ّوإبرازّإرادةّالشارعّومقصدهّمنّالتشريع،ّألنهاّتفتقدّلضوابطّالمنهجّ

صراعاتّالتيّتشهدهاّالسليم،ّمماّكانتّنتائجهّالغلو،ّوالتطرفّوالتكفير،ّوالعنف،ّوالذيّكانّسببا ّفيّال

ّللنصّ ّيعيد ّبديل ّمنهج ّوجود ّضرورة ّنرى ّعليه ّالبالد، ّمن ّوغيرها ّسوريا ّفي ّالمعاصرة، مجتمعاتنا

ّوالرقيّ ّالتقدم ّفي ّالمتجددة ّاإلنسانية ّوللمصلحة ّمنه، ّالمراد ّالمقاصدي ّبالمعنى ّإخالل ّدون االعتبار؛

لوحيّوالعقل،ّوبينّالنصّوالمعنى،ّوهذاّواالزدهار،ّدونّإهدارّللنصّالشرعي،ّفيّمسيرةّالتكاملّبينّا

.ّوهذاّهوّفيماّيرىّالباحثّاإلصالحّالمنهجيّالذيّينبغي1ّهوّالمنهجّالذيّأمهّأكثرّالعلماءّالراسخين

أنّتعملّعليهّاألمةّلتعيدّدورهاّالمفقود،ّوتطلعّبمسؤوليتهاّالحضارية،ّوتحققّبهّوحدتهاّالمطلوبةّالتيّ

 حزبيةّوالمذهبية.مزقتهاّالصراعاتّالطائفيةّوال

ّالعادل،ّّإصالح العمران: -3 ّوالقائد ّالرشيد، ّومثالّواقعيّللحكم تعتبرّقصةّذيّالقرنينّنموذجّرائع،

ّالحديثّعنّذيّالقرنينّبشيءّعنه:﴿ِّإنَّاّ الذيّمكنّهللاّلهّفيّاألرضّويسرّلهّأسبابّالتمكين،ّيبدأ

                                                 

 .2/391المرجعّالسابق،ّّ-1ّ
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ّشَّ ّك لِ  ِّمن َّوآَتْيَناه  ّاأَلْرِض ِّفي َّله  َّسَببا ﴾]َمكَّنَّا ّفأعطاه84ّالكهف:ّىيٍء ّفيّاألرض، ّمكنّهللاّله ّلقد ،]

سلطانا ّوطيدّالدعائم؛ّويسرّلهّأسبابّالحكمّوالفتح،ّوأسبابّالبناءّوالعمران،ّوأسبابّالسلطانّوالمتاع،ّ

ّالحياة،ّإعطاءّالمقدرةّعلىّالتصرف،ّوأطلقّهناّ ّفيهّفيّهذه وسائرّماّهوّمنّشأنّالبشرّأنّيمكنوا

ّعلىّماّيت لِ  وسلّبهّإلىّالشيءّمنّعلمّأوّمقدرةّأوّآالتّالتسخيرّعلىّوجهّاالستعارة،﴿َّوآَتْيَناه ِّمْنّك 

[،ّّفقدّجمعّهللاّلهّبينّاإليمان،ّوالعلمّوالمعرفة،ّوالمال،ّوتقنيةّالعمارة،ّوكافة84ّالكهف:َّشْيٍءَّسَببا ﴾]

ّيتسببّبهّإلىّ ّ"منّكلّشيءّعلما ّقالّابنّعباس: ّإلىّوسائلّالعمران، ّبالغا  ّوقالّالحسن: ّيريد" ما

حيثّأراد،ّوقيل:ّمنّكلّشيءّيحتاجّإليهّالخلق،ّوقيل:ّمنّكلّشيءّيستعينّبهّالملوكّمنّفتحّالمدائنّ

،ّفاستخدمّهذهّالمسخراتّفي1ّوقهرّاألعداء،ّوأصلّالسببّالحبلّفاستعيرّلكلّماّيتوصلّبهّإلىّشيء

حقاقّالحقّّوإبطالّالباطلّدونّمحاباةّّلفردّأوّجماعةّنشرّالعدل،ّونصرةّالمستضعفينّوردّالعدوان،ّوإ

أوّطبقة،ّأوّجنسّأوّشعبّداخلّحدودّسلطانه؛ّوالّيمكنّأنّتكونّمنزلةّفردّأدنىّأوّأعلىّمنّآخر،ّ

[،ّومضىّفيّوجهّمماّهو85ّالكهف:َّفَأْتَبَعَّسَببا ﴾]ّفالجميعّسواسيةّفيّالحقوقّوالواجبات،ّقالّتعالى:﴿

ّوسلكّطري ّله، َّعْيٍنّميسر ِّفى َّتْغر ب  َّوَجَدَها ْمِس ّالشَّ َّمْغِرَب َّبَلَغ ِّإَذا ّتعالى:﴿َحتَّى ّقال ّالغرب، ّإلى قه

ْسنا ﴾86َحِمَئٍة﴾]الكهف: ْلَناّياَذاّاْلَقْرَنْيِنِّإمَّآَّأنّت َعذِ َبَّوِإمَّآَّأنَّتتَِّخَذِّفيِهْمّح  ّ[،ّووجدّعندهاّقوما ،ّقلنا:﴿ّق 

ّب87]الكهف: ّمن ّأن ّنجد ّكما ّحفظهاّ[، ّعلى ّالشرع ّدل ّالتي ّالضرورية ّالكلية ّالحضارية ّالقيم ين

واعتبارها؛ّّوجاءتّاإلشارةّإليهاّفيّقصةّذيّالقرنين؛ّقيمّالصالحّالعمراني،ّبمفهومهّالواسع،ّوتقصدّبهّ

الدراسةّحفظّنظامّالعالم،ّوضبطّتصرفاتّالجماعاتّواألقاليم،ّعلىّوجهّيحفظّمصالحّالجميع،ّويرعىّ

ّالك ّسخرهّهللاّلخلقهّمنّالمقاصد ّالتيّتشتملّعلىّكلّما ّالجامعة، ّالوجودية ليةّاإلسالمية،ّوالمصلحة

بحار،ّوأرضّوجبال،ّومعادن،ّوطبيعة،ّمماّيتصارعّعليهّالناسّفيّواقعناّالمعاصر،ّولوّتتبعناّآياتّ

                                                 

ّسميرّّ-1 ّهشام ّت: ّالقرآن، ّألحكام ّالجامع ّاألنصاري، ّفرح ّبن ّبكر ّأبي ّبن ّأحمد ّبن ّهللاّمحمد ّعبد ّأبو القرطبي،
ّ.11/48م،2003ّهـ،1423ّالبخاري،ّدارّعالمّالكتب،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّالرياض،ّ
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اَّله ِّفىّاأَلْرِضَّوآَتْيَناه ِّمنِّإنَّاَّمكَّنَّّّالتسخيرّفيّالقرآنّالكريم،ّلوجدناّأنهاّكثيرةّجدا ،ّمنهاّقولهّتعالى:﴿

َّسَببا ﴾] َّشْىٍء ّاألنعام:﴿84الكهف:ّك لِ  ّتسخير ّفي ّتعالى ّوقال َّوِمْنَهاّّ[، ْم َّرك وب ه  َّفِمْنَها ْم َّله  َوَذلَّْلَناَها

ّالمعاصرّمنّجراءّالتفاعل72ّيس:َّيْأك ل وَن﴾] ّإلىّغيرّذلكّمنّاآليات،ّفماّيحصلّاليومّفيّواقعنا ,]

صحيحّمعّالكون،ّوماّتعانيهّالبشريةّمنّتلوث،ّومجاعات،ّوفقر،ّوتهديدّبنفادّالمسخراتّاإللهية،ّغيرّال

ّالدمارّالشامل ّأسلحة ّّ-واستخدام ّالمادية ّاالقتصادية ّالفلسفيّللنظرية تحتّشعارّقهرّّ–حسبّالبناء

ّوأنّالسلطانّهوّالطبيعة،ّإنماّيعبرّعنّجهلّالناسّبمقاصدّالشارعّالحكيم،ّّومنها؛ّمردّالحاكميةّهلل

ْبر ا﴾]ّالذيّيقيمّحكمّهللاّوينفذهّفيّالعباد،ّّقالّتعالى:﴿ َّأَحْطَناِّبَماَّلَدْيِهّخ  [،ّكما91ّالكهف:َّكَذِلَكَّوَقْد

َقاَلَّهَذاَّرْحَمٌةِّمْنَّربِ يّّمنّواجبهّأنّيحكمّبينّالناسّبالعدل،ّوبذلكّتحفظّلَلمةّمقاصدهاّالضرورية؛﴿

َّوعّْ َّجاَء َّربِ يَّحقًّا﴾]َفِإَذا َّوْعد  َّوَكاَن َّدكَّاَء َّربِ يَّجَعَله  ّالتيّدلتّعلىّحفظّالدينّوالنفس98ّالكهف:ّد  ،]

ّموضوعّ ّفي ّغرضين ّتؤدي ّاألخيرة ّالكلية ّفهذه ّالكون، ّحفظ ّعلى ّدلت ّكما ّوالنسل، ّوالمال والعقل

ّوالبن ّالبشري، ّالعمران ّقوام ّالكون ّلخيرات ّالمادي ّالتسخير ّجانبهّاالستخالفّاألول: ّفي ّالحضاري اء

ّقالّتعالى:﴿ َّفَأِعين وِنيِّبق وٍَّة﴾]ّالمدنيّوالمعاشي، َّربِ يَّخْيٌر َّمكَّنِ يِّفيِه َّما ّيمكنَّّقاَل ّما الكهف:[؛ّوهذا

ّرايةّ ّحمل ّالذي ّالشكور ّوالعبد ّالعادل، ّوالحاكم ّالصالح ّالرجل ّذلك ّالقرنين؛ ّذي ّقصة ّمن استلهامه

بينّالعلمّواإليمانّوالعملّالصالح،ّفماّلقيّأمةّوالّمرّبمدينةّإالّدانتّاإلصالح،ّبعدّأنّجمعّهللاّلهّ

ِّفيَّعْيٍنَّحِمَئٍةَّوَوَجَدّّلسلطانه،ّودخلتّفيّطاعته،ّقالّتعالى:﴿ ْمِسَّوَجَدَهاَّتْغر ب  َحتَّىِّإَذاَّبَلَغَّمْغِرَبّالشَّ

ْلَناَّياَّذاّاْلَقْرَنْيِنِّإمَّاَّأْنّت عَّ اّق  ِّعْنَدَهاَّقْوم  ْسن ا،َّقاَلَّأمَّاَّمْنَّظَلَمَّفَسْوَفّن َعذِ ب ه ّث مَّّي َردُّ ذِ َبَّوِإمَّاَّأْنَّتتَِّخَذِّفيِهْمّح 

ّلَّ ْسَنىَّوَسَنق ول  ّاْلح  َّجَزاء  َّفَله  ا َّوَعِمَلَّصاِلح  َّآَمَن َّمْن َّوَأمَّا ّن ْكر ا، َّعَذاب ا َّفي َعذِ ب ه  ّي ْسرّ ِإَلىَّربِ ِه َّأْمِرَنا ِّمْن ّا﴾]ه 

ّالشيخ87ّ-86الكهف: ّيقول ّعنه، ّصد ّمن ّومنهم ّأجابه، ّمن ّفمنهم ّاإليمان ّإلى ّالدعوة ّلهم ّفقدم ،]

الشعراويّرحمهّهللا:ّ"وأولّماّيجبّأنّيهتمّبهّكلّم مكَّنّفيّاألرض،ّبعدّتوليدّالطاقةّمنّاألسباب،ّهوّ

ياةّفيّالدنيا،ّأماّفيّاآلخرةّمعاقبةّالظالمّلتستقيمّاألمورّبالضربّعلىّيده،ّوفيّهذاّإصالحّلحركةّالح
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فللظالمّعذابّآخر،ّذلكّأنّالذينّيعيثونّفسادا ّفيّاألرضّالّيمكنّأنّنتركهمّلعذابّاآلخرة؛ّألنهمّالّ

ّفيّالمجتمعّالّ ّوالفساد ّاألرضّفسادا ، ّلمَلوا ّنضربّعلىّأيديهم؛ ّولم ّولوّتركناهم؛ ّ يؤمنونّباآلخرة

ْسن ا،ّّ،ّقالّتعالى:﴿1كله"يصيبّالمفسدّفقط،ّولكنّيكتويّبهّالمجتمعّ ِإمَّاَّأْنّت َعذِ َبَّوِإمَّاَّأْنَّتتَِّخَذِّفيِهْمّح 

َّمْنَّآَمنَّ َّعَذاب اّن ْكر ا،َّوَأمَّا َّفي َعذِ ب ه  ِّإَلىَّربِ ِه ّي َردُّ ّث مَّ َّفَسْوَفّن َعذِ ب ه  َّمْنَّظَلَم َّجَزاء َّقاَلَّأمَّا َّفَله  ا َّوَعِمَلَّصاِلح 

ْسَنىَّوسَّ َّله ِّمْنَّأْمِرَناّي ْسر ا﴾]اْلح  [،ّأي:ّأنهّقدّأخذّتفويضا ّبأنّيقيمّاألمرّفيّهؤالء87ّ-86الكهف:َّنق ول 

ّالجزاءّالحسن؛ّوَمْنّأساءَّيْلقىّالعقاب،ّ الناس،ّفأقامهّعلىّأساٍسّمنّالثوابّوالعقاب؛ّفَمْنّأحسَنَّفَله 

ّلسالمةّحركةّالحياةّمنّبَّ ّنجدّعذابّالدنياّضروريا  ْطشَّمْنّالّيؤمنونّباهلل،ّولذلكّنجدّالحقّوهكذا

ْمَّعَذاٌبِّفيّالحياةّالدنيا﴾] [،ّفقولهّ:﴿َّفَسْوَفّن َعذِ ب ه ّ﴾]ّالكهف:34ّالنحل:ّسبحانهّيقولّبعدّذلك:﴿ّلَّه 

ّي ؤمنون87ّّ ّال ّالذين ّحتىّعند ّواستقامتها، ّالحياة ِّحْفظّميزان ّبه ّوَمن وط ّفيّاألرض، ن ّم مكَّ ّألنه [؛

ّّو ّفيّاألرضّباآلخرة، ّوعاثوا ّعلىّالناسّحياتهم، ّألفسدوا ّإلىّاآلخرة ّالعذابّعنّهؤالء ْرنا ّأخَّ ّفلو إال

ي عرِبدونّوي فِسدون،ّولذلكّالّيموتّظلومّفيّالكونّحتىّينتقَمّهللاّمنه،ّويذيقهّعذابّالدنياّقبلّعذابّ

ّأْنّيراهّالمظلومّليعلمّأنّعاقبةّالظلمّوخيمة،ّفيّحينّأن المظلومّفيّرعايةّهللاّوتأييدهّّاآلخرة،ّوالّب دَّ

ْلَناّ ّعليهّبالظلم:﴿ّق  هّهللاّللمظلومَّلَضنَّ ينصرهّبماّيشاءّمنّنعمهّوفضله،ّحتىّأنّالظالمّلوّعلمّبماّأعدَّ

ّالكهف:ّ ْسنا ﴾] ِّفيِهْمّح  َّأنَّتتَِّخَذ َّأنّت َعذِ َبَّوِإمَّآ ّالقرنينِّإمَّآ ّتفويضّلهّمنّهللا،ّوال86ّّياذا [ّإذن:ّفهذا

،ّوبهذاّيكونّذوّالقرنينّقدّأعلنّدستورهّفيّمعاملةّالبالدّالمفتوحة،2ّفوَّضّإالّالمأمونّعلىّالتصرُّفيّ 

التيّدانّلهّأهلهاّوسلطهّهللاّعليها،ّأعلنّأنّللمعتدينّالظالمينّعذابهّالدنيويّوعقابه،ّوأنهمّبعدّذلكّ

ماّيعرفهّالبشر،ّأماّالمؤمنونّالصالحونّفلهمّيردونّإلىّربهمّفيعذبهمّعذابا ّفظيعا ّ}ّنكرا ّ{ّالّنظيرّلهّفي

ّفالمؤمنّ ّالصالح، ّالحكم ّدستور ّهو ّوهذا ّوالتيسير، ّوالمعونة ّوالتكريم ّالطيبة، ّوالمعاملة ّالحسن، الجزاء
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ّيلقىّ ّأن ّيجب ّالظالم ّوالمعتدي ّالحاكم، ّعند ّالحسن ّوالجزاء ّوالتيسير ّالكرامة ّيجد ّأن ّينبغي الصالح

المحسنّفيّالجماعةّجزاءّإحسانهّجزاءّحسنا ،ّومكانا ّكريما ّوعونا ّوتيسيرا ؛ّالعذابّواإليذاء،ّوحينّيجدّ

ويجدّالمعتديّجزاءّإفسادهّعقوبةّوإهانةّوجفوة،ّعندئذّيجدّالناسّماّيحفزهمّإلىّالصالحّواإلنتاج،ّأماّ

العاملونّحينّيضطربّميزانّالحكمّفإذاّالمعتدونّالمفسدونّمقربونّإلىّالحاكمّمقدمونّفيّالدولة؛ّوإذاّ

الصالحونّمنبوذونّأوّمحاربون،ّثمّيرجعّكلّخيرّيحققهّهللاّعلىّيديهّإلىّرحمةّهللاّوفضلّهللا،ّوالّ

ّ.1ّينسىّوهوّفيّإبانّسطوتهّقدرةّهللاّوجبروته،ّوأنهّراجعّإلىّهللا

ّفيّ     ّفيواصلّمهمته ّذيّالقرنين ّالعادل، ّالصالحّوالحاكم ّذلكّالرجل فيسيرّسياقّالقرآنّفيّقصة

ّقالّتعالى:﴿ا َّلْمّّإلصالحّوالعمران، َّعَلىَّقْوٍم َّتْطل ع  َّوَجَدَها ْمِس ّالشَّ َّمْطِلَع َّبَلَغ َّحتَّىِّإَذا َّسَبب ا، َّأْتَبَع ث مَّ

ّ﴾]الكهف: ْبر ا ّخ  َّلَدْيِه ِّبَما َّأَحْطَنا َّوَقْد َّكَذِلَك ِّسْتر ا، وِنَها ّد  ِّمْن ْم َّله  ّبلغّأقصىّالشرق91ّ-89َنْجَعْل ّفلما ،]

هاّتطلعّعلىّقومّليسّلهمّماّيسترهمّالّمنّالبيوتّوالّمنّاللباس،ّبلّهمّحفاةّرعاةّالّيأوونّإلىّوجد

ّفنهضّبتلكّالبالدّ ّالتمدنّوالحضارة، ّوخلوّمنّكلّمظاهر ّمنّبداوة ّعليه ّهم ّلما ّمنّالعمارة، شيء

ّالعا ّواإلمام ّالراشد ّالحاكم ّرسالة ّألن ّالمتحضرة، ّاألمم ّبركب ّوألحقها ّبها، ّإصالحّوارتقى ّرسالة دل

ْبر ا﴾]ّوتعمير،ّونهوضّوتطوير،ّقالّتعالى:﴿ [،ّأيّأنّهللاّتعالى91ّالكهف:َّكَذِلَكَّوَقْدَّأَحْطَناِّبَماَّلَدْيِهّخ 

جعلّذاّالقرنينّمراقبا ّهلل،ّمحاطا ّبأنعمهّوعلمه،ّفمهماّبلغّمنّأصقاعّاألرضّفهوّتحتّسلطانهّخبيرا ّ

وامكاناتّتؤهلهّالرتيادّاألقطارّقائدا ّمظفرا ّوحاكما ّعادال ،ّألنّالعدلّبماّلديهّمنّمواهبّوملكات،ّوقدراّ

ّبينّالرعيةّسمةّمنّسماتّالحكمّالراشد.ّ

ثمّيأتيّفيّالسياقّالقرآنيّللقصةّبعدّأنّأصلحّهذهّالبالدّالبدائيةّونهضّبها؛ّتابعّمهمتهّإلىّبلدّّّّّ

ْيِنَّوَجَدّّالى:﴿آخرّليقومّبنفسّالرسالةّاإلصالحيةّالعمرانية،ّقالّتع دَّ َّأْتَبَعَّسَبب ا،َّحتَّىِّإَذاَّبَلَغَّبْيَنّالسَّ ث مَّ

ْفِسدّ  وَجّم  وَجَّوَمْأج  َّيْأج  ،َّقال واَّياَّذاّاْلَقْرَنْيِنِّإنَّ وَنَّيْفَقه وَنَّقْوال  اّاَلَّيَكاد  وِنِهَماَّقْوم  وَنِّفيّاأْلَْرِضَّفَهْلِّمْنّد 
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اَّعَلىّ َّلَكَّخْرج  َّأْجَعْلَّبْيَنكّ َنْجَعل  ا،َّقاَلَّماَّمكَّنِ يِّفيِهَّربِ يَّخْيٌرَّفَأِعين وِنيِّبق وٍَّة ْمَّسدًّ ْمَّأْنَّتْجَعَلَّبْيَنَناَّوَبْيَنه 

واَّحتَّىِّإَذاَّجَعلَّ َدَفْيِنَّقاَلّاْنف خ  َبَرّاْلَحِديِدَّحتَّىِّإَذاَّساَوىَّبْيَنّالصَّ ا،َّآت وِنيّز  ْمَّرْدم  َنار اَّقاَلَّآت وِنيّأ ْفِرْغّّهّ َوَبْيَنه 

َّربِ يَّفِإَذا ِّمْن َّرْحَمٌة َّنْقب ا،َّقاَلَّهَذا َّله  ّاْسَتَطاع وا وه َّوَما َّيْظَهر  َّأْن ّاْسَطاع وا ِّقْطر ا،َّفَما َّربِ يَّّعَلْيِه َّوْعد  َجاَء

َّربِ يَّحقًّا﴾] برّعنهاّالقرآنّبينّجبلينّشاهقينّ[؛ّوهيّمنطقةّكماّع98-92الكهف:َّجَعَله َّدكَّاَءَّوَكاَنَّوْعد 

وِنِهَما﴾؛ّأي:ّمنّدونّالسدينّومنّورائهما﴿َّّقْوَما ّ﴾ّأي:ّأمةّمنّالناسّ وعرين،ّقالّتعالى:﴿َوَجَدِّمنّد 

وَنَّيْفَقه وَنَّقْوال ﴾]الكهف:-سبحانهّ-لغتهمّالّتكادّتعرفّلبعدهمّعنّبقيةّالناس،ّولذاّقال [؛93ّ:﴿ّالََّّيَكاد 

ّه ّالّيكاد ّوالّيعرفّأي: ّفطنتهم، ّوقلة ّلغتهم ّلغرابة ّالناسّلهم، ّيقوله ّيفهمونّأوّيقرءونّما ّالقوم ؤالء

الذينّالّيكادونّيفقهونّّ-ماّيقولهّهؤالءّالقومّلهم،ّلشدةّعجمتهم،ّأي:ّقالّهؤالءّالقومّ-أيضاّ ّ-الناس

يأجوجّومأجوجّمفسدونّفيّّ،ّياّذاّالقرنينّإنّقبيلة1لذيّالقرنين،ّبعدّأنّتوسمواّفيهّالقوةّوالصالحّ-قوالّ 

َّبْيَنَناّ َّتْجَعَل ّعلىَّأن َّخْرجا  َّلَك َّنْجَعل  َّفَهْل ّتعالى:﴿ ّوقوله ّوالنهبّوالسلب، ّالفساد األرضّبشتىّأنواع

ا ﴾ّ] ْمَّسد  الكهف:[؛ّحكايةّلماّعرضهّهؤالءّالقومّعلىّذيّالقرنينّمنّعروضّتدلّعلىّثقتهمّفيهَّّوَبْيَنه 

َّلَكّوحسنّأدبهمّمعه،ّحيثّخاط بوهّبصيغةّاالستفهامّالدالةّعلىّأنهمّيفوضونّاألمرّإليه،﴿َّفَهْلَّنْجَعل 

علىَّأنَّتْجَعَلّّ[؛ّأي:ّفهلّنجعلّلكّمقدارا ّكبيرا ّمنّأموالناّعلىّسبيلّاألجرّ:﴿94الكهف:َّخْرجا ﴾]

ا ﴾] ْمَّسد  سدا ّيمنعهمّمنّالوصولّإلينا،ّّ[؛ّلكيّتقيمّبينناّوبينّقبيلةّيأجوجّومأجوج94الكهف:َّبْيَنَناَّوَبْيَنه 

كماّحكىّالقرآنّعنهّبماّيدلّعلىّقوةّإيمانهّوحرصهّّ-ويحولّبينناّوبينهم؟،ّوهناّيردّعليهمّذوّالقرنينّ

َّربِ يَّخْيٌر﴾] ِّفيِه َّمكَّنِ ي َّما َّقاَل ّفيقول:﴿ ّالباطل، ّقالّذو95ّالكهف:ّعلىّإحقاقّالحقّوإبطال ّأي: [؛

ليّمنّالرزقّوالمالّوالقوةّّ-تعالىّ-الّيكادونّيفقهونّقوال :ّإنّماّبسطهّهللاالقرنينّلهؤالءّالقومّالذينّ

ّفوفرواّ ّالسدّبينكمّوبينّيأجوجّومأجوج، ّليّفيّإقامة ّالذيّتريدونّأنّتجعلوه خيرّمنّخرجكمّومالكم

أي:ّ[[؛ّبسواعدكمّوبآالتّالبناءّ:﴿ّبقوةّ﴾؛95ّالكهف:ّعليكمّأموالكم،ّوقفواّإلىّجانبي:﴿ّّفأعينوني﴾]
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بكلّماّأتقوىّبهّعلىّالمقصودّوهوّبناءّالسد،ّيقولّسيدّطنطاويّفيّبناءّالردم:"ّأخذّيبنىّشيئا ّفشيئا ّ

حتىّإذاّساوىّبينّجانبيّالجبلينّبقطعّالحديد،ّقالّلهم:ّأوقدواّالنارّوانفخواّفيهاّبالكيران،ّوماّيشبههاّ

ّبه ّأمرهم ّما ّففعلوا ّوتليينها، ّالحديد ّمن ّالقطع ّهذه ّفيّلتسخين ّالنار ّتشبه ّالقطع ّحتىّصارتّتلك ،

ّصالبةّ ّلتزداد ّالحديد ّمن ّعلىّتلكّالقطع ّلكيّأفرغه ّمذابا ، ّليّنحاسا  ّقالّأحضروا ّوهيئتها، حرارتها

ومتانةّوقوة،ّوبذلكّيكونّذوّالقرنينّقدّلبىّدعوةّأولئكّالقومّفيّبناءّالسد،ّوبناهّلهمّبطريقةّمحكمةّ

ّالعقالءّفيّتقوي ّاهتدىّبها ّوالمبانيّفيّالعصرّالحديث"سليمة، ّالحديد َّبْيَنك ْم1ّة ّقالّتعالى:﴿َّأْجَعْل ،

ْمَّرْدم ا﴾] [؛ّهمّطلبواّمنهّسدا ،ّولكنّمنّشدةّإخالصهّومعرفتهّبفنونّالعمارةّوتقنياتها،95ّالكهف:َّوَبْيَنه 

نّكلّمكروه،ّبنىّلهمّردما ّأمتنّوأقوىّمنّالسد،ّألنّمنّواجبّالملكّالعادلّأنّيصونّالخلقّوالبالدّم

ّإالّفيّالعصرّ ّنعرفها ّلم ّعلمية ّإلىّحقيقة ّهنا ّوتعالىّلفتنا ّفاهللّسبحانه ّويتقنها، وأنّيحسنّالصنعة

الحديث،ّفالسدّإذاّكانّكلهّمنّمادةّصلبة؛ّيتعرضّلالنهيارّإذاّماّجاءتّهزةّأثرتّفيّكلّجوانبه،ّأماّ

نتصفّوجزءّثالث،ّثمّرابع،ّويفصلّإنّكانّهناكّجزءّمنّبناءّصلبّعلىّالحافة،ّوجزءّصغيرّفيّالم

ّجزءّردمّمنّترابّفالردمّفيهّتنفساتّبحيثّيمتصّالصدمة،ّوهيّنفسّفكرةّاإلسفنجّالتيّنحيطّ لٍ  بينّك 

بهاّاألشياءّالتيّنخافّعليهاّمنّالكسرّلنحفظها،ّفلوّأنّالصندوقّمنّالخشبّأوّالحديدّأوّأيّمادةّ

هّباألرضّصدمةّقوية،ّولكنّإذاّأحطناهّبوسادةّمنّصلبةّلتحطمّالشيءّالموضوعّفيهّبمجردّاصطدام

ّوأوثق،2ّاإلسفنجّفهيّتمتصّالصدمات ّالسد ّمن ّأكبر ّوهو ّمتين  ّوحجاٌب ّحصيٌن ّحاجٌز ّالردم ّألن ،

ّربي﴾] ّمن ّرحمة ّهذا ّذي98ّالكهف:ّقال:﴿ ّسيرة ّمن ّالحلقة ّهذه ّتنتهي ّوبذلك ّقطب:" ّسيد ّيقول ،]

كنهّهللاّفيّاألرض،ّوييسرّلهّاألسباب؛ّفيجتاحّاألرضّشرقا ّالقرنين،ّالنموذجّالطيبّللحاكمّالصالح،ّيم

ّالمادي،ّ ّللمغنم ّوسيلة ّالفتوح ّمن ّيتخذ ّوال ّيتبطر، ّوال ّيطغى ّوال ّيتكبر، ّوال ّيتجبر ّال ّولكنه وغربا ؛
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ّفيّ ّأهلها ّيسخر ّوال ّالرقيق؛ ّمعاملة ّالمفتوحة ّالبالد ّيعامل ّوال ّوالجماعاتّواألوطان، ّاألفراد واستغالل

ماعه،ّإنماّينشرّالعدلّفيّكلّمكانّيحلّبه،ّويساعدّالمتخلفين،ّويدرأّعنهمّالعدوانّدونّأغراضهّوأط

مقابل؛ّويستخدمّالقوةّالتيّيسرهاّهللاّلهّفيّالتغييرّواإلصالح،ّودفعّالعدوانّوإحقاقّالحق،ّثمّيرجعّكلّ

قدرةّهللاّوجبروته،ّوأنهّخيرّيحققهّهللاّعلىّيديهّإلىّرحمةّهللاّوفضلّهللا،ّوالّينسىّوهوّفيّإبانّسطوتهّ

[،ّّوآخرّالدروسّوالعبرّالمستفادةّمنّقصةّذي98ّالكهف:ّهذاّرحمةّمنّربي﴾]ّ،:﴿1راجعّإلىّهللا"

التسخيرّالسننيّوماّيشتملّعليهّ آية القرنين،ّوالتيّنطويّبهاّصفحاتّالقصة،ّونختمّبهاّتأمالتها؛ّهي:

تباركّوتعالىّيرجعّاألمرّإليهّأوال ّوآخرا ،ّقالّتعالى:﴿َّفِإَذاّمنّآيات،ّوسنن،ّوقوانينّدالةّعلىّأنهّالحقّ

َّربِ يَّحقًّا﴾] َّربِ يَّجَعَله َّدكَّاَءَّوَكاَنَّوْعد  [؛ّيعنيّأنّاألمرّكلهّهللّفإذاّدناّمجيءّيوم98ّالكهف:َّجاَءَّوْعد 

ّوك ّباألرض، ّمسوا  ّمبسوطا  ّأيّمدكوكا  ّدكا ، ّانبسطّمنّبعدّالقيامة،ّوشارفّأنّيأتيّجعلّالسد لّما

ارتفاعّفقدّاندك،ّنطقا ّبالحكمةّألنهّيعلمّأنّكلّحادثّصائرّإلىّزوال،ّوألنهّعلمّأنّعمال ّعظيما ّمثلّ

ّذلكّالّيتسنىّفيّبعضّأزمانّانحطاطّ ذلكّيحتاجّإلىّالتعهدّوالمحافظةّعليهّمنّاالنهدام،ّوعلمّأن 

ّذيّسلطان ّالقرنينّوهوّالرجلّالصالحّأْنّيسندّالنعمةّّ،ّلمَّيف ت2ّْالمملكةّالذيّالّمحيصّمنهّلكل  ذا

إلىّالمنعمّاألول،ّوأْنّيعترفّبأنهّمجردّواسطةّوأداةّلتنفيذّأمرّهللا:﴿َّقاَلّهذاَّرْحَمٌةّمِ نّرَّبِ يَّفِإَذاَّجآَءّ

َّربِ ي﴾]ّالكهف:ّ ماتّالتيّمنحنيّهللاّإياها،ّواستعملتهاّفيّخدمةّعب98َّوْعد  ّالمقوِ  اده،ّ[؛ّألننيّأخذت 

فالفكرّمخلوقّهلل،ّوالطاقةّوالقوةّمخلوقةّهلل،ّالموادّوالعناصرّفيّالطبيعةّمخلوقةّهلل،ّإذن:ّفماّليّأنّ

َّربِ يّ﴾]ّالكهف:ّ ّكذاّوكذا؟ّثمّيقولّتعالىّ:﴿َّفِإَذاَّجآَءَّوْعد  [ّأي:ّاآلخرةّ:﴿َّجَعَله 98ّّأقول:ّأناّعملت 

دّومتانتهّباقيةّخالدة،ّإنماّهذاّعملّللدنياّّ[؛ّفإياكمّأنّتظنواّأن98َّدكَّآَءّ﴾]ّالكهف:ّ صالبةّهذاّالسَّ

ّوالّ ّبه ّيغترون ّذلكّلكيّال ّباألرض، ّوسو اه ّهللاّدكا  ّجعله ّوالقيامة ّهللاّباآلخرة َّوْعد ّأتى ّفإذا فحسب،
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ّومناعةّ ّم ستذل ينّم ستضعفينّليأجوجّومأجوج،ّوكأنهّيعطيهمّرصيدا  ّكانوا ّأْن يتمردونّعلىّغيرهمّبعد

َّربِ يَّحق ا ّ﴾]ّالكهف:ّّتقيهم ّّ.[؛ّأيّواقعا ّالشكّفيه98ّالطغيانّبعدّاالستغناء:﴿َّوَكاَنَّوْعد 

والتحقيقّاألخيرّفيّمسألةّذيّالقرنينّوبناءّالسدّنستلهمّمنهاّأنّللكونّدورّأساسيّوضروريّفيّّّّّ

ّأمر،ّفإنهمّهدايةّالناسّإلىّالحقّجلّوعال،ّوالناسّعندماّالّيحافظونّعلىّالكونّوالّيسخرّو نهّكما

سيهلكون،ّوماّتلوثّالبيئةّالحالي،ّونفادّالطاقة،ّوأسلحةّالدمارّالشامل،ّالتيّتهددّجميعهاّبهالكّالنسل،ّ

ّالشرعّعلىّ ّالتيّدل ّالكون، ّكلية ّ ّعلىّقيم ّالمحافظة ّعدم ّعلىّأزمة ّالدالة ّالمظاهر ّمن إالّمظهر

 .1ّاتهمّالماديةّوالمعنويةاعتبارها،ّإذّبدونهاّستضيعّكلّمصالحّالناسّالخاصةّبحي

     ّ ّقولـه ّالباحثون، ّيدركه ّما ّقل ّالميدان، ّفيّهذا ّالداللـة ّنبويّعظيم ّقامتّّ:)وهناكّتوجيه إن

ّفليغرسها( ّأنّنستلهمّمن2ّالساعةّوفيّيدّأحدكمّفسيلةّفإنّاستطاعّأنّالّتقومّحتىّيغرسها .ّفيمكننا

فظةّعليها،ّواالهتمامّبالمرافقّالعامة،ّوإصحاحّالبيئة،ّالحديثّإشارةّواضحةّإلىّاستدامةّالتنمية،ّوالمحا

وعمارةّالكونّوإصالحه،ّوكلّمقاصدّالشارعّفيّالكتاب،ّوالكونّواألنفس،ّوكلّماّوضعّلتحقيقّمصالحّ

العبادّفيّالدارين،ّوبهّيحصلّاالستخالفّالذيّوجدّالبشرّمنّأجلهّأصال ،ّوماّيمكنّأنّيمثلّمنهجا ّّ

تقيما ّعلىّالطريقة،ّوهذاّماّتؤكدهّالرؤيةّالكليةّاإلسالميةّللوجود،ّالذيّينتهيّإلىّإصالحيا ّتغييريا ّمس

ّوحياتهّ ّشعوره ّفي ّأم ّوتفكيره؛ ّالعقلية ّنظرته ّفي ّسواء ّالتكاملية، ّووحدته ّالخلق ّإبداع ّفي الخالق،

َّدكَّّ َّجَعَله  َّربِ ي َّوْعد  َّجآَء َّفِإَذا بِ ي ّرَّ ّمِ ن َّرْحَمٌة ّهذا َّقاَل َّحق ا ﴾العملية،:﴿ َّربِ ي َّوْعد  َّوَكاَن ّآَء

َماَواِتَّواأَلْرِضّّفتتصفّنظرتهّبالالنهائيةّوالخلودّواألخالقية،ّقالّتعالى:﴿ّ[؛98]الكهف: ِّفيَّخْلِقّالسَّ ِإنَّ

ا اَّوق ع ود  وَنَّّللاََِّّقَيام  وَنِّفيَّّواْخِتالِفّاللَّْيِلَّوالنََّهاِرّآلَياٍتّألوِليّاألْلَباِب،ّالَِّذيَنَّيْذك ر  ن وِبِهْمَّوَيَتَفكَّر  َوَعَلىّج 

َّعَذاَبّالنَّاِر﴾] َّفِقَنا ْبَحاَنَك َّباِطالّس  َّخَلْقَتَّهَذا َّما َماَواِتَّواأَلْرِضَّربََّنا [،191ّ-190آلّعمران:َّخْلِقّالسَّ

                                                 

ّهـ،ّص.121ّ،1428سعادّرحائم،ّالحضارةّاإلسالميةّجذورّوامتدادات،ّكتابّاألمة،ّقطر،ّعددّ-1
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ّوالرح ّوالتكافل ّواإلخاء، ّوالعدل ّوالحق ّالخير ّقيم ّفي ّالفطرية ّالنزعات ّتلك ّعن ّوتجسد ّتبرز مةّالتي

ْنَكِرَّواْلَبْغِيّّوالسالم،ّقالّتعالى:﴿ ِّباْلَعْدِلّواإلحسانَّوِإيَتاِءِّذيّاْلق ْرَبىَّوَيْنَهىَّعِنّاْلَفْحَشاِءَّواْلم  َّّللاَََّّيْأم ر  ِإنَّ

وَن﴾] َّتَذكَّر  َّلَعلَّك ْم ْم نى،ّ[،ّوالتيّمنّدونهاّالّيعودّللوجودّوالحياة،ّوالّلنظامهّالبديعّمع90النحل:َّيِعظ ك 

ّالذيّتخفىّعلىّ ّاآلخر ّوبذلكّالعالم ّاألخرى، ّتتضمنّاإليمانّباهللّوبالحياة ّالغيبية ّاإلسالم فإنّنظرة

ّسننهّ ّله ّالمحسوس، ّالكون ّعالم ّالشهادة ّفعالم ّالمحسوس، ّبالعالم ّصالته ّبل ّوسننه ّحوادثه حواسنا

َّدكَّّ َّجَعَله  َّربِ ي َّوْعد  َّجآَء َّفِإَذا ّحوادثه،﴿ ّتنظم ّالتي ّحاستيّّ[؛98الكهف:ّآَء﴾]وقوانينه والحواسّخاصة

السمعّوالبصر،ّوسائلّلمعرفتهّمستعينةّبالعقل،ّوهوّفيّهذاّيتفقّمعّالنظرةّالعلميةّالتيّتخضعّالكونّ

َِّتْبِديال َّولَّّوتستنتجّقوانينهّوسننه،ّقالّتعالى:﴿ نَِّةَّّللاَّ ِليَنَّفَلنَّتِجَدِّلس  نََّةّاألوَّ وَنِّإالَّّس  نَِّةَّفَهْلَّينظ ر  نَّتِجَدِّلس 

[﴾ّ َّتْحِويال  ِ ّاإلجمالية90ّفاطر:َّّللاَّ ّمعرفته ّالغيبّفطريق ّعالم ّوأما ّوتكتشفّأسراره، ّحوادثه ّوتربط ،]

العقل،ّولكنهّوحدهّالّيستطيعّأنّيهتديّفيّمجاهله،ّوالّبدّمنّاالستعانةّبملكةّالروحّعنّطريقّهدايةّ

ّ.1ّالوحيّوالنبوةّوالكشفّالروحي

النظرةّالماديةّفيّالوجودّواإلنسانّوالمجتمعّإلىّهللاّالخالقّالبديع،ّالذيّهوّالمثلّاألعلىّّإنّتجاوزّّّّ

ّفيّ ّوالّسيما ّكبيرا  ّيرتفعّباإلنسانّفيّنظرتهّوسلوكهّارتفاعا  ّّوبهذا الكاملّللكونّواإلنسانّالناقصين،

علىّالخيارّوحريةّاختيارّّخلقهّوغاياته،ّوفيّاستخالفّاإلنسانّوتكريمهّبالقدرةّعلىّالتصرف،ّوالقدرة

ّلحاجاته،ّ ّواالستجابة ّالطيبة، ّالحياة ّلتحقيق ّاإلعمارية ّاإلنسان ّمسؤولية ّمن ّذلك ّيستتبع ّوما القرار،

،ّوفيّكلّذلكّيقولّكماّحكى2ّوالسموّبهّفيّمعارجّالقيمّفيّصنعّالخيرّوطلبّالحقّوإبداعّاإلعمار

ّمِ نّرَّب ِّ َّرْحَمٌة ّهذا ّالقرآنّالكريم:﴿َّقاَل َّربِ ي﴾]عنه َّوْعد  َّجآَء ّالتي98ّالكهف:ّيَّفِإَذا ّالنظرة ّوأنّهذه ،]

قدمهاّاإلسالمّإلىّالعالمّتركتّآثارا ّعميقةّفيّمجرىّالتاريخّالبشري،ّوليستّالقضيةّأنّاإلسالمّنقلّ
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ّفإنّعلمّ ّأعمقّمنّذلكّبكثير، ّفالقضية ّإلىّشكلّآخر، ّالعبادة بعضّالشعوبّمنّشكلّمنّأشكال

فيّواقعّاألمة،ّيحققّعمارةّالكونّّوّمستوحىّمنّالوحيّقرآنا ّوسنة،ّوكماّطبقهّالنبيالعمرانّكماّه

ّقالّ ّوالنشأة، ّالخلق ّوحدة ّعلى ّكذلك ّيؤكد ّمثلما ّمنزلته، ّوعلو ّالعلم ّقيمة ّبتأكيد ّاالستخالف، ومهمة

َّوأ ْنَثىّّتعالى:﴿ َّذَكٍر ِّمْن َّخَلْقَناك ْم ِّإنَّا ّالنَّاس  َّأيَُّها َِّيا َّّللاَّ ِّعْنَد َّأْكَرَمك ْم ِّإنَّ ِّلَتَعاَرف وا َّوَقَباِئَل ع وبا  ّش  َوَجَعْلَناك ْم

َّوَفْخَرَهاّ[،ّوقولّرسولّهللا13ّالحجرات:َّأْتَقاك ْم﴾] ّاْلَجاِهِليَِّة َّأْذَهَبَّعْنك ْمّع بِ يََّة َّقْد َّوَجلَّ َّّللاَََّّعزَّ :)ِّإنَّ

ِّرَجاٌلَّفْخَره ْمِّبَأْقَواٍمِّإنََّماّه ْمَّفْحٌمِّمْنَّفْحِمّّيقِِّباآلَباِءّم ْؤِمٌنّتقيَّوَفاِجٌرّشَّ َأْنت ْمَّبن وّآَدَمَّوآَدم ِّمْنّت َراٍبَّلَيَدَعنَّ

ِِّمَنّاْلِجْعاَلِنّالَِّتيَّتْدَفع ِّبَأْنِفَهاّالنَّْتَن( ّأَْهَوَنَّعَلىَّّللاَّ ّ.1َّجَهنََّمَّأْوَّلَيك ون نَّ

ازنةّإلىّالكون،ّالتيّتقومّعلىّأساسّاإلنسانّروحّوجسدّوعقلّووجدان،ّواإلسالمّبهذهّالنظرةّالمتّوّّّّ

،ّيتحققّاالستخالفّبتحقيقّقيمّإصالح2ّدينّودنياّوعقيدةّوشريعة،ّواإليمانّعلمّوعملّظاهرّوباطن

الكون،ّوعمارةّاألرض،ّوعليهّيرىّالباحثّأنّالتمسكّبقيمّاإلسالمّالحضارية،ّفيّواقعناّالمعاصر،ّهوّ

السبيلّالوحيدّإلىّتحقيقّحضارةّنافعة؛ّتشملّالعمرانّواالقتصادّوالسياسةّواالجتماعّوالتقدمّفيّسائرّ

العلومّوالمعارف،ّوترسخّالمعالمّاإلنسانيةّالنبيلة،ّمنّّقيمّالعدلّوالرحمةّواإلحسانّكماّفعلّذوّالقرنينّّ

والفضيلةّبينّكلّالناسّمنّمختلفّمعّالشعوبّالتيّبسطّعليهاّسلطانه،ّالتيّفنشرّاألمنّواالستقرارّ

،ّوبهذهّالرؤيةّالحضاريةّللقيمّيتحققّالتوافقّاالجتماعيّوالنهوضّالحضاري3ّاألعراقّواألجناسّوالعقائد

ّوالعمراني،ّفيّواقعناّالمعاصر.

 

 الخاتمة: النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج: 

                                                 

ّ(.8721(،ّمسندّأحمد،ّمسندّأبيّهريرة،ّ)5118أبوداود،ّفيّالسنن،ّبابّفيّالتفاخرّباألحساب،ّ)ّ-1
 .47م،ّص1990ّهـ،55،56ّ،1410ّأحمدّالمطيعي،ّعلمّالعمرانّوعلومّاإلنسان،ّمجلةّالمسلمّالمعاصر،ّّ-2
ّ.160سعادّرحائم،ّمصدرّسابق،ّصّ-3
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المستفادةّمنّأدبّالحوارّفيّالقصصّالقرآني،ّوخاصةّنختمّهذاّالبحثّبالعديدّمنّالنتائجّوالدروسّّّّّ

ماّركزتّعليهّالدراسةّمنّقصتينّفيّسورةّالكهفّهما؛ّقصةّموسىّمعّالخضرّعليهماّالسالم،ّوقصةّ

ّالباحثّ ّإليها ّتوصل ّالتي ّالنتائج ّمن ّالعديد ّفهناك ّالقرنين، ّذي ّالعادل ّالراشد ّوالحاكم ّالصالح الملك

ّويمكنّبيانهاّفيّاآلتي:

لتعريفّالمنهجيّلإلصالحّهوّتغييرّسلميّتدريجيّيبدأّبتغييرّأنماطّأوّقواعدّأوّأنظمةّعملّأوّاّ-1

ّيضمنّ ّعلىّتشخيصّمسبقّودقيقّبما ّالمؤسسيّبناء  ّالمجتمعيّأو ّأو سلوكّعلىّالمستوىّالفردي،

ّم ّويحد ّجوانبّالحياة ّكافة ّفي ّالنهوضّبالمجتمع ّويحقق ّالخلل، ّأو ّالقصور ّألوجه ّشاملة نّمعالجة

ّالفساد،ّوبذلكّكانّاإلصالحّعمال ّجماعيا ّيقومّعلىّالمشاركةّوليسّعمال ّفرديا .ّ

ّالتغييرّّ-2 ّتعبيرّعنّاضطراد ّأنه ّباعتبار ّنمطّالتغييرّاألصل، اإلصالحّفيّالمنهجّاإلسالميّهو

العالقةّبينّالناس،ّكسنةّإلهية،ّفهوّيتصفّباالستمرارية،ّكماّأنهّيعبرّعنّالمشاركةّكسنةّإلهيةّتضبطّ

مضمونهاّتبادلّالعلمّبمشكلةّمشتركةّثمّتبادلّالمعرفةّبحلولهاّالمحتملة،ّثمّتعيينّالقرارّالذيّيرىّكلّ

ّمشاركّأنهّالحلّالصحيحّللمشكلة.

دعاّاإلسالمّإلىّالتزامّالنقدّالموضوعيّالذيّيتجاوزّكلّمنّموقفيّالرفضّالمطلقّوالقبولّالمطلق،ّّ-3

قومّعلىّأخذّماّهوّحقّوصواب،ّّوردّورفضّماّهوّباطلّوخطأ،ّبعدّتقييدهّبمعاييرّإلىّموقفّنقديّي

ّموضوعيةّمطلقة،ّمتمثلةّفيّالنصوصّواألدلةّاليقينيةّالورودّالقطعيةّالداللة.

ّبالقصص،ّونبهّعقولّالناسّبلفتّأنظارهمّإلىّماّحدثّلَلممّّ-4 ّكبيرة  لقدّعنيّالقرآنّالكريمّعناية 

لكثيرّمنهاّعلىّوجهّالتفصيل،ّالّلمجردّالتسليّواالطالعّعلىّاألخبار،ّبلّتعتبرّتلكّالغابرة،ّوأوردّا

األحداثّالتاريخيةّمرآةّتتجلىّفيهاّسننّهللاّفيّخلقه،ّولهذاّفإذاّعرفّالناسّقصصّاألنبياءّوالرسلّمعّ

ّأقوامهم،ّواعتبرواّبهاّوأخذواّدروسهاّنجواّمنّالهالكّوالخسرانّالمبين.ّ
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ّفيّاآلتي:ّقصصّاألنبياء،ّوقدّجاءتّالقصّ-5 صّفيّالقرآنّالكريمّعلىّثالثةّأنواعّيمكنّحصرها

ّالدعوةّ ّومراحل ّمنهم، ّوموقفّالمعاندين ّهللاّبها، ّأيدهم ّوالمعجزاتّالتي ّقومهم، ّإلى تضمنتّدعوتهم

م،ّوتطورهاّوعاقبةّالمؤمنينّوالمكذبين،ّكقصصّاألنبياءّوالمرسلين،ّعليهمّجميعا ّأفضلّالصالةّوالسال

وقصصّتتعلقّبحوادثّغابرة،ّكقصةّأصحابّالكهف،ّوموسىّوالخضر،ّوقصةّذيّالقرنينّوغيرها،ّ

قصصّتتعلقّبالحوادثّالتيّوقعتّفيّزمنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم،ّكغزوةّبدر،ّوأ حد،ّّومنها

ّهذ ّالقصصّالقرآنيّعن ّوالّيخرج ّذلك، ّونحو ّواإلسراء، ّوالهجرة، ّواألحزاب، ّوتبوك، نين، ّاألنواعّوح  ه

ّّالثالثة.

ّماّّ-6 ّبينّالربعّوالثلثّوهذا ّالعزيزّتراوحّما ّالقصصّالقرآنيّشغلّمساحةّواسعةّمنّكتابَّّللا  إن 

يستدعيّالوقوفّوالبحثّعنّأهدافّالقصةّفيّالقرآنّالكريم،ّوالتيّيمكنّإيجازهاّفي:ّإيجادّاإلصالحّ

جّالصحيحةّللحياةّاإلنسانيةّالتيّعلىّأساسهاّالجذريّوالتغييرّالفاعلّللمجتمعات،ّمنّخاللّبيانّالمناه

يبتنيّهذاّالتغييرّواإلصالح،ّوخلقّالقاعدةّالمؤمنةّالواعيةّالقادرةّعليّتحملّأعباءّمسؤوليةّهذاّالتغييرّ

ّإمتاعا ) ّالطرق ّأفضل ّخالل ّمن ّالنفوس، ّفي ّالعقيدة ّوتعميق ّوإقناعا )ّواإلعمار، للعقل(،ّّّللعاطفة(

ّللجسد(.ّّوإشباعا )

ّواعتبارها؛ّّوجاءتّّ-7 نجدّأنّمنّبينّالقيمّالحضاريةّالكليةّالضروريةّالتيّدلّالشرعّعلىّحفظها

ّالواسع،ّ ّبمفهومه ّالعمراني، ّالصالح ّقيم ّالقرنين؛ ّذي ّقصة ّخالل ّالكهفّمن ّسورة ّفي ّإليها اإلشارة

ّ ّيحفظ ّوجه ّعلى ّواألقاليم، ّالجماعات ّتصرفات ّوضبط ّالعالم، ّنظام ّحفظ ّالدراسة ّبه مصالحّوتقصد

الجميع،ّويرعىّالمقاصدّالكليةّاإلسالمية،ّوالمصلحةّالوجوديةّالجامعة،ّالتيّتشتملّعلىّكلّماّسخرهّ

هللاّلخلقهّمنّبحار،ّوأرضّوجبال،ّومعادن،ّوطبيعة،ّمماّيتصارعّعليهّالناسّفيّواقعناّالمعاصر،ّوردّ

ِّإَلىَّربِ ِهَّفي َعذِ ب ه َّعَذاب اّن ْكر ا،َّوَأمَّاّالحاكميةّهللّتعالى،ّقالّتعالى:﴿َّّقاَلَّأمَّاَّمْنَّظَلَمَّفَسوّْ ّي َردُّ َفّن َعذِ ب ه ّث مَّ

َّله ِّمْنَّأْمِرَناّي ْسر ا﴾. ْسَنىَّوَسَنق ول  ّاْلح  اَّفَله َّجَزاء  َّمْنَّآَمَنَّوَعِمَلَّصاِلح 
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ّالعلمّوالمعرفّ-8 ّالكهفّلتعالجّقضية ّالتواضعّفيّجاءّأدبّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّفيّسورة ة،

طلبّالعلم،ّفيّقصةّموسىّمعّالخضرّعليهماّالسالم،ّوماّجرىّمنّاألخبارّالغيبيةّالتيّاطلعّعليهاّ

ّوقتلّ ّالسفينة، ّكقصة ّالخضر، ّبها ّحتىّأعلمه ّالسالم ّموسىّعليه ّيعرفها ّولم ّالخضر، ّالصالح العبد

لمسلمّوهوّعنصرّالعلم،ّذلكّألنّالغالم،ّوبناءّالجدار.ّكماّتبينّالقصةّعنصرا ّآخرّالّبدّأنّيتوفرّل

ّالعقيدةّ ّقضايا ّتعالج ّأنها ّكما ّويطغى، ّيضل ّأن ّمن ّنفسه ّعلى ّصاحبها ّيؤمن ّال ّعلم ّبدون العبادة

ّوالمعرفةّالغيبية،ّوإصالحّالبناءّوالعمران.

جاءّالحوارّفيّالقصصّالقرآنيّمنّخاللّمشاهدّسورةّالكهفّليعالجّكافةّجوانبّالحياةّالعقديةّّ-9

ّدعواتهمّوالفكرية ّفي ّوالمصلحون ّاألنبياء ّوانطلق ّوالسياسية، ّواالقتصادية ّواالجتماعية، ّواألخالقية ،

ّمعّ ّموسى ّقصة ّمن ّواضح ّهو ّكما ّبشري، ّإصالح ّكل ّأساس ّألنهما ّوالمعرفي ّالعقدي لإلصالح

ّالعدلّ ّذيّالقرنينّحيثّمكنّهللاّلهّفيّاألرضّفأقام الخضر،ّومنّخاللّالثالثّرحالتّالتيّجابها

ّحسان،ّوأصلحّاإلنسانّوبنىّالعمران.واإل

ّ

ّّ:ثانيًا: التوصيات

ّأماّأهمّالتوصياتّالتيّيريدّالباحثّأنّيتقدمّبها؛ّيمكنّحصرهاّفيّالنقاطّالتالية:ّّّّّ

ضرورةّالبحثّوالدراسةّفيّجوانبّمتعددةّمنّالقصصّالقرآنيّّالتيّلمّتجدّحظهاّمنهاّوخاصةّّ-1

ّالتيّاستهدفتّإصال ّوالتيّجاءتّلتعالجّقصةّأصحابّالكهف، ّأصحابّالجنتين، ّ ّوقصة حّالعقيدة،

ّقضيةّالغرورّوالتكبرّبسببّالثروةّوالمال،ّثمّقصةّآدمّوإبليس.

نوصيّكتابّالقصةّوالسيناريوهات،ّواألدباءّوالمسرحيينّوالفنانينّوالروائيين؛ّباالستفادةّمنّّأسلوبّّ-2

حيةّواألدبيةّالمختلفةّمنّأجلّإثراءّالساحةّالثقافيةّالحوارّفيّالقصصّالقرآني،ّفيّأعمالهمّالفنيةّوالمسّر

ّلَلمة.
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ّ

ّ

 المصادر والمراجع:

 أواًل: القرآن الكريم:

ابنّالقيم،ّمحمدّبنّأبيّبكرّأيوبّالزرعيّأبوّعبدّهللا،ّمدارجّالسالكينّبينّمنازلّإياكّنعبدّوإياكّ -

 م.1977ّ–ه1393ّبيروت،ّّ–العربينستعين،ّت:ّمحمدّحامدّالفقي،ّالطبعةّالثانية،ّّدارّالكتابّ

ابنّتيمية،ّتقيّالدينّأبوّالعباسّأحمدّبنّعبدّالحليمّبنّتيميةّالحراني،ّمجموعّالفتاوى،ّت:ّأنورّ -

 .http://www.al-islam.comم،ّموقعّاإلسالم،2005ّّهـّ/3ّ،1426ّّعامرّالجزار،ّطّ-البازّ

ّم.1997حمدّالطاهر،ّالتحريرّوالتنوير،ّدارّسحنونّللنشرّوالتوزيع،ّّتونس،ّابنّعاشور،ّم -

،2ّساميّبنّمحمدّسالمة،ّطّابنّكثير،ّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّعمرّبنّكثيرّالقرشيّالدمشقي،ّت: -

 م.1999ّ-هـ1420ّدارّطيبةّللنشرّوالتوزيع،ّ

محمدّحامدّالفقي،ّدارّالمعرفة،ّأبوّالحسينّابنّأبيّيعلى،ّمحمدّبنّمحمد،ّطبقاتّالحنابلة،ّت:ّ -

 بيروت.

أبوّسليمان،ّالرؤيةّالكونيةّالحضاريةّالقرآنية،ّعبدّالحميدّأحمدّالمعهدّالعالميّللفكرّاإلسالمي،ّدارّ -

 م.2009هـ،1،1430ّالسالم،ّط

ّالرحمنّفوازّ - ّأبوّعبد ّت: ّجامعّبيانّالعلمّوفضله، أبوّعمرّيوسفّبنّعبدّهللاّالنمريّالقرطبي،

 هـ.2003ّ-1424دارّابنّحزم،ّالطبعةّاألولىّّ-ي،ّّمؤسسةّالريانأحمدّزمرل

 م.1990هـ،55،56ّ،1410ّأحمدّالمطيعي،ّعلمّالعمرانّوعلومّاإلنسان،ّمجلةّالمسلمّالمعاصر،ّ -

http://www.al-islam.com/
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ّالجامعّالصحيحّالمختصر، - د.ّمصطفىّّالبخاري،ّمحمدّبنّإسماعيلّأبوّعبدهللاّالبخاريّالجعفي،

 م.1987ّ–ه1407بيروت،ّّ–ىّديبّالبغا،ّدارّابنّكثير،ّاليمامة،ّتعليقّد.ّمصطف3ديبّالبغا،ّط

ّأحمدّ - ّت: ّالترمذي، ّالصحيحّسنن ّالجامع ّبنّعيسىّأبوّعيسىّالترمذيّالسلمي، ّمحمد الترمذي،

 بيروت،ّبدون.ّ–محمدّشاكرّوآخرون،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي

(،11ّمجلةّتأصيلّالعلوم،ّالعدد)الحاجّمحمدّاألمينّبلهّاألمين،ّرؤيةّقرآنيةّحولّمفهومّاإلصالح،ّ -

 م.2016هـ،1438ّ

ّأبوّالفضلّ - ّالقرآن،ّت:ّمحمد ّالبرهانّفيّعلوم ّبنّعبدّهللاّبنّبهادر، ّبدرّالدينّمحمد الزركشي،

 م.1957هـ،1376ّ،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،1ّإبراهيم،ّط

 هـ.121ّ،1428سعادّرحائم،ّالحضارةّاإلسالميةّجذورّوامتدادات،ّكتابّاألمة،ّقطر،ّعدد -

ّالخرطوم،ّ - ّجامعة ّالسودان، ّالفلسفة، ّأستاذ ّالقرآن، ّفي ّاإلصالح ّمعنى ّخليل، صبري

Sabri.Khalil30@yahoo.com. 

 هـ.80ّ،1421السامرائي،ّنعمانّعبدّالرازق،ّنحنّوالحضارةّوالشهود،ّكتابّاألمة،ّقطر،ّعدد -

 م.1992هـ،1412ّ،ّدارّالشروق،ّبيروت،17ّظاللّالقرآن،ّطسيدّقطب،ّفيّ -

ّالمختارّالجكني،ّأضواءّالبيانّفيّإيضاحّالقرآنّبالقرآن،ّط - ّاألمينّبنّمحمد ،2ّالشنقيطي،ّمحمد

 م.1979هـ،1400ّ

ّوالسبعّ - ّالقرآنّالعظيم ّروحّالمعانيّفيّتفسير ّهللاّالحسينيّاأللوسي، ّابنّعبد شهابّالدينّمحمود

 .http://www.altafsir.comعّالتفاسير،ّالمثاني،ّموق

الطبري،ّمحمدّبنّجريرّبنّيزيدّبنّكثيرّبنّغالبّاآلملي،ّأبوّجعفر،ّتفسيرّالطبريّجامعّالبيانّ -

 م.2000ّ-هـ1420،ّمؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّلبنان،1ّفيّتأويلّالقرآن،ّّت:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّط

http://www.altafsir.comّ محمدّسيد،ّالتفسيرّالوسيط،ّموقعّالتفاسير،ّّطنطاوّي -

mailto:Sabri.Khalil30@yahoo.com
http://www.altafsir.com/
http://www.altafsir.com/
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ّاإلسالمي،ّ - ّللفكر ّالعالمي ّالمعهد ّالمعرفة، ّإسالمية ّمجلة ّوالعمران، ّاإليمان ّالنجار، ّالمجيد عبد

 م.1997هـ،1417ّّ،8العدد

الفخرّالرازي،ّمحمدّبنّعمرّبنّالحسينّالرازيّالشافعيّالمعروفّبالفخرّالرازيّأبوّعبدّهللاّفخرّّ -

 .د.تالدين،ّتفسيرّالفخرّالرازي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّّ

ّت:ّ - ّالقرآن، ّالجامعّألحكام ّبنّأبيّبكرّبنّفرحّاألنصاري، ّبنّأحمد ّأبوّعبدّهللاّمحمد القرطبي،

 م.2003هـ،1423ّدارّعالمّالكتب،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّالرياض،ّهشامّسميرّالبخاري،ّ

عامرّالجزار،ّّ-ابنّتيمية،ّتقيّالدينّأبوّالعباسّأحمدّبنّعبدّالحليمّبنّتيميةّالحراني،ّأنورّالباز -

 http://www.al-islam.com.ّم،ّموقعّاإلسالم،2005ّّ-هـ1426ّّ،ّدارّالوفاء،3ّط

مسلم،ّأبوّالحسينّمسلمّبنّالحجاجّبنّمسلمّالقشيريّالنيسابوري،ّالجامعّالصحيحّالمسمىّصحيحّ -

 د.ت.دارّاألفاقّالجديدةّـّبيروت،ّّ،مسلم،ّدارّالجيلّبيروت

،ّدارّالكتبّالعلمية،1ّالنسائي،ّّأحمدّبنّشعيبّأبوّعبدّالرحمنّالنسائي،ّسننّالنسائيّالكبرى،ّط -

ّ.م1991ّ–ه1411بيروت،ّ

 ولّديورانت،ّقصةّالحضارة،ّبيروت،ّلجنةّالتأليفّوالترجمةّوالنشر. -

http://www.al-islam.com/
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خصي ات الث   هاالش  ، بناؤها وعقرض   انوي ة في الققصص القرآني 

 

 كتور: مروان مصطفى ربايعة/ أستاذ مساعدالد  

طين -ربوي ة/ رام هللاة للعلوم الت  الكلي ة الجامعي    ِفلقس 

dr.marwanrabaya@hotmail.com 

ّ

 :الملخ ص

؛ّوهوّموضوعّجديٌرّبالدراسةّوالبحث؛ِّلماّفيهّمنّأسرارّّّّّ تتناولّهذهّالد راسة ّموضوَعّالَقصصّالقرآني 

البنائي ةّالفصاحةّوالجمالّواإلعجاز،َّلَفَتّأنظاَرّاألدباءّوالنُّق اد،ّقديم اّوحديث ا،ّولمّتتناوَلّجميعّالعناصرّ

خصي اتّالثانوي ةّفقط،ّ ةّالقرآني ة،ّفهوّموضوعّواسعّوعريض،ّولذا،ّكانتّالد راسةّمحصورة ّفيّالش  للِقصَّ

ّبداية ،ّإلىّمفهومّ خصي اتّالثانوي ةّفيّالَقصصّالقرآني،ّفتطرَّقِتّالدراسة  ّالش  ّبناَء راسة  َفَعَرضْتّهذهّالد 

ةّفيّاللغةّواالصطالح،ّومفهومّالِقصَّّ هاّالِقص  خصي ةّالثانوي ةّمنّحيثّأعداد  ّطبيعةّالشَّ ةّالقرآنية،ّودرست 

ّبشري ةّ خصي اتّالثانوي ةّوتنو عاتها: ّوواقعيَّت ها،ّوكذلكّتناولتّأسماَءها،ّوبحثْتّفيّأشكالّالشَّ وحضور ها

ّالم سطَّّ ّأو ّالجاهزة خصي ة ّالش  ّحيث  ّمن خصي ات ّالشَّ ّأنواَع ّكذلك، ّوَعَرَضْت ّوجمادات، حةّوحيوانية

ّ، ّالخارجي  ّالشخصي اتّالثانوي ة: ّأبعاَد ّأخير ا، ّتناولتّالدراسة ، َّثمَّ ّوِمْن ّالمستديرة، ّأو ّالن امية خصي ة والشَّ

.)ّ ّ)ّالنَّفسي  اخلي  ،ّوالد  ّواالجتماعي 

ّ

ّ

ّ
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Abstract 

     This study deals with the subject of Quranic stories; it is a subject worthy 

of study and research, because it contains the secrets of eloquence, beauty 

and miracles. It drew the attention of writers and critics, both ancient and 

modern, and did not deal with all the structural elements of the Qur'anic story. 

The study focused on the concept of the story in language and terminology, 

the concept of the Qur'anic story, and examined the nature of the secondary 

character in terms of numbers, presence and reality. The dimensions of the 

secondary characters: external, social, and psychological (internal) and 

psychological 

ّ

ّ

مة  المقد 

ّّّّّ ّالبالغي  حر ّالسِ  ّمن ّفيها ِّلما ّالقارئّوالم تلق ي؛ ّلدى ّوإثارة  َّجْذب ا ّاألدِب ّألوان ّأكثر ّمن ة  ّالِقصَّ ت َعدُّ

ّواألجناسّاألخرى،ّوهذاّماّوالفن ي،ّوِلماّا هاّباقيّاأللوانّاألدبي  ماٍت،ّالّنقول:ّتفتقد  شتملْتّعليهّمنّمقو 

دونّهذاّاللوَنّوي ْعلونّمنّشأنه،ّوهذاّماَّيرْوَنهّ ي فهمّمنّحديثّاألدباءّوالنُّق ادّعلىّسواٍء،ّفهمّطالماّي مج 

ّإلىّالَقصص ّتطرَّقوا ّما ّوإذا ّالبشري ة، ّالمعاصرة ة ّي ْسهبونّفيّإعالءّشأنها،ّّفيّالِقصَّ ّفنجدهم ، القرآني 

ّالَقصصّمنّالجمالّوالفصاحةّوالبالغة،ّوقدّاستأثرتّالِقصصّ َّيعنيهّهذا ّالحديثّعنها،ّوفيما وَبْسِط

ّأغوار ها،ّحت ىّ ،ّوالّت ْسَبر  القرآنيةّبكثيٍرّمنّالدراساتّواألبحاثّوالم صن فات،ّووجدواّفيهاَّمعين اّالَّيْنَضب 

ّمائةّبحٍثّودراسة.ّناهزتّعلى
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ة،ّوانجذاٍبّإلىّتلكّالَقصصّّّّّ ومنّخاللّاط العيّعلىّهذهّالدراسات،َّمَعّماّصاَحَبه ّمنّرغبَّةّم ِلح 

،ّوإنَّماّ زئي اتّالَقصصّالقرآني  ّالدارسينّلمّي ْفِردواّفيّتناولهم،ِّلج  فيّالكتابّالعزيز،ّفقدَّلفَتّانتباهيّأنَّ

ّالَقصصّالقرآن لُّهم ّج  ّوأغراضها،ّتناول ّوبالغتها ّمفهومها ّالحديثّعن ّفي ّوأسهبوا ، ّوتفصيال  ملة ّج  ي 

ّوهيّ ّمنها، ّالرئيسة ّدوَن ّالثانوية، خصي ات ّالشَّ ّتناول ّإلى َّفه ديت  ّكاملة، ّعناصَرها ا، ّأيض  ودرسوا

ّفيّإعانةّالبطلّالرئيسّفيّكشفّالفكرةّوالغرضّمن ّالكبير  ر  و  ّالدَّ ّشخصي اتّكثيرةّومتنو عة،ّكانّلها

ّموضوع اّ ّووجدتّفيه ها، ّوَعْرض  ّبناؤها خصي اتّالثانوي ة، ّالشَّ " ّلديَّ ّالدراسة ّوكانّعنوان الَقصصّكلِ ه،

ّالمصاحبةّ ّالشخصي ات ّتلك ّو رود ّلكثرة ّعريٌض، ّواسع ّموضوع ّبه ّوإذا ّوالدراسة، ّباالهتمام جدير ا

خصي ةّالرئيسة. ّللشَّ

متهّإلىّأربعةّمباحَثّت َغط يَّمْتَنّالدراسة،ّوتكشفّأهدافها،ّّّّ ّأنَّنيّقدّقسَّ وعندّتناوليّلهذاّالبحِثّوجدت 

ّبإيجاز،ّ ّعناصرها ّعن ثْت ّوتحد  ا، ّواصطالح  ّلغة  ة ّالِقصَّ ّتحديَد ّالدراسة  ّتناولِت ل: ّاألو  ّالمبحث وفي

ةّالقرآنية،ّوَتْبيانّالعالقةّوالتمازجّم ةّالمعاصرةّوالِقصصّالقرآني ة،ّوفيّالمبحثّومفهومّالِقصَّ اّبينّالِقص 

خصي اتّالثانوي ةّوواقعيَّتها،ّوأسماَءها،ّوفيّالمبحثّالثالِثّتطرَّقِتّالدراسةّ الثانيّتناولِتّالدراسة ّأعداَدّالش 

ّمن:ّبشري ةّوحيوانيةّوجمادات،ّوالحديثّعنّنوعيّالشَّّ خصي اتّالثانويةّوتنوَُّعها خصي اتّإلىّألوانّالشَّ

ّالم سطَّحة ّمنهاّأوّالجاهزة ،ّواآلخر:ّالشخصي ةّالنامية،ّأوّالم ستديرة،ّكماّهماّفيّع رفّالنُّق ادّ منّحيث 

ّ، ّواالجتماعيِ  ، ّالخارجيِ  ّالثالثة: ّالثانوي ة خصي ات ّالشَّ ّأبعاد ّعن ّالحديث  ّكان ّالرابع ّوفي واألدباء،،

ّ(،ّمعّإتباعّالبحثّبخا ّ)ّالنَّفسي  اخلي  ّالمصادرّوالمراجع.والد  ّتمةّكشفْتّأبرَزّالنتائج،ّيليهَّثْبت 

ّ

ّ

ّ

 المبحث األول: 
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ة لغًة واصطالًحا، وعناصرها، وتحديد القصة القرآنية، وتحديد الشخصي ة لغًة واصطالًحا:  تحديد القص 

َثّعنّمفّّّّ ّيقتضيّأْنّنتحدَّ ّدراسةّالشخصي اتّالثانويةّوتناوَلهاّفيّالَقَصصّالقرآنيِ  ةّفيّإنَّ هومّالقصَّ

ةّ ةّالقرآنيةّوِصَلتهاّبالقص  ّعلىّالقص  ّالكالم  اللغةّواالصطالح،ّوغيرّذلكّمنّتناوٍلّلعناصرها،ّومنَّثمَّ

ا؛ّألن هّمنّ ةّاألرضي ة،ّوماّيتبعّذلكّمنّحديٍثّعنّالمفهومّالشخصي ةّلغة ّواصطالح  البشري ة،ّأوّالقص 

ّصميمّالدراسة،ّوَلمِ ّشتاتها.

 : التحديد اللغوي  

ةّ)ّقصص(ّدالالٍتّومعانَيّكثيرة ،ّوكلُّهاّتقودّإلىّّّّّ ّلمادَّ ّالمعاجمّاللغويةّالمتنو عةّالن َظرّإلىّأنَّ َتْلفت 

وفّوالظُّف رّ...َّقَطَعه،ّ َعرّوالص  ّالشَّ ه:"ّ)ّقصص(:َّقصُّ معاٍنّقريبةّفيّالداللة،ّففيّلسانّالعربّماّنصُّ

:ّالقطع ،ّ...ّ)ّاللي ِ ّالَقص  ةّمعروفة،ّوي قال:ّ...ّوأصل  ّالِقصص،ّوالِقصَّ ّإذاَّقصَّ ِ ّالقاص  ِّفْعل  ث(:ّالَقصُّ

ّعلْيَكّأْحَسَنّالَقَصِص"ّ َّنق صُّ ةّيعنيّالجملةّمنّالكالم،ّونحوهّقول هّتعالى:"ّنحن  يوسف:ّّ{فيّرأسهِّقصَّ

ّأثَرهّشيئ اّبّ}3ّ ّالشيَءّإذاّتتبَّعت  عدّشيٍء،ّومنهّقولهّتعالى:"ّأْيّنبيِ نّلكّأحسَنّالبيان،ّويقال:َّقَصْصت 

يهِّ ّق صِ  ّألخِتِه ّبكسرّّ}11القصص:ّ{قالْت ّوالِقَصص  ، ّالمقصوص  ّالخبر  ّوالَقَصص  ...ّ ّاتَّبعيّأثره، أِي

ّالكالَم:َّحِفْظت ه." ت  ةّالتيّت كتب...ّوقالّأبوّزيٍد:َّتَقصَّ القاِف:ّجمع ّالِقص 
(1)ّ.ّ

ّالَقوَّّّّّ "ومنهّكماّيرىّصاحبّاللسان:"ّالِقصاص  ّبالج رح  ّبالقْتِلّأوّالجرح  ،ّوهوّالقتل  د 
،ّوهوّأْنّي فعلّ(2)

ّالقطعّ ّفيّمدلول: ّتنحصر ّأنَّها ّفنجد ّواستقصائها، ّالمعانيّالمختلفة َّبْسِط ّوعند ّفعَل. ّما ّمثَل بالفاعل

ملة،ّوالحكاية،ّوتتب عّاألخبارّونقلهاّبحذافيرها.ّّ ّوالحفظ،ّواتِ باعّاألثر،ّواألمرّوالكالمّوالج 

:ال  تحديد االصطالحي 

ِنّاألدباءّوالنُّق اد؛ّوذلكّّّّّ ا،ّمنَّلد  ةّاصطالح  افيّوالوافيّلمفهومّالقص  ّالش  ّالَحدِ  ليسّمنّاليسيرّتقديم 

ة،ّ َّمْنّيتصد ىّللقص  ٌد،ّفكلُّ ّقديمّحديٌثّمتجدِ  ّقدّتطوَّرّعبرّالعصورّواألزمان،ّوهوّفنٌّ ةّفنَّ ّالقص  ألنَّ

ّيّ  ّمنها، ّالحديثَة ا ّأوّوخصوص  ا ّأكانّقاصًّ ّبه،ّأوّحسَبّاجتهادهّورؤيتهّلها،ّسواٌء ا ّخاصًّ عطيّمفهوم ا



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

774 

ةّومفهوَمهاّوبناَءها،ّيجْدّكثير اّمنّالتعريفاتّالتيّالّنقولّ ا،ّومنّيتتب عّالمصن فاتّالتيّتناولتّالقص  ناقد 

فهاّمنّ وجهةّنظرهّككاتٍبّوم بدعّعنها:ّمختلفةّأوّمتناقضة،ّوإن ماّالّتأتيّواحدةّومتطابقة ،ّفالكاتبّي عرِ 

،ّوالناقدّينظرّإليهاّمنّزاويةّالخصائصّواألسلوبّوالبناء،ّوماّيستشفُّهّمنّ وخالقّلمثلّهذاّاللونّاألدبي 

قهّلها،ّفيضعّ ةّوتقني اتهاّالحديثة،ّورب ماّيكونّللمتلق يّوالقارئّرؤيةّتكشفَّفْهَمهّوتذو  تطو راتّبناءّالقص 

اّبه. اّخاصًّ َّحدًّ

ةّفيّع رفّاألدباءّوالنُّق اد،ّوعليه،ّفيرىّأحدّالدارسينّومعّذّّّّ ّمنّإيرادّتعريفّوتحديٍدّللقص  لك،ّفالّبدَّ

،ّمنسوجةّمنّمجموعّعناصَرّمتعاضدةّمتآلفةّ ٍ ة"ّقطعةّأدبي ةّفنِ ي ة،ّذاتّإيقاٍعّخاص  ّالِقص  يَنّأنَّ والقاص 

ّم ّمن ّولكن ّبها، ة ّالخاص  ّالجوهرية ّبالتفاصيل ّومآلها، ّوليسّمنّبَحَدثها ّمتمرِ سّمقتدر، ّكاتٍب نظور

ّأن هّ ّأم ّوعلىّالنحوّالمسرود، ةّفعال  ّإنّكانّحدثّالقص  ّفالّيهمُّ ، ،ّومنّبعد  ّأوّإخباريٍ  منظورّباحٍث

ّالبصيرةّ ّشروَطها ة ّالقص  ّتستكمل ّأنَّ ّالمهمُّ ّالواقع، ّفي ّحدثْت ّعديدة ّألحداث ّمماثل ّم تخي ل َحَدٌث

ّّّ(3)والمنطقي ة."

ّهذاّالتعريف؛ّالّلنقٍصّّّّّ ّأن نيّآثرت  ا،ّإال  ةّاصطالح  ّهناكّعشراِتّالتعريفاتّوالحدودّللقص  ورغَمّأنَّ

ةّوصاحبّتجربة،ّوالسببّاآلخرّ فيّغيرها،ّوإن ماّألنهّجاءّمنّكاتٍبّودارٍسّذيّخبرةّفيّكتابةّالقص 

ةّوأحداثهاّالتخي لّأوّاإلي حاء،ّأوّعدَمّمطابقةّالواقع،ّوهذاّالذيّالختياره،ّأنهّالّيشترطّفيّوقائعّالقص 

ّعدمّ ّأو ّالغابرة، ّأزمانها ّاألحداثّفي ّواقعية ّفي ّيختلفون ّفيَّقصصّالقرآن ّوالباحثين ّالدارسين جعل

ّمطابقتها.ّ

ّالمتابعةّّّّّ ّمنّحيث  ّاللغوي  ّوالتحديَد ّما ّتلتقيّإلىّحدٍ  ّأن ها ها،ّفنجد ةّوحد  ومنّخاللّالتعريفّللقص 

ّالمعانيّوالدالالت.والقطع ّوالحكايةّ  ّاالصطالحاتّاللغويةّواألدبيةّفيّتماس ِ ،ّوهذاّديدن  ّّوالكالمّالمنقول 

ّ

: ص القرآني   تحديد الققصق
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ةّوعناصرها،ّوعنّو رودّّّّ ناتّالقص  ّالَقَصِصي ةّالرائعة،ّومكو  كانّالشتمالّالقرآنّالكريمّعلىّالظاهرة

ّمجيئ ها،ّ ّإليه ّي قصد ّبما ، ّالَقَصصّالقرآني  رينّيتناولونّمفهوَم ّالم فسِ  َّجَعَل ّأْن ّالَقصص( ّبعينها) اللفظة

ّأن هّويشرحونّمرامَيهاّوأغراضها،ّوقدّربطواّبينّالمفهوَمْيِنّ ا،ّفورَدّعنّالزمخشري  للقصصّلغة ّواصطالح 

ّ...ّ ا هَّقَصص  ّالحديَثّيق صُّ ّبمعنىّاالقتصاص،ّتقول:َّقصَّ :ّعلىّوجهيِنّيكونّمصدر ا ّالَقَصص  قال:"

ْنَبِأّبهّوالم ْخَبِرّبهّ...ّوإنّْ ّفيّمعنى:ّالم  ّبمعنىّمفعول،ّكالنََّفضّوالَحَسِب،ّونحوه:ّالنََّبَأّوالَخَبر  أريدَّّفَعال 

ّعلىّأبدعّ ّعليَكّأْحَسَنّاالْقتصاص،ّوالمرادّبأحسِنّاالقتصاِصّأن هّاْقت صَّ َّنق صُّ ّفمعناه:ّنحن  المصدر 

لينّوفيّالتواريخ،ّوالّترىّاقتصاصهّ ت بّاألو  ّفيّك  ّهذاّالحديثّم قَتصٌّ طريقةّوأعجِبّأسلوٍب،ّأالّترىّأنَّ

ّأثَرهّإذاّفيّكتاٍبّمنهاّم قارب اّالقتصاصهّفيّالقرآنّ...ّ ّاشتقاقّالَقصص؟ّقلَت:ّمنَّقصَّ فإْنّقلَت:ِّممَّ

ِفَظّمنهّآية ّبعدّآية." ّالحديَثّيتَّبعّماّح  ّالذيّيق صُّ ّ(4ّ)اتَّبَعه،ّألنَّ

ّالَقَصص:ّفيّاإلعجازّّّّ ّبمجملهّوفحواه،ّفيقول:"ّوأحسن  ،ّبعدّأْنّأعادّكالَمّالزمخشري  ّالرازيُّ وي ضيف 

ّوالنُّّ ّوالِعَبر ّفيّوالبيان، ّولكْن ت بّالتواريخ، ّفيّك  ّيوسفّمذكورة ة ّوِقص  ّوالعجائبّوالفوائد، ّوالِحَكِم َكت،

ةّالقرآنية،ّبماّتوِحيهّعبارة:)ّ(،5ّ)القرآنّتختلف"ّ اّللِقصَّ مواّلناّتفسير اّومفهوم اّوحد  رينّقدّقد  ّالم فسِ  ونجدّأنَّ

ّالَقَصِص(ّوهوّمعن ىّلطيفّجميٌل.ّ ّأحسن 

ّتتبُّعّالخبرّولذا،ّفقدّتلقَّفَّّّّ ": رون،ّوقالّعنّالَقصصّالقرآني  ّأحدّالدارسينّالم حَدثينّماّأوردهّالمفس 

ّمنّ َتَخي لة" ّالم  ّليسّ"الرواية ّهنا ّالحَسن  ّفالَقَصص  ...ّ ّوخيال ّمبالغة ّدون ّوالحقيقة دق ّالصِ  ّوجه على

وايةّالمصنوعة"ّبمحاكاةّالواقع،ّوإن ماّهوّالتاريخ،ّوالخ ّالر  ّوحقيقةّماّكان،ّ...ّولذلكّالواقع،ّوليسّ" بر 

ّالصادقةّوهيّتقننّسَنَنّالتاريخّإلىّاليومّدونّأنّيطرأّعلىّتأثيرهاّوالعظمــــةّ فقدّعاشتّهذهّالِقَصص 

ّتغيير" ،ّوالّيستزل هّ(.6ّ)بهاّأيُّ ِّقَصَصّالقرآنّوَقَصَصــهّالّيأتيهّالباطـــل  ونخــل صّمنّهذهّالمقوالِتّإلـــىّأنَّ

ّوال ، ّالكلمةّّالخيال  ّاللغويّألصل ّالتحديَد ّفهموا ّهكذا ّـــ ّالمفسرون ّأِي ّـــ ّوهم ّشيٌء؛ ّالحقِ  ّعن ي بعده
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ّبصدقّ ّإال ّيأتي ّال ّالذي ّاألثر ّكتتب ع ّومقاييسه، ّوبميزانه ّبصدقه ّمرتبط ّالَقَصَص ّأنَّ روا ّفقر  وجذرها،

ّالمتبوع.

ة  عناصر القص 

ة،ّكماّيتناولهاّاألدباءّوالن قاد،ّتصّّّّ ّالقص  ويرّلقطاٍعّمنّالحياة،ّوالحياةّعلىّحقيقتهاَّحيِ ٌزّواسعّفيهّإنَّ

،ّوفاعلونّوأناٌسّيشتبكونّبأفكارهمّوطموحاتهمّوتطل عاتهمّواحتياجاتهمّالمختلفة،ّ وقائعّوحركاتّوأحداث 

ّيمكنّأنّتوِصَلّفكرَةّ ة  ّتتكاملّوتتوافرّحتىّتكونِّقص  ّعناصر  ّيستلزمّأْنّيكونّللعملّالقصصي  وهذا

ّتلكّّالكاتب ّعن ّالحديث ّفي ة ّالِقص  ّدارسو ّأْسَهَب ّوقد ّالقارئ. ّأو ّالمتلق ي ّإلى ّخاللها، ّمن ِ والقاص 

ّأوّ ّتجاهلها ّقاصٌّ ّحاول ّمهما ّمنها، ة ّقص  ّأي ة ّتخلو ّوال ّوبنائها، ة ماتّالقص  ّمقو  ّمن ّألنها العناصر؛

ّاستبعادّأحِدها.ّّّ

دثة ،ّوهيّمجموعةّمنّالوقائعّالجزئيةّمرتبطةّ،ّالحا(7)وأولىّتلكّالعناصر،ّكماّيوردهاّأحدّالدارسينّّّّ

رد،ّوهوّنقلّالحادثةّمنّ ،ّوهوّماّيمكنّأنّي سم ىّاإلطار،ّومنها،ّكذلك،ّالس  ٍ ومنظ مةّعلىّنحوّخاص 

ا،ّ ّوألوانه،ّونجد،ّأيض  رد،ّمهماّكانّالعملّاألدبي  صورتهاّالواقعةّإلىّصورةّلغوية،ّفاللغةّهيّطريقةّالس 

ّ ّصورتان: ّوله ّاإلطالق،ّالبناء، ّعلى ة، ّالِقص  ّعناصر ّأهمِ  ّومن ّالعضوي ة، ّوالصورة ّالبناء صورة 

ةّووقائعها،ّومنّخاللهاّيتفاعلّ خصي ة ،ّوهيّالتيّتدورّحولهاّاألحداث،ّأوّهيّالقو ةّالفاعلةّفيّالقص  الش 

،ّّالقارئّمعّالفكرةّوالمضمون،ّحتىّيفهمهاّويتلق اهاّبشكلّمقنٍعّمنّكاتٍبّمبدع،ّوهناكّالزمانّ  والمكان 

ته،ّوهيّعندّبعضهم ِّقصَّ َّبَنىّالقاصُّ ّقد ّحدثتّالوقائع ؟ّّ(8)والفكرة ،ّوهيّمنّأجلها، ّلماذا جواٌبّعن:

ّ ة  ّّ–والقص  ا ّعملهّّ–أساس  ّوراء ّمن ّالقاص  ّي ريده ّما ّذلك ّوكلُّ ّشيئ ا، ر ّت برِ  ّأو ّشيئ ا، ّلتقوَل و جدت

. ّالَقصصيِ 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

777 

ّإالّّّّ ّالَقصصيُّ ّالتفاوتّوالت باينّفيّولذلكّالّيكتملّالعمل  ّرغم ّباستحضارّتلكّالعناصرّمجتمعة،

ّحت ىّ ّشكل ها ة ّللقصَّ ّوالّيكتمل  ّوغيره. ّالَقصصّالقرآني  ّكعناصر ّمتقاربة، ّومساحاٍت ا ّواحد  ّحيِ ز ا أخذها

ّتتحقََّقّفكرةّالكاتبّفيها.ّ

 الشخصي ة الفنِ ي ة:

َدّمفهومّاّّّّ ا،ّنجدّمنّبابّالتوضيحّوالبيان،ّأْنّنحدِ  لشخصي ة،ّفيّالمعاجمّاللغوية،ّوتحديدهاّاصطالح 

ّهذاّ ّوكيفّيجيء ّوالنُّق اد، ّفيّع رفّاألدباء ّبينهما ّللتفريق ّوذلك ّوالثانويِة؛ ّالرئيسِة ّنوعيها: ّتبياِن مع

ّأكثرّمنّوصٍفّوِسَمٍة.ّ ّنموُّهاّوجاهزيت ها،ّفهيّتحمل  ّالتوزيعّلتلكّالشخصيات،ّمنّحيث 

 التحديد اللغوي:

ّجماعة ّّوردتّّّ ّبأنها:" ّمنظور ّابن ّقول ّمن ّعليه ّي ستدلُّ ّبما ّاللغوية، ّالمعاجم ّفي ّشخص( (ّ مادة

ّسوادّاإلنسانّتراهّمنّ شخِصّاإلنسانّوغيره،ّمذك ر،ّوالجمع ّأشخاصّوشخوصّوِشخاصّ...ّوالشخص 

ّوظهور،ّ ّارتفاٌع ّله ّجسٍم ّكلُّ : ّوالشخص  ّفقدّرأيَتّشخَصه، ّرأيَتّج سمانه، ّشيٍء ّبهّبعيد،ّوكلُّ والمراد 

ّالذ اِتّفاْست عيَرّلهاّلفظّالشخص." خصّماّنرىّذاتهّمنّبعيدّأوّقريب،ّإنسان اّ(9ّ)إثبات  ولذا،ّفمفهومّالشَّ

. تلت ه،ّوماّي رىّمنهّوي َحسُّ ّالشيءّحجمهّوك  ّأوّغيرّإنسان،ّوسواد 

:  التحديد االصطالحي 

ّّّّّّ (ّ ّالشخصي ة:" ّأنَّ ّالن فسي ة ّالموسوعات ّبعض ّفي ّمنPersonalityّّنجد ّالتينية ّكلمة )

(personaّ،) ِالتنك  رّوعدمّلّمنّأج،ّعلىّوجههلّومعناهاّالقناعّأوّالوجهّالمستعارّالذيّيضعهّالممث

َدْوَره ّالمطلوبّفيّالمسرحيةّفيماّبعد.ّوقدّشاعّعندّالر  ومانَّلّولكيّيمثِ ،ّاآلخرينِلّمعرفتهّمنِّقَب

خصّكماّوهيّتعنيّ،ّاستخدامّمفهومّالشخصي ة ،ّعلىّهيّحقيقةكماّوليسّ،ّيظهرّبالنسبةّلآلخرينالشَّ

ّالممثِ لّ ّالذيّيقومّبهلِّّرّعلىّعقليةّالمشاهدينّخالـيؤثاعتبارّأنَّ ّيتَ صفّبهّذاتي  ا.ّ،ّالدَ ْوِر وليسّبما

ّالمعنىّ Personaّومنّمضمونّهذا ّتأثيرّالسلوكّّ خصيّ يمكنّأنّنفهم وحقيقةّعلىّاآلخرينّ الش 
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ّ ّشيئ ا ّليست ّالشخصي ة ّأنَّ ّمنعزاألمر ّالشخصال  ّعن ّوباطنهفه، ّظاهر ه ّي ّالنهائيةّ، ّالمحط َة وت َعد  

ّبككهّلسلو ّ.(10)والبيئي ةأبعادهّالوراثيةّلِ 

ّمعّّّّّ ّفيّعالقاته ّتبدو خصّكما ّمجموعّصفاتّالش  ّأحيان ا خصي ة ّالش  ": ّالن فسّأنَّ ّعلماء ويرىّأحد

ّمنّ ة  خصّعنّغيره،ّخاصَّ ّالش  ّم ركَّبّمنّصفاتّمختلفةّت َميِ ز  ّأوّأن ها ّالت كيُّفّللمواقفّالناس، ناحية

ّتعريف اّ ّخمسين ّحوالي ّالن فس ّعلماء ّأحصى ّفلقد ّللشخصي ة، ّالوحيد ّالتعريف ّهذا ّوليس االجتماعية،

ّأخرى." ّولعل هّغفلّعنّتعريفاٍت خصي ة، 11ّ)للش  ،)ّ ّالداخلي  ّت عرَّفّمنّتكوينها ّالشخصي ة ومعنىّذلكّأنَّ

. ّواالجتماعيّوالنفسي  ّوالخارجي 

 وتوزيعها: أنواع الشخصيات

ةّتكونّمجهولة ّلدىّالقارئ،ّوالّيربطهّبهاّأدنىّعالقة،ّفيلجأّعندّذلكّّّّّّ خصي ةّالفني ةّفيّالقص  والش 

ّقارئهّيتعاطفّ ّأْنّيجعَل ّفقبلّأنّيستطيعّالكاتب  ّأهمي ةّذلكّالت شخيص" ّفتبرز  ّإلىّالت شخيص، القاصُّ

خصيّ  ّالش  ّهذه ّتكوَن ّأْن ّيجب خصي ة، ّالش  ّمع ّوأْنّوجدانيًّا ، ّتتحر ك  ّوهي ّيراها ّأْن ّي ريد ّفالقارئ ّحي ة، ة

.ّوعندّاختيارّالشخصي اتّبعنايةّفائقة،ّ(12)يسمَعهاّوهيّتتكل م،ّي ريدّأْنّيتمك نّمنّأْنّيراهاّرؤيةّالعين"

ّفالَقصصي ونّوالمسرحي ونّالذينّ ّالقصصّأوّالمسرح" اّبفن  ّمتمر س  ّوإبداع،ّعندّذلكّيكونّالقاصُّ وبقدرٍة

ل ِّ ّقصصهمّخ  ّفي ّاستطاعوا ّإذا ّإال  ّي َخلَّدون ّال ّأنهم ّإلى ّترجع ّوِقلَّتهم ّقليلون، ّاألدبي  ّالتاريخ ّفي دوا

رواّشخوصهاّنماذَجّإنساني ةّمتكاملة،ّوتكام لهمّإن ماّيأتيّمنّأن همّي حسنونّتكوينها،ّ ومسرحي اتهمّأْنّي صوِ 

ا، ّبعض  ّبعضه ّي َتمِ م  ا ّسلوك  ّأو ّكالم ا ونه ّيؤد  ّما ّذاتّطوابَعّّفكلُّ ا ّشخوص  ّالنهاية ّفي ّيصوغون بحيث 

ّتام ة." ّنماذجّبشرية ّوكأن ها ّبالحياة، ّتنبض  ا متميِ زة،ّشخوص 
(13ّ ّبينّرئيسةّ(، ّفهيّتأتيّما ّأنواعها، وأم ا

ّماّ ّخيوطها،ّومنها ّدائم ا ّيدورّحولّشخصي ةّأساسي ةّتنتهيّإليها ةّما ّالقص  ّمنِّصَوِر وثانوية،ّولذلك"

ّ ّطائفة ّحول ّبزمامّيدور ّيمسك ّبعينه ّبطل ّفليسّفيها ّاألخرى، ّعلى ّإحداها َّتْعل و خصي اتّال ّالش  من

ةّ ّالقص  ّتحاول ّالشخوصّالتي ّبقي ة ّذلك ّفي ّتشاركه ّبل ّاألحداثّوحده، ّبزمام ّوال خوصّاألخرى، الش 
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خصي اتّإلىّثاّ(14)تفسيرهاّوتوضيحّمعالمها." اصينّمنّالّيرتئيّأْنّتوزيعّالش  نويةّولذلكّهناكّمنّالَقص 

ّمنّأْنّتكونّهناكّشخصي ةّالفتةّبظهورهاّوتفاعلهاّوخصائصها،ّوحت ىّدورها،ّ ورئيسة،ّرغمّأن هّالّبد 

ّوتنقسمّكذلكّإلىّم سط حةّوناميةّمستديرة،ّوالم سط حةّماالّتوثِ رّفيّاألحداثّوالّ

ة،ّولكنّيظهرّتفاعلهاّمعّبقي ةّالشخصيّ ّ ات،ّفالّتبقىّمنزويةّتؤثِ رّفيها،ّوتبقىّعلىّحالهاّلنهايةّالقص 

ّ، ّالقاصُّ ّأرادها ّكما ة، ّالقص  ّفي َّسَلف ا ّمرسومة ّفهي ّأفكارها، ّعلى ّتبقى ّأنها ّلها ّوي عزى ّتشارك، دون

ّواحدة ّوعاطفة ّواحدة ّوتمثِ لّصفة ّالمفاجئة، ّعنصر ّوهيئات،ّ(15)وي عوزها ّأشكاٍل ة ّبعدَّ َّتِرَد ّأْن ّوي مكن ،

ّوأْنّفمنهاّماّيكونّإنسان ا،ّأوّحيوان ا،ّأوّنب ا،ّولكنّبشرطّأْنّتؤد يَّدْوَرهاّكماّأرادّالكاتب  ات ا،ّأوّجماد 

ّت وصلّالفكرةّوالمغزىّمنّحضورهاّإلىّالقارئّوالمتلق ي.

 المبحث الثاني: أعداد الشخصي ات الثانوية في الققصص القرآني  وأسماؤ ها 

ّاّّّّ ّفيّهذا ّفيّالَقصصّالقرآني  خصي اتّالثانوية ّالش  ّدراسة  ّالموضوعات،ّتتناول ّمن ا ّعديد  لمبحِث،

؛ّ ّواألشكال  ّواألسماء  ّاألعداد  ّمنّحيث  ّوَعرَضها خصي اتّوَرْسَمها ّتلكّالش  ْنَه واإلضاءاتّالتيّتكشفّك 

ّوالبحث،ِّلماّفيّذلكّمنَّسْبٍرّ ّالدراسَة ّماّجاءّحولّالشخصي اتّالَقصصي ةّفيّالقرآِنّيستحقُّ ّكلَّ ألنَّ

خصي اتّمنّجوانبهاّج ا،ّفهيّلمّتأِتّوَتِرَدّاعتباط ا،ّدونّتدبيٍرّوحكمةّمنّلدْنّعليٍمّخبيٍر،ّلتلكّالش  ميع 

ّبديعّالسماواتّواألرض.

     : د الشخصي ات الثانوي ة وورودها في الققصص القرآني   تعد 

ّأنظاَرّالقارئينّوالباحثينّفيَّقصصهّإلىّكثيٍرّمنّالقضاياّالفن ي ة،ّوكثيٍرّمنّّّّّّ ّالقرآنيُّ ّالَقصص  َيْلِفت 

خصي اتّالرئيسةّوالثانوية؛ّوذلكِّلماّلهاّمنّحضوٍرّبارٍزّفيّ ّالشَّ مات،ّومنّتلكّأعداد  الخصائصّوالمقوِ 

ّلغايةّوغرٍضّّو ّمنّخاللّتفاعلها،ّأوّو رودها،ّوتتناسبّالقرآنّالكريم،ّولمّتأِتّشخصي ةّإال  ز  َدْورَّيْبر 

ٌلّوأنبياءّ ّكثيرون،ّمنهمّر س  ّفيّالَقصصّالقرآني  ةّالتيّوردتّفيها"ّفالر جال  خصي اتّوحجَمّالِقص  ّالشَّ أعداد 

عيبّولوطّوموسىّوكري ا،ّويحيىّوأي وبّ كآدَمّونوٍحّوهود،ّوصالّوإبراهيمّوإسماعيلّوإسحاقّويعقوبّوش 
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ّوالعزيزّوابنّنوحّوإخوةّوغيّر ّولقمان، ّكفرعونّوهامانّوآزَر ّملوكّووزراء ّعادي ونّأو ّأفراد ّومنهم، هم،

جن" ّأحدّالدارسين(16)يوسفّوأصحابهّفيّالسِ  ّمنّّ(17)،ّوقدّنجدّأنَّ ّقدّأوردّماّيقرب  فيّالَقصصّالقرآني 

ّالِقصصّالقرآنيّ  ّفي ّالبشر، ّدون ّجنسّالحيوانات ّمن ّحيوان ا ّعشَر ّتلكّأربعَة ّمن ا ّأحد  َّيْسَتْثِن ّولم ة،

ةّ ّالِقصَّ ّحجم ّت الئم ّألنها ّكثيرة ؛ ّنجدها الم، ّالس  ّعليه ّموسى، ة ّوشخصي اتّقص  ّالحيواني ة، الشخصي ات

ّالز مانّوالمكاَنّكانّمتنو عينّ َوِرّالقرآنّالكريم،ّحت ىّإنَّ ةّموسىّقدّأخذتّحيِ ز اّكبير اّفيّس  وطولها،ّفِقص 

ةّابنيّآدم،ّإِذّّوواِسَعْين،ّبعكسّباقي اّنحو:ّشخصي اتّقص  ّذلكِّقَصص  الِقصصّالقرآنيةّاألخرى،ّومثال 

ّعلىّ ّالفيل،ّوأصحابّالجن ة،ّأوّكالذيّمرَّ ّالغرابّالذيّوارىّسوأةّأخيه،ّسورة خصي ةّالثانويةّفيها الش 

ةّزكري اّوِقصةّمريم،ّوغيرهاّمنّالِقصص، ةّذوّالقرنين،ّوأصحابّاألخدودّوِقص  ّّقرية،ّوِقص  ورب ماّتكثر 

،ّمثل:ّسورةّيوسفّوإبراهيم،ّألنهاّقدّأخذتاّحي ز اّومكان اّوزمانا ّأكثرّمنّباقيّ خصي اتّالثانويةّأوّتقل  الش 

ّبعددّ ّقائمة  ّليست ّالقرآنية ة ّالِقصَّ ّأنَّ ّذلك ّومردُّ الم، ّالس  ّعليه ّموسى، ة ِّقص  ّدون ّولكن الِقصص،

ّفيهَّدْوَرها.شخصي اتها،ّوإن ماّبالغرضّالذيّت وف يه،ّوتكش ّفهّوتلعب 

ّأعدادّّّّّ ّكثرة ّمن ّذلك ّيستتبع ّوما دٌة، ّومتعد  ّكثيرٌة ّالرئيسة ّالشخصي ات ّأعداد ّأنَّ ّعلى ّيدلُّ ومم ا

ْمَّمْنَّقَصْصناّ ِّمْنَّقْبِلَكِّمْنه  خصي اتّالثانوي ة،ّقولهّتعالىّعنّأعدادّاألنبياءّوالرسل:"َّوَلَقْدَّأْرَسْلناّر َسال  الش 

َّعَلْيَكّوَّ ْصَّعَلْيَك" َّنْقص  َّلْم َّمْن ْم ،ّولذاّذكرّابنّكثيرّفيّتفسيرهّعنّذلك:"ّوهمّأكثرّ}78غافر:ّّ{ِمْنه 

مّالتنبيهّعلىّذلكّفيّسورةّالنساءّمنّاآلية،ّوذلكّقولهّتعالى:"ّ مم نّذ كرّبأضعافّأضعاف،ّكماّتقدَّ

َّلْمَّنق صُّّ ال  َّور س  َّقْدَّقَصْصناَّعَلْيَكِّمْنَّقْبل  ال  ْمَّعَلْيَك"َور س  لّالّ(،18ّ)}164ّالنساء:ّ {ه  فأعدادّاألنبياءّوالرُّس 

ّلمّ ّأو ّبهم ّالذينّآمنوا ّفهناكّكذلكّاألقوام ٌل، ّور س  ّهناكّأنبياء  ّومادام ّسبحانهّوتعالىّــــ ّإالّهوـــ يعلمه

ّيؤمنوا.ّ

ّ

ّ
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 واقعي ة الشخصي ات الثانوي ة في الققصص القرآني  وأسماؤ ها:

ّالحديثّعّّّ ّإنَّ ّألنَّ ّنفِسه، ّالَقصصّالقرآني  ّعلىّواقعي ة ّالكالَم ّيستلزم  ياتّالثانوي ة ّالشخص  ّأسماء ن

ّولذلكّارتبطتّ ّالمرئي ة، ّوغير ّالمرئي ة ّحت ىّاألشياء ّالَذواتّواألشياء، ّعنّواقعي ة َّتن مُّ ّواألعالَم األسماء

وهامّوالرموزّواألساطيرّالباطلة،ّشخصي اتّالِقصصّالقرآنيةّبمَسمَّياتّحقيقيةّالّخيالية،ّمبني ةّعلىّاأل

ّفيّ ّهوّالذيّي حلِ قّدائم ا ّالفن ي  ّغير  اص  ّفالَقص  دقّ...ّوالواقع، ةّعنّالص  ّالِقصَّ ّتبتعد ّيجبّأال  ولهذا"

ّلَلشخاص،ّ ّالطبيعي ة ّالحياة ّحركة ّي ساير ّوال ّوالواقع دق ّالصِ  ّعن ّويبتعد ّوالتَّخي الت، ّاألوهام سماوات

ّ ّمكذوبة، ّأشياَء ّومظهر ا."ويفتعل ّوقالب ا ّهيكال  ّتكون ّأْن ّقبل وٌح ّر  ة ّفالِقصَّ ...ّ ،ّ(19)ومؤثِ راتّمصنوعة

،ّوالّ دقّوالواقعية،ّألنهّمنّكـــالمّهللاّتعالى،ّالذيّالّيأتيهّالباطل  ّهوّالص  وعليه،ّفمبدأّالَقصِصّالقرآني 

َّعَلْيَكِّبالحَّ َّنق صُّ ّبصدقهّووروده،ّفقدّقالّتعالى:"َّنْحن  "ّي َشكَّك  ّ}13الكهف:ّّ{قِ  ،ّأْيّبالصدقّالواقعي 

ةّالبشري ةّبماّفيهاّمنّضوابَط،ّوماّ ةّفيّالقرآنّيختلفّعنّمفهومّالِقص  ّالِقص  الملموسّتاريخيًّا"ّفمفهوم 

ّهيّعرٌضّألحداٍثّ ّإن ما ، ّالَقَصي  ّي قاسّبمقاييسّالفنِ  َّفنِ يًّا ّليستّأَثر ا ّالقرآني ة ة ّفالِقص  ّمنّأهداٍف، َلها

ّوتدورّحولها،ّتاريخيّ  ّألغراٍضّديني ةَّتل فُّ ّم عيَّن،ّومعّأشخاٍصّم عي نين،ّت ساق  ةّحقيقي ةَّوَقعتّفيّزمٍن

ّثابتة،ّ وهذهّاألحداثّليسْتّمنّنسِجّالخيال،ّوالّمنّبناِتّالخيال،ّوالّمنَّتصوُّراتّاألوهام،ّإن هاّحقائق 

ّتاريخي ةّصادقة،ّت ْنِبئ ّبماّوقَعّفيّالز مانّمن ،ّ(20)أحداٍثِّعظاٍم،ّوتشهدّعلىّأهلهّومواقفهمّمنها"ّووثائق 

ّإن ماّي درسّوي بحثّمنّّ(21)وهذاّماّلمّيراهّأحدّالباحثين ّمفهومّالَقصصّالقرآني  ،ّإذّكانّيرىّأنَّ منّقبل 

رينّفيَّحيرْةّ خاللّالمواقفّواألغراض،ّالّمنّو جهةّالتاريخّوواقعي ته،ّفلذلك،ّكماّيرى،ّقدّأوقعّالمفس 

ّمنّّوع جب ّكثير ا ّأنَّ ّمن ّالكتاب، ّوأهل ّاليهود ّأنكره ّوما ّوشخصي اته، ّالَقصص ّهذه ّتناولوا عندما

ّبأْنّاعتمادّالتاريخّوصدقّالحدوثّوحدهماّ خصي اتّلمّتكنّموجودةّعلىّأرضّالواقع،ّوعليهّفينصح  الش 

ّمم اّالّطائَلّمنهّعندّتناولّتلكّالِقصص.ّّ
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ّتاريخي ا،ّّ ّكتاب ا ّي عدُّ ّوال ّتقْع، ّوقعتّولم ّأخبار ا، َّلَيْسر َد ّبالَقصصّالقرآني  ّالكريم ّالقرآن ّكانّمجيء وما

ّ ّالفن  ّعلى ّي ْحَسب  ّفن ي ا ، ا َّقَصص  ّيكوَن ّولن ّيكْن ّلم ّوحت ى ّالتاريخ، ّأجل ّمن ّت َخل د ّشخصي اٌت صنعتها

ّفهوّيعّر ةّوالرواية، ّنفهمهّمنّالِقص  ّبما ، ّفيّالَقصصي  ّوَدورها، ضّألحداٍثّوشخصي اٍتّضمنّسياقها

ّيتعرَّضّللجزئي اتّ ّال ّجميل، َّقَصيٌّ ّفيها ّفاألسلوب " ّواألخالقي  ّوالتربوي  ّوالغرضّالديني  ّالفكرة خدمة

ّالكتابّالم قدَّس،ّوإن ماّ ّ(ّوِذكرّالتاريخ،ّكماّيفعل  والت فاصيل،ّوالّي كثرّمنّ)شخصي اتّالَقصصّالقرآني 

ّي عنى،ّبموضعّالعبرة"ي عنىّأكثَرّم ،ّوهذاّالّيمنعّمنّكونّالشخصي اتّحقيقي ةّثابتة،ّرغمّورودهاّ(22)ا

اصونّمنّ هّالَقص  ّيفرض  ّبما ّالعبرةّبينهما ّالّيتناقضان،ّوإنما ،ّوالتاريخّوالَقصص  ّالَقصصي  بسياقّالفن 

وقائَعّخارقة،ّوالّشخصي اتهاّأخيلةّوأساطيَرّت غلِ فّتلكّاألحداثّوالشخصي ات،ّفالّيتناولهاّالقرآنّالكريمّ

ّبهاّأهواءّالرواةّوِهواياتّأهلّالِقصصّواألباطيل.ّّ ّأسطوري ةّرمزية،ّتلعب 

،ّيجعلّمنّتلكّالشخصي اتّالَقصصي ةّالقرآني ةّفكرة ّّّّّ وعدمّتناقضّالتاريخّوِصدقهّمعّالَقصصّالقرآني 

ّ اّي لتمس،ّوِعبرة ،ّبلّقانون اّتاريخيًّا،ّكماّينصُّ ّفيّوردتّوغرض  ّالحقيقيُّ ّعلىّذلكّأحدهمّبقوله:"ّالبطل 

ّالبطلّهوّ ّالخبر، ّأوّمنّحولهّأحداث  ّالذيّتدورّبه، ّاإلنسانّبذاته َقصصّالقرآنّليسّإذنّهوّهذا

ّهوّهذاّالقانونّالذيّتظهرّنتائجهّفيّ ّالمرتبطّبعقيدةّاإلنسانّوأخالقهّوسلوكهّ..ّالبطل  القانونّالتاريخي 

المؤمنّأوّالكافرّصحيحةّاآلثارّفيّالجماعةّالتيّت عبِ رّعنها،ّأوّالتيّي عارضهاّ..ّأقوالّوأفعالّاإلنسانّ

ّليسّ ّالبطل  ..ّ ّفيّأوالده "ّ ة دَّ ّالرِ  ّفيّيعقوبّو" "ّ ّالهداية "ّ ّهو ّوإن ما ّوأوالده، ّليسّيعقوَب ّمثال  البطل 

هوةّوالخيانةّفيّص ،ّفهوّيرى،ّكماّ(23)احبته"يوسَفّوصاحبَته،ّوإن ماّهوّالطهارةّواألمانةّفيّيوسفّوالش 

ّمنّ ّوفاِعليها ّالتاريخية ّاألحداَث َّوجَّهت ّقد ّالكريم ّالقرآن ّفي ّالِقَصص ّأنَّ ّالباحثين، ّمن ّكثيٌر يرى

ّجميعهاّفيّو جهةّالدَّعوىّاإلسالمي ةّومبدأّ بُّ الشخصي اتّبماّتوحيهّمنّأفكاٍرّديني ةّوأغراٍضّمختلفة،َّتص 

ّىّهللاّعليهّوسل م.التوحيد،ّون صرةّالرسولّمحم د،ّصلّ 
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خصي اتّالَقصصي ةّفيّالقرآنّالكريم،ّجعلتّبعَضّالدارسينّيتشك كونّفيّوجودهاّّّّّ وواقعي ةّبعضّالشَّ

ّللتشبيهّوضربّ ّيؤي دّحقيقتها،ّولمّي وِحّإلىّرمزيَّتها،ّأوّأنهاّم ستعارٌة ّالقرآني  ّالنَّصَّ أوّحقيقتها،ّرغمّأنَّ

ّتكوَنّالن ملةّالتيّتكلَّمْتّودعِتّالن ملّإلىّدخولّمساكنها،ّنملة ّحقيقي ة،ّالمثال،ّفنجدّوهناكَّمْنّينفيّأنّْ

ّالوادّ ّبواديّالنَّمل: ّالمراد ّإنَّ ّزكيّباشا:" ّأحمد ّرأَي ا  ّراد  ، َّكتَبّفيّالَقصصّالقرآني  َّمْن ّيقولّأحد، إذ

ّقالهّبشيٍء؛ّألنهّي نافيّقّو ّالن ملّفيّالكثرة،ّوليسّما ّالكثيرّمنّالناس،ّكأنهم ّالَّيْشع روَن" َّوه ْم ّ{لها:"

َّضْرَبّاألمثالّفيّالقرآنّالكريم،ّكثيٌرّومبثوٌثّفيّعديٍدّمنّ}18سورةّالن مل:ّمنّاآليةّ ،ّونحنّنجدّأنَّ

ّسليمان ّسي دنا ّزمن ّفي ّوواقعة ّحقيقي ة ّفالن ملة ّذلك، ّإلى ّالنَّصُّ ّي ْعِوز ه  ّوال ّالكريم، ّالقرآن َور عليهّّ-س 

ّفيِّلماّلهّمنّالّ-السالم خصوصي ةّفيّالملكّوماّأنعَمّهللاّعليهّمنِّنَعٍمّوتمكيٍنّفيّاألرض،ّوالّشكَّ

ّللموت،ّوَطَلب اّللن جاة.ّ ّكالمهاّوتوجيههاّالن صيحةّألخواتهاّمنّالنَّمل؛ّاتِ قاء 

ّالمختلفّّّّّ ّبعناصره ّشيٍء، ّكلِ  ّفي دق ّوالصِ  ّالواقعي ة ّهو ّالقرآنيِ  ّالَقصِص ّعلى ّالغالبة  َمة  ة،ّفالسِ 

ّفيّ ّواقعيًّا ّكان ّالقرآن ّأنَّ ّباإلشارة ّالجدير ّفمن ّذلكّشخصي اته" ّضمن ّومن دة، ّالمتعدِ  ّبنائه مات ومقو 

ّلعنصرّاألشخاص،ّوأن هّكـانّي كثرّالحــديثّعنّاألنبياءّالــمعروفين،ّويذكـــرّحــــولهمّالَقصص،ّ اختياره

ّالكريمِّ(24)وذلكّكموسىّونوحّوإبراهيم" ّبالقرآن ّفاإليمان ّوأمثالّّ، ّأحكاٍم ّمن ّبه ّجاء ّبما يوجبّاإليماَن

وَقصٍص،ّوإعجازّالقرآنّيظهرّفيّكلّسورهّوآياته،ّبلّفيّكلمةّوحرٍفّفيه،ّومنّذلكّإعجازهّبِقصصه،ّ

وماّتشتملّعليهّمنَّعرٍضّوبناٍءّوشخصي ات،ّفلذلكّاستحقَّتّتلكّالشخصي اتّأْنّتكونّنماذَجّبشري ة،ّ

ّليسواّي حتذىّبها،ّأوّالّتصل حّأْنّ ّــــ ّأيًّاّكانوا ّـــ تكوَنّق دوة ّي هتدىّبها"ّفاألشخاصّفيّالَقصصّالقرآني 

ّمعالهم،ّوكشفّأحوالهم،ّوالتمجيدّأوّالتنديدّ ّهمّأشخاٌصّتاريخي ونّي رادّإبراز  مقصودينّلذاتهمّمنّحيث 

ّفيّمجالّا ّبشري ٍة ّمنّشخصي اتّكنماذَج ّيعِرض، ّيعِرضّالقرآنّما ّوإن ما ..ّ ّأوّبأعمالهم ّالخيِ رة لحياة

خصي ةّ ّالش  ،ّوفيّتجاوبهاّأوّتعاندهاّمعّاألخيارّواألشرارّ..ّإنَّ ر  ر يرة،ّوفيّصراعهاّمعّالخيرّوالش  الش 

ةّالقرآنيةّإن ماّي نظرّإليهاّبهذاّاالعتبارّالذيّتؤد يّفيهَّدْورهاّكشاهدّمنّشواهدّاإلنساني ة" ّ.ّ(25)فيّالِقص 
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خصي ةّالغائبة،ّوال ّعنّحضورهاّوعنّاختفائها،ّإذ ا،ّفالش  ةّالقرآني ة،ّالّنسأل  تيّالّحضوَرّلهاّفيّالِقص 

خصي ات،ّمنّ ّشخصي ةّمنّالش  ّأوّأيُّ رّلهاّاالختفاء ّمنّالمشاهدّالَقصصي ة،ّفرب ماّيختفيّالبطل  فهيّم َقدَّ

ّوأهم يتها، ّخطورتها ّعن ّالن ظر ِ ّبغض  ّأخرى، ّشخصي ة ّوتظهر ، ّالعرضّالَقصصي  ّمشاهد ّمن ّمشهد

يَّدْور اّي حتاجّإليه،ّوغابتّشخصي اتّكثيرة،ّونلمسهاّفيّواقعناّ كالن ملةّإذّظهرتّفيّموضٍعّما،ّكيّتؤدِ 

،ّفالّحضورّ ّأوّالَقصصّالقرآني  ،ّونتعاطىّمعهاّونأنسّإليها،ّولكنّفيّعاَلمّالَقصصّالبشري  الحياتي 

ّصالح،ّأوّأبيهّأوّأخيه،ّوكذلكّهود،ّأوّد :ّأينّهم،ّوِلَمّلها،ّمثل:ّزوجةّالن بي  اودّأوّسليمان،ّفالّنقول 

ّلغرٍضّ الم، ّالس  ّعليهما ّولوٍط، ّنوٍح ّظهرتّامرأتا ّبينما ّواختفاؤهم، ّحضورهم ّوذلكّسي اٌن ّواختفوا، غابوا

. ّوَقصصيٍ  ّديني 

    : خصي ات الثانوي ة في الققصص القرآني   أسماء الش 

خصي اتّالثانويةّوعرِضهاّّّّّ ّأنظارناّإلىّأسماءّقبلّالحديثّعنّأسماءّالش  ،ّت ْلَفت  فيّالَقصصّالقرآني 

ّكالقمرّ ّالكونية، ّالمخلوقات ّأو ل، ّوالرُّس  ّاألنبياء ّمن ّكثير ّبأسماء يْت مِ  ّس  ّوالتي  ّالقرآني ة، ِور بعضّالسُّ

حى،ّأوّكسورةّ)ّاإلنسانّ(ّدونّتحديد،ّأوّبأسماءّالحيواناتّوالطيورّوالحشرات،ّ مس،ّوالفجرّوالضُّ والش 

لّالعلماءّالذينّصن فواّفيّالقرآنّوعلومه،ّووردتّأقواٌلّلهمّفيّذلك،ّوَعَزْوهاّولمّيأِتّ هذاَّعَبث ا،ّوقدّتأو 

ّ يْتّبه،ّوالّشكَّ مِ  ّسورةّبماّس  ّفيَّوجهّاختصاصّكلِ  :"ّينبغيّالن ظر  ركشي  إلىّأسباٍبّمختلفة،ّيقولّالز 

ّالعربّت راعيّفيّالكثيرّمنّالم سمَّياتَّأْخَذّأسمائهاّ منّاندٍرّأوّم ستغربّيكونّفيّالشيءّمنَّخْلقّأنَّ

ّللم َسم ىّ...ّوعلىّذلكَّجَرْتّأسماء ّ ه،ّأوّتكونّمعهَّأْحَكَمّأوّأكثَرّأوّأسبَقّإلدراكّالرائي  أوِّصفةَّتخ صُّ

ّفيها." ّالمذكورة ّالبقرة ِّذْكِر ّلقرينة ّاالسم ّبهذا ّالبقرة ّسورة ّكتسمية ّالكتابّالعزيز؛ ور س 
ّفيّ(26) ّوالقصد ،

ّعلىّتن ّيدلُّ ّمم ا ّوهذا ّالكريم، ّالقرآن ّوردتّفي ّشخصي اتَّقصصي ة ّأسماء ّورود ّهو ّالمسألة ّهذه اول

ورةّبماّوردّبعِضّالقرآنّداللٌةّعلىّقيمةّالم سم ى،ّ ّاسمّالسُّ يصةّمنّخصاصّالكتابّالعزيز،ّوأنَّ خص 

ّكانتّجليلةّ ّفيّالقرآنّأوّفيّإحدىَّقصصه،ّوَتْرِكّبعضّاألسماءّوإْن ّفيّالقرآنّوَدْوره فيّحضورها
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ورةّأيوبّأوّسورةّ ل،ّفالّنجد)ّس  َوٍرّشملتّجميعّاألنبياءّوالرُّس  الكريم،ّأوّفيَّقَصِصه،ّفلمَّتِرْدّأسماٌءِّلس 

،ّرغمّوجود)ّسورةّالعنكبوتّ اّمثال  داودّأوّسورةّأوّسورةّآدمّعليهمّالسالم(ّوآدم ّأبوّاألنبياءّوالبشرّجميع 

ّالنَّمل ورة أوّس 
ّدوّن(27) ّالطائرّالعجيبّمنّأنباٍءّّ( ّهذا ّجاءّبه ّمعّما ّاله دهد( ّ)سورة ّباسم ورة ّس  و رود

ّلسليمانّواكتمالّعقلهّواستغرابهّمنّعبادةّغيرّهللا.

ا،ّّّّّ َوِرّانتقائيًّا،ّأوّمقصود  ياق،ّفهلّلناّأْنّنسألّونقول:ّهلّكانّاختيارّأسماِءّبعضّالسُّ وفيّهذاّالس 

ّآَخرَّ ّدوَنّاسٍم ّاسٌم فينةّفَيِرد  ّالس  َورّدوَن ّلبعضّالسُّ ّأسماٌء ّأوّغيرها ّأوّالعنكبوت  ؟ّوهلّالبقرة ّأوّالَنمل 

تهّأوّالغ رابّالذيّ الم،ّآية ِّلِصدقّبعثتهّونبو  التيّصنعهاّنوٌحّأوّالناقةّالتيّجاَءّبهاّصالح،ّعليهماّالس 

يوطيُّّ ّفّ(28)وارىّسوأةّغراٍبّماَت؟ّولذلك،ّفقدّناقشّالسُّ ّأقوالّالزركشي  َور،ّولمَّيب تَّ يّاختيارّأسماءّالسُّ

َورّالقرآن،ّكموسىّوداودّوالذبيحّإسماعيلّوغيرهم. ّس  ّفيها،ّوذكرّأنَّهّقدّوردتّأسماٌءّلمّت َسمَّّبهاّبعض 

،ّالرئيسةّأوّّّّ َورّالقرآني ةّبأسماءّشخصي اتّالَقَصصّالقرآني  ّورودّبعِضّالسُّ ومهماّيكنّمنّشيٍء،ّفإنَّ

ّعلىّ ّعلىّأن هاّمخلوقاتّهللا،ّكماّأقَسَمّهللا،ّتعالى،ّفيّمواطَنّكثيرٍةّبنفسهّومخلوقاته،ّوتدلُّ الثانوي ة،ّيدلُّ

ّكالبق ّبِقَصصها، ّمرتبطٌة خصي اِت ّالشَّ ّهذه ّهذهّأنَّ ّوأنَّ ّالِهجرة، ة ِّقص  ّفي ّالعنكبوت ّأو ّالن مل، ّأو رة

ّ له،ّوأنَّ ّدلَّتّعلىِّصدقّنبو ةّأنبيائهّورساالتّر س  ّبي ناٌتّمنّهللاّوبراهين  المخلوقاتّوالكائناِتّماّهيّإال 

ّشأنه.ّ ل وِ  م وِ ه،ّوع  ّهذهّالِقصصّمنّإعجازّالقرآنّالكريم،ّوبالغته،ّوس 

ّشخصي اتّالعّّّّ ّعناصرّت َعدُّ ّأهمِ  ّمن ّالك ت ابّواألدباء، ّعند ، ّالمسرحي  ّأو ّالروائي  ّأو ّالَقصصي  مل

خصي اِتّ ّالش  ّواكتمال  ّدونهما، ّت ْبَنى ّوال ّوغيرها، ة ّالِقص  ّتكتمل ّوال ّالمسرحي ة، ّأو ّالرواية ّأو ة الِقص 

اَّفن يًّا:ّبأبعاد ّبرسِمهاّوَعرِضهاَّعْرض  ّإال  ف  ّوالّتتكشَّ هاّوأوصافهاّوأسمائها،ّوقدّلفَتّالَقَصصي ةّالّيتَّضح 

اّ ّشخصي ة،ّخصوص  ّمسألةّاألسماءّالتيّتتَحل ىّبهاّكلُّ انتباَهّالدارسيَنّفيّكتاباِتهمّعنّالَقصصّالقرآني 

ّعليها،ّ ّأوّماّيدلُّ ّوالعلم  ّاالسم  ّشخصي ةّالبطلّمنّتعريٍفّبهاّمنّحيث  خصي اتّالرئيسة،ّفلمَّتْخل  الش 

لّواألنبياء،ّولغيرّّنحو:ّآدمّونوحّوهودّوصالح وإبراهيمّولوط،ّويوسف،ّوغيرهم،ّوهناكّأسماءّوردتّللرُّس 
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األنبياء،ّنحو:ّإسماعيلّوإسحاق،ّويعقوب،ّوفرعونّوهامانّوقارون،ّوجالوتّوطالوت،ّوهناكَّمْنّورَدّ

ّبكنيتهّأوّلقبه،ّأوّبشيٍءّمنّصفاتهّوأحواله.ّ

ّكثير اّمنّّّّّ لُّهاّلمّت َسمَّ،ّولمّتشتهرّبأعالمها،ّكغيرهاّوماّيعنيناّفيّهذهّالمسألِةّأنَّ الشخصي ات،ّبلّج 

خصي اتّمنّخاللّأسمائها،ّلهذا،ّ خصي اتّالرئيسةّأوّغيرّالرئيسة،ّفيّحينّعرفناّكثير اّمنّالش  منّالش 

خصي اتّالرئيسةّق ّالشخصي اتّالثانويةّمنّأسمائها،ّحت ىّالشَّ ل وَّ ّأخَذّكثيٌرّمنّالدارسيَنّي علِ لوَنّخ  دّتغيب 

ّإلىّقسمين:ّ مها ّي َقسِ  خصي اتّاإلنساني ة، ّالش  ّعن ّحديثه ّخليفّعند ّأحمد ّونرىّمحمد ّم َسمَّيات ها، عنها

ّالكريم،ّ ّالقرآن ّمن ّبه ّاستدلَّ ّبما ّالرجال ّأسماء ّغياب ّويعزو ّالنساء، ّوشخصي ات ّالرجال شخصي ات

ّفيّالَقَصصّالذيّي رادّبهّ ّتامًّا ّي هملّالقرآنّإهماال  ّفيهّعنصرّالحوادِثّفيقول:" الت خويف،ّوالذيَّيبرز 

عيب،ّإذّنلحظ ّ ل،ّوذلكّمنّأمثالّق صّعادّوثمودّوقومّش  ويختفيّماّعداه،ّوذلكّكَقصصّالطَّْوِرّاألو 

ْكم اّ ّن ْصِدَرّح  ّ...ّونستطيعّأْن ّيكادّيكونّتامًّا ّالجماعةّأوّالقوم،ّوتختفيّشخصي ةّالرسولّاختفاء  اسَم

الَقصصّالذيّي قصدّفيهّإلىّالتأثيرّباألحداثّتبرزّفيهّالحادثةّويختفيّماّعداها،ّومم اّّعامًّا،ّفنقول:ّإنَّّ

ّفيهّ ّوالذيَّيقصد ّالحوار، ّعنصر ّفيه ّالَقصصّالذيَّيبرز ّفي ّاألشخاصّ... َور  ّوص  يختفيّاألسماء 

ّهدمّالعقائدّالباطل ّاآلراءّواألفكارّوتقريرّالدعوةّاإلسالمي ة،ّث مَّ ةّومحوّأثرهاّمنّالنُّفوسّالقرآنّإلىَّبثِ 

فاتّالمبهمةّأوّالعام ةّ...ّ ّتامًّاّويكتفيّببعضّالصِ  يسلكّالقرآنّطريقيِن:ّفهوّحين اّي هملّاألسماءّإهماال 

نّالقارئّأوّالسامعّ ّبهاّليتمكَّ وهوّحين اّيذكرّاألسماء،ّولكن هاّفيّهذاّالموضعّت شبهّالرموزّالتيّتجيء 

لىّم جرياتها"منّمتابعةّاألفكارّوالوقوفّع
ّإلىّ(29) ّي قصدّبها ّتكونّالَقصص  ّوي تبعّذلكّبقولهّعندما ،

ّالشخصي اِتّ التنفيسّواإلفاضة،ّفعندّذلكّتظهرّاألسماءّبإزاءّكثرةّاألحداثّوالعكسّصحيح،ّويرىّأنَّ

َورها تبرزّبأسمائهاّوص 
ّلس(30) ّأسماءّالنساءّقدّاختفتّمنّالَقصصّالقرآني  ببّ،ّوأخير ا،ّيذهبّإلىّأنَّ

ّالعرَبّكانواّيحتاطونّفيّذلك،ّوَيَرْوَنّفيّالمرأةّتابعةّ(31)البيئةّالعربية ،ّوطبيعةّالن ظرةّالعام ةّللمرأة،ّوأنَّ

ّالرجلّبقراراتهّوأفعاله. ّشيٍء،ّوهيَّرْهن  ّللرجلّفيّكلِ 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

787 

ّللشخصي اّّّّ ّفيها ْص ّي َخصِ  ّلم ّعام ة ، ّتعليالٍت م ّقدَّ ّأن ه ّالسابق، ّالباحث ّكالم ّفي ّالفرعي ة،ّنلحظ ت

ل،ّواألقوامّالكافرةّبهم،ّولمّ َزّفيّحديثةّعنّاألسماءّعلىّأسماءّاألنبياءّوالرُّس  موضوعّدراستنا،ّوإن ماّركَّ

ّعنايةّوتركيز،ّمثلّ"ّآزَر،ّفرعون،ّهامان،ّقارون،ّ يتناولّفيّحديثهّعنّأسماٍءّاْشَتَهَرّأصحابهاّبهاّبكلِ 

خصي اتّالثانوية،ّقدّيحيى،ّيعقوب،ّوإسماعيل،ّجالوت،ّطالوت"ّّو هؤالءّكلُّهمّيندرجونّتحتّم َسم ىّالش 

ّإم اّ ّألن ها ّوردتّأسماؤها، ّبعضّالشخصي اتّقد ّأنَّ ّيذكر ّنعم ّالرئيس، ّالبطل ّداعمينّلشخصي ة وردوا

ِتّاألنبياَءّودعواتهم،ّولكنّلمّيأِتّ شخصي ةّداعيةّللهدىّواإليمان،ّمثلّالر سلّواألنبياء،ّوشخصي اتّتحدَّ

ّإبراهيَمّفيّرب ه،ّأوّقاتلّالناقةّفيّعلىّأش ّمم نّتحدَّثّعنهم،ّمثلّ"ّالن مرودّ"ّالذيّحاجَّ خاٍصّكانواّأشدَّ

اّممَّنّذكرواّبأسمائهم.ّ ّوبطش  فر ا اّوك  ّعناد  ّأقلَّ ةّصالح،ّأوّابنيّآدَم،ّعلىّسبيلّالمثال،ّفهمّليسوا ِقص 

الم، ّالس  ّعليه ّوالَّدْور اّّفشخصي اتّمثل:ّجالوتّوطالوت،ّوحت ىّإسحاق، ّكبيرا ّحي ز ا ّلمّيأخذوا وهامان،

اّهامانّالذيّتعرَّفناّإليهّمنّخاللّماّأ ِمَرّبهّمنّبناءّالصرح،ّ بارز اّإزاءّالشخصي اتّالرئيسة،ّخصوص 

ّوجالوتّالملكّالكافر.ّ

يهّهذهّالشخصي ةّمنَّدْورٍّّّّّ ّأسماءّبعِضّاألشخاصّالثانوية،ّبماّتؤد  ّوروَد ،ّوتكشفهّوهناكَّمْنّي علِ ل 

ّقدّذكَرّمنّأسماءّالملوك،ّ"ّطالوت"ّمنّبنيّإسرائيل،ّ منّغرٍضّومعن ى،ّفيقولّأحدهم:"ّلئنّكانّالقرآن 

ّمنّآياتّرحمةّ ةّمثاال  فلقدّكانّذلكّألن هّكانَّمِلك اّمؤمن اّيتبعّنبيًّاّمؤمن ا،ّوكانّانتصارّطالوتّفيّالِقص 

ّمنّهللاّالتيّجحدوهاّبنواّإسرائيل.ّوهكذاّاقتضىّ ظهورّاسمّطالوتّأْنّيظهرّاسمّخصمهّوهوَّمِلٌكّآخر 

طوةّعندّجيرانهمّوسادتهمّ وزنّملوكّبنيّإسرائيلّالمولعينّعلىّتوهُّمهمّوراثةّاألنبياءّبألقابّالظلمّوالسَّ

ّعليهّ(32)أحيان ا" ّللملكّالمؤمنّالذيّيسيرّعلىّخ طىّاإليمانّوتصديقّالر سولّداود، ّلذلكّفهوّمثاٌل ،

ّ ّأحدهماّالسالم، ّعظيميِن، ّبين ّالتمييز  ّهو ّذلك، ّومعنى ّجالوت، ّالكافر ّالملك ّمثال ّكذلك ّبإزاء وهو

لِ داّفيّالقرآنّالكريمّبأسمائهما.ّفخلَّدّهللا،ّتعالى،ّفيّالقرآنّالكريم،َّمْنّآمنّ باإليمانّواآلخرّبالكفر،َّفخ 

َّأذ ِكَرتّْ ّأسماؤهمّأمّلمّت ذكْر،ّكفرعون،ّفهوّقدّذ كرّوَمْنّلمّي ؤمن،ّولكْنّشت انّماّبينّالتخليَدْيِن،ّسواٌء
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ّسفينةّغصب ا،ّأوّملكةّسبأّ بلقبهّالطاغية،ّوالملكّالذيّرأىّسبعّبقراٍت،ّأوّالملكّالذيّكانّيأخذّكلَّ

يّواالقتداء،ّأوّاالنصرافّعنها.(33)وغيرهم ّ،ّفهمّذ كرواّللعبرة،ّوالت أس 

خصي اتّالثّّّّ ّالش  ّأسماء ّذكر َّيعزيّعدم ّمن ّسماتّونجد ّمن ِّسَمٍة ّإلى ، ّالَقصصّالقرآني  ّفي انوية

ّاختصارهاّ ّهو ّللرواياتّالقرآني ة ّالم ميَّزة مات ّالس  ّمن ّفيقول:" ، ّالنِ سبيُّ ّاالختصار ّوهي ّالقرآنية، ة الِقصَّ

ّق ّالتَّقليدي  ردّالَقصصي  ّبعضّالت فاصيلّالت اريخي ةّالتيّتحملّأهمي ةّكبيرةّفيّالسَّ ،ّحيثّنجدّأنَّ دّالنِ سبي 

ت رِكْتّمنّغيرِّذْكٍرّفيّالقرآنّالعظيم،ّفعلىّسبيلّالمثال،ّكثير اّماّي شيرّالقرآنّالعظيمّإلىّشخصي اتّ

ّومواقَعّمحوري ةّمنّغيرِّذْكِرّأسمائها.ّ

رّاإلشارةّإليهاّّّّ منّاألمثلةّالملحوظةّعلىّذلكّهوّاسمّزوجةّآدمّالذيّالّي ذكرّإطالق اّبالرغمّمنّتكرُّ

ّفيّمواقَعّمتعد ِّ ةّموسىّهوّاآلخر  َّمِلَكّمصرّفيِّقصَّ دٍةّمنّالكتابّالعزيزّ...ّومنّالم ثيرّلالهتمامّأنَّ

ا،ّفيّكتابّالتوراةّالذيّأْوحاه ّهللاّ ّاسَمّفرعونّلمّي ذكر،ّأيض  ّهذاّي وحيّبأنَّ ّبلقبه:ّفرعون.ّإنَّ الّي ذكرّإال 

ّ.ّ(34)إلىّموسى"

ّّّّّ ا،ّوفيهّتبريٌرّضعيف،ّفأينّاالختصارّولكْنّالّنرىّفيّهذاّالتَّعليِلّإال  اّمنه،ّوالّيكونّم قنع  اجتهاد 

ّاختصار اّمنّوصفّ ّمنه،ّأوّإشارةّإلىّصفةّفيه،ّواالسمّأكثر  ّفيّإخفاءّاالسمّووضعّلقٍبّبدال  النسبي 

"ّ ِّإياَنه  َّيْكت م  ِّفْرَعْوَن ٌلِّمْنّآِل ّفيهّفنّ}28غافر:ّّ{شخصي ةّبجملة،ّنحوّقولهّتعالى:"ّوقاَلَّرج  جدّاالسَم

هادة،ّخالقّاألسماءّ ّهللا،ّسبحانهّوتعالى،ّعالمّالغيبّوالشَّ ّمنّألفاظّالوصف،ّوكذلكّفإنَّ اختصاٌرّأكثر 

ّوإبليس،ّوقارونّ ،ّفكماّذ كرّجالوتّوطالوت،ّوآدم  واألفعال،ّيعلمّماّيعلمهّالبشر،ّقديم اّوحديث اّوم ستقبال 

،ّفهوّيعلمّاسمّفرعونّوملكةّ سبأّوزوجاتّالرُّسلّواألنبياء)ّامرأةّآدمّوامرأةّنوحّولوط(ّوالّوهامان،ّمثال 

ّيجوزّكذلك،ّربطّماّورَدّفيّالقرآنّبماّلمّيردّفيّالتوراة،ّرغمّماّي عَرفّبه"ّفرعون"ّبأن ه"ّرمسيسّالثاني".ّ

ماوي ة،ّفإنَّناّنجدّمَّّّّّ ّالس  ْنّي شيرّإلىّوعنّربطّاألسماءّالواردةّفيّالقرآنّالكريم،ّبماّجاءتّبهّالكتب 

ّفيَّقصصــهّأسمـــاءّاألشخاص،ّفإنَّماّيذكـــرّشخصي ةّتاريخي ةّمعروفة،ّ :"ّفإن ه،ّإذاَّذَكــَرّالقرآن  ذلكّقائال 
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ّتلكّالشخصي ة،ّأوّأنَّهاّ ّالجماعةّالتيّعاشتّفيها ّتاريخ  ،ّأوّحفظها ّالك ت بّالم قدَّسةّمنّقبل  قدّذكرتها

هاّعندّالعليمّالخبيرّ...ّفقدّذكرّالقرآنّأسماءّكثيرّمنّاألنبياءّضاعتّمنّحافظةّالتاريخ،ّوبقيّعلمّ 

ّهللاّ ّوحادَِّت ماء، ّالسَّ ّدعوة ْت خصي اتّتحدَّ ّلشَّ ّبعضّاألسماء ّذكَر ّكما ماوي ة، ّالسَّ ّالك ت ب  ّذكرتهم الذين

ّالوج ،ّوجالوتّ...ّوهوّإذّيذكرّمثلّهذهّاألسماء،ّفإنَّ امريُّ له،ّكفرعوَن،ّوهامان،ّوالس  ودّكلَّهّشاهٌدّور س 

.(35)علىّوجودهاّ..." خصي اتّالثانويةّالتيّذكرناهاّمنّقبل  ّ.ّومعّذلكّلمّي علِ ِلّاختفاءّبعضّالش 

ّالباحثّالسابق،ّعدمّذكرّبعضّاألسماءّكصاحبّموسى)ّالخضر(ّأوّالمؤمنّمنّآلّفرعونّّّّّ وي عل ل 

خصّالذيّجاءّبعرشّملكةّسبأّبقوله:"ّوهذ ّلمّيتعلَّْقّغرضّبذاتّوكتمّإيمانه،ّأوّبالش  اّإنَّماّكانّحيث 

أنّكلُّهّفيماّيشتملّعليهّكيانهاّمنّق و ىّوماّلهذهّالقوىّ خص،ّوبالوظيفةّاالجتماعيةّالتيّله،ّوإنَّماّالش  الش 

ة" ّ.ّ(36)منّأَثرّفيّمجرىّالحدثّالذيّتعرضهّالِقص 

ق ةّوالصواب،ّولكنّالّينطبقّعلىّالّّّ ذيّاد عىّاأللوهيةّالن مرودّأوّملكةّوهذاّكالمّفيهّجانٌبّمنّالد 

لطان،ّوصاحبةّالوظيفةّالعلياّفيّمملكتهاّوغيرهما.ّ ّسبأّبلقيسّذاتّالجاهّوالسُّ

ّذكرّّّ َّمْن ّهيّّ(37)ومنهم ّالهامشي ة، ّي عرفّبالعناصر ّمم ا ّالقرآن ّي َسمِ ها ّلم خصي اتّالتي ّالش  ّتلك أنَّ

ّ ّكأخوة ّالثانوي ة، ّواألحداث ّالخارجي ة ّفيّواألوصاف ّوصاحبْيِه ّوالملك ّمصر ّمن ّاشتراه ّوالذي يوسف

ّالشخصي اتّ ّأسماء ّلذكر ّضرورة ّال ّأن ه ّويرى ّالنموذجي ة، ّالبطلة ّالشخصي ة ّمقابل ّوغيرهم، جن، الس 

قَّةّ ّالد  ّمن ّعاٍر ّكالٌم ّوهذا ّمسارها، ّفي ّت ؤثِ ر ّوال ة، ّالِقص  ّت ضعف ّوال ّالتأثير، ّثانوي ة ّألن ها الثانوية،

ّبع .ّوالصواب،ّألنَّ خصياتّالرئيسةّكفرعونّمثال  خصي اتّالثانويةّربَّماّتصلّلرتبةّالش  ّضّالش 

وأم اّعنّأسماءّالشخصي اتّالثانويةّمنّالنساء،ّفلمّت ذكرّلعادةّالعربّقديم ا،ّوهوّالنأيّعنّالتصريحّّّّّ

ّالعربّوردّعنهمّالت فاخرّبذك ّبه؛ّألنَّ رّأسماءّالنساء،ّووردّبأسمائهنّفهذاّكالٌمّالّيقبلهّعقٌلّوالّي ستأنس 

مِ يتّبأسماءّنسائها ّصراحة،ّحت ىّبعضّالقبائلّس  ،ّوتبقىّتلكّالتعليالتّ(38)ذلكّبأشعارهم،ّوالت غز لّبهن 

ّالتساؤلّعنها.ّ ّبعلمّهللاّوحده،ّولحكمةّاقتضاها،ّوليظل 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

790 

 المبحث الثالث: أشكال الشخصي ات الثانوي ة وأنواعها:     

ّبتلوينّشخصي اتهمّوتنويعها،ّوهيّعادةّفن يَّةّّّّّّّ ةّأْنّيقوموا ّالِقص  اصونّفيّفنِ  َّدَأَبّعليهّالَقص  مم ا

تهّمنّشخصي ةّحيواني ةّليرمزّإلىّشيٍءّم عيَّنّأوّرغبةّفيّالتَّع بيرّعنّقديمة"ّفأحيان اّيصوغّالكاتبِّقصَّ

ةّ ّلِقصَّ ّموضوع ا "ّ ّاألسد ّمن" ّيت خذون ّكانوا ّعندما ّبعضّالك ت ابّالقدماء ّيفعل ّكان ّكما ّم عيَّن، هدٍف

،ّوهي،ّوإْنّكانتّشخصي اتّغيرّإنساني ة،ّم حبَّبةّ(39)يرمزونّبهاّإلىّبعضّالتَّصرُّفاتّالخاطئةّللملوك."

ّيحملّماّتحملهّومرغوبة،ّبلّت ثيرّانتباهّالقارئّوتزيدّمنّتأثيرهاّفيّن ّالَقصصّالقرآني  فسي ته،ّوبماّأنَّ

ّنمطيَّةّ ّمن ّفخرجت نة، ّوملو  ّمتنو عة خصي ات ّالشَّ ّوردت ّفقد مات، ّومقو  ّعناصر ّمن ّالبشرية ة الِقصَّ

ةّالعصري ة.ّّّّّ ّالشخصي ةّاإلنسانيةّفقط،ّووظَّفتّغيرّاإلنسانّفيها،ّوقدّأشبهتّالِقصَّ

ّالَقصصّّّّّ ّشخصي ات ّالبحثّفي ّيقولّوعند ّالبشرية، ّالشخصي ة ّالحديثّعلى ّيقتصر ّفال ، القرآني 

ّمنّعبادّهللا،ّفنقصرّالحديثّعليهم،ّذلكّألن اّإنَّماّنقصدّ خصي اتّاألناسي  أحدهم:"ّولنّنقصدّهناّبالشَّ

ة،ّوعلىّ ّشخصي ةّوقعتّمنهاّأحداث،ّوصدرتّعنهاّعبارات،ّوأفكارّأدَّتَّدْور اّإيجابيًّاّفيّالِقص  إلىّكلِ 

ّث مَّّّهذا ّالطيورّوالحشرات، ،ّوسيكونّمنها ّوالِجن  ّالمالئكة خصي اتّفيّالَقصصّالقرآني  فيكونّمنّالشَّ

ّمنّرجالّونساء" األناسي 
خصّالعاديّمنّ(40) خصي اتّالفني ةّبماّقامواّبماّقاَمّبهّالشَّ واّمنّالش  ،ّوإنَّماّع دُّ

عّأحمدّبهجتّفيّاستخدامّالقرآنّالكريمّفي ّفيّّالبشر.ّوقدّتوسَّ َقصصهّالحيواَن،ّوذكرّأنهَّلِعَبَّدْور 

دها،ّمثل:ّالغرابّوطيرّإبراهيمّبقرةّبنيّإسرائيل،ّوالذئبّالذيّاتُّهمّ التاريخ،ّوضربّلذلكّأمثلةّمنها،ّوعدَّ

ّفيّموقفّالسحرّمعّموسى،ّوغيرّ بأكلّيوسف،ّوالنَّملةّوالهدهدّوالفيلّعندّهدمّالكعبة،ّوالثعبانّوالحي 

ّماّأوردهّقدّأصدرّعبارات،ّأوّحاوَرّوتحدَّث،ّكالنملةّأوّالهدهد.،ّولكنَّّ(41)ذلك ّّليسّكلُّ

ّالحيوانّأوّالجمادّشخصي ة ّمنّشخصي اتّالَقصص،ّأْنّيتكلَّمّأوّي صدرّتعبيراتّّّّّ ولذا،ّاْشت ِرَطّفيّعدِ 

ّالكريم ّالقرآن َّدلَّتّاآلياتّفي ّولذلك" ّالهدفّوالغرضّمنّحضورها، ّاكتمال ّتخدم ّّمقصودة، ّأنَّ على
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رةّ تت،ّوي فهمهاّماّفيّنفسهّوي حـــاورها،ّوكانتّم سخَّ سليمانّكانّيفــهمّمــاّتريدهّالطيرّبأصواتهاّإذاّصوَّ

ّبأمرهّفتأتمر،ّ

ّوإبليس(42)ويستعملهاّفيّبعضَّمَهم اتهّ..." خصي اتّالثانويةّالتيّّ(43)،ّوالمالئكةّوالجنُّ همّكذلكّمنّالش 

رهاّإبراهيم،ّأدَّتّأدوارهاّفيّالَقصصّ ّاألصنامّالتيّكسَّ ،ّوتكلَّمتّوحاورت،ّولذاّنستطيعّأْنَّنع دَّ القرآني 

عليهّالسالم،ّمنّضمنّاألشخاص؛ّألنهّحاورهاّوتحدَّثّمعها،ّولكنّدونّأْنّتنطق،ّألنهّأرادّأْنّي بطلّ

ّإليها ،ّوت قرَّب  القرابين،ّوحت ىّنجدّمنّّزعمهمّبكونهاّآلهة ،ّفشخَّصها،ّفهمّكانواّيعتقدونّأن هاّتنفعّوتضر 

خصي اتّالحيوانيةّالتيّذ كرتّدونّتحديدّوظيفتهاّأوّنطقها،ّ)ّكلبّأهلّالكهفّ(،ّإذّقالّتعالى:"ّ الش 

ّ ّبالَوصيِد" ِّذراَعْيِه ّباِسٌط ّّ{َوَكْلب ه م ِّبالَغْيِب"ّ}الكهف: َّرْجم ا ْم َّكْلب ه  ْم َّوثاِمن ه  َّسْبَعٌة َّوَسَيقولوَن ّ{وقوله:"

22ّالكهف: ّمختلفة{، ّبأشكال ن خصي اتّوتتلو  ّالش  ّتتنو ع ورب ما
ّولوط،ّ(44) ّإبراهيم ة ِّقص  ّفي ّحدث ّكما ،

ّقدّ عندماّجاءتهّالمالئكة،ّفظن اّأنهمّبشٌرّوقامّإبراهيمّبإكرامهم،ّولوطّخافّعليهمّمنّقومه،ّوكذلكّالجن 

ّجاؤواّبصورةّتشبهّماّعرفتهّالعربّوذكرتهّفيّأشعارها.

 ية: الم سط حة ) الجاهزة ( والن امية ) المستديرة (:أنواع الشخصي ات الثانو 

خصياتّالَقصصي ةّوالروائيةّوالمسرحي ةّإلىّنوعينّمنّحيثّكون هاّناميةّأوّجامدةّجاهزة،ّّّّ تنقسمّالش 

ةّإلىّنهايتها،ّوإنَّماّ خصي ةّأوّكونهاّجاهزة،ّيعنيّأنهاّجاءتّمكتملةّالّتتغي رّمنّبدايةّالقصَّ وجمودّالش 

ّتصرُّفاتهاّواحدة،ّفالّتتأث رّوالّت ؤث رّفيّغيرها،ّفتفقدّ خصي ات،ّوتظلُّ الذيّيتغي رّهوّعالقتهاّبباقيّالش 

فّشيئ اّفشيئ اّ خصي ةّالتيّتتكشَّ خصي ةّفهيّالش  خصي ةّالن اميةّفهيّالشَّ عندّذلكّعنصرّالمفاجأة،ّوأم اّالش 

جديدةّعندّمرورّالوقتّومنّخاللّتشابكهاّّمنّخاللّتناميّاألحداثّوالوقائع،ّفهيّتظهرّبتصر فات

ّوصراعهاّمعّنفسهاّأوّمعّاآلخرين.
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،ّإذّنرىّأمثلةّكثيرة ّعلىّذلك"ّعندماّخسرّّّّ ّفنِ ي ةّفيّالَقصصّالقرآني  ا ّالن وعينّأشخاص  ونجدِّلهَذْيِن

حرةّالمباراَة،ّوشهدواّبأنفسهمّماّعرفواّيقين اّبأن هّالّيمكنّأْنّيكونِّسحر ا،ّّو ّكانواّي تقنونه،ّأعلنواّالسَّ هوّفنٌّ

ّهذاَّدَفَعّفرعونّإلىّتوسيعّدائرةّاتِ هامهّلموسىّوهارونّبالعملّعلىّإخراجّ ّأنَّ ّاعتناقهمّلدينّموسى،ّإال 

ّ(45)الناسّمنّأرضهم"ّّ ّبداية:" ّبعده،ّفقالوا حرّعم ا ّالسِ  حرةّبعدِّفْعِل َّجاَءّّّّّ.ّولذلكّتغيَّرّموقفّالسَّ َفَلمَّا

ّاْلَغاِلِبيَن" نَّاَّنْحن  َّلَناّأَلَْجر اِّإْنّك  َحَرة َّقال واِّلِفْرَعْوَنَّأِئنَّ وبعدّب طالنّعملهمّوغلبةّموسى،ّّ}41الشعراء:ّّ{السَّ

ّاْلَعاَلِميَن"َّقال واّآَمنَّاِّبرَّقالوا:"ّ ّناميةّمستديرة،ّفاكتملتّ}47ّالشعراء:ّّ{بِ  خصي اتّالتيّت َعدُّ ،ّفهمّمنّالش 

(ّأبوّإبراهيمّأوّ شخصي اتهاّمنّخاللّاالنتقالّمنّحدثّإلىّحدٍثّآخَر.ّفيّحينّكانتّشخصي ة)ّآزر 

ادهاّوكفرهاّوِشركهاّعم ه،ّكانتّمنّالشخصي اتّالجاهزةّأوّالجامدة،ّفلمّتتغي رّسلوكها،ّوظلَّتّعلىّعن

ّفقدّ ّكلبّأهلّالكهف( ّذلكّمنّغيرّشخصي اتّالبشر) ّونجد ّمعه، رة ّالمتكرَّ ّإبراهيم ّمحاولة ّرغم باهلل،

ّباِسٌطّ ْم َّوَكْلب ه  ّبأنه" ة ّأوّتأثرُّها،ّوانتهتّالِقصَّ ّفيّتأثيرها ّنلحظّتغيَّر ا ّفلم ّهي، ّالقرآنّوظلَّتّكما رسمها

.ّوهذاّبعكسّماّجاءتّبهّشخصي ةّ)ّالهدهد(ّفلمَّيْبَقّفيّثباتهّوخدمتهّ}18الكهف:ّ{ذراَعْيِهّبالَوصيِد"ّ

ّشخصي ةّجامدةّثابتة.

خصي ةّفيّانقالبّتأثُّرهاّوتأثيرهاّفيّاألحداث،ّوتغييرّنمطي تهاّوتصرُّفاتها،ّوماّكانّّّّّ رّالشَّ وقدّتتأخَّ

خصيّ  ّبشخصي تهاّالم سط حةّإلىّذلكّليحدثّلوالّانقالبّالموازين،ّوحدوثّماّلمّتتوقَّعهّتلكّالش  ة،ّفتظل 

ّمنّالعجيبّحقًّاّفيّاعترافّ)ّزليخا(ّ ة،ّفيقولّأحدّالدارسين:"ّعلىّأنَّ آخرّلحظةّمنّحضورهاّفيّالقص 

ّ"ّصحوةّ ّاعترافها ّالتيّنسبتّإليهّالف حشّظ لم اّوع دوان ا،ّولعلَّ ّليوسف،ّوهيّنفسها ّجاءتّبالبراءة أن ها

ّبقيتّ ّبماّضميرّأوّأن هاّخشيتّإْن ّسابق ا ّاعترفتّلهنَّ ّبما ّنسوة ّتشهدّعليها ّأْن م صمِ مةّعلىّإنكارها

ّ.جرىّمعهاّومعّيوسف

ّفعلوهّّّّ ّما ّعلى ّم صر ين ّفظل وا ّكذلك، ّيوسف ّإخوة ّشخصي ات ّعن ّوالقارئ  ّالدارس  ّيلحظه ّما وهو

ّتابوا،ّ ّوال ّاعترفوا ّما ّلهم ّشخصيََّته ّوكشفه ّيوسفّبفعلتهم ّنبَّههم ّأْن ّفلوال ّألبيهم، َّيكشفوه ّولم بيوسف،
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ّتغ ّنعم، ّم سط حة ؟ ّجاهزة  ّأو خصي اتّنامية  ّالش  ّتلك ّت َعدُّ ّفهل ّوتأثَّرتّبمجرياتّولذلك، ي رتّتصرُّفاتها،

ّمنّتبرئةّيوسَفّمنِّقَبِلها.ّولوّع دناّإلىّ ّذلكّحدَثّمعّانتهاءّحضورها،ّفالّمناَصّإال  األحداث،ّولكنَّ

جودّآلدَم،ّبتكبُّرهاّوعنادهاّ )ّإبليس(ّوإلىّشخصي ته،ّفلمَّنَرّتغيير اّفيها،ّفهيّكماَّظَهرْتّعندّرفضهاّالسُّ

ّوطهاّويأسهاّمنّرحمةّهللاّإلىّأبدّاآلبدين.ّوغرورها،ّوحتىّقن

ّشخصيَّة ّّّّ ّحالـــها ّفبقيتّعلى ّوالتَّعنُّت، ّهللاّوالجحود ّبأوامر ّاالستهتار ّلشخصي ة ّنموذج ّفهي وعليه،

َعبَّرّم سط حـــة ّجاهزة،ّرغمّدأبـهاّالمستمرّفيّإغواءّالبشرّوَحـْرِفّمسارهمّمنّاإليمانّإلىّالكـــفر،ّولذلكّ

ّع ّطباع ها،ّأحدهم ّتتباين ّالنفوسّالبشري ة ّإنَّ ّفقال:" ّبأفكارها، ّالجامدة ّوالشخصي ة ّالنامية ّالشخصي ة ن

ّالِعظةّعلهاّلهّأثرهّالبالغّفيّقبولهاّ ّقلبه،ّوسكنْتّنفسه،ّحت ىّكانّوْقع  وتختلفّمشاربها،ّفمنهاَّمْنَّرقَّ

ّفيّن َكِتها رة،ّفإن هاّتظلُّ ّّله دىّهللا...ّأم اّالقلوبّالمتحج  َلفّيحدوهاّوالِكْبر  ّعقلهاّشارد،ّفالصَّ وداء؛ّألنَّ الس 

"ّ ّجانبّ... ّمنّكلِ  ّي حيطها ّوالعناد 46ّ)يطغيها، ّالشخصي اتّالثانويةّ(، َّقبيل ّالباحثّمن هم ّيعدُّ ولذلك،

ّواعترفواّبخطيئتهم،ّوطلبواّاستغفارّأبيهمّلهم. ّالنامية،ّألنهمّرجعواّإلىّالحقِ 

ِّمْنّّونجدّالشخصي اتّالثانويةّّ وا َّكَفر  ّالَّذيَن ّل ِعَن الم سط حةّمنّبنيّإسرائيلّالذينّكفروا،ّفقالّتعالى:"

َّيْعَتد وَن" ّذِلَكِّبماَّعَصْواَّوكان وا َّوِعيسىّاْبِنَّمْرَيَم يقولّأحدّّ}78المائدة:ّّ{َبِنيِّإْسراِئيَلَّعلىِّلساِنّداوَد

ف ارّبنيّإسرائيلّمنّّر حمته،ّوأخبرّبهذاّفيّالزبورّالذيّأنزلّعلىّنبي ه،ّالباحثين:"ّوالمعنىّطردّهللاّك 

ّعلىّح رماتّهللاّ ّوسببّذلكّهوّعصيانهمّواعتداؤهم ّوفيّاإلنجيلّالذيّأنزلهّعلىّنبي هّعيسى، داود

ّ.ّ(47)وعلىّأنبيائه،ّوعدمّتناصحهم،ّفالّينهىّأحٌدّمنهمّغيَرهّعنّقبيحّيفعله"

ّخاص ّّّّ ّمنهم ّكفروا ّوالذين ّعامَّة ّإسرائيل ّتبجُّحهمّفبنو ّعلى ّظلوا ّمسط حة، ّشخصي اتّجاهزة ّهم ة،

لةّفيهم،ّفسرعانّماّعبدواّالعجَلّ ّالوثني ةّظلَّتّمتأصَّ اّمنّأنبيائهم.ّحت ىّإنَّ واستكبارهم،ّحتىّقتلواّبعض 

ا. ّلهمّإله  ّالذيّصنعهّالسامريُّ
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ّنّوّّّّ ّوقوم ّهود، ّوقوم ّوقارون، ّوهامان، ّفرعون، ّمثل: ّشخصي ات ّفي ّنظرنا ّما ّصالحّوإذا ّوقوم ح

ا،ّبماّط ِبَعتّ لواّولمّي غيِ رواّنهجهمّالذيّظهرواّعليهّفيّقصصّأنبيائهم،ّفأهلكواّجميع  عيب،ّفهمّلمّي بدِ  وش 

 عليهّتلكّالشخصي اتّمنّالث باتّفيّالكفرّواالستكبار،ّفأصبحتّنماذجّبشريةّللكفرّوالضاللّوالعناد.

ّّّّ ِصفتّبهّشخصي اتّالَقصصّالقرآني  ّعليهاّورغمّماّو  ّالغالبّالعام  ّأنَّ منّكونهاّناميةّمستديرة،ّإال 

هوّالث باتّوالجمودّفيّأفكارها،ّحت ىّغَدْتّكماّصو رهاّالقرآنّبعنادهاّوتجبُّرها،ّمعّماّيستتبعّذلكّمنّ

ةّالحديثةّوالمعاصرة ّ.(48)وجودّشخصي اتّحيٍَّةّفيّأفكارهاّوتغيُّراتها،ّوذلكّماّنلحظهّفيّشخصي اتّالِقص 

   : خصي ات الثانوية في الققصص القرآني   المبحث الرابع: أبعاد الش 

خصي ةّّّّ ّالش  ّطبيعة ّتكشفّلنا ّثالثة، ّأبعاٌد ّوالمسرحي  ّالَقصصيّوالروائي  تلتقيّفيّالشخصي اتّالفن 

ّبعرضّتلكّ ّالروائي  ّأو ّالقاصُّ ّيقوم ّورب ما ّمحيطها، ّأو ، ّالخارجي  ّفيّمظهرها ّأو ّنفسها ّفي ورْسمها

ّت ّأو ّاألبعاد، ّلتلك ّالم ظهر ّهو ّفيكون ا، ّواضح  ّتقريريًّا ا َّعْرض  ّوَتْرِكّاألبعاد ّالتحليل، ّطريق ّعن أتي

ّاكتشافهاّللقارئّونباهتهّوتركيزه.ّ

ّالَقصصّالقرآني،ّّّّ لِ  ةّالمعاصرةّفيّج  وفيّالقرآنّوَقصصهّالّيعرضّلتلكّاألبعادّبماّتعرضهّالِقص 

ّأنَّّ ّي سٍرّوسهولة،ّإال  ّلمالمحّشخصي اتهّبكلِ  ّمعّاستْشفافنا ّالقرآني  ّالَقصَّ ّولكنَّ هّلمّفنجدّأحدهمّيقول:"

ت ابّالبشرّالذينّ ،ّكماّهوَّصنيعّكثيٍرّمنّك  ّرمزي  ّإيحائي  ّخيالي  يعتمدّفيّعرضهّعلىّجانبّتوضيحي 

ّت َجلِ يّفيّ ّالت وهُّماتّالتيّقد ّبالجنوحّإلىّهذه ّأبطالّالروايةّإال  ّنفسي ة روا ّي صوِ  ّعنّأْن ّالِحَيل  أعجزتهم

ة،ّبلّوجميعّنظرهمّشيئ اّمم اّأرادوه،ّوألن ناّقدّأثبتناّغيرّ ّالقرآنّالكريمّعندماّي جل يّلناّبطلّالِقص  مرَّةّأنَّ

أشخاصهاّنستطيعّأْنّن َحلِ َلّالنَّفسي اتّونقفّعلىّمعالمّاألشخاصّمنّغيرّأْنّي عطيناّالقرآنّالكريمّشيئ اّ

َورّالمطلي ةّبالعباراتّالتوضيحي ةّالخيالية" ّ.ّ(49)منّاألساليبّاالبتكاري ةّوالصُّ

ةّالقرآني ةّوإعجازها.وهذاّّّّّ ّمنّأسرارّالقصَّ

ّ
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:  الب عد الخارجي 

ّوي شاهدّّّّ ّي حسُّ ّما ّوكلَّ ّولباسها، ّوأعضاءها ّوأوانها، ّشكلها ّالخارج، ّمن خصي ة ّالش  ّيصف ّما وهو

،ّلمّ ةّيوسفّمثال  ّماَّنَدَر،ّففيّقصَّ بالعين،ّوقدّكانّالقرآنّينأىّعنّذكِرّتلكّاألوصافّالخارجي ة؛ّإال 

ّجمال ّن سوةّّيذكر ّوال ّالَمِلك، ّوال ّللعزيز ّوصف ا ّوال ّكذلك، ّالعزيز ّزوجة ّجماَل ّوال ا، ّتلميح  يوسفّإال 

ّلهّأب اّ ّفيّقولهّتعالى:"ّفإنَّ المدينة،ّوالّأخوةّيوسف،ّوقدّذكرّمنّوصفّيعقوبّكشخصي ةّثانوية،ّإال 

ْذَّأَحَدنا"ّ اَّكِبير اَّفخ  ّ.78}يوسف:{َشْيخ 

ّسليماّّّّ ة ّت ذكرّفيّقص  ّتذكرّولم ّوكذلكّلم ّوالَّقومها، ّالخارجية، ّأو ّالجسدية ّسبأ ّملكة ّأوصاف  ن،

ّالتيّتكل متّونصحتّالن مَلّ ّوالّالن ملة ّوالّاله دهد ّبإتيانّعرشّبلقيس، ّأشار ّوالّاللذيِن أوصافّالجنَّ

ّا ّالنَّْمل  َّأيُّها ّيا َّنْمَلٌة ّقاَلْت ّالباحثينّفيّقولهّتعالى:" ّبدخولّالمساكن،ّولذلكّقالّأحد ِّمساَكَنك ْم" لوا ّ{ْدخ 

ولماذاّحينّذَكَرّالن ملةّلمّيقْلّأهيّسوداءّأمّشقراء،ّ...ّوهلّهيّنملةّمنّجنودّالنملّأمّّ}18ّالنمل:

ِّقصصه" غ الة،ّلماذاّيتوقفّالقرآنّعنّالت فاصيلّفيّكلِ  ّ(.50ّ)منّالش 

ةّإبراهيم،ّعنّآزَرّأبيّإبراهيم،ّوالّوالنمرودّّّ هّفيّرب ه،ّوالّاألصنام،ّّولمّيذكرّشيئ اّفيّقص  الذيّحاج 

عيب،ّوالّشيئ اّعنّحو اء،ّوالّعنّإبليس،ّوالّ والّشيئ اّعنّقومّنوحّوالّقومّهودّوالّقومّصالح،ّوالّقومّش 

ّالمالئكةّبكونهاّشخصي اٍتّثانوي ة .ّ

ّموسىّوالّأخّّّ ته،ّوالّقومّولمّيذكرّشيئ اّعنّهارونّوالّبنيّإسرائيلّوالّفرعونّوالّهامان،ّوالّعنّأم 

،ّفقالّتعالى:"ّ ل ي  ّاللباسّوالزينةّوالح  عيب،ّوذكرّأوصاف اّعنّقارون،ّمنّحيث  فرعون،ّوالّعنّابنتيّش 

ّولذلك،ّذ كرتّزينته،ّفكانتِّفتنٍةّلقومه.ّّ}79القصص:ّّ{َفَخَرَجّعلىَّقْوِمِهِّفيِّزيَنِتِه"

َّعَلْيك مّّّّ ّهللَاّاْصَطفاه  ّإنَّ ّقاَل ّفقالّتعالى:" ةّداودّوجالوتّوطالوت، ّفيِّقصَّ وذكرّفيّالب عدّالخارجي 

َّوالِجْسِم" ِّفيّالِعْلِم َّبْسَطة  ّأيوبّوالّأوالده،ّوالّعنّقومّ}247ّالبقرة:ّ{َوزاَده  ّعنّزوجة .ّوالّنعرفّشيئ ا

ّيونس.
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 :  الب عد االجتماعي 

ّّّّّ ّفيه ّذلك،ّوي قصد ّوغير ّواالنطواء، ّواالنعزال ّوالمنصبّوالرَُّتبّوالغنىّوالَفقر، ّاالجتماعي، المركز

ّمنّآدمَّخْلقا ّوِرْفعة ّ ،ّفمنّذلكّ"إبليس"ّإذّرأىّنفسهّخير  ووردتّشخصي اتّثانويةّينطبقّعليهاّهذاّالب عد 

ّم م وِ  ّقْدِره،ّوالّيستشرفّإلىّس  لوِ  ّي باريهّفيّع  م وًّا،ّوالّأحَد وينطبقّكذلكّعلىّأقوامّنوحّّّ.(51)كانتهوس 

ّعليهمّأْنّيقفواّبإزاءّالفقراءّ ّالقوم،ّولذلكّعزَّ براء  ّوك  وهودّوصالحّوشعيبّولوط،ّفمعظمهمّسادةّوأغنياء 

واّأنبياءهم،ّواستكبروا،ّوعيَّرواّاألنبياءّولمؤمنينّبالفقرّوسوءّ المؤمنين،ّونظرواّلهاّنظرةّاجتماعية،ّفصد 

ّالناس،ّويأتيّفيّناديهمّالمنكر،ّكقومّلوط،ّالحال،ّومنهمّ َمْنّكانّي طف فّالمكيالّوالميزانّويبخسّحق 

ونجدّالب عدّهذاّفيّشخصي ةّقاروَنّوغناهّوماّآتاهّهللاّمنّالكنوز،ّونجدّكذلكّفيّشخصي ةّملكةّسبأ،ّقالّ

َّوَله ّشيٍء لَّ َّوأ وِتَيْتّك  ْم ّاْمَرأَة َّتْمِلك ه  ّإنِ يَّوَجْدت  َّعْرٌشَّعِظيٌم"تعالى:" ّّ}23النمل:{ا وهيّملكةّوغني ةّوكل 

ّوهيّصفةّ عيبّوهيّتمشيّعلىّاستحياٍء، ّبنتّش  ّوكذلكّشخصي ة ّالمرموقة، ّعلىّالمكانة ّيدل  شيء

ّعلىّح سنّالتربية،ّوالّتفوتناّشخصي ةّفرعونّوغناهّوملكهّوقصورهّوبناياته)ّذيّاألوتاد(ّ اجتماعي ةّتدل 

وأخوهّ"بنيامين"ّلمّيذكرّالقرآنّعنهّشيئ اّمنّاألوصاف،ّوزوجةّالعزيزّيظهرّوأخوةّيوسفّع صبةّوقو ة،ّ

ّيليقّبالملكاتّوالذوات،ّولكنهّ اّفاخر ا ّمنّخاللّدعوتهاّلنساءّالمدينةّ"ّم تََّكأ "ّمجلس  وضعهاّاالجتماعيُّ

ةّابنيّآدَم، ا،ّوكلبّأهلّالكهفّالّي ذكرّعنهّشيء،ّوالّالغرابّفيّقص  اّالّتصريح  والّالهدهدّوالّّتلميح 

ّسليمان،ّّوالّالمالئكةّاألبرار،ّوهؤالءّمنّالشخصي اتّ الن ملةّوالّالفيلّفيّقصةّأصحابّالفيل،ّوالّجن 

. ّالثانويةّفيّالَقصصّالقرآني 

  : اخلي   الب عد الن فسي  أو الد 

َةّالقرآني ةّعنّغيرهاّمنّالَقصصّالّّّّ ّالِقصَّ ّماّي َميِ ز  ّالباحثينّأنَّ َةّيرىّأحد  "ّالِقصَّ ّأنَّ معاصرّالبشري 

ّي ضفيّعلىّ ّعنّحدٍث ّوت َترجم ّوت عربّعنّالعواطفّالمستورة، ّالنُّفوس، ّأسرار ّعلىَّفْهِم ّت عين  القرآني ة

صاحبهّالبهجة،ّأوّاأللم،ّوبذلكّكانتّمعِّقَصِرهاّم عبِ رة ّتمام ا،ّحيثّإن هاّتجاوزتّماّيصنعهّالمحترفونّ
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اصينّمنّالتَّصنُّّ عّفيّالعبارةّالمضغوطة،ّواالحترازّمنّاإلسرافّفيّالكالم،َّفَفْرٌقّبينّالمطبوعّمنّالَقص 

؛ّألنهّمنّلدنّخبيرّحكيم،ّ(52)والمصنوع" .ّوهوّكالمّدقيق،ّفَقصصّالقرآنّالّيضاهيهَّقصصّبشري 

ولذلكّّعالمّاألسرارّوخالقّاألشياء،ّولذلكّاختلفتَّقصصّالكتبّالم قد سةّالم حرَّفةّعم اّجاءّبهّالقرآن،

فهي"ِّقصٌصّحقيقي ةّواقعيةّصحيحةّتتعلَّقّبمواضيَعّمتنو عةّمنّحياةّاإلنسانّ...ّإنَّهاِّقصصّحقيقي ةّ

رافاتّوالّمستحيالت" .ّفلمَّنَرّالقرآنّيتَّهمّمنّهمّأشرفّالبشر،ّاألنبياءّوغيرهمّ(53)ليستّأكاذيَبّوالّخ 

ربّالخمرةّوالز ناّوعبادةّاألصنام،ّكماّّمنّالمؤمنين،ّكماّفعلتّالكتبّالسماويةّالم حرَّفة،ّإذ َنَسَبْتّإليهمّش 

ناّمعّ ّيعبدنّاألصنامّفعبدهاّفيّزمنّم عي ن،ّوات هامّلوطّبالز  قالتّعنّنوحّوزوجاتّسليمانّاللواتيّكنَّ

ّ.(54)بناته

ّفتكّّّّ ّتحي ة، ّآلدمّسجود ّيسجد ّفلم ّوالغيرة، ّوالحسد ّوالحقد ّفيّالك ره ّالموغلة ّإبليس" "ّ فتّوشخصي ة ش 

ّوإذاّ ّجِليًّا، ا ّعليهّواضح  ّالنفسي  ّوقدّظهرّالبعد ّمنّخاللّالرفضّومحاججةّهللاّخالِقِه، نفسهّوأسرارها

ّالّتنطويّعلىّنفسي ةّ ّدائمة، ّذاتّإحسانّوتسبيحّوعبادة ّفهيّشخصي ة ّالمالئكة، ّإلىّشخصي ة نظرنا

ّواِضّ ّوالّالخروجّعلىّالط اعة،ّفكانّالب عدّالداخلي  رُّ ا،ّولمّيظهرّبزوجةّآدمّداَخلهاّالش  اّوتلميح  اّتصريح  ح 

ل قي ة،ّوهذاّم ثيرّللعجبّواالستفهام،ّ ماتّالخ  "ّحو اءّ"ّكماّذكرنا،ّفلمَّيصفهاّالقرآنّبشيءّي ظهرّتلكّالسِ 

ّجاءتّ ّواحدة، ّفنفسي اتهم ّوإبراهيم، ّوشعيب ّوصالح ّوهود ّنوح ّنفوسّقوم ّعليه ّانطوت ّما ّكذلك ونجد

ّوالك فر ر  اّللش  ّفإن اّنراهّعاصي اّم ستهتر اّبنصائحّأبيه،ّّأنموذج  والت عنُّت،ّوإذاّنظرناّإلىّابنّنوحّ"ّكنعان"

ّهذاّّ}43هود:ّّ{فقال:"َّسآِويِّإلىَّجَبٍلَّيْعِصم ِنيِّمَنّالماِء"ّ رغمّماّكانّي شاهدهّمنّابتداءّالطوفان،ّكلُّ

ِبَلْتّعليهّهذهّالنفسي ةّالعنيدةّالغبي ة،ّفالّعاصَمّمن أمرّهللا،ّولكنّلوّنظرناّفيّشخصي اتّثانوي ة،ِّّلماّج 

ّغليٌظّ َّفظٌّ ّهو ّفآزر  ، ّوالّتستمعّللحقِ  ّالتيّالّتت عظ  ّالعنيدة ّمثاالّالشخصي ة ّفهما ّوالنُّمرود، ّآزر، مثل:

ا:ّ"َأراِغٌبَّأْنَتَّعْنّآِلَهِتيّياِّإْبراِهيَم"ّ ال:ّياّإبراهيم،ّفقّ}46مريم:ّّ{مستهزٌئّبإبراهيَم"ّوناداهّباْسِمِهّم جرَّد 

َرّذكَرهّلعدمّالعنايةّبه،ّواستعمَلّفيّالنداءّ"يا"ّّالتيّلنداءّ ّفيّمقابل:ّياّأَبِت،ّوأخ  ولمّيقْلّله:ّياّب َني 
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ّبها،ّ كه ّوتمسُّ ّبألوهيَّتها ّجزمه ّعلى ّليدلَّ ّآلهتي" ّعن "ّ ّوقال: ّوقلبه، ّنفسه ّعن ّبب عده ّلَلشعار البعيد؛

ّمواعَظّإبراه ّلمّتؤثِ رّفيه"ومنافحتهّعنها،ّوأنَّ .ّولوّثبَتّأن هّكانّيصنعّاألصنامّوالت ماثيلّليبيعهاّ(55)يَم

ّالتوحيدية،ّ ّالدعوات ّأصحاب ّوصد  ّالناس، ّبين ّتسويقها ّعلى ّحرصه ّعلى ّيدلُّ ّفهذا ّبسببها، ويغنى

ّا ّفي صبح ّواالجتماعية، ّالمكتسباتّالمالي ة ّعلىّهذه ّخوف ا ّفعٍل؛ ة َّردَّ ّإبراهيم ّابنه ّمن لب عدّفجاءتّنقمته

ّ. ّالداخلي  اّللب عدّالنفسي  ه  ّموجِ  ّاالجتماعيُّ

ّوتخافّعلىّمركزها،ّّّّ ّالتيّتأبىّالحقَّ ر يرة، ّوالش  ّقارونّالمتعالية ّفيّشخصي ة ّيظهرّذلكّجِليًّا كما

عيب،ّكماّأشرناّ اّمعّأقوام:ّنوٍحّوهوٍدّولوٍطّوش  ،ّوهوّماّحدثّأيض  ّوالن فسي  فيتشابكّالب عدان:ّاالجتماعي 

ّفيّب ّنرى" ّفإن نا ّالعزيز، ّإلىّزوجة ّرجعنا ّإذا ّولذا، راعّبينّسالف ا، ّفيكونّالص  ّاألمور، يتّالعزيزّتتعقَّد 

ّوَغيظ ا" ا ّحقد  ّفيملؤها ّبالهزيمة ّالمرأة ّوت ِحسُّ ّلدىّيوسفّالفاضل، ّالعقل  ّوينتصر ّوالعاطفة، .ّ(56)العقل

ّومنّمكانةّزوجةّالعزيزّالمرموقةّوماّي مث لهّيوسفّمنّفت ىّترب ىّعندهاّويخدمها،ّ وكانّللبعدّاالجتماعي 

ّعليها هّتنفيذّمطالبهاّالدنيئة.ّفَعزَّ ّتمنُّع هّورفض 
ّفيّالمرأةّمنّّّّّ ّبما ّـــــ ّمثال  ّــــ ّفتذهبّامرأةّفرعون ّالعزيز" ّفرعون،ّوزوجة ّبينّزوجة ّما ّالمقارنة وعند

ّوحنان،ّونلحظّذلكّمنّموقفهاّمنّموسى،ّعليهّ ّهذهّاألمومةّمنِّبرٍ  حرٍصّعلىّاألمومة،ّوماّي صاحب 

أةّالعزيزّبماّفيّالمرأةّمنّأنوثةّمكتملة،ّوماّي صاحبّذلكّمنّموقفهاّمنّيوسفّالسالم،ّ...ّوتذهبّامّر

رهّالقرآن" ِبَلتاّعليه،ّفكالهماّيمتلكانّ(.57ّ)ذلكّالموقفّالذيَّصوَّ نعم،ّفشت انّماّبينّالمرأتين،ّوشت انّماّج 

ّباتِ ج ّالعقلّوالعاطفةّقدّساراّكل  ّوالعاطفة،ّولكنَّ اهّم غاير،ّفأحدهماّإلىّالخير،ّالعقلّوالمركزّاالجتماعي 

ّفهمّ ي ارة" ّالس  "ّ ّالواقعّعلىّيوسفّمنِّقَبِل ّبالظلم ّنحسُّ ّورب ما قوط. واآلخرّإلىّالجنوحّباالنحرافّوالس 

ّوالّ ّأهله ّوال ّاسمه ّعن ّيسألوا ّولم ّواستعبادها، ّبالنفسّالبشرية ّعلىّاالستهتار ّيدل  َّبْخٍس، ّبثمن باعوه

وهّإليهم ّعلىّشخصي تهاّالمنافقةّ(58)موطنه؛ِّلَير دُّ خصي ةّالثانوية،ّالتيّتدل  "ّتلكّالش  امري  .ّوشخصي ة"ّالس 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

799 

لّالوثني ةّفيّنفسي ته،ّولمَّيْنَسّماّكانّيعبدهّالمصري ونّمنّ االنتهازية،ّوعلىّلؤٍمّفيّالطبع،ّوعلىّتأص 

ّالعجل،ّوهوّيعيشّبينهم،ّفوظَّفّعلمهّوخبراتهّ

ّوالّّّّ ر  ّفيّالش  ّالكهنة ّالمؤمنينّمعّفيّمعابد ّمن ّع دَّ ّأن ه ّرغم ّهللا، ّبعبادة ّواالستهزاء ، قوطّالنفسي  س 

َلْتِّليّ وِلَّفَنَبْذت هاَّوَكذِلَكَّسوَّ َّقْبَضة ِّمْنَّأَثِرّالرَّس  واِّبِهَّفَقَبضت  ر  ِّبماّلمَّيْبص  ْرت  َنْفسي"}ّموسى،ّفقال:"َّبص 

هّمنّاالنحراف،ّوكشف96َّطه:ّ ّذلكّالب عدّ{ّفاعترفّبماّانطوتّعليهّنفس  س  ّعنّمكنونّصدره،ّفنتحسَّ

ّلسانّ ّعلى ّموسى ة ِّقص  ّإليه ّتَلمِ ح  ّما ّوكذلك ّالسالم، ّعليه ّموسى، ّمع خصي ة ّالش  ّحوار ّمن الداخلي 

ته،ّوي ك بهّعندّ اّليط لعّعلىّإلهّموسىّويتأك دّمنّنبو  فرعون،ّعندماَّطَلَبّمنّهاماَنّأنّيجعلّلهّصرح 

ّهذاّالحوارّعلىّمد ىّذكاءّفرعون،ّودهائه،ّفهوّيقول:ّ"َّوإن يّأظ نُّهّمنّالكاِذبيَن"ّولمّيقْلّمنّذلك،ّفيدل 

ّالكاذبين،ّليثبتّبالبرهانّكذبّموسى،ّوي حاججهّعندّذلك.

خصي ة،ّفيؤد يّّّّ ّفيّالش  ّتتمازجّوتتداخل  ّواالجتماعي  ّوالداخلي  ّاألبعادّالثالثة:ّالخارجي  ونخل صّإلىّأنَّ

لهاّإلىّآخرها،ّوي وجّ  ،ّفيؤث رانّفيّتركيبةّالنفسّأو  اّالب عَدْيِن:ّالخارجيّوالداخلي  هّأحدهاّاآلخر،ّخصوص 

ّ. ّوتأصيلهاّوطبعها،ّإْنّخير اّفخير،ّوإْنّشرًّاّفَشرٌّ

 الخاتمة: 

هاّّّّّّ ّيمكنَّسْرد  ّإليهّنتائجّوإضاءاٌت َّخَلَصْت ّوما ّوبناؤها، ها ّالشخصي اتّالثانويةّوَعْرض  كانّلدراسة

ّتي:علىّالنحوّاآل

ّي ظهرّأو الّ  ّوكذلك ّلمفهومهما، ّالمتطورة ّالداللة ّفي ّيشتركان ة ّللقص  ّواالصطالحي  ّاللغوي  ّالتحديد ّإنَّ :

ّوالروايةّ ّالخبر ّونقل ّالحكاية ّمعنى ّفي ّالتقاؤهما ّحيث ّمن ّالقرآنية، ة ّللقص  رين ّوالمفس  ّاللغويين معنى

ّوالكالم.
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ّمنّعثاني ا ّيتطابقّوكثير ا ّالَقصصّالقرآني  ّإنَّ قّ: ّمدىّتفو  ّويظهر ، ّالبشري  ّالَقصصّالمعاصر ناصر

ّفيّ ّواقعي ة ّوأن ها ّوالخرافات، ّواألساطير ّوالِقصصّالتاريخية ّالروايات ّمن ّغيره ّعلى الَقصصّالقرآني 

ّأحداثهاّوأشخاصهاّالرئيسةّوالثانوية.

خصي ات،ّوهيثالث ا ّقدّوظَّفّكثير اّمنّالش  ّالَقصَصّالقرآنيَّ ِتّّ:ّكشفتّالدراسةّعنّأنَّ عديدة،ّوكل هاّقدّأدَّ

اّعنّالرمزيةّوالتَّخي الت. ّّالغرَضّالمنوَطّبهاّدونّإخاللّأوّمغاالة،ّوبعيد 

ا ّومتنو عةّمختلفة،ّفمنها:ّاإلنسانّوالحيوانّرابع  نة  :ّجاءتّالشخصي اتّالثانويةّفيّالقصصّالقرآنيّملو 

يطان،ّومنهاّالج ماد،ّنحو:ّعصاّموسىّالتيّانقلبتّإلىّوالطيرّوالحشرات،ّومنها:ّالمالئكةّوالجنّوالش 

ّحي ةّوثعبانّعندّبعضّالدارسين.

ا ّخامس  خصي اتّقدّأخذتّحي ز اّكبير اّفيّدراسةّكثيرّمنّالباحثين،ّوهيّظاهرةّأدبية،ّوأنَّ ّأسماءّالش  :ّإنَّ

ّممي زة ّوأن ها ّالشخصي ة، ّتلعبه ّالذي ور ّالدَّ ّنتيجة ّكان ّذكرها، ّعدم ّأو ّالشخصي ات ّأسماء بذاتهاِّّذْكَر

ّالمرأةّالوحيدةّالتيّذ كرتّهيّ"ّمريم".ّ ّوخصوصي تها،ّوأنَّ

ا خصي اتّالجاهزةّأوّالم سط حة؛ّألنهاّسادس  خصي اتّالثانويةّتندرجّتحتّم سم ىّالش  ّمعظمّالش  ّأنَّ :ّوجدت 

بكة. ّوردتّمكتملةّدونّتجددّفيّأفكارهاّوتصر فاتها؛ّرغمّتفاعلهاّمعّغيرهاّباألحداثّوالح 

ا ّّ:سابع  ّالخارجي  ّالب عد  خصي اتّوأبعادهاّوأوصافها،ّولكْنّبتفاوتّكبير،ّوأنَّ كشفتّالدراسةّعنّطبيعةّالش 

ّأوّ ّالنفسي  ّالبعد  َّثمَّ ّومن ، ّاالجتماعي  ّالب عد ّيليه ا، ّو رود  ّأقل ها ّهو ّالخارج ّمن خصي ة ّيصفّالش  الذي

. ّالداخليُّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الهوامش والمصادر والمراجع

ّالكريم*ّالقرآنّ

ةّقصص،ّج -1 ،ّص3ّابنّمنظور،ّمحمدّبنّمكرم،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروتّ)ّدّ.ّت(،ّماد 

73ّ–ّ76.ّ

؛ّوينظر:ّالفراهيدي،ّالخليلّبنّأحمد،ّمعجمّالعين،ّترتيبّوتحقيق:ّعبد76ّّّ/3المصدرّالسابقّ -2

،ّمحمدّبنّ؛ّالفيروزّآبادي396ّ-395ص3ّّالحميدّهداوي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّ)د.ت(ّج

ةّ)ّقصصّ(ّج 2ّيعقوب،ّالقاموسّالمحيط،ّالمؤسسةّالعربيةّللطباعةّوالنشر،ّبيروت،ّ)ّد.تّ(ّماد 

،325ّّ–324ّصّ يقّالمنشاوي  ّبنّمحمد،ّالتعريفات،ّتحقيقّودراسة:ّمحمدّصد  ،ّعلي  ،ّالجرجاني 

ّ.148دارّالفضيلةّللنشرّوالتوزيع،ّ)ّدّ.ّتّ(ّصّ

ّالقصةّوجهةّ -3 ،ّفن  م،ّص1ّ،2010ّنظرّوتجربة،ّاألهليةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّطّمدانات،ّعدي 

ة،ّدارّصادر،ّبيروت،ّودارّالشروق،ّعمان،ّط178ّّ–177ّ ّالقص  ،1ّ.ّوينظر:ّيوسفّنجم،ّفن 

ّص1996ّ 9ّم، ّط ّالقاهرة، ّالمصرية، ّاألنجلو ّمكتبة ّالقصيرة، ة ّالقص  ّفن  ّرشدي، ّرشاد ،2ّ؛

ّكتابةّا1م،ّص1964ّ ة،ّمكتبةّالمحتسب،ّعمان،ّطّ،ّالقب اني،ّحسين،ّفن  م،ّص1ّ،1974ّلقص 

ةّالحديثة،ّدارّالبحوثّالعلمية،ّالكويت،ّط11ّ ،ّ)دّ.ّت(ّص1ّ،ّمحمدّكاملّحسن،ّالقرآنّوالقصَّ

9.ّ

ّمكتبةّ -4 ّالناشر ، ّالحم ادي  ّيوسف ّومراجعة: ّوضبط ّشرح اف، ّالكش  ّعمر، ّبن ّمحمود ، الزمخشري 

  442ّ–441ص2مصر،ّ)د.ت(ّجّ

،ّمحمدّبنّع -5 ،1ّمر،ّالتفسيرّالكبير)ّمفاتيحّالغيبّ(،ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّطّالرازي 

،ّمحمدّبنّجرير،ّجامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآن،ّحق ه:87ّص18ّّمّج1981 ؛ّوينظر:ّالطبري 

،ّالحسين551ّص15ّمحمودّمحمدّشاكر،ّالناشرّمكتبةّابنّتيمية،ّالقاهرة،ّ)ّد.ّتّ(ّج ،ّالبغوي 
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عالمّالتنزيل،ّحق قهّمحمدّعبدّهللاّالنمرّوزمالؤه،ّدارّطيبةّللنشرّوالتوزيع،ّالرياض،ّبنّمسعود،ّم

ّ.194ّص6هـــــ،ّج1411ّ

ّالطباعةّ -6 ّلدنيا ّالوفاء ّدار ّوالمسرح، ّالرواية ّأدب ّمواجهة ّفي َّقَصصّالقرآن ّسالم، ّموسى أحمد

ّط ّاإلسكندرية، 1ّوالنشر، ،2014ّ 260ّّ–259ّم، ة ّالقص  ّمشيلّصابر، ّي نظر: ّمفهوم اّ، القرآنية

ّ.47ّ–46ّم،ّص2009ّوأسلوب ا،ّالمجلةّالجامعية،ّالعددّالحاديّعشر،ّجامعةّالسابعّمنّإبريل

ّط -7 ّالقاهرة، ّالعربي، ّالفكر ّدار ّونقد، ّدراسة ّاألدبّوفنونه، ّإسماعيل، ّالدين 6ّعز  م،ّص1976ّ،

مصرّللطبعّوالنشر،ّ،ّوينظر:ّمحمدّغنيميّهالل،ّالنقدّاألدبيّالحديث،ّدارّنهضة195ّّ–185ّّ

ّ 539ّ،562ّ،568القاهرة،ّ)ّد.ّت(،ّصّ

ّالدينّإسماعيل،ّاألدبّوفنونه،ّصّ -8 ةّالقصيرة،ّص195ّعز  ّالقص   .29؛ّرشادّرشدي،ّفن 

ةّ)ّشخص(ّ -9 ؛ّالفيروزّآبادي،ّالقاموسّالمحيط،ّمادة46ّّ–45ّّ/7ابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّماد 

ّ.317ص2ّّ)شخص(ّج

،ّالناشر:ّمكتبةّمدبولي،ّالطبعةّالموسوعةّالنفسي ةّعلمّالنف -10 ،ّعبدّالمنعمّالحفني  ّالنفسي  ّسّوالطب 

وماّبعدها؛ّوينظر:ّعليّعبدّالرحمنّفت اح،ّتقنياتّبناءّالشخصي ةّفي481ّّم،ّص2003ّالثانية،ّ

ّ.46،ّجامعةّصالحّالدين،ّص102ّروايةّ)ثرثرةّفوقّالنيلّ(،ّمجل ةّكلي ةّاآلداب،ّالعددّ

     393م،ّص7ّ،1968ّعلمّالن فس،ّدارّالكاتبّالعربي،ّالقاهرة،ّطّأحمدّعز تّراجح،ّأصولّ -11

ّالدينّإسماعيل،ّاألدبّوفنونه،ّصّ -12  192عز 

ّ.64م،ّص9ّ،1962ّشوقيّضيف،ّفيّالنقدّاألدبي،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّطّ -13

ّ.227المرجعّنفسه،ّصّ -14

15- ّ، 566ّ،567ّمحمدّغنيميّهالل،ّالنقدّاألدبي  ة،ّصّ؛ّيوسفّنجم،ّفن  ّ.85القص 
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16- ّ ّط ّالقاهرة، ّالمصرية، ّالنهضة ّمكتبة ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالَقصصي  ّالفنُّ ّخلف، ّأحمد ،2ّمحمد

ّ.270م،ّص1957ّ

ّ.7ّ،8م،ّص4ّ،2000ّأحمدّبهجت،ِّقصصّالحيوانّفيّالقرآن،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّطّ -17

ّ.89ص4ّّتّ(ّجابنّكثير،ّأبوّالفداءّإسماعيل،ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّدارّالفكرّ)ّدّ.ّ -18

ّط -19 ّبيروت، ّالهالل، ّومكتبة ّدار ّمنشورات ّالقرآن، ّفي ة ّالِقص  ريف، ّالش  ّبن 1ّمحمود م،1983ّ،

ّ.35ص

ّـــــّإبراهيمّعليهّالسالمّـــــّمطبعةّاألمانة،ّمصر،ّ -20 حاتّمحمدّأبوّسبيت،ّخصائصّالنظمّالقرآني  الش 

 .8م،ّص1ّ،1991ّط

ّفيّالقرآنّالك -21 ّالَقصصي  ،20ّ،21ّ،22ّ،23ّ،24ّ،25ّ،26ّريم،ّصّمحمدّأحمدّخليف،ّالفن 

ّ.وماّبعدها

ّالقاهرة،ّ -22 ّوالنشر، ّوالترجمة ّالتأليف ّلجنة ّمطبعة ّالعاَلم، ّفي ّاألدب ة ِّقص  ّوزميله، ّأمين أحمد

ّ.410م،1943ّ

ّصّ -23 ّقصصّالقرآن، ّموسىّسالم، ّأباطيلّوخرافاتّحول260ّأحمد ّكبيرّعالل، ّخالد ّينظر: ؛

ّ.70م،ّص2008ّ،ّالقرآنّالكريم،ّدارّالمحتسب،ّالجزائر

ةّالقرآنيةّمفهوم اّوأسلوب ا،ّصّ -24 ّ.48مشيلّصابر،ّالِقص 

ّ.41المرجعّالسابق،ّصّ -25

،ّمحمدّبنّعبدّهللا،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّتحقيق:ّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّدارّإحياءّ -26 الزركشي 

ّوأوالده،ّطّ ّ.270م،ّص1ّ،1957ّالكتبّالعربية،ّعيسىّالبابيّالحلبي 

يوطي،ّجاللّالدينّعبدّالرحمن،ّاإلتقانّوردتّهذهّالسُّّ -27 ورةّباسمّ)ّسورةّسليمان(ّكذلك.ّي نظر:ّالسُّ

ّ.72ص1ّمّج4ّ،1978فيّعلومّالقرآن،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّطّ
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ّ.74ّ/1المصدرّالسابق،ّاإلتقانّفيّعلومّالقرآنّ -28

ّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ -29 ّالَقصصي  ّ.273ــــــ271ّّمحمدّأحمدّخلف،ّالفن 

ّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّمحمدّأحمد -30 ّالَقصصي   .274ّ،275خلف،ّالفن 

280ّ،281ّ،282ّالمرجعّالسابق،ّصّ -31

ّ.267ـــــ266ّّأحمدّموسىّسالم،َّقصصّالقرآنّفيّمواجهةّأدبّالروايةّوالمسرح،ّصّ -32

ّ.266أحمدّموسىّسالم،ّالمرجعّالسابق،ّصّ -33

ّ.53م،ّص1ّ،2002ّالحكمة،ّلندن،ّطلؤيّفت وحي،ّوزميلته،ّالتاريخّيشهدّبعظمةّالقرآن،ّدارّ -34

ّفيّمنطوقهّومفهومه،ّدارّالمعرفةّللطباعةّوالنشر،ّبيروت،ّ -35 عبدّالكريمّالخطيب،ّالَقصصّالقرآني 

97ّم،ّص2ّ،1975طّ

ّصّ -36 ّالسابق، ،100ّالمرجع ّفيّالقصصّالقرآني  ّاإلعجاز ّروائع ّحسن، ي د ّالس  ّمحمود ّوينظر: ؛

ّالحديث،ّ)ّد.ّتّ(ّصّ ّ،70ّ،71ّالمكتبّالجامعي 

ّط -37 ّالرياض، ّالعبيكان، ّمكتبة ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّيوسف ة ِّقص  ّعبيد، ّرشدي 1ّمحمد م،2003ّ،

ّ.36ّ،63ّ،64ص

ّمنطوقهّومفهومه،ّصّ -38 ّ.116عبدّالكريمّالخطيب،ّالقصصّالقرآني 

ة،ّصّ -39 ّكتابةّالِقصَّ ّ.72حسينّالقب اني،ّفن 

ّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ -40 ّالَقصصي  ّ .262محمدّأحمدّخلفّهللا،ّالفن 

ّ.7أحمدّبهجت،َّقصصّالحيوانّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ -41

ار،ّقصصّاألنبياء،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّط -42 ّ.333،ّ)ّد.ّت(ّص3عبدّالوه ابّالن ج 

ّالتونسيةّ -43 ّالشركة ّالجزائر، ّجامعة ّدكتوراه، ّرسالة ّالقرآن، ّفي ة ّالِقص  ّسيكولوجية ّنقرة، التهامي

ّ.361م،ّص1971ّللتوزيع،ّ
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ّفيّالقرآنّالكريم،ّصّمحمدّ -44 ّالَقصصي  ّ.264ّ،265ّ،267أحمدّخليف،ّالفن 

ّفيَّقصصّالقرآنّالكريم،ّدارّالمأمونّللتراث،ّبيروتّـــّدمشق،ّ -45 عمرّمحمدّباحاذق،ّالجانبّالفن ي 

ّ.104م،ّهامشّصفحة1ّ،1993ط

 .163المرجعّالسابق،ّالجانبّالفن يّفيّقصصّالقرآن،ّصّ -46

ّالي -47 ّالفت احّطب ارة، ّطّعفيفّعبد ّبيروت، ّللماليين، ّدارّالعلم ّفيّالقرآن، م،ّص10ّ،1984ّهود

54. ّ

ة،ّصّ -48 ّالقص  ّ.85يوسفّنجم،ّفن 

ّفيّقصصّالقرآن،ّ -49 ّ .127ــــــ126ّّعمرّمحمدّباحاذق،ّالجانبّالفن ي 

ّ.364أحمدّموسىّسالم،َّقصصّالقرآن،ّصّ -50

ّت(ّص -51 ّد. ّبيروت،) ّالجيل، ّدار ّقصصّالقرآن، ّوزمالؤه، ّالمولى، ّجاد ّعبدّّ.6محمد وينظر:

ار،ّقصصّاألنبياء،ّصّ ّ.3الوه ابّالنج 

ّفيَّقصصّالقرآن،ّصّ -52 ّ.213ــــــ212ّّباحذاق،ّعمرّمحمد،ّالجانبّالفن ي 

ل،ّخالدّكبير،ّأباطيلّوخرافاتّحولّالقرآنّالكريم،ّصّ -53 ّ.70عال 

ّ.74المرجعّالسابق،ّصّ -54

ةّإبراهيم، -55 ّفيِّقص  اتّمحمدّأبوّسبيت،ّخصائصّالن ظمّالقرآني  ّ.39صّّالشح 

ّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ -56 ّالَقصصي   .313خليف،ّمحمدّأحمد،ّالفن 

ّ.283المرجعّنفسه،ّصّ -57

ةّيوسفّدراسةّأدبي ة،ّصّ -58 ّ.34محمدّرشديّعبيد،ِّقص 

ّ

ّ
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ّ

 :ثقب ت  المصادر والمراجع

 القرآنّالكريمّ• 

ةّاألدبّفيّالعاَلم،ّمطبعةّلجنةّالتأليفّوالترجمةّ -1 ّ.م1943والنشر،ّالقاهرة،ّأحمدّأمينّوزيله،ِّقص 

ّ.م4ّ،2000أحمدّبهجت،ِّقصصّالحيوانّفيّالقرآن،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّطّ -2

ّ .م7ّ،1968أحمدّعز تّراجح،ّأصولّعلمّالن فس،ّدارّالكاتبّالعربي،ّالقاهرة،ّطّ -3

ّالطباعةّ -4 ّلدنيا ّالوفاء ّدار ّوالمسرح، ّالرواية ّأدب ّمواجهة ّفي َّقَصصّالقرآن ّسالم، ّموسى أحمد

ّ.م1ّ،2014ر،ّاإلسكندرية،ّطوالنش

ّللنشرّ -5 ّدارّطيبة ّعبدّهللاّالنمرّوزمالؤه، ّحق قهّمحمد ّالتنزيل، ّمعالم ّالحسينّبنّمسعود، ، البغوي 

 والتوزيع،ّالرياضّ)د.ت(.

ةّفيّالقرآن،ّرسالةّدكتوراه،ّجامعةّالجزائر،ّالشركةّالتونسيةّللتوزيع،ّ -6 التهاميّنقرة،ّسيكولوجيةّالِقص 

ّ.م1971

7- ، ،ّدارّالفضيلةّللنشرّّالجرجاني  يقّالمنشاوي  ّبنّمحمد،ّالتعريفات،ّتحقيقّودراسة:ّمحمدّصد  علي 

ّوالتوزيع،ّ)ّد.ّت(

ّ.م2008خالدّكبيرّعالل،ّأباطيلّوخرافاتّحولّالقرآنّالكريم،ّدارّالمحتسب،ّالجزائر،ّ -8

،ّمحمدّبنّعمر،ّالتفسيرّالكبيرّ)مفاتيحّالغيب(،ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشرّّو -9 ،1ّالتوزيع،ّطّالرازي 

ّ.م1981

ةّالقصيرة،ّمكتبةّاألنجلوّالمصرية،ّالقاهرة،ّطّ -10 ّالقص  ّ.م2ّ،1964رشادّرشدي،ّفن 

ّالقرآن،ّتحقيق:ّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّدار -11 ّالبرهانّفيّعلوم ،ّمحمدّبنّعبدّهللا،  الزركشي 

ّوأوالده،ّطّ ّ.م1ّ،1957إحياءّالكتبّالعربية،ّعيسىّالبابيّالحلبي 
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ّالناشرّمكتبة -12 ، ّيوسفّالحم ادي  اف،ّشرحّوضبطّومراجعة: ّالكش  ّبنّعمر، ،ّمحمود  الزمخشري 

ّ(. مصر،ّ)ّد.ّت

13- ّ ّط ّبيروت، ّالمعرفة، ّدار ّالقرآن، ّعلوم ّفي ّاإلتقان ّالرحمن، ّعبد ّالدين ّجالل يوطي، ،4ّالسُّ

ّ.م1978

14- ّ ّالسالم ّعليه ّإبراهيم ّـــــ ّالقرآني  ّخصائصّالنظم ّسبيت، ّأبو ّمحمد حات ّاألمانة،ّّّالش  ّمطبعة ـــــ

 .م1ّ،1991مصر،ّط

ّ.م9ّ،1962شوقيّضيف،ّفيّالنقدّاألدبي،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّطّ -15

،ّمحمدّبنّجرير،ّجامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآن،ّحق قه:ّمحمودّمحمدّشاكر،ّالناشرّ -16 الطبري 

ّ.مكتبةّابنّتيمية،ّالقاهرة،ّ)ّد.ّت(

17- ّ فيّمنطوقهّومفهومه،ّدارّالمعرفةّللطباعةّوالنشر،ّبيروت،ّعبدّالكريمّالخطيب،ّالَقصصّالقرآني 

ّ.م2ّ،1975ط

ار،ّقصصّاألنبياء،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّط -18 ّ.،ّ)ّد.ّت(3عبدّالوه ابّالن ج 

ّالدينّإسماعيل،ّاألدبّوفنونه،ّدراسةّونقد،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّط -19 ّ .م6ّ،1976عز 

ّ.م10ّ،1984ليهودّفيّالقرآن،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّطّعفيفّعبدّالفت احّطب ارة،ّا -20

اآلداب،ّ عليّعبدّالرحمنّفت اح،ّتقنياتّبناءّالشخصي ةّفيّروايةّ)ّثرثرةّفوقّالنيلّ(،ّمجل ةّكلي ة -21

ّ.،ّجامعةّصالحّالدين102العددّ

ّبي -22 ّللتراث، ّالمأمون ّدار ّالكريم، َّقصصّالقرآن ّفي ّالفن ي  ّالجانب ّباحاذق، ّمحمد ّـــعمر  روت

ّ.م1ّ،1993دمشق،ّط

العلمية،ّ الفراهيدي،ّالخليلّبنّأحمد،ّمعجمّالعين،ّترتيبّوتحقيق:ّعبدّالحميدّهداوي،ّدارّالكتب -23

ّبيروت،ّ)ّد.ت(
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ّ.الفيروزآبادي،ّمحمدّبنّيعقوب،ّالقاموسّالمحيط،ّالمؤسسةّالعربيةّللطباعةّوالنشر،ّبيروت -24

ّالقرآنّالعظيم،ّدارّالفكرّ)ّدّ.ّت(.ابنّكثير،ّأبوّالفداءّإسماعيل،ّتفسيرّ -25

ة،ّمكتبةّالمحتسب،ّعمان،ّطّ -26 ّكتابةّالقص  ّ.م1ّ،1974القب اني،ّحسين،ّفن 

ّ.م1ّ،2002يّفت وحي،ّوزميلته،ّالتاريخّيشهدّبعظمةّالقرآن،ّدارّالحكمة،ّلندن،ّطلّؤ -27

ّالقاهّر -28 ّالمصرية، ّالنهضة ّمكتبة ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالَقصصي  ّالفنُّ ّخلف، ّأحمد ّطمحمد ،2ّة،

ّ.م1957

ّمحمدّجادّالمولى،ّوزمالؤه،ّقصصّالقرآن،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّ)ّد.ّت( -29

ةّيوسفّفيّالقرآنّالكريم،ّمكتبةّالعبيكان،ّالرياض،ّط -30 ّ.م1ّ،2003محمدّرشديّعبيد،ِّقص 

ّمحمدّغنيميّهالل،ّالنقدّاألدبيّالحديث،ّدارّنهضةّمصرّللطبعّوالنشر،ّالقاهرة،ّ)ّد.ّت( -31

ةّالحديثة،ّدارّالبحوثّالعلمية،ّالكويت،ّطّمحمدّكاملّحسن،ّا -32 ّ.،ّ)دّ.ّت(1لقرآنّوالقصَّ

ّالحديث،ّ)ّد.ّت( -33 ،ّالمكتبّالجامعي  ي دّحسن،ّروائعّاإلعجازّفيّالقصصّالقرآني  ّمحمودّالس 

ةّفيّالقرآن،ّمنشوراتّدارّومكتبةّالهالل،ّبيروت،ّط -34 ريف،ّالِقص  ّ.م1ّ،1983محمودّبنّالش 

35- ّ ،ّفن  ّ.م1ّ،2010القصةّوجهةّنظرّوتجربة،ّاألهليةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّطّمدانات،ّعدي 

ةّالقرآنيةّمفهوم اّوأسلوب ا،ّالمجلةّالجامعية،ّالعددّالحاديّعشر،ّجامعةّالسابع -36  مشيلّصابر،ّالقص 

ّ.م2009منّإبريل

 ابنّمنظور،ّمحمدّبنّمكرم،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّ)ّد.ّت( -37

،ّالناشر:ّمكتبةّمدبولي،ّالطبعةّّالموسوعةّالنفسي ةّعلم -38 ،ّعبدّالمنعمّالحفني  ّالنفسي  النفسّوالطب 

ّم2003الثانية،ّ

ة،ّدارّصادر،ّبيروت،ّودارّالشروق،ّعمان،ّطّ -39 ّالقص  ّ.م1ّ،1996يوسفّنجم،ّفن 
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ّ

 دراسة في تفسير إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن القصص القرآني  

 

 د فرنانهد: مصطفى المختار محم  

mfrnana@yahoo.com 

 ليبيا -نتانجامعة الز  

 ةياسي  ة القانون والعلوم الس  كلي  

 ص: الملخ  

ّالبحثّحولّتفسيرّمعاصرّوهو:ّ"ّّّّّ إرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن"،ّللشيخّّيدورّموضوعّهذا

ّالتفسيرّأول2010ّتّّأحمدّعبدّالسالمّأبيّمزيريقّ) م(،ّأحدّعلماءّليبياّالمعاصرين،ّحيثّيعدّهذا

تفسيرّليبيّللقرآنّالكريمّكامال ،ّاستغرقّمؤلفهّفيّكتابتهّعشرينّعاما ،ّفجاءّشامال ّلمباحثّالتفسيرّمنّ

ّرأىّالباحثّأنّيقومّمعانيّكلمات،ّوإعراب،ّومباح ثّبالغية،ّوإرشاداتّوتوجيهاتّتفسيرية،ّومنّهنا

القصصّالقرآنيّدراسةّفيّتفسيرّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن"،ّّبدراسةّحولّهذاّالكتابّعنوانها:"

تهدفّهذهّالدراسةّللكشفّعنّمنهجّأبيّمزيريقّفيّتناولهّللقصصّالقرآنيّوروايةّاإلسرائيليات،ّوبيانّ

ّالكريم،ّالد ّالقرآن ّفي ّالقصصّواألمثال ّضرب ّوالغرضّمن ّالقرآن ّالقصصّفي ّمن ّالمستفادة روس

استخدمّالباحثّالمنهجّالوصفيّالتحليليّلدراسةّوتحليلّالقصصّالقرآنيّفيّتفسيرّإرشادّالحيران،ّومنّ

يّتفاصيلّأهمّنتائجّالدراسةّأنّأباّمزيريقّيركزّعلىّالعبرةّوالدرسّالمقصودّمنّالقصةّدونّالخوضّف

كثيرةّلوّكانّلهاّفائدةّمقصودةّلماّسكتّعنهاّالقرآن،ّكماّأنّتفسيرهّخالّمنّروايةّاإلسرائيليات،ّيوصيّ

ّالباحثّبتعميقّالدراساتّحولّهذاّالتفسيرّويدعوّالباحثينّلالهتمامّبه.ّ

ّالكلماتّالمفتاحية:ّأبوّمزيريق،ّإرشادّالحيران،ّالقصصّالقرآني،ّاإلسرائيليات.

mailto:mfrnana@yahoo.com
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Research Summary 

The subject of this research revolves around a contemporary interpretation of 

"the guidance of the Hieran to the guidance of the Qur'an" by Sheikh Ahmad 

Abdulsalam Abi Mazireq (2010), one of the contemporary Libyan scholars. 

This interpretation is the first Libyan interpretation of the entire Holy Qur'an. , 

And came to comprehensive interpretations of the interpretation of the 

meanings of words, and expression, and rhetorical and explanatory guidance 

and guidance of the interpretative, and hence the researcher to study this book 

entitled: "Quranic stories study in the interpretation of guidance to the guidance 

of the Koran 

The purpose of this study is to uncover the approach of Abu Mazireq in dealing 

with the Quranic stories and the story of the Israelites, the lessons learned 

from the stories in the Quran and the purpose of beating stories and proverbs 

in the Holy Quran. The researcher used the analytical descriptive method to 

study and analyze the Quranic stories in the interpretation of Ershad Al-Hiran. 

Abu Mazirek focuses on the lesson and the intended study of the story without 

going into many details if it had the intended purpose of the silence of the 

Koran, as interpreted by the Israeli novel, the researcher recommends 

deepening the studies on this interpretation and invites researchers to interest 

him. 
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ّالمقدمة

الحمدّهللّربّالعالمين،ّوصلىّهللاّوسلمّعلىّالمبعوثّرحمةّللعالمين،ّومشكاةّالسالكين،ّسيدّولدّّّّّّ

نّلهمّبإحسانّإلىّيومّآدمّأجمعين،ّوعلىّآلّبيتهّالطيبينّالطاهرين،ّوصحابتهّالغرّالميامين،ّوالتابعي

ّالدينّأماّبعد؛

فأقبلّعليهّالعلماءّّّلقدّحظيّكتابّهللاّتعالىّباالهتمامّمنذّأنّأنزلهّهللاّعلىّقلبّرسولهّاألمينّّّّّ

يبحثونّفيّجميعّجوانبه،ّويلتمسونّالهدايةّمنّآياته،ّكلّحسبّّمجالهّوميوله،ّوقدّساهمّعلماءّكلّ

فيّخدمةّكتابّهللاّالعزيز،ّواستمرّذلكّحتىّعصرناّالحاضر،ّّعصرّبماّتيسرّلهمّمنّمعارفّوعلوم

فكانّمنّالعلماءّالذينّعنواّبتفسيرّالكتابّالعزيزّواستثمرواّفيهّجهودهمّوأوقاتهم،ّالعالمةّالشيخّأحمدّ

إرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن"ّوالذيّيعدّّ،ّمؤلفّكتابّ"-رحمهّهللاّ–بنّعبدّالسالمّأبوّمزيريق

ّلكلّمباحثّالتفسيرّعلىّغرارّمنّسبقهّمنّالمفسرين،ّأحدّكتبّ ّفقدّجاءّشامال  التفاسيرّالمعاصرة،

ه(ّمنّالمتقدمين،ّوابنّعاشورّمنّالمتأخرين،ّوقدّقدمّلكتابهّهذاّبمقدمة310ّّتّّكابنّجريرّالطبري)

إذاّماّقورنتّبحجمّالكتابّالذيّبلغّاثنيّعشرّجزءا ،ّلكنهاّحوتّمنهجهّبوضوحّواختصار،ّّ(1)صغيرة

التحريرّوالتنوير"ّوقال:ّّبينّأنهّتتبعّكتبّالسابقينّوفيّمقدمتهمّابنّجرير،ّوالمتأخرينّوفيّمقدمتهم"

ّماّتيسرّليّتجميعهّمنّمباحثّلغويةّوأسا ّوذاكّكثيرّوكثير،ّفجم عتّمنها ّبينّهذا ليبّبالغية،ّوما

ّ.(2)وأعاريبّنحوية،ّوأحكامّوتوجيهاتّشرعيةّمنّواجباتّضروريةّوتحسيناتّتكميلية

ّالتزمّمؤلفهّّّّّ ّلكلّمباحثّالتفسيرّعلىّغرارّمنّسبقهّمنّالمفسرين، ّ-رحمهّهللاّ-فقدّجاءّشامال 

خصصّمبحثا ّّبطريقةّواحدةّفيّتفسيرهّكلهّتمثلتّفيّإثباتهّالنصّالقرآنيّفيّكلّموضوعّمستقل،ّثم

للمفرداتّاللغوية،ّيليهّمبحثّاإلعرابّاستوعبّفيهّإعرابّالقرآنّالكريمّكامال ،ّيأتيّبعدهّمبحثّاألسلوبّ

                                                 

ّجاءتّالمقدمةّفيّأقلّمنّصفحة،ّومماّيحسبّلهّأنهّلمّيخالفّماّالتزمّبهّفيّمقدمته.ّّ-1
ّّمقدمةّتفسيرّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن.ّّ-2
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ّالمبحثّوذلكّبتسليطّالضوءّعلىّاألساليبّالبالغيةّفيّالقرآنّالكريمّ البالغيّوقدّأجادّوأفادّفيّهذا

ذهّالمباحثّبخالصةّللمعنىّالعامّلآلياتّوماّفيهّمستعينا ّبهاّفيّفهمّوتفسيرّكتابّهللاّتعالى،ّثمّختمّه

منّتوجيهاتّوأحكام،ّوسارّالمفسرّعلىّهذهّالخطةّالتيّرسمهاّفيّتفسيرهّكله،ّكماّاعتمدّعلىّروايةّ

ّ،ّومذهبّاالمامّمالكّفيّاألحكام.ّ(1)قالونّعنّنافعّفيّالتفسير

م1973ّيثّاستغرقتّكتابتهّمنّسنة:ّهذاّالتفسيرّعصارةّعشرينّعاما ّمنّالتمعنّوالبحث،ّحّدّ ويعّّّّ

ّفيّجمعّهذهّالمباحثّّم،ّفقدّجاءّفيّآخرّالمجلدّالثانيّعشرّقولّالمؤلف:)1993إلىّسنة:ّ وقدّبقيت 

ّألفّوثالثمئةّوثالثّوتسعينّإلىّألفّ ّأولّشهرّربيعّاألولّمنّعام ...ّ ّيقربّمنّعشرينّعاما  ما

ّوأربعمئةّوثالثةّعشر(.

 مشكلة البحث

ّنظّرّّّّّ ّمناهجّوطرقّفيّإذا ّينتهجونّعدة ّفيّمناهجّالمفسرينّفيّتناولّالقصصّالقرآنيّنجدهم نا

ّللقصصّ تناولهمّللقصصّالقرآنيّوروايةّاإلسرائيلياتّفمنهمّالمكثرّوالمقل،ّومنهمّمنّركزّفيّتفسيره

ّعلىّسردّالتفاصيلّوتتبعها،ّومنهمّمنّركزّعلىّمقاصدّالقصصّالقرآنيّدونّتعمقّفيّالتفاصيلّالتي

ّمنّ ّالضعيف ّرواية ّعن ّوابتعد ّبتفسيره ّنأى ّأنه ّالمفسر ّترجمة ّفي ّورد ّوقد ّهللا، ّكتاب ّفي ّترد لم

ّاإلسرائيليات.

فمشكلةّهذاّالبحثّتكمنّفيّدراسةّالمنهجيةّالتيّسارّعليهاّالمفسرّفيّتفسيرهّللقصصّالقرآني،ّّّّّّ

ّماّهيّمنهجيتهّ؟ّوهلّالتزمّبهاّفيّتفسيرهّأمّخالفها؟ّ

ّمنهجيتهّفيّتناولّالقصصّومنّّّّّّ ّليكشفّبها ّالكتاب؛ ّرأىّالباحثّأنّيقومّبدراسةّحولّهذا هنا

"ّ ّالبحث: ّفجاءّعنوانّهذا ّاإلسرائيلياتّفيّالتفسير، ّفيّتفسيرّّالقرآنيّورواية القصصّالقرآنيّدراسة

ّ".إرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن

                                                 

ّالمفسرّعليها.اعتمدّالباحثّروايةّاالمامّقالونّرسما ّوتخريجا ،ّوذلكّالعتمادّّ-1
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ّالبحثّإلىّمقدمة،ّومبحثين:ّاألّّّّّ ولّفيّترجمةّالمؤلفّمعّذكرّجانبّمنّحياتهّقسمّالباحثّهذا

ّالعلمية،ّوالثانيّمنهجيةّأبيّمزيريقّفيّالقصصّالقرآني،ّوخاتمةّذكرّفيهاّأهمّالنتائجّالتيّتوصلّإليها.

ّ

 المبحث األول: ترجمة المؤلف مع ذكر جانب من حياته العلمية

ّّاسمه ومولده:ّ-

سنةّّ-ليبيا–رحمهّهللاّفيّقريةّرأسّعليّبمدينةّمصراتهّأحمدّعبدّالسالمّمحمدّأبوّمزيريق،ّولدّّّّّّ

ّم،ّيرجعّنسبهّإلىّأسرةّالبيرة.1929

ّّحياته العلمية:ّ-

ّباكرة،ّوَحِفَظه ّوعمرهّيقربّمنّالثالثةّعشرة،ّّّّّّ درسّالشيخّأحمدّأبوّمزيريقّالقرآنّالعظيمّفيّسنٍ 

المربيان:ّعليّالشريفّالم ْغربي،ّوعليّحسنّالمنتصر،ّوفيّوأبرزّالذينّأقرأوهّالقرآنّالشيخانّالفاضالنّ

تولىّاإلمامةّوالخطابةّوتعليمّالقرآنّبجامعّالمغاربةّبعدّأنّرشحهّشيخهّومعلمهّالشيخّعلي1950ّّسنةّ

ّ ّسنة ّوفي ّالمهمة، ّلهذه ّالقويري1955ّّالمنتصر ّمعهد ّمن ّاالبتدائية ّالشهادة ّعلى ّللحصول اشترك

،ّثمّانتقلّبعدهاّإلىّمدينة1964ّقسمّالثانويّبالمعهدّنالّمنهّالشهادةّالثانويةّسنةّالديني،ّوبعدّافتتاحّال

ّعميدّ ّكان ّوقد ّبالبيضاء، ّاالسالمية ّبالجامعة ّالدين ّأصول ّبكلية ّالجامعية ّدراسته ّلمواصلة البيضاء

ّّ،م1968الجامعةّحينذاكّالشيخّمصطفىّالتريكي،ّونالّالعالميةّمنّهذهّالكليةّسنةّ

ّأحمدّوخالّّّّّ ّالشيخ ّدرسّعليهم ّمن ّألمع ّومن ّالعلماء، ّمن ّالعديد ّعلى ّتتلمذ ّبالجامعة ّدراسته ل

أبومزيريقّالشيخّمحمدّالسماحيّالذيّتأثرّبه،ّوانعكسّعلىّمنهجيتهّفيّتفسيره،ّمنّحيثّالمنهجيةّ

األحاديثّّالتيّاتبعهاّفيّعدمّروايتهّلإلسرائيلياتّالتيّوردتّفيّتفسيرّاآلياتّالقرآنية،ّورفضهّلرواية

الضعيفةّفيّتفسيره،ّفقدّقالّعنّشيخهّالسماحي:ّإنهّكانّيمتازّبإشراقةّالفكرةّورفضّالخرافةّورفضّ
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الدجلّفيّالتفسيرّوكانّيرفضّاألحاديثّالضعيفةّولهّدقةّخاصةّفيّتوجيهّاألحاديثّالنبويةّالشريفة.ّ

ّ.(1)ـّ"ّالكلماتّالعشرّفيّالقرآنّ"وكانّقدّأخذّعنّشيخهّمحمدّالسماحيّبحثَّتخرُّجهّالذيَّعْنَوَنه ّب

ويتضحّمنّدراسةّمنهجيةّالمفسرّفيّتفسيره،ّأنهّيميلّللمدرسةّاإلصالحيةّأوّماّتسمىّبالمدرسةّّّّّّ

ّبعضّ ّفي ّيوافقهم ّإذ ّعبده، ّمحمد ّوالشيخ ّاألفغاني، ّالدين ّجمال ّالشيخ ّأسسها ّالتي ّالحديثة، العقلية

،ّولهّمؤلفّسماه"ّمختاراتّخالدةّممتدةّمنّتاريخّاإلمامينّ(2)آخرّالزمانّالقضايا،ّكإنكارّنزولّعيسى

جمالّالدينّاألفغانيّومحمدّعبده"،ّوالناظرّفيّتفسيرهّيرىّأنّالمفسرّيسلكّالمنهجّاإلصالحي،ّوقدّ

ّ.(4)،ّقدمّلمؤتمرّ"المفسرونّالمغاربيونّالمعاصرون"(3)كتبّبحثّحولّمنهجهّاإلصالحي

 ّشيوخه: -

ّالعلمّعنّالعديدّمنّالعلماءّمنهم:ّّ-رحمهّهللاّ-تلقىّّّّّ

                                                 

م.ّرابط:2015ّفبراير،15ّّمدونةّالشيخّمحمدّمحمدّالسماحيّمنّأعالمّالمحدثينّفيّعلومّالحديث.ّبتاريخّاألحد،1ّّ-
http://sheikhalsamahi.blogspot.my/ّ.ّ

ّإنكارّنزولّّوإنكارّنزولّعيسىّ-2 ّعبده ّمحمد ّعنّشيخه ّرضا ّالشيخّرشيد ّنقل ّفقد ّالمدرسة ثابتّعنّأتباعّهذه
.261ّ.ّص3ّم.ّتفسيرّالمنار.ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب.ّجـ1990ّّعيسى.ّينظرّمحمدّرشيدّبنّعليّرضا.ّ

قاهرة:ّشركةّمكتبةّومطبعةّم.ّتفسيرّالمراغي.ّال1946ّوكذاكّالشيخّالمراغيّفيّتفسيره،ّأحمدّبنّمصطفىّالمراغي.ّ
ّ ّجـ ّبمصر. ّوأوالده ّالحلبي ّالبابي ّص3ّمصطفى .168ّ ّرجب.169ّ، ّالمنار. ّمجلة ّرضا. ّرشيد ّمحمد .والشيخ

1346ّ ّجـ 747ّ.ّص28ّه. ّالعدد: ّالرسالة، ّمجلة ّشلتوت، ّوالشيخّمحمود ّبتاريخ462ّ. ّفهؤالء11/5/1942ّ، م.
القولّاجتهادّمنّأبيّمزيريق؛ّوإنماّسبقهّإليهّآخرون،ّوكذلكّّوغيرهمّينكرونّنزولّعيسىّآخرّالزمان،ّفلمّيكنّهذا

ّ ّفيّتفسيره ّالتحريرّوالتنويرّوهوّممنّتأثرّبهمّالمفسرّكثيرا  ويظهرّأنهّتبعهّفيّهذهّالشيخّابنّعاشورّفيّتفسيره
ّالمسألة،ّحيثّإنّابنّعاشورّيخالفّماّذهبّإليهّالجمهورّفيّتأويلّقولهّتعالى:ّ﴿َّوِإْنِّمْنّأَْهلِّ َّلي ْؤِمَننَّ ّاْلِكَتاِبِّإالَّ

ا﴾ّ)ّالنساء:ّ َّعَلْيِهْمَّشِهيد  ّاْلِقَياَمِةَّيك ون  (،ّويستدلّبدليلّعقليّعلىّبطالنّعودةّالضميرّفي158ِّبِهَّقْبَلَّمْوِتِهَّوَيْوَم
ّالَّذينّيؤمنونّبهّعلىّحسبّهذاّالتأويلّهمّالذينّّقال:ّ"موته"ّعلىّعيسى سيوجدونّمنّأهلّيبطلّهذاّالتفسيرّألن 

ّ ّمزيريق، ّأبو ّالشيخ ّبه ّاستدل ّنفسه ّالدليل ّوهذا ّالكتابّالّجميعهم، ّبنّعاشور. ّالطاهر ّالتحرير1997ّّمحمد م.
ّ.25ّّ.ّص6ّّنس:ّدارّسحنونّللنشرّوالتوزيع.ّجوالتنويرـّتّو

ّّعنوانّالبحث:ّأبوّمزيريقّومنهجهّاإلصالحي.ّمصطفىّمحمدّحديدّباحثّبالجامعةّاألردنية.ّّّّ-3
مايو2ّ،3ّّهّالموافق1434ّّجمادىّاآلخر22ّّ،ّو21مؤتمرّالمفسرونّالمغاربيونّالمعاصرونّعقدّفيّالمغربّّ-4

ّم.2013ّّّ
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الشيخّالطيبّالعربيّالمسالتي،ّكانّيحضرّدروسهّبزاويةّاإلمامّأحمدّزروق،ّفيّتفسيرّالجاللينّّ-1

ّبحاشيةّالصاوي،ّوالَجَمل.

ّأبوّّ-2 ّأحمد ّسمعّمنه ّوهوّمنّعلماءّاألزهرّالمتفوقين، ّالملك، الشيخّالعالمةّمحمدّحسنّبنّعبد

ّش ّوالجوهرّمزيريق ّالسمرقندية، ّالبالغة: ّوفي ّالمنطق، ّفي َلم ّوالسُّ ّاألحكام، ّفي ّالعاصمية ّلمتن رحه

ّالمكنون.

ّمنّسنةّّ-3 ّالعلم ّتلقىّعنه ّالورعّالحكيم، ّالفقيه ّإلىّسنة1945ّالشيخّمحمدّعليّالسهوليّالعالم م

يّتلق اهاّعليه،ّوهيّم؛ّحيثّأخذّعليهّجملةّمنّالكتبّالشرعيةّوالعربية،ّفمنّالكتبّالشرعيةّالت1950

ّوهيّ ّوأقربّالمسالك، ّوالرسالة، ّوابنّحمدون، ّالصفتيّعلىّالعشماوية، ّالمالكيّحاشية ّفيّالفقه كلها

ّوالعشماوي،ّ ّالندى، ّقطر ّالعربية ّاللغة ّبعضّكتب ّأيضا  ّودرسّعليه ّالمالكي، ّالفقه ّفي كتبّشهيرة

ّوالشذور.

ّم.1950ّ–1948ّالواقعةّبينّسنةّالشيخّالصالحّالجليلّمفتاحّاللبيدي،ّفيّالفترةّّ-4

ّالشيخّعبدّالحميدّشاهينّوهوّمنّشيوخّاألزهرّاألجالءّالفضالء.ّ-5

6-ّ. ّاألزهري  ماحيّالمصري  ّالشيخّاألستاذّالدكتورّمحمدّالسَّ

 :(1)آثاره العلمية -

ّ.ّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن،ّيقعّفيّاثنيّعشرّمجلدا .1ّ

.ّكشفّالمغطىّمنّحقائقّالموطأ،ّعرفّفيهّبالموطأّوروايةّيحيىّبنّيحيىّالليثي،ّوتحدثّفيهّعن2ّ

،ّوكذلكّأوردّفيهّبعضّمسائلّعلمّالحديث؛ّ-رحمهّهللاّ–بعضّالمسائلّالفقهيةّعلىّمذهبّاإلمامّمالك

                                                 

ذكرّهذهّالكتبّناشرّكتاب"ّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن"ّفيّالمقدمة،ّمعّتقديمّوصفّلبعضّمنها،ّومعّأنّّ-1
ّفقط،ّوالبقيةّالّزالّ الباحثّحاولّالحصولّعلىّمزيدّمنّالمعلوماتّحولّهذهّالكتب،ّإالّأنهّوفقّفيّبعضّمنها

ّّالبحثّجاريا ّحولهاّوالّيمكنّالجزمّبكونهاّطبعتّأمّال.
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م.ّفي2007ّّضعّوأسبابه،ّطبعتهّدارّالمنارّللطباعةّوالنشر،ّمصراتهّالطبعةّاألولى،ّفقدّتكلمّعنّالّو

ّصفحة.120ّّكتيبّصغيرّالحجمّفيّ

ّالمنظومة3ّ ّشرح ّفي ّاألساسية ّبالدروس ّالمؤلف ّسماه ّالمالكي، ّالفقه ّفي ّالفطيسي ّمنظومة ّشرح .

ّالطبع.ّصفحةّوالكتابّتحت335ّالفطيسية،ّتناولّشرحهاّباختصارّفجاءّشرحهّفيّ

ّ.ّكشفّالغطاءّعماّوقعّفيّالمآتمّمنّأخطاء،ّلمّيستطعّالباحثّالحصولّعلىّمعلوماتّحوله.4

.ّاقتباسّالشعرّالحكيمّمنّآيّالذكرّالعظيم،ّهذاّالكتابّرسالةّصغيرةّالحجم،ّتناولّفيهاّثمانيةّبحور5ّ

ّمنّأبحرةّالشعر،ّوهيّاألكثرّواألشهرّفيّالشعرّالعربيّقديما ّوحديثا .ّّ

ّ.ّمختاراتّخالدةّممتدةّمنّتاريخّاإلمامينّجمالّالدينّاألفغانيّومحمدّعبده.6

.ّالمنتخبّمنّمختارّجمعّالحديثّالمرتبّمنّكتابّلسانّالعرب،ّحوىّهذاّالكتابّثالثمائةّحديث،7ّ

ّشرحهاّشرحا ّمتوسطا ،ّضمنهاّبعضّالنصائحّواإلرشاداتّكطريقتهّفيّالتفسير.ّ

التدريس،ّمتنقال ّبينّالعديدّمنّالمعاهد،ّبعدّاكمالهّدراستهّوتخرجهّمنّكليةّاشتغلّالمفسرّبّوظائفه: -

م،ّانتقلّللتدريسّبمعهدّالمعلماتّبالبيضاءّمدة1968ّأصولّالدينّبالجامعةّاإلسالميةّبالبيضاءّسنةّ

ا،ّودر سّطالبهّبهّزهاَءّثالثّسنين، منّعامّّسنةّواحدة،ّثمّن ِقلّبعدئذّإلىّمعهدّالقراءاتّبالبيضاءّأيض 

،ّثمّرجعّالشيخّأحمدّأبوّمزيريقّمنّالبيضاءّإلىّمدينتهّمصراته،ّوإثرّعودتهّع يِ ن1973ّّ-1971

مدير اّبمدرسةّ"رأسّعليّالقرآنية"،ّوكذلكّأسندتّإليهّالخطابةّبمسجدّأبيّشحمةّبمصراتهّالمدينة،ّوبقيّ

علي"ّإمام اّوخطيب ا،ّواتصلّعملهّفيهّخطيبا ّمدةّأربعّعشرةّسنة،ّثمّانتقلّمنهّإلىّمسجدّقريتهّ"رأسّ

ّم.2005مّإلىّسنة1987ّفيهّبهاتينّالم هم تينّمنّسنةّ

ّماّّّّّّ اّللخرافات،ّوالخزعبالت،ّوالترهات،ّسواء  وكانّأثناءّعملهّمثاال ّللجدّوالبذل،ّوحسنّالعطاء،ّناقد 

ّكله، ّذلك ّمن ّالمجتمع ّاَلَبَس ّما ّأو ّاألحاديث، ّشروح ّأو ّبالتفسير، ّوأنيط ّالفترةّّألصق ّإب ان وكان
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اّبـ" معهدّالقويريّالديني"،ّوبالثانويةّاالجتماعيةّيؤديّرسالتهّالتعليميةّوالتربويةّّالخطابية،ّواإلماميةّمدرس 

ّحيٍن.ّ اّطي ب اّيزهرّويثمرّكلَّ ّالتوجيهيةّلطالبهّالك ث رّالذينّنهلواّعنه،ّوأفادواّمنه،ّوتركّفيّنفوسهمِّغراس 

ّلقدّعم رّالشيخّالمفسرّعمرهّبالعلمّتعلما ّوتعليما ،ّولمّيتركّالتدريسّإالّبعدّمرضه:ّوفاته رحمه هللاّ-

ّسنة2007ّفيّحوالي ّوانقطعّعنّالفتوىّكذلك،ّحتىّفاضتّالروحّإلىّباريها م،ّرحمهّهللا2010ّّم،

ّ.(1)رحمةّواسعة،ّوأسكنهّفسيحّجناته

آني،ّوموقفهّمنّروايةّاإلسرائيلياتّفيّ:ّمنهجّأبيّمزيريقّفيّتفسيرّآياتّالقصصّالقّرالمبحث الثاني

 .تفسيرّالقرآنّالكريم

ّاإلسرائيلياتّّّّّّ ّعن ّبعيدا  ّبنفسه ّنأى ّفقد ّالقصص؛ ّآليات ّتفسيره ّفي ّمنهجه ّمزيريق ّأبي للشيخ

واألحاديثّالموضوعةّالتيّوجدتّفيّبعضّالكتب،ّولمّتسلمّمنهاّبعضّكتبّالتفسير،ّولكنّكانّتركيزهّ

ّالمنطلقّركزّاهتمامهّبالموعظةّوالعبرةّمنّحولّالمغزىّمنّ القصةّوالمثلّفيّالقرآنّالكريم،ّومنّهذا

القصةّالقرآنيةّدونّالغوصّفيّتفاصيلّتذهبّبالمقصدّاإللهيّمنّتلكّالقصة،ّفكانّمنهجهّقائما ّعلىّ

ّفهمّالعبرةّمنّالقصةّوتركّماّتركهّالقرآنّمنّتفاصيل.

 وبيان حكمها المطلب األول: في تعريف اإلسرائيليات

لفظّاإلسرائيلياتّجمعّمفردهّإسرائيليةّوهيّقصةّأوّحادثةّتروىّعنّمصدرّإسرائيلي،ّوالنسبةّفيهاّّّّّّ

ّأبوّاألسباطّاالثنيّعشر ّوهوّيعقوبّبنّإسحاقّبنّإبراهيم ّاللفظّيطلقهّعلماءّ(2)إلىّإسرائيل، ّوهذا ،

                                                 

.ّوكذلكّاستعانّالباحثّببعض11ّ:27ّ،ّص1ّهذهّالترجمةّكاملةّنقلتّمنّمقدمةّالناشرّلتفسيرّإرشادّالحيرانّجـّ-1
ّبتاريخّ] ّاأللوكة ّمنتدياتّمنها: ّالمفسرّمنّاالنترنتّمنّعدة ّكتبّعن 23ّّما [،2010ّ-01-09هـ/1431محرم،

12:13ّ ّأول ّصدور ّبعنوان ّالكريم.ّر. ّللقرآن ّمتكامل ّليبي ّتفسير ّ ،ّّ/http://majles.alukah.net/t48342ابط:
.ّترجمةّالعالمةّأحمد2011ّ08:35ّPMّ-17-02ومنتدىّإجازاتّالعلومّالشرعيةّواالثبات،ّحافظّمصطفىّابراهيم.ّ

ّ ّهللا. ّرحمه ّالمصراتي ّمزيريق ّأهلhttp://www.esnady.com/vb/showthread.php?582ّ أبو ّوملتقى ،
ّ ّبتاريخ 20/07/2011ّّ-19/08/1432ّالتفسير ,03:46ّam:ّرابط . 

http://vb.tafsir.net/tafsir18421/#.Vnz2tVn76Xd.ّ
 .13م.ّاإلسرائيلياتّفيّالتفسيرّوالحديث.ّالقاهرة:ّمكتبهّوهبه.ّص1990ّّالذهبي،ّمحمدّحسين.ّّ-2
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اليهودّوقصصهم،ّفيطلقونهّعلىّكلّماّوصلّإلىّالتفسيرّوالحديثّعلىّماّهوّأوسعّوأشملّمنّأخبارّ

كتبّالتفسيرّوالحديثّمنّقصصّوأخبارّقديمةّمنسوبةّفيّأصلّروايتهاّإلىّمصدرّيهوديّأوّنصرانيّ

ّمنّ ّاإلسالم ّأعداء ّدسه ّما ّفيّمعنىّاإلسرائيلياتّكل ّبعضّالمفسرينّوالمحدثين ّزاد ّبل ّغيرهما، أو

ّ.(1)خبارّالّأصلّلهاّفيّمصدرّقديماليهودّوغيرهمّعلىّالتفسيرّوالحديثّمنّأ

ّ

 حكم رواية اإلسرائيليات -

ّلإلسرائيلياتّثالثةّأقسامّباعتبارّموافقتهاّلشرعناّمنّعدمّموافقتهاّله:ّّّّّّ

 : القسم األول وهو الموافق لشرعنا

ّعنّالنبيّّّّّّ ّالخدري، ّروىّأبوّسعيد ّما ّّمثاله ّقال: َّواِحَدة ،ّ»أنه ْبَزة  ّخ  ّاْلِقَياَمِة َّيْوَم ّاأْلَْرض  َتك ون 

ّأِلَْهِلّاْلَجنَّةِّ َفِر،ّن ز ال  ْبَزَته ِّفيّالسَّ ك ْمّخ  ِّبَيِدِه،َّكَماَّيْكَفأ َّأَحد  وِد،َّفَقاَل:ّ«َّيْكَفؤ َهاّاْلَجبَّار  ٌلِّمَنّاْلَيه  َقاَل:َّفَأَتىَّرج 

َّعلَّ ّاْلِقَياَمِة؟َّقاَل:َّباَرَكّالرَّْحَمن  َّيْوَم ّاْلَجنَِّة َّأاَلّأ ْخِبر َكِّبن ز ِلّأَْهِل ّاْلَقاِسِم ّ«َّبَلى»ْيَك،َّأَبا ّاأْلَْرض  َقاَل:َّتك ون 

ْبَزة َّواِحَدة ّ ّهللِاّّ-خ  ول  ّهللِاّّ-َكَماَّقاَلَّرس  ول  ه ،َّقاَل:َّأاَلّ،ّث مََّّضِحَكَّحتَّىَّبَدْتَّنَواِجذّ َقاَل:َّفَنَظَرِّإَلْيَناَّرس 

ْمّ«َّبَلىّ»أ ْخِبر َكِّبِإَداِمِهْم؟َّقاَل:ّ ِّمْنَّزاِئَدِةّّ»َون وٌن،َّقال وا:َّوَماَّهَذا؟َّقاَل:ّّبالالمَقاَل:ِّإَدام ه  َثْوٌرَّون وٌن،َّيْأك ل 

ا ّ.ّ(2)«َكِبِدِهَماَّسْبع وَنَّأْلف 

ِّممَّاّّدلةّمنها:ّقولهّتعالى﴿هذاّالقسمّتجوزّروايته،ّويستدلّلجوازّروايتهّبعدةّأّّّّّ ْنَتِّفيَّشكٍ  َفِإْنّك 

ِّمْنَّربِ َكَّفاَلَّتكّ  ِّمَنّاْلم ْمَتِرينََّأْنَزْلَناِّإَلْيَكَّفاْسَأِلّالَِّذيَنَّيْقَرء وَنّاْلِكَتاَبِّمْنَّقْبِلَكَّلَقْدَّجاَءَكّاْلَحقُّ ،ّ(3)﴾وَننَّ

ّفقدّأباحّهللاّتعالىّلنبيهّّ﴾الَِّذيَنَّيْقَرء وَنّاْلِكَتاَبِّمْنَّقْبِلكََّفاْسَأِلّّ﴿والشاهدّمنّهذهّاآليةّقولهّتعالى:
                                                 

 .13ّ،14المصدرّنفسهّصّّ-1
ّالبخاري.ّصحيحّالبخاري.ّكتابّالرقاق.ّبابّيقبضّهللاّاألرضّيومّالّ-2 .6520ّ.ّحديثّرقم108ّ.ّص8ّقيامة.ّجـ

.4ّوالنيسابوريّمسلمّبنّالحجاج.ّدّت.ّصحيحّمسلم.ّكتابّصفةّيومّالقيامةّوالجنةّوالنار.ّبابّنزلّأهلّالجنة.ّجـّ
 .2792.ّحديثّرقم2151ّصّ

ّ.10ّ:94سورةّيونسّّ-3
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َبلِ غ واّ»ّ:ومنّالسنةّقولهّ،ّ(1)أمرّألمتهّماّلمّيقمّدليلّعلىّالخصوصيةّسؤالّأهلّالكتابّواألمرّلهّ

َّكذَّ َّوَمْن َّوالَّحَرَج، َّبِنيِّإْسَراِئيَل َّعْن ث وا َّوَحدِ  ّآَية ، ّالنَّارَِّعنِ يَّوَلْو ِّمَن َّمْقَعَده  َّفْلَيَتَبوَّْأ ا َتَعمِ د  ّم  َّعَليَّ .ّ(2)«َب

ّوسائرّالنصوصّالمشابهة.

ّّ:أما القسم الثاني وهو المخالف لشرعنا

وهذاّمخالفّّ،(3)فمنّأمثلتهّماّوردّفيّأخبارّبنيّإسرائيلّأنّابنةّفرعونّهيّالتيّتبنتّموسىّّّّّّ

ِّفْرَعْوَنّّ﴿لصريحّالقرآنّمنّأنّزوجةّفرعونّهيّالتيّتبنته،ّالدليلّعلىّذلكّقولهّتعالى:ّ َوَقاَلِتّاْمَرَأت 

َّعْيٍنِّليَّوَلَكّاَلَّتْقت ل وه َّعَسىَّأْنَّيْنَفَعنَّ ونَّق رَّت  اَّوه ْمّاَلَّيْشع ر  ،ّومنهّكذلكّماّوردّفيّ(4)﴾اَّأْوَّنتَِّخَذه َّوَلد 

،ّ(5)هوّمنّصنعّالعجلّلبنيّإسرائيلّسفرّالخروجّاإلصحاحّالثانيّوالثالثين:ّمنّقولهمّبأنّهارونّ

ّقالّهللاّ ّالسامري، ّفيّالقرآنّخالفّذلك،ّمنّأنّالذيّصنعّالعجلّرجلّاسمه ّورد َّماّّ﴿:وما َقال وا

ْلَناَّأْوَزار اِّمْنِّزيَنِةّاْلَقْوِمَّفَقَذْفَناَهاَّفَكَذِلَكَّأْلَقىّ مِ  )َأْخَلْفَناَّمْوِعَدَكِّبَمْلِكَناَّوَلِكنَّاّح  اِمِريُّ ْمّعِّّ(87السَّ َّفَأْخَرَجَّله  ْجال 

َواٌرَّفَقال واَّهَذاِّإَله ك ْمَّوِإَله ّم وَسىَّفَنِسَي) اَّله ّخ  ّ.(6)﴾(88َجَسد 

                                                 

ّاآليةّشكهّّ-1 ّفإنّكنتّأيهّالّيفهمّمنّهذه ّالمعنى: ّوإنما ّأنزلّإليه، ّفيّما ّالرسولّالكريم علىّسبيلّالفرضّّ-ا
ّالكتابِّمنّّ–والتقدير ّالذينَّيْقَرء وَن ّإليكّمنّقصصّحكيمّكقصةّموسىّونوحّوغيرهماّ﴿َّفاْسَأِل ّأنزلنا فيّشكّمما

َقْبِلَك﴾ّوهمّعلماءّأهلّالكتاب،ّفإنّماّقصصناهّعليكّثابتّفيّكتبهم،ّفليسّالمرادّمنّهذهّاآليةّثبوتّالشكّللرسولّ
ّالمرادّعلىّسبيلّالفرضّوالتقدير،ّالّعلىّسبيلّالثبوت،ّقالّابنّكثير:"ّقالّقتادةّبنّدعامة:ّبلغناّأنّرسولّّوإنما

َيّ:ّفيّشأنّعيسىّقال:ّ"ّالّأشكّوالّأسألّ".ّوشبيهّبهذهّاآليةّقولهّّهللاّ :ّ﴿َّأَأنَتّق لَتِّللنَّاِسّاتخذونيَّوأ مِ 
ْلت ه َّفَقْدَّعِلْمَتهّ  ّق  نت  ِّإنّك  ّليَّأْنَّأق وَلَّماَّلْيَسِّليِّبَحقٍ  ْبَحاَنَكَّماَّيك ون  يعلمّّّ.ّ.ّ.﴾ّفعيسىّإلهينِّمنّد وِنّهللاَّقاَلّس 

منه.ّطنطاوي،ّمحمدّسيد.ّّلوّقالهّلعلمهّهللاّّنهعلمّاليقينّأنهّلمّيقلّذلك،ّوإنماّيفرضّقولهّفرضا،ّليستدلّعليهّبأ
ّ.131.ّص7ّم.ّالتفسيرّالوسيطّللقرآنّالكريم.ّالقاهرة:ّدارّنهضةّمصرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع.ّجـ1998ّّ

 .3461.حديثّرقم170ّ.ّص4البخاري.ّصحيحّالبخاري.ّكتابّأحاديثّاألنبياء.ّبابّماّذكرّعنّبنيّإسرائيل.ّجـّّ-2
 .31م.ّاإلسرائيلياتّفيّالتفسيرّوالحديث.ّالقاهرة:ّمكتبهّوهبه.ّص1990ّّمحمدّحسين.ّّالذهبي،ّ-3
 .28ّ:8سورةّالقصص.ّّ-4
ّ.31الذهبي،ّمحمدّحسين.ّاإلسرائيلياتّفيّالتفسيرّوالحديث.ّصّّ-5
ّ.20ّ:86ّ،87سورةّطه.ّّ-6
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وهذاّالقسمّالّتجوزّروايته،ّوالّيعقلّأنّتحملّعليهّالنصوصّالدالةّعلىّجوازّالروايةّعنهم،ّألنّّّّّّ

،ّوعلىّهذاّالقسمّتحملّالنصوصّالواردةّفيّذمهمّ(1)روايةّالمكذوبّالّتجوزّإالّإذاّاقترنتّببيانّكذبها

َّكاَنَّفِريٌقّّ﴿:ّّمثلّقولهّتعالىوأنهمّكتمواّالحقّوحرفواّوزورواّكتبهم،ّ َّوَقْد َأَفَتْطَمع وَنَّأْنّي ْؤِمن واَّلك ْم

ّيَّ َّوه ْم َّعَقل وه  َّما َّبْعِد ِّمْن ف وَنه  ّي َحرِ  ّث مَّ ِ َّّللاَّ َّكاَلَم َّيْسَمع وَن ْم ّ(2)﴾ْعَلم ونَِّمْنه  ،ّ ّوقوله واّّ﴿: َّهاد  ّالَِّذيَن ِمَن

ف وَنّاْلَكِلَمَّعْنَّمَواِضِعِهَّوَيق ول وَنَّسِمْعَناَّوَعَصْيَناَّواْسَمْعَّغْيَرّم ْسَمٍعَّوَراِعَناَّليًّاِّبَألّْ يِنّي َحرِ  ِسَنِتِهْمَّوَطْعن اِّفيّالدِ 

ّوَّ َّوَأَطْعَنا َّسِمْعَنا َّقال وا ْم َّأنَّه  َّوَلْو ِّإالَّ َّفاَلّي ْؤِمن وَن ْفِرِهْم َّّللاَّ ِّبك  َّلَعَنه م  َّوَلِكْن َّوَأْقَوَم ْم َّله  َّخْير ا َّلَكاَن َّواْنظ ْرَنا اْسَمْع

ّ ياّمعشرّالمسلمين،ّكيفّتسألونّأهلّالكتابّعنّشيء،ّوكتابكمّالذيّ»:ّ،ّومنّالسنةّقولهّ(3)﴾َقِليال 

أحدثّاألخبارّباهلل،ّمحضاّلمّيشب،ّوقدّحدثكمّهللا:ّأنّأهلّالكتابّقدّبدلواّمنّّأنزلّهللاّعلىّنبيكمّ

ّ ّأوالّينهاكم ّقليال، ّبذلكّثمنا ّهوّمنّعندّهللاّليشتروا ّقالوا: ّالكتب، ّبأيديهم ّفكتبوا ماّكتبّهللاّوغيروا،

ّ.ّّ(4)«جاءكمّمنّالعلمّعنّمسألتهم؟ّفالّوهللا،ّماّرأيناّرجالّمنهمّيسألكمّعنّالذيّأنزلّعليكم

 :أما القسم الثالث وهو المسكوت عنه

رواهّابنّكثيرّعنّالسدي:ّأنهّكانّرجلّمنّبنيّإسرائيلّمكثراّمنّالمالّوكانتّلهّابنة،ّّمثالهّما     

إليهّابنّأخيهّابنته،ّفأبىّأنّيزوجه،ّفغضبّالفتى،ّوقال:ّوهللاّألقتلنّوكانّلهّابنّأخّمحتاج،ّفخطبّ

عمي،ّوآلخذنّماله،ّوألنكحنّابنته،ّوآلكلنّديته.ّفأتاهّالفتىّوقدّقدمّتجارّفيّبعضّأسباطّبنيّإسرائيل،ّ

ّرأوكّمعيّ ّإذا ّفإنهم ّلعليّأنّأصيبّمنها ّالقوم، ّهؤالء ّتجارة ّليّمن ّانطلقّمعيّفخذ ّعم ّيا فقال:

ني،ّفخرجّالعمّمعّالفتىّليال ّفلماّبلغّالشيخّذلكّالسبطّقتلهّالفتى،ّثمّرجعّإلىّأهله،ّفلماّأصبحّأعطّو

                                                 

1-ّّ ّالمتخصصين. ّوالعلماء ّاألساتذة ّمن ّا2002ّمجموعة ّالقرآنية ّالموسوعة ّالمجلسّاألعلىّم. ّمصر: لمتخصصة.
 .296للشئونّاإلسالمية.ّصّ

 .2ّ:74سورةّالبقرةّّ-2
 .4ّ:45ّسورةّالنساءّّ-3
.ّحديث153ّ.ّص9ّ.ّجـّّ﴾كلّيومّهوّفيّشأن﴿  البخاري.ّصحيحّالبخاري.ّكتابّالتوحيد.ّبابّقولّهللاّتعالى:ّ-4

 .7523رقمّ
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ّهوّبذلكّالسبطّمجتمعينّ ّفإذا ّفانطلقّنحوه، ّفلمّيجده، جاءّكأنهّيطلبّعمه،ّكأنهّالّيدريّأينّهو،

ّإليّديتهّفجعلّيبكيّويحثوّالترابّعلىّّر أسه،ّوينادي:ّواعماه،ّعليه،ّفأخذهمّوقال:ّقتلتمّعمي،ّفأدوا

فرفعهمّإلىّموسى،ّفقضىّعليهمّبالدية،ّفقالواّله:ّياّرسولّهللا،ّادعّهللاّلناّحتىّيبينّلناّمنّصاحبه،ّ

ّنستحييّأنّنعيرّبه ّولكنا ّلهينة، ّعلينا ّفوهللاّإنّديته ّفذلكّحينّيقولّهللاّ(1)فيؤخذّصاحبّالجريمة ،

اَرأّّْ﴿تعالى: َّفادَّ ا َّنْفس  َّقَتْلت ْم َّتْكت م ونََّوِإْذ ْنت ْم ّك  َّما ّم ْخِرٌج َّوَّللاَّ  ِّفيَها ّتيميةّّ(2)﴾ت ْم ّكابن ّبعضّالعلماء، فإن

،ّاستنادا ّلماّفهموهّمنّاإلباحةّفيّحديثّ"حدثواّعنّبنىّ(3)والدكتورّمحمدّالذهبيّيقوالنّبجوازّروايته

اّكماّتوقفناّفيّتصديقهّنتوقفّولكنّبعضا ّمنّالعلماءّرفضواّروايةّهذاّالقسم،ّوقالّوّ(4)إسرائيلّوالّحرج"

ّتفصيالّلماّ ّالقارئّأنّفيها ّفيتوهم ّبالقرآنّالكريم، فيّروايته،ّفأيّتصديقّلرواياتهّأقوىّمنّأنّنقرنها

أجمل،ّوتبييناّلماّأبهم؟ّوعلىّرأسّهؤالءّالرافضينّالدكتورّمحمدّأبوّزهو،ّوالشيخّأحمدّشاكر،ّوالدكتورّ

ّرأ ّوهو ّالوهابّفائد ّالوهابّعبد ّلصورةّعبد ّوصيانة ّللذريعة، ّسدا  ّيتبع، ّأن ّوأحق ّالقوة، يّفيّغاية

ّ.ّ(5")اإلسالمّالعظيم،ّوكتابهّالحكيم

 المطلب الثاني: موقفه من رواية اإلسرائيليات

ّيتمثلّفيّالوقوفّّّّّّ ّواضحا  ّمنهجا  ّالغابرة ّلآلياتّالتيّترويّقصصّاألمم نهجّالمفسرّفيّتفسيره

علىّماّجاءّفيّالقرآن،ّوأخذّالعبرةّوالموعظةّمنه،ّدونّسردّقصصّاألولينّمنّاليهودّوالنصارى،ّألنهاّ

                                                 

م.ّتفسيرّالقرآنّالعظيم.ّالمحقق:ّساميّبنّمحمدّسالمة.ّدارّطيبة1999ّّابنّكثير،ّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّعمر.ّّ-1
 .296ّ.ّص1ّللنشرّوالتوزيع.ّجـّ

 .2ّ:71سورةّالبقرةّّ-2
ّالتفسيرّالبنّتيمية.ّصّّ-3 ّفيّأصول ّمقدمة ّالحراني. ّالحليم ّبنّعبد ّالعباسّأحمد ّأبو ّتقيّالدين .42ّابنّتيمية،

 .49ّوالذهبي،ّمحمدّحسين.ّاإلسرائيلياتّفيّالتفسيرّوالحديث.ّصّ
 سبقّتخريجه.ّ-4
ّّأحمدّ-5 ّالتفاسيرّعنّالحافظّابنّكثيرّمختصرّتفسيرّالقرآن2005ّّمحمدّشاكر. ّدارّم.ّعمدة ّالمنصورة: العظيم.

م.ّالحديثّوالمحدثون.ّالرياض:ّشركةّالطباعةّالعربية1984ّ.ّوأبوّزهو،ّمحمدّمحمدّأبوّزهو.14ّّ.ّص1.ّجـّالوفاء
ّ.297،ّومجموعةّمنّاألساتذةّوالعلماءّالمتخصصين،ّالموسوعةّالقرآنيةّالمتخصصة،ّص191السعودية،ّص
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القصصّالّيكونّمنّرواياتّغيرّموثوقةّخاليةّمنّاألسانيدّالتيّتثبتّصحتها،ّوأنّالتأثيرّوالعبرةّمنّ

القصصّالخياليةّوالمبالغّفيها؛ّوإنماّيكونّمنّالقصصّالحقيقيةّوالقرآنّعبرّعنهاّبأحسنّالقصصّكماّ

ْنَتِّمْنَّقْبِلِهَّلِمَنّّ﴿فيّقولهّتعالى:ّ َّعَلْيَكَّأْحَسَنّاْلَقَصِصِّبَماَّأْوَحْيَناِّإَلْيَكَّهَذاّاْلق ْرآَنَّوِإْنّك  َّنق صُّ َنْحن 

َلَقْدَّكاَنِّفيَّقَصِصِهْمِّعْبَرٌةّأِل وِليّاأْلَْلَباِبّّ﴿فيّنهايةّالسورة:ّّ،ّوتأكيدا ّلهذاّالمعنىّقالّهللاّ(1)﴾ِلينَّاْلَغافِّ

َّشْيٍءَّوه د ىَّوَرْحَمة ِّلَقْوٍمّ لِ  ،ّقالّ(2)﴾ي ْؤِمن ونََّماَّكاَنَّحِديث اّي ْفَتَرىَّوَلِكْنَّتْصِديَقّالَِّذيَّبْيَنَّيَدْيِهَّوَتْفِصيَلّك 

المفسرّفيّتفسيرّهذهّاآلية:ّجملةّ"ماّكانّحديثا ّيفترى"ّتعليلّبجملة:ّ"لقدّكانّفيّقصصهمّعبرةّألوليّ

األلباب"ّفهوّخبرّصادقّمطابقّللواقع،ّوماّهوّبقضيةّمخترعة،ّووجهّالتعليلّأنّاالعتبارّبالقصةّالّ

آلثارّعلىّالواقعّترتيبّطبيعي،ّفمنّشأنهاّأنّتترتبّيحصلّإالّإذاّكانّأمرا ّعنّخبرّواقع؛ّألنّترتيبّا

ّوالتكاذيبّ ّبالخيال ّوذلكّبخالفّالقصصّالموضوعة ّالواقع... ّحصلتّفي ّكلما ّأمثالها، ّعلى أمثالها

ّالخرافاتّ ّمبالغات ّمثل ّيعهد، ّال ّأمثالها ّألن ّوقوعها، ّالسامع ّالستبعاد ّاعتبار، ّبها ّيحصل ّال فإنها

ّ.ّ(3)وأحاديثّالجنّوالغول

منّتفسيره،ّوعندّتفسيرهّلقولهّتعالى:ّّاألمثلةولكيّنقفّعلىّموقفهّمنّاإلسرائيلياتّنضربّبعضّّّّّّ

ْمَّعَلىّاْلَماَلِئَكِةَّفَقاَلَّأْنِبئ وِنيِّبَأْسَماِءَّهؤ اَلِءِّإْنّكّ ّ﴿ لََّهاّث مََّّعَرَضه  بعدّّ(4)﴾ْنت ْمَّصاِدِقينََّوَعلََّمّآَدَمّاأْلَْسَماَءّك 

ّنعلمّعلما ّصحيحا ،ّونقولّقوال ّصادقا :ّإنّنصّالقرآنّفيّهذاّأنّتكلمّفيّ معنىّاآليةّقال:ّومنّهنا

الموضوعّهوّالنصّالذيّيعتمدّعليهّويوثقّبهّوثوقا ّكامال ،ّويجبّعلىّجميعّالباحثينّوالدارسينّلتاريخّ

ّالتمحيصّواالخ ّلقولّالغيرّإالّبعد ّوالّيسلموا ّعلىّنصّالقرآن، ّمنّاإلنسانّأنّيعتمدوا ّالدقيق، تيار

مطابقتهّومسايرتهّلطريقةّالقرآن،ّوأنّيتركواّماّجاءّفيّبعضّالتفاسيرّمنّالخرافاتّالتيّجاءتّإليهاّ

                                                 

 .12ّ:3سورةّيوسف.ّّ-1
 .12ّ:111سورةّيوسف.ّّ-2
ّ.270،ّص6ّأبوّمزيريق،ّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن.ّجـّّ-3
ّ.2ّ:30سورةّالبقرةّّ-4
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ّمنّ ّاإلسرائيلياتّوغيرها ّفي ّجاء ّما ّمثل ّنقل، ّوال ّعقل ّيسندها ّال ّالتي ّالشعوب ّوتقاليد ّعادات من

ّا ّكتب ّفي ّجدا  ّكثيرة ّوالحكايات ّالخرافات ّوهذه ّاألمم، ّمنّحكايات ّلكثير ّظهر ّكما ّالقديمة، لتفسير

ّّّّ(1)الباحثينّوالعلماءّالمخلصينّالراسخين.

مثالّآخرّعندّحديثهّعنّقصةّأصحابّالكهفّقال:ّوفيّالقصةّرواياتّشتى،ّوأقاويلّكثيرة؛ّفقدّّّّّّ

القرآنّوردتّفيّبعضّالكتبّالقديمةّوفيّاألساطيرّبصورّشتى،ّونحنّنقفّفيهاّعندّحدّماّجاءّفيّ

الكريم،ّفهوّالمصدرّالوحيدّالمستيقن،ّونطرحّسائرّالرواياتّواألساطيرّالتيّاندستّفيّالتفسيرّبالّسندّ

،ّوعنّالمراءّفيهاّوالجدلّرجما ّ(2)صحيح،ّوبخاصةّأنّالقرآنّالكريمّقدّنهىّعنّاستفتاءّغيرّالقرآنّفيها

ّّ(3)بالغيب.

واِّمْنِّدَياِرِهْمَّوه ْمّأ ل وٌفَّحَذَرّاْلَمْوِتَّفَقاَلَّله م َّأَلْمّّ﴿وأيضا ّعندّتفسيرهّلقولهّتعالى:ّّّّّ َتَرِّإَلىّالَِّذيَنَّخَرج 

وَنّ َّأْكَثَرّالنَّاِسّاَلَّيْشك ر  َّّللاَََّّلذ وَّفْضٍلَّعَلىّالنَّاِسَّوَلِكنَّ ،ّفيّتفسيرّهذهّاآليةّ(4)﴾َّللاَّ ّم وت واّث مََّّأْحَياه ْمِّإنَّ

ّيعي ّوالنصّلم ّفالّينبغيّلمتتبعّالبيانّأنّيجريّوراءّقال: ّوأنسابهمّومكانهمّوزمانهم، ّبذواتهم نّهؤالء

ّّّّّّّّ(5)التأويالت،ّأوّماّقيلّفيّذلكّمنّخرافاتّاإلسرائيليات.

 منهجه في رواية القصص القرآنيالمطلب الثالث: 

ّّّّّّ ّيركز ّأنه ّعلى ّللقصصّالقرآني، ّسرده ّفي ّالمفسر ّتلخيصّمنهجية ّالعبرةّيمكن ّاستخراج على

والفائدةّمنّالقصة،ّدونّالتعرضّلذكرّوسردّقصصّخياليةّالّفائدةّمنها،ّبلّهيّإسرائيلياتّوأحاديثّ

ضعيفة،ّكماّفيّسردهّلقصةّالذيّحاجّابراهيمّفيّربه،ّبينهاّعلىّمقتضىّماّجاءّفيّكتابّهللاّتعالى؛ّ

آنّعلىّاسمه،ّبلّبينّوصفهّبماّلهّوماّفيه،ّثمّقال:ّوالذيّحاجّإبراهيمّكافرّمتكبرّجبارّولمّينصّالقّر
                                                 

ّ.108،ّص1ّأبوّمزيريق،ّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن.ّجـّّ-1
ْمَّأحَّ﴿ إشارةّلقولهّتعالى:ّّ-2 َّظاِهر اَّواَلَّتْسَتْفِتِّفيِهْمِّمْنه  ِّمَراء  اَفاَلّت َماِرِّفيِهْمِّإالَّ  .18ّ:22القرآن.ّالكهف.ّّ﴾د 
 .260،ّص7ّأبوّمزيريق،ّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن.ّجـّّ-3
ّ.2ّ:241سورةّالبقرةّّ-4
 .452،ّص1ّأبوّمزيريق،ّإرشادّالحيرانّإلىّتوجيهاتّالقرآن.ّجـّّ-5
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ّالدليلّ ّالرجل،ّوأنهّمنكرّلوجودّهللاّتعالىّلذلكّطلبّمنّإبراهيمّعليهّالسالم ويبينّالمفسرّحقيقةّهذا

علىّوجودّهللاّتعالى،ّوأنّالسببّالذيّجعلهّيفعلّذلكّهوّالملك،ّوهذاّالسببّكانّاألولىّبهّأنّيدفعهّ

أعطاهّومنحهّالملك،ّألنهّسبحانهّجعلّالسلطانّبيده،ّفقدّكانّينبغيّلهّشكرّلإليمانّباهللّوشكرهّألنهّ

رونّنعمةّهللا،ّوالّيدركونّمصدرهاّفيضعونّالكفرانّموضعّالشكران،ّ هللا،ّلوالّأنّالملكّيبطرّمنّالّيقدِ 

ّدّو ّالمؤلفّالقائمةّعلىّاستخراجّالحكمةّوالموعظةّمنّالقصصّالقرآني، ّمنهجية ّتتبينّلنا نّفمنّهنا

،ّثمّقالّفيّاآليةّالتيّتليهاّوهيّ(1)بحثّفيّتفاصيلّالّتخدمّالنصّالقرآني،ّفضال ّّأنّتكونّمرادةّمنه

وِشَهاَّقاَلَّأنَّىّي ْحِييَّهِذِهَّّللاَّ َّبْعَدَّمْوِتَهاّ﴿ّقولهّتعالى: َّعَلىَّقْرَيٍةَّوِهَيَّخاِوَيٌةَّعَلىّع ر  ،ّ(2)﴾َأْوَّكالَِّذيَّمرَّ

الذيّمرّعلىّالقرية؟ّماّهذهّالقريةّالتيّمرّعليهاّوهيّخاويةّعلىّعروشها؟ّإنّالقرآنّمنّهوّّقال:ّ"

ّ.ّّّّ(3)لمّيفصحّعنهاّشيئا ّولوّشاءّألفصح"

ّالمناسبّمنّالسياق؛ّّّّّّ ّالقصصّالقرآنيّي ساقّبقدرّفيّموضعه ّنجد ّهكذا وقالّفيّموضعّآخر:

ّ.ّ(4)يليهليؤديّدورا ّمعينا ّفيه،ّويتسقّمعّماّسبقهّمنهّوماّ

ّّّّّ ّوالعظة، ّيأتيّبالقصصّللعبرة ّأِل وِليّّ﴿يرىّالمفسرّأنّالقرآنّالكريم ِّعْبَرٌة ِّفيَّقَصِصِهْم َّكاَن َلَقْد

َّوَرْحمَّ َّوه د ى َّشْيٍء ّك لِ  َّوَتْفِصيَل َّيَدْيِه َّبْيَن ّالَِّذي َّتْصِديَق َّوَلِكْن ّي ْفَتَرى َّحِديث ا َّكاَن َّما ِّلَقْوٍمّاأْلَْلَباِب ة 

،ّمثالّذلكّعندّحديثّالمفسرّعنّقصةّذيّالقرنين،ّقال:ّولمّيتجاوزّالقرآنّذكرّهذاّالرجلّ(5)﴾ْؤِمن ونَّيّ 

بأكثرّمنّلقبهّالمشتهرّبه،ّإلىّتعيينّاسمهّوبالدهّوقومه؛ّألنّذلكّمنّشؤونّأهلّالتاريخّوالقصص،ّ

لقية.ّوليسّمنّأغراضّالقرآن،ّفكانّمنهّاالقتصارّعلىّماّيفيدّاألمةّمنّهذهّالق صةّعبرةِّحْكمي ةّأوّخ 

                                                 

 .39،ّص2ّالمصدرّنفسه.ّجـّّ-1
ّ.2ّ:285البقرةّسورةّّ-2
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 .12ّ:111سورةّيوسف.ّّ-5
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ّغالبا ّنرىّالمفسرّيتناولّأسلوبّالقصصّبالشرحّوالتفسير؛ّتحقيقا ّللغرضّالقرآنيّمنّالقصص،ّ هكذا

ّ.(1)وهوّالعبرةّوالموعظة

يرىّالمفسرّأنّالغرضّاألساسيّمنّالقصصّفيّالقرآنّالكريمّهوّالعبرةّوالعظة،ّوهذاّالّينافيّّّّّّ

ّعلىّ ّفمنها ّفيّمصنفاتهم ّالعلماء ّتعرضّلبيانها ّالقصصّفيّالقرآن، ّمن ّأغراضّأخرىّتستفاد وجود

منّقصصّّتعالىّوأنّماّاشتملّعليهّالقرآنسبيلّالمثالّيستفادّمنّالقصصّأنّهذاّالقرآنّمنّعندّهللاّ

إليه،ّوأنهّصادقّيبلغّعنّربه،ّكذلكّّ-تعالى-السابقينّالّعلمّللرسولّبه،ّوإنماّعلمهّبعدّأنّأوحاهّهللاّ

هناكّهدفّآخرّللقصةّالقرآنية؛ّوهوّبيانّأنّالرسالةّوالدينّالذيّجاءّبهّجميعّالمرسلينّهدفهّواحدّ

ّلتث ّكذلكّتأتيّالقصة ّالّشريكّله، ّهللّوحده ّالنبيوهوّإخالصّالعبادة ّأنّملسو هيلع هللا ىلصبيتّفؤاد ّمنّهذا ّفنعلم ،

المفسرّجاءّبأحدّأهدافّالقصصّالقرآنيّولمّيستوعبهاّكلها،ّوعملّالمفسرّهذاّجاءّدفاعا ّعنّالقصةّ

القرآنيةّمماّألحقهّبهاّالمفسرينّالذينّتبعواّأخبارّاليهودّوغيرهمّفيّتفسيرّالقصصّبأشياءّعجيبةّغريبةّ

مّمنهاّأالّوهوّالعظةّوالعبرة،ّفهوّيرىّأنّهذاّالمقصدّالساميّخرجتّبالقصةّعنّالغرضّاألساسيّوالعا

ّ.ّ(2)الّيتحققّبتهويلّاألخبارّوالمبالغةّفيهاّحتىّيصعبّتصديقهاّوبالتاليّيصعبّاالقتداءّبها

ّّّّّ
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 :صالملخ  

حاولّهذاّالبحثّالمتواضعّأنّيسل طّالضوءّعلىّصورةّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني،ّفوقفّأوال ّعلىّ

صورةّالمرأةّالمؤمنة،ّوحاولّأنّيستنبطّمالمحّتلكّالصورةّّالتيّتمثلتّفيّالزوجّ)ّالسكن(ّأ م ناّحواءّ

ّالمرأةّالصابرةّ ّالسالم،ّوصورة ّفيّآعليها ّبنتّمزاحمّزوجةّفرعون،ّومثلها أمّموسىّّالصبرّكذلكسيا

عليهّالسالم،ّوسارةّوهاجرّزوجّإبراهيمّعليهّالسالم،ّوصورةّالعف ةّوالطهرّالتيّمثلتهاّسيدتناّمريمّعليهاّ

السالم،ّوكذلكّصورةّامرأةّالحي يةّالتيّبرزتّفيّشخصيةّابنتيّصاحبّمدين،ّمعّسيدناّموسىّعليهّ

ّكةّوالرأيّالسديدّفيّشخصيةّبقيسّملكةّسبأ.السالمّوتجل تّصورةّالمرأةّالقائدّالمسؤولّذاتّالحن

كماّوقفّالبحثّعندّشخصيةّالمرأةّالكافرةّالتيّتمثلتّفيّزوجّنوحّوزوجّلوطّاللتيِنّلمّيشفعّلهماّ

قربهما،ّوالّعالقةّالمصاهرةّبرسولينّكريمينّمنّهللاّشيئا ،ّفدخلتاّالنارّمعّالداخلين،ّومثلتاّصورةّالخيانةّ

ّلزوجيهما.

ّأنّنشي ّالعفيفةّوالطاهرةّونود ّالمرأةّالمؤمنةّالصابرة، ّالعرضّأنّصورة ّخاللّهذا ّرأينا رّالىّأننا

ذاتّالعقلّالراجح،ّوالمسؤولةّفيّالحكم،ّكانتّأكثرّأمثلةّوصورا ّمنّتلكّالتيّمث لتّالمرأةّالكافرةّالتيّ

mailto:nedal_sabaa@yahoo.com
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وعيةّلجنسّاألنثىّقدمهاّالقصصّالقرآني،ّمماّيفضيّبشكلّقاطعّإلىّأنّالفطرةّالسليمة،ّوالنظرةّالموض

ّدينناّالحنيفّلمّيجعلّاألنثىّ قاصرا ّاوّناقصةّعقل،ّأوّقدرةّعلىّتحملّالمسؤوليةّّ-المرأةّّ–تؤكدّأن 

كماّيد عيّبعضّالمرجفين،ّبلّجعلهاّصنوّالرجلّفيّالتكليفّوماّأنقصهاّشيئا ّإالّماّالّيتوافقّّمعّ

ّطبيعتهاّوطبيعةّتكوينها.

ّ

Abstract 

This modest research attempted to shed light on the image of women in 

the Quran's stories. First of all, it focuses on the image of the believing 

woman, and tried to draw the features of this image, which represented in the 

wife (home) our mother Eve peace be upon her, and the image of the patient 

woman Isia Peace be upon her and like her the mother of Moses peace be 

upon him, also Sarah and Hajar wives of Abraham peace be upon him. And 

the image of chastity and purity that represented by our Lady Mary, peace be 

upon her, as well as the image of the  shy woman that emerged in the 

character of the daughter of the debtor with our master Moses peace be upon 

him.  It also reflected the image of the responsible leader woman who is wise 

and ّhas a good opinion in the personality of Bilqis "Queen of Saba".  

The research also stopped with the character of the infidel woman 

represented in the wife of Noah and the wife of Lot, who were not 

accompanied by their closeness and the marriage of the two apostles who is 
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related to God, and they entered the fire with the intruders. They also 

represented two images of betrayal of their marriage. 

We would like to point out that during this presentation, we have come to 

realize that the image of the women  who is believer, patient,  and pure, with a 

reasonable mind and responsibility in governance were more examples and 

images of those who represented the infidel women which are presented by 

the Quran stories. This leads definitively to the common sense and the 

objective view of the gender of the female which confirms that our religion did 

not make the woman a minor or lacking in mind or religion or the ability to take 

responsibility, But made her  equals to man in the commission. And what has 

been reduced  hers only partially what is incompatible with her nature and  her 

nature of honoring. 

ّ

 

 

 

 

 المقدمة:

ّالعالمينّوالصالةّوالسالمّعلىّالمبعوثّرحمةّللعالمينّسيدناّمحمدّبنّعبدّهللاّوعلىّّّّّّ الحمدّهللّرب 

ّآلهّوصحبهّأتم ّالصالةّوالتسليمّوبعد:
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ّهللاّسبحانهّوتعالىّأنزلّالقرآنّالكريمّعلىّنبي هّمحمدّبنّعبدّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم،ّليكونّّّّّّ فإن 

ّجعلّهللاّتعالىّفيّالقصصّالقرآنيّأمثلة ّ ّوقد ّللناسّمنّالظلماتّإلىّالنور، ّوإخراجا دستورّهداية،

ّإيمان ّمن ّوتزيد ّوالمتردد، ّالم نكر ّتهدفّإلقناع ّوأمارات ّوإشارات ّفللقصصّّودالئل، ّوتؤكده، المؤمن

ّالقرآنيّدورّعظيٌمّوفائدةّكبيرةّفيّسردّأخبارّالماضينّليكونواّعبرةّوعظة،ّوحافزا ّلننهجّنهجّبعضها.ّ

ّوقدّجاءّهذاّالبحثّفيّمقدمةّومطلبين:ّّّّّ

ّالدراساتّّّّّ ّوأهم  ّالقصصّالقرآني( ّفي ّالمرأة ّصورة ّالدراسة) ّألهمية ّتبيانا  ّكانت ّفقد ّالمقدمة، ّأما

ّالسابقةّالتيّتناولتّالموضوع.

لّصورةّالمرأةّالمؤمنةّفيّالقصصّالقرآنيّمبينا ّاآلياتّالكريمةّالتيّّّّّّ وأماّالمطلبّاألول:ّفهوّتناو 

ّتناولتّالصورةّراجعا ّإلىّكتبّالتفسيرّمستنبطا ّالصورةّوماّيؤطرها.ّ

َضَرَبَّّللاَّ َّمَثال ّّالكافرةّالتيّد لّعليهاّقولهّتعالى)وفيّالمطلبّالثاني:ّتناَولّالبحثّصورةّالمرأةّّّّّّ

واِّاْمَرأََةّن وٍحَّوِاْمَرأََةّل وٍطَّكاَنَتاَّتْحَتَّعْبَدْيِنِّمْنِّعَباِدَناَّصاِلَحْيِنَّفَخاَنَتاه مَّ ِّلِ لَِّذيَنَّكَفر  َماِّمَنَّّللاَّ اَّفَلْمّي ْغِنَياَّعْنه 

اَلّالنَّّ اِخِليَن(.َشْيئا َّوِقيَلّاْدخ  ّاَرَّمَعّالدَّ

 الدراسات السابقة:

ّموضوعّالمرأةّفيّالقرآنّالكريم،ّأوّفيّقصصه،ّإالّّّّّ وقعتّعينّالباحثّعلىّدراساتّكثيرةّتخص 

أن هاّفيّمجملهاّتختلفّعنّبحثناّهذا،ّإم اّفيّطبيعةّالتناولّوكيفيته،ّأوّفيّالتوسعّوالتشع بّفيه،ّفجاءّ

ّبإذنّهللا،ّسهلّالوصولّلفكرتهّومضمونه،ّمرك زّعلىّمالمحّّ-المتواضعّ–بحثناّهذا بشكلّغيرّمخل 

،ّومنّأهم ّتلكّالدراساتّالتيّرجعناّإليهاّفيّهذاّالبحث: ّصورةّالمرأةّوشخصيتهاّفيّالقصصّالقرآني 

لمدينةّقصصّالنساءّفيّالقرآن،ّمحمدّناصرّالحميد،ّرسالةّماجستير،ّمنشورة،ّالجامعةّاإلسالمية،ّاّ-

ّه.1418المنورة.ّ

ابّمحمدّحسين،ّرسالةّماجستير،ّالجامعةّالنجاح،ّفلسطين،ّّ- ّم.2003المرأةّفيّالقصصّالقرآني،ّهد 
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ّشخصيةّالمرأةّالمسلمةّكماّيصوغهاّاإلسالمّفيّالكتابّوالسنة،ّمحمدّعليّهاشمي.ّ-

 القصص لغة:

ّعليهّالخبرّقصصا "ّأعلمه(1)جاءّفيّتاجّالعروسّّّّّ ّأثره،ّأي:ّتتبعه...ّّ:ّ"ّقص  بهّوأخبره،ّومنهّقص 

ّقصصا( ّآثرهما ّعلى ّفارتدا ّتعالى:) ّوقولهّّ(2)وقوله ّاألثر، ّيقصان ّالذيّسلكاه ّالطريق ّمن ّرجع أي:

ّعليَكّأحسنّالقصص(ّ:)ىتعال ّنقصٌّ ّالبيانّّّ(3)نحن  : ّالقص  أيّنبي نّلكّأحسنّالبيان،ّوقالّبعضهم:

ّمنّيأتيّبالق ّالقصَصّألتباعهّخبرا ّبعدّخبر،ّوالقصص:ّاالسم،ّوالقاص  :ّمنّيقص  صة،ّوقيل:ّالقاص 

ّ(4)ّوسوقهّالكالمّسوقا .

ّعليهّالخبرّقصا ،ّّّّّّ ّعلىّوجهه،ّوقدّقصَّ ّالحديث:ّرويته  ّوالحديث،ّوقدّاقتصصت  ة:ّاألمر  والقص 

ّبكسرّّ–أيضاّ-واالسم ّوالِقصص، ّعليه... ّأغلَب ّحتىّصار ّالمصدر ّموضع ّو ضع الَقَصصّبالفتح،

ّالقصص ّإذاّقصَّ ِّفْعلّالقاص  ةّالتيّتكتب،ّوالقصُّ ّ.ّ(5)القاف،ّجمعّالقص 

ّللقصةّالتيّتكتب.ّوالجملةّّّّّّ اص:ّالقاص  والقصص:ّروايةّالخبرّوالخبرّالمقصوص،ّواألثر،ّالقص 

ولهاّمنّالكالم.ّوالحديثّواألمرّوالخبرّوالشأن،ّوحكايةّنثريةّتستمدّمنّالخيالّأوّالواقع،ّأوّمنهماّمعا ،ّ

اص:ّصيغةّّ(6)قواعدّمعينةّمنّالفنّالكتابيّ :ّاسمّفاعل،ّوالقص  ةّمفردة،ّوالقصصّجمٌع،ّوالقاص  فالقص 

ّمبالغة.ّ

 القصص اصطالحًا:

:ّمعرفةّأحوالّالسابقين،ّفكانواّيعرفونّمنهاّأحوالّأسالفهمّوبعضّمجاوريهم،ّووقائعّأيامهمّّّّّ الِقصص 

ّ ّوحرب ّالفيل، ة ّكقص  ّاألمم،ّالمشهورة، ّأحوال ّمنه ّتقرأ ّقاموس ّفالقصص ّالفجار، ّوحرب البسوس،

ّالجوانبّ ّفهذه ّالنفسي، ّووضعها ّواالقتصادية ّاالجتماعية، ّحياتها ّوعقائدها.... ّوتوجهاتها، واهتماماتها،

ّ(7)جميعهاّمرتبطةّببعضهاّارتباطا ّحيويا ّوثيقا .

:ّاألخبارّالمتتبعة،ّقالّتعالى:)ّّّّّ ص  ّهذاّلهّوالَقص  (إن  ّالحق  ّ(8)وّالَقَصص 
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ّاألثر،ّأوّ ّالشعر،ّوقص  ّالعظام،ّوقص  فمادةّ)ّقصص(ّتقومّعلىّالتتبع،ّسواءّأكانّالتتبعّماديا،ّكقص 

ّالكالمّ ّاألخبارّوقص  ة،ّتقولّفالنّيكتبّالقصةّّ(9)كانّمعنويا :ّكقص  فالَقصصّبكسرّالقاف،ّجمعّقص 

،ّويأتيّبمعنىّالمصدرّويرويها،ّأماّالَقَصص،ّبفتحّالقاف،ّفهي:ّاألخبارّا لمتتابعةّالتيّيرويهاّالقاص 

ا .ّ َّقَصَصا ّوقص  ّ(10)منقول:ّقص 

ّكتابّهللاّّّّ ّمن ّكبيرا ّالكريمّ-شغلتّالقصصّحيزا  ّرغباتهم،ّّ-القرآن ّوإشباع ّلحاجاتّالناس، تلبية

ّ ّومن ّأحسن، ّهي ّبالتي ّوالجدال ّالحوار ّعلى ّالقائم ّنفوسهم، ّإلى ّاألقرب ّباألسلوب فوائدّوإلقناعهم

ّ(11)القصصّالقرآني:

ّالبرهانّوالدليلّوتقبلّّ-أ ّعلىّتقديم ّقائم ّمنهجّتعليميّلَلمة، ّالقصصّالقرآني، ّالذيّتضمنه الحوار

ّخر.اآل

ِّبِهّف َؤاَدَك(ّتعميقّالعقيدةّفيّالنفوس.)ّ–بّ ِلَّماّن َثبِ ت  َّعَلْيَكِّمْنَّأنَباِءّالرُّس  ّنَّق صُّ ّ.(12)َوك الًّ

ّالتفكيرّوالتدبرّبمصائرّاألممّالبائدة،ّومآالتهاّفيّاآلخرة.ّ–جّ

ّ(13)(ۖ  لَقْدَّكاَنِّفيَّقَصِصِهْمِّعْبَرٌةّألِ  وِليّاأْلَْلَبابّاالعتبارّواالتعاظّقالّتعالىّ)ّ-د

تعدّبرهانا ّعلىّصدقّالرسولّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلم،ّفهيّكٌمّمنّاألحداثّالتيّقدّوقعتّفيّّ-ه

ّ،ّأن ىّلهّصلىّهللاّعليهّوسلمّمعرفتهاّلوّلمّتكنّوحيا ّيوحىّله.أزمنةّغابرة

ّعليهّأخبارّاألنبياءّواألولياءّالماضينّإحياءّّ-و فيهاّإحياٌءّلذكرىّالصالحين،ّيقولّالثعالبي:)ّأن هّقص 

ّمنهمّفيّإبقاءّذكرهّمثبتا ّلهمّتعجيلّجزاٍءّفيّالدنياّحتىّيبقىّذكره وآثارهّّلذكرهمّوآثارهم،ّليكونّالحقُّ

ّ(14)الحسنةّإلىّقيامّالساعة(
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 أواًل: صورة المرأة المؤمنة في القصص القرآني:

ّالقرآنّالكريمّامتدحّّّّّّّ ّأنّأشيرّإلىّأن  قبلّالولوجّفيّعرضّسورةّالمرآةّالمؤمنةّفيّالقرآنّالكريم،ّأودُّ

ّوصو ره ّوالعفافّوالعزة، ّالطهارة ّثوب ّوألبسها ّعليها، ّوأثنى ّالمؤمنة ّهللا،ّالمرأة ّأمر ّتطيع ّحنونا ، ّأم ا  ا

ّرحيمة ّأختا  ّوقدمها ّتعينّعلىّنوائبّالدهر، ّكريمة ّزوجا  ّملكَةّّ،وترضىّبشرعة،ّوصورها ّصو رها كما

ّ(15ّ)عظيمةّتضاهيّالرجال،ّبلّتتفوقّعليهمّفيّالحكمةّوسدادّالرأي

 حواء ) عليها السالم ( -

ّامرأةّخلقهاّهللاّتعالى،ّّّّّّّ ّوجلّإن هاّأول  وثانيّمخلوقّجعلهّهللاّخليفةّفيّاألرض،ّوقدّقرنهاّهللاّعز 

ّّبزوجهاّآدمّمخاطبا ّإياهماّفيّسورةّالبقرة:) اَّحْيث  اَلِّمْنَهاَّرَغد  َكّاْلَجنََّةَّوك  ْنَّأنَتَّوَزْوج  ّاْسك  ْلَناَّياّآَدم  َوق 

َّفَتك وَناِّمَنّالظَّّ َجَرَة ِذِهّالشَّ فماّأرادهّهللاّتعالىّفيّهذاّالخطابّأنّيبي نّصورةّ(16ّ)اِلِميَن(ِشْئت َماَّواَلَّتْقَرَباّهَٰ

ّأنهاّهيّبحدّذاتهاّسكنّللرجل،ّ ّفيّالمسكن،ّوهوّالجنةّكما المرأةّالصنوّوالمثيلّّللرجلّباشتراكهما

ْنَهاَّزْوَجَهاِّلَيْسك َنّه َوّالَِّذيَّخَلَقك مّمِ نّنَّْفٍسَّواِحَدٍةَّوَجَعَلّمِّّوشريكّفيّالخطابّالرباني،ّففيّقولهّتعالى:)

ّ(17)(ۖ  ِإَلْيَها

هيّنفسّسيدناّآدمّعليهّالسالمّّأيّالرجالّوالنساء،)ّّمِ نّنَّْفٍسَّواِحَدٍة(ّوقولهّتعالىّ)ّه َوّالَِّذيَّخَلَقك م(

)َّّوَجَعَلِّمْنَهاَّزْوَجَها(ّأيّجعلّمنّآدمّزوجتهّحواء؛ّألجلّأنّيسكنّإليها،ّألنهاّإذاّكانتّمنهّحصلّ

ّ(18)بينهاّمنّالمناسبةّوالموافقةّماّيقتضيّسكونّأحدهماّإلىّاألخر

َكّاْلَجنََّة( ْنَّأنَتَّوَزْوج  ثمّّ،فكانتّصورّأ من اّحواءّشريكةّآلدمّعليهماّالسالمّكاملةّالشراكةّ)ّاْسك 

ِذِهّ ّهَٰ َّتْقَرَبا َّواَل ّوالتحريم) ّالنهي ّفي ّوشركاء ا( َّرَغد  ِّمْنَها اَل َّوك  ّالجنة) ّثمار ّجميع ّبأكل ّوالتلذذ اإلباحة

ّعنهاّ َجَرَة(،ّوكذلكّفيّالعقوبةّوالحرمانّمنّالجن ةّبعدّأنّعصياّهللاّتعالىّوأكالّمنّالشجرةّالمنهي  الشَّ

ورٍّوإذعانهماّلوسوسةّالشيطان،ّيقولّتعالى: ه َماِّبغ ر  َماَّوَطِفَقاّّۖ  )َّفَدالَّ َماَّسْوآت ه  َّبَدْتَّله  َجَرَة َّذاَقاّالشَّ َفَلمَّا

ْيَطاَنَّلك َماّّۖ  َيْخِصَفاِنَّعَلْيِهَماِّمنَّوَرِقّاْلَجنَّةِّ ّالشَّ َجَرِةَّوَأق لّلَّك َماِّإنَّ َماَّأَلْمَّأْنَهك َماَّعنِّتْلك َماّالشَّ َوَناَداه َماَّربُّه 
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ّعَّ ّمُِّبيٌن( وٌّ 19ّ)د  ّهللاّتعالىّّ-أيضاّ–فكانتّصورتها(، ّوالسترّالذيّفطرهما ّفيّالعفةّواالحتشام ّ شريكا 

ّعليه.

والذيّيتراءىّليّمنّخاللّهذاّالعرضّأنّأ من اّحواءّوعمومّبناتّجنسهاّجاءتّصورهاّفيّالقرآنّّّّّّ

ّّ:الكريم

 قوقّوالواجباتّواألوامرّوالنواهي.أنّجعلهاّهللاّتعالىّشريكا ّللرجلّمساويا ّلهّفيّالح •

 رهاّعلىّالحياءّوالعف ة.فطجعلهاّهللاّسبحانهّوتعالىّسكناّوأمنا ّللرجلّومالذاّإليهّّ •

 قصة آسيا زوجة فرعون  -

تأتيّقصةّآسياّزوجةّفرعونّفيّالقرآنّالكريمّفيّأكثرّمنّآية،ّفجاءتّصورت هاّمثالّعلىّالصبرّّّّّّ

ّكانتّتحتّفرعّو ّفقد ّفيّلقضاءّهللا، ّوستينّمرة ّيقاربّثالثا  ّما ّالكريم ّفيّالقرآن ّذكره ّالذيّورد ّ ن

معظمهاّمذموما ،ّفقدّكانّمتجبرا ّطاغية،ّوهوّالقائل)ّأناّربكمّاألعلى(،ّولناّأنّنتصوَرّكيفّتكونّحياةّ

ّلهاّأنّيقدمهاّهللاّ امرأةّمسلمةّتحتّرجلّظالمّكفرعون،ّفكيفّيكونّإيمانها؟ّوكيفّيكونّصبرها؟ّفحق 

ّامث ِ ّللَِّذيَنّآَمن واّاْمَرَأَتِّفْرَعْوَنِّإْذَّقاَلْتَّربِ  ْبِنِّليّال ّللمرأةّالمؤمنةّالصابرة،ّيقولّتعالى:)َّضَرَبَّّللاَّ َّمَثال 

ِنيِّمَنّاْلَقْوِمّالظَّاِلِميَن(ّ ِنيِّمنِّفْرَعْوَنَّوَعَمِلِهَّوَنجِ  ّ،ّفكانتّص(20)ِعنَدَكَّبْيت اِّفيّاْلَجنَِّةَّوَنجِ  ابرة ّعلىّالحق 

امرأةّفرعون،ّأن هاّّآسيةشجاعة ّعلىّمواجهةّأصعبّالظروفّوأحلكها.ّيقولّابنّحجر:)ّومنّفضائلّ

اختارتّالقتَلّعلىّالملك،ّوالعذاَبّفيّالدنياّعلىّالنعيمّالذيّكانتّفيه،ّوكانتّفراست هاّفيّموسىّعليهاّ

ّ(.(21)قر ةّعيٍنّلي"ّالسالمّصادقة ّحينّقالت:ّ"

 وأختهأ م  موسى عليه السالم  -

ّّّّّّ ّبينّصورة ّوثيٌق ّارتباٌط ّالسالمّآثمة ّموسىّعليه ّوبينّصورتيّأم  ّفرعون، ّزوجة ّبنتّمزاحم سيا

ّ(22)وأختهّفيّالقصصّالقرآني،ّفأ م ّموسىّهيّالتيّأكرمهاّهللاّتعالىّبالوحي،ّوإنّلمّيكنّوحَيّنبوةّ
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وأكرمهاّتعالىّبالبشرىّوالطمأنينة،ّوهيّالتيّصدقّهللاّوعدهّمعها،ّفكانّحملهاّمباركا ّعليهاّوعلىّّّّّّ

َّأْرِضِعيهِّقومها َّأْن ّم وَسٰى ّأ مِ  ِّإَلٰى َّوَأْوَحْيَنا (ّ َّتَخاِفيَّواَلّّۖ  ،ّقالّتعالى: َّواَل ِّفيّاْلَيمِ  َّفَأْلِقيِه َّعَلْيِه ِّخْفِت َفِإَذا

وه ِّإَلْيِكَّوَجاِعل وه ِّمَنّاْلم ْرَسِليَن(ّّۖ  َتْحَزِني ِإنَّاَّرادُّ
(23ّ)ّ

ّّّّّّ ّفيّالصبر ّبأبهىّأشكالها ّالصور ّوهوّفتتمثل ّشدة، ّفالقذفّفيه ّاْقِذِفيِه( َّأِن ّهللا) ّأراد ّلما والتسليم

ّهذاّ(24ّ)بمعنىّالرمي، وهوّغيرّاإللقاء،ّففيّالقذفّصعوبةّوحرجّالّتقوىّعليهّالنفوسّالضعيفة،ّكماّأن 

ّمليءّبالصخورّواألمواجّ ّحيثّاليم  القذَفّيكونّفيّاليم ،ّمماّيزيدّاألمرّصعوبة ّومشقةّعلىّقلبّاألم 

اتيةّفت ذعنّاألم ّألمرّربهاالع
(25).ّ

ّموسىّفراغا (ّّّّّ ّهم ّّ(26)ّفجاءّالتصويرّالقرآنيّلقلبها)ّّوأصبحّفؤادّأمِ  أي،ّأصبحّفؤادهاّخاليا ّمنّكل 

ّوإنّ ّ ّوتخافّعليه:) ّتخشىّعلىّولدها ّأم  ّموسىّكأي  ّتبقىّأمًّ ّموسىّوذكره،ّومعّهذا ّإالّهم  َوِذكر،

كادتّلتبديّبه(ّلوالّأنّربطّهللاّعلىّقلبها)ّّلوالّأنّربطناّعلىّقلبها(ّفماّأعظَمهاّمنّبشارةّأنّيعصمهاّ

ّ.ّهللاّويثبتهاّويربطّعلىّقلبها

َّعْين َهاَّواَلَّتْحَزَنَّوِلَتْعَلَمَّأنَّّّّّّّ ِهَّكْيَّتَقرَّ َوْعَدّّفأم ّموسىّأحسنتّبصبرها،ّفأحسنّهللاّإليها)َّرَدْدَناه ِّإَلٰىّأ مِ 

َّأْكَثَره ْمّاَلَّيْعَلم وَن( ِكنَّ َّولَٰ َِّحقٌّ َّللاَّ
ّ(27).ّ

ّمّّّّّ +ّ ّفاعل ّفعلّ+ ّكامل) ّبإسناد ّواحدة ّكلمة ّفرددناه( ّهللاّألمّ) ّعلىّصدقّوعد ّداللة ّبه( فعول

وه ِّإَلْيِكّ موسى،ّبلّتجل ىّالصدقّااللهيّواإلكرامّألمّموسىّعليهّالسالمّبأنّجعلهّمنّالمرسلين:)ِّإنَّاَّرادُّ

َوَجاِعل وه ِّمَنّاْلم ْرَسِليَن(ّ
ّيعودونّبهّإلىّأم هّبعدّ(28ّ) وإقناعهّبعدمّقتلهّكماّمر  فبعدّحوارّآسياّمعّزوجهاٌّ

ّإلىّفرعونّأشارتّإليهمّ ّبه ّإلىّأنّوصلوا ّفيّاليم ّقذفِه ّمنذ ّالتيّكانتّتراقبه ّأ خت ه أشارتّعليهم أنِّ

وذهبّالبشيرّالىّامرأةّفرعون،ّّ–أعداءّموسىّ-بوجودّم رضعة،ّفدخلواّبهّعلىّأم هّفألقمتهّثديها،ّففرحوا

ّ ّام  ّفارتسمتّمعالمّصورة ّوأحسنتّإليها، ّموسىّوأكرمتها ّوالجزعّوالفرجّفاستدعتّأم  موسىّبينّالشدة

ّ.ّ(29)والفرح
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سرائيلّخوفا ّعلىّهالكّملكة،ّيلتقطّهذاّالغالمّويربيهّعسىّأنّيكونّإّففرعونّالذيّيقتلّأبناءّبنيّّّّّ

ّقرةّعينّلهّولزوجه،ّفنشأّموسىّوترب ىّفيّبيتّمنّسيكونّهالكهّعلىّيده.

ّفتتجل ىّصورةّأم ّموسىّعليهّالسالم:

 توكلّعلىّهللا،ّالراضيةّبقضائه.المرأةّصادقةّال •

 الصبرّومجاهدةّالنفسّعلىّطاعةّهللا. •

 فضيلةّاالحتسابّبأنّعادّإليهاّولدهاّوترضعه،ّوتأخذّأجرا ّعلىّذلك.ّ •

 صورة امرأة عمران ومريم ابنة عمران  -

يدناّعيسيّعليهّالسالمّذ كرتاّفيّالقرآنّالكريمّفيّّّّّّ ّمريمّأمّس  سورةّآلّعمران،ّّامرأةّعمرانّهيّأمِ 

ر اَّفَتَقبَّْلِّمنِ ي َّلَكَّماِّفيَّبْطِنيّم َحرَّ ِّإنِ يَّنَذْرت  ِّعْمَراَنَّربِ  ِميع ّّۖ  يقولّتعالى:)ِّإْذَّقاَلِتّاْمَرَأت  ِإنََّكَّأنَتّالسَّ

اْلَعِليم ((ّ
(30).ّ

ّيّّّّّ ّعلىّسواها؛ لها ّهللاّوفض  ّالبيوتاتّالتيّاصطفاها ّعمرانّمن ّآل ّبيت  َّّللاََّّويعدُّ ِّإنَّ ّتعالى:) قول

اَّوآَلّإبراهيمَّوآَلِّعْمَراَنَّعَلىّاْلَعاَلِميَن( ّعمرانّتنذرّماّفيّأحشائهاّمحررا ّّ(31)اْصَطَفٰىّآَدَمَّون وح  فهذهّزوج 

ّماّعداّهللاّ ويخبرناّالقرآنّبوضعهاّوبنوعّالجنين،ّوأنهّأنثىّعلىّغيرّماّهوّمرغوبّبهّلمثلّّ(32)منّكل 

ّّهذهّالنذر، كماّيشيعّفيّجوّالنص،ّفالغلمانّهمّالمرغوبّفيهم،ّيقولّتعالى:)َّفَلمَّاَّوَضَعْتَهاَّقاَلْتَّربِ 

َّكاأْل نَثىّٰ يَّّۖ  ِإنِ يَّوَضْعت َهاّأ نَثٰىَّوَّللاَّ ّأَْعَلم ِّبَماَّوَضَعْتَّوَلْيَسّالذََّكر  َتَهاَّوِإنِ يَّسمَّْيت َهاَّمْرَيَمَّوِإنِ يّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ 

ْيَطاِنّالرَِّجيِم( ّ(.33)ِمَنّالشَّ

ّهللاّتعالىّيتقبله:)َّفَتَقبََّلَهاَّربَُّهاِّبَقب وٍلَّحَسٍنَّوَأنَبَتَهاَّنَبات اّّأنومعّّّّّّ ّأن  الجنسّمنّغيرّالمرغوبّبه،ّإال 

َلَهاَّزَكِريَّا طه رّوالعفاف،ّوالزهدّعنّفكانتّمريمّنموذجا ّوصورةّطيبة،ّوقدوةّحسنةّفيّالتّ(34)(ۖ  َحَسن اَّوَكفَّ

ّمولودّإالّهيّوابنهاّبفضلّدعاءّ مباهجّالدنيا،ّوقدَّسلمتّحتىّمنَّنْخسةّالشيطانّالتيّلمّيسلمّمنهاّكلُّ

ْيَطاِنّالرَِّجيِم(،ّويقولّصلىّهللاّعليهّوسلم:) يََّتَهاِّمْنّالشَّ ماّّأم ها،ّففيّقولهّتعالى:)َّوِإنِ يّأ ِعيذ َهاِّبَكَّوذ رِ 
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ّوأمة(منّمولّو ّالشيطانّإالّابنّمريم ّمنّنخسة ّفيستهلّصارخا  ، ّالشيطان  ّإالّنخسه  ّيولد 35ّ)د تتجلىّ(

ّرسولّمنّرسلّهللاّصل ىّهللاّعليهّّ،صورةّالطهرّوالعفةّوالوقايةّمنّوسوسةّالشيطانّونزغه لتكونّأم 

ّوعلىّرسولناّأفضلّالصالةّوأتم ّالتسليم.

قال:ّقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ)َّكم لّمنّّ–هللاّعنهّرضيّّ-فعنّأبيّموسىّاألشعرّيّّّّّ

ّفضلّعائشةّعلىّالنساءّ الرجالّكثيرّولمّيكملّمنّالنساءّإالّمريمّبنتّعمرانّوآسيةّامرأةّفرعون،ّوإن 

ّ(36)ّكفضلّالثريدّعلىّسائرّالطعامّ(

الطهر،ّبالحياء،ّوهوّزينةّاألنثىّصورةّمريمّعليهاّالسالم،ّباإلضافةّإلىّالعف ةّّوّ-أيضاّ ّ–وتتجل ىّّّّّ

ّجمالها،ّفلماّجاءهاّالمخاضّمنّغيرّزوجّاعتزلتّالناسّوتمن تّالموَت،ّوأنهاّنسيا ّمنسيا . ّوتاج 

ّقومهاّّّّّّ ّعلى ّتدخل ّوهي ّتعالى، ّباهلل ّثقتها ّمن ّاستمدتهما ّالتي ّالشجاعة ّالقوية ّالمرأة ّصورة ثم 

ّفجاءتّمري ّمنهم) ّخوٍف ّأو ّدونّخشية ّلماّبمولودها ّولدها ّمع ّقومها ّهللاّلها ّبتأييد ّالواثقة ّالمؤمنة م

ّهللاّتعالىّسيبينّعذرها(ّ ّ.(37)اطمأنتّبماّرأتّمنّاآلياتّوعلمتّبان 

 بلقيس ملكة سبأ -

بلقيسّملكةّسبأّفيّاليمن،ّهيّالتيّتمحورتّقصت هاّمعّسيدناّسليمانّعليهّالسالم،ّومعهّبدأتّّّّّّّ

ّ ّالطيرّووجد ّاْلَغاِئِبيَن(حينّتفقد ِّمَن َّكاَن َّأْم ْده َد َّأَرىّاْله  ّاَل َّماِلَي َّفَقاَل ّالطَّْيَر َّوَتَفقََّد الهدهدّغائبا :)
(38)ّ

اَّأْوّأَلَْذَبَحنَّه َّأْوَّلَيْأِتَينِ يّبِّ َبنَّه َّعَذاب اَّشِديد  ْلَطاٍنّفتساءلّعنهّوعنّسببّغيابه،ّوإْنّلمّيفسرّغيابه:)ّأَل َعذِ  س 

ِبيٍن( فكانّجوابّالهدهدّمفاجأةّلمّيألفهاّسيدناّسليمان،ّوهيّأنهّوجدّامرأةّتملكّقومها،ّوأدركتّّ(39)مُّ

ّملك ّيبلغه ّلم َّيِقيٍن(ّ(40)ملكا ِّبَنَبٍإ َّسَبٍإ ِّمن َّوِجْئت َك ((41ّ ّيعبدونّ( ّكذلك، ّوقومها ّكافرة ّالمرأة وكانتّهذه

َّشْيٍءَّوَلَهاَّعْرٌشَّعِظيمٌّاْمَرأَةّ ّالشمسّويسجدونّلها،ّيقولّتعالى:)ِّإنِ يَّوَجدتُّّ لِ  ْمَّوأ وِتَيْتِّمنّك  َّتْمِلك ه 
(42).ّ

َّأَصَدْقَتّّّّّّ ويظهرّلناّحكمةّسليمانّبأنّلمّيسلمّبماّجاءّبهّالهدهد،ّبلّعمدّإلىّالتحقق)َّقاَلَّسَننظ ر 

ّاْلَكاِذِبيَن( ِّمَن نَت ّك  43ّ)َأْم ّبكتابّ( ّإليها ّالسالم ّعليه ّسليمان  ّالمثولّإليه،ّوهيّإلىّأنّأرسَل يطلبّفيه
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َّيْأِتيِنيّ َّأيُّك ْم (ّ ّبها ّإلىّطلبّسليمانّأنّيأتوه ّفيّالقصة ّوالرأيّحتىّنصَل ّالمشورة تطلبّمنّقومها

44ّ)ِبَعْرِشَها( ّ ّمِ َنّ( ِّعْلٌم ّالَِّذيِّعنَده  َّقاَل ّتعالى:) ّيقول ّالمهمة، ّالكتابّبهذه ّمن ّعلم ّالذيّعنده فتطو َع

ِّإَلْيَكَّطْرف كَّاْلِكَتاِبَّأَناّآِتي َذاِّمنَّفْضِلَّربِ ي(ّّۖ  َكِّبِهَّقْبَلَّأنَّيْرَتدَّ َفَلمَّاَّرآه ّم ْسَتِقرًّاِّعنَده َّقاَلّهَٰ
ومنّثمّ(45ّ)

تسيرّقصةّسيدناّسليمانّمعّبلقيسّإلىّأنّأسلمتّمعهّهللّربّالعالمينّبتسلسلّلطيف،ّفقدّبعثّإليهاّ

ّهديتها،ّثم ّأحسنّاس ِنعّمنّزجاج،ّوكأن هّبهذاّبكتابّموجز،ّوردَّ تقبالها،ّوقالّلهاّادخليّالقصرّالذيّص 

ّإليّقلبهاّوأعماقها،ّوراحتّتستجمعّاألدلةّعلىّ عليهّالسالمّيدعوهاّإلىّاأليمانّبرب ها،ّفتسرًّبّاأليمان 

ْرحَّ ِليّالصَّ َرَأْته َّحِسَبْته َّّفَلمَّاّۖ  صدقّدعوته،ّوفسادّماّكانتّعليهّهيّوقومها،ّيقولّتعالى:)ِّقيَلَّلَهاّاْدخ 

َّوَكَشَفْتَّعنَّساَقْيَها ة  ّمِ نَّقَواِريرَّّۖ  ل جَّ ّمَُّمرٌَّد َّصْرٌح ِّإنَّه  َّمَعّّۖ  َقاَل َّنْفِسيَّوَأْسَلْمت  ِّإنِ يَّظَلْمت  َّربِ  َقاَلْت

ّاْلَعاَلِميَن(ّ َِّربِ  َلْيَماَنّّلِلَّ س 
(46.)ّ

ّاآلّّّّّ ّفيّرحابّهذه ّأخرىّتتراءىّلنا ّمسألٌة ّفيّوثمة ّالمرأةّالمؤمنة ّصورة لتّمنها ّتشك  ّالكريمة ية

ّساق ّعن ّكشَفْت ّتعالى:) ّقوله ّفمن ّوالحشمة، ّالحياء ّوهي ّكانتّيالقصصّالقرآني، ّأن ها ّعلى ّدليل ها(

ّمحتشمة ّحي ية .

ّويمكنناّأنّنجملّصورةّبلقيسّملكةّسبأّباآلتي:

تول يّامرأةّزمامّالحكم،ّإالّأن ناّنلحظّاستغرابا ّفيّذلكّصورةّالملكةّالمسؤولة،ّوالقرآنّالكريمّلمّينكرّّأوال :

تحكمهم(. ّامرأةّ  ّالعصرّمنّتوليّالمرأةّالحكمّمنّقولّالهدهدّ)ّوإن يّوجدت 

ّّثانيا : ّفي ّوالتأن ي ّوالحكمة ّالعقل ّبرجاحة ّات سمت ّمسؤولة ّامرأة ّبلقيس ّصورة ّفي الحكم،ّّإصداررأينا

ّةّالعقلية،ّونبذّالتعصبّاألعمى.ومسايسةّالخصم،ّثم ّالرضوخّالىّاألدلّ 

كانتّصورتهاّصورةّالمرأةّالمؤمنةّالحيًّيةّالتيّهللاّعليها،ّفلماّحسبتّاللجةّماءّكشفتّعنّساقها،ّّثالثا:

ّفاألصلّأنّثوبهاّشاتٌرّلهاّوماّكشفتّإالّللضرورة.ّ

ّ
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 صورة سارة زو  سيدنا إبراهيم علية السالم  -

ّسارةّرضيّهللاّعنهّّّّّ ّإبراهيمّعليهّالسالمّكإحدىّنساءّبيوتاتّاألنبياءّفيّتعدّسيدتنا ّزوجّسيدنا ا

االبتالءّوفيّالصبرّعليهّواالحتسابّلوجهّهللاّتعالى،ّوأرىّأنّماّمرتّبهّسارةّرضيّهللاّعنهاّابتالءّ

عظيما ،ّودرسا ّقاسيا ّلهاّولزوجهاّسيدناّإبراهيمّعليهّالسالم،ّوقصتهاّفيّالصبرّواالحتسابّعظيمةّالّ

ّوهبهاّهللاّتعالىّالجمالّوتعرضّزوجهاّيقّو ّفلما ّقبلها، ّلوالّفضلّهللاّعليهاّوعلىّزوجها ّبشٌر ىّعليها

ّ ّبدينهّونزلّفيّبلِدّيحكمهّملٌكّجبار،ّوكانّهذاّالملكّيأخذّكلَّ للمضايقةّفيّتركّدينهّوالعدولّعنه،ّففرَّ

ّإب ّسأل ّسارة ّخبر ّوصله ّفلما ّوجواريه، ّالىّنسائه ّويضمها ّتعجبه ّهيّامرأة ّفقال ّيربطهما، ّعما راهيم

ّعلىّالرجلّّ(47)أختي ّيضمرّالجبارّلهما،ّفهلّهناكّابتالءّأشد  وكانّعليهّالسالمّبفراستهّقدّعلمّما

ّأمرها ّطاهرة رٌة ّ؟ّوهلّثمةّاتكالّوتسليمّهللّتعالىّأعظمّمنّأنّت َسلِ مّّح  متكلةّعلىّّ–وزوجهّمنّهذا

توكلّسارةّعليهّسبحانهّوتعالىّلمّينلّمنهاّالجبارّحيثّّلجبارّطامعّفيهاّ؟!ّفبقوةّهللاّوصدقّ–ربها

كلماّحاولّاالقترابّمنهاّدعتّهللاّعليه،ّفيشلّويألمّألما ّشديدا ّإلىّأنّنادىّعلىّحراسهّقال:ّخذوهاّ

ّوأخدَّ ّالكافر ّهللاّيد ّكفَّ ّقالت: ّإبراهيم ّرجعتّإلىّسيدنا ّفلما ّإنسان، ّال ّفهيّشيطان ّأجرمَّعني، ّني

م كمّياّبنيّماءّالسماءأوّهريرة:ّفتلكّ)هاجر(،ّقالّأب
(48ّ).ّ

ّمعّزوجها،ّوتعرضتّلمحنةّشديدةّفيّّّّّّ فسارةّرضيّهللاّعنها،ّمَلّاأليمانّقلبها،ّفهاجرتّبدينها

ّأنّيكونّالعطاءّمتناسبا ّمعّحجمّاالبتالء،ّإنّلمّيكنّأعظم،ّ سيبلّهللا،ّوصبرتّوأحصنتّفرجها،ّفالّبد 

ّطيّهوّهللاّتعالى.وهوّأعظم،ّفالم جزيّوالم ع

وليسّهذاّ،ّفكانّالتبشيرّبالغالمّوإبراهيمّعليهّالسالمّشيخا ّفانيا ،ّوزوجهّسارةّأصبحتّعجوزا ّعقيماّ ّّّّّ

فسبحانّهللاّالعظيمّفيّجزيلّعطائهّالذيّ(49ّّ)بعيدا ّعنّهللاّوهوّالقائل)ّللذينّأحسنواّالحسنىّوزيادة(ّ

ْرَناَهاِّبِإْسَحاَقَّوِمنَّوَراِءِّإْسَحاَقَّيْعق وَبّعجبتّمنهّسارةّنفسهاّيقولّ تعالى:)َّواْمَرَأت ه َّقاِئَمٌةَّفَضِحَكْتَّفَبشَّ
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ا َذاَّبْعِليَّشْيخ  وٌزَّوهَٰ َّوَأَناَّعج  َذاَّلَشْيٌءَّعِجيٌبَّقال واَّأَتْعَجِبيَنِّمْنَّأْمِرَّّللاَِّّّۖ  َقاَلْتَّياَّوْيَلَتٰىَّأَأِلد  ّهَٰ َّرحّّْۖ  ِإنَّ َمت 

َِّوَبَرَكات ه َّعَلْيك ْمّأَْهَلّاْلَبْيتِّ ّ(ّ.50)ِإنَّه َّحِميٌدّمَِّجيٌد(ّّۖ  َّللاَّ

ّلعطاءّهللاّالذيّالّيعدلهّعطاءّجزاءّعلىّحسنّاأليمانّّّّّّ ّجميلة ّاآلياتّالكريماتّصورة ففيّهذه

وزوجهاّشيخّكبيرّقدّوهنّوالصبرّفيّسبيلةّسبحانهّوتعالى:ّالبشارةّبإسحاقّويعقوب،ّوهيّعجوزّعقيمّ

ّالرحمةّوالبركةّعليكمّآلّبيتّإبراهيم.ّالعظمّمنهّثمّ 

وفيّآيةّثانيةّتؤكدّأنّضحكّسارةّكانّبسببّالبشارةّبمقدمّاسحاق،ّوهوّشأنّكلّامرأةّأنّتكونّّّّّّ

ْتَّوْجهَّ َّفَصكَّ ِّفيَّصرٍَّة َّفَأْقَبَلِتّاْمَرَأت ه  ّبشارةّ!ّيقولّتعالى:) َّعِقيٌم(ّأ ما ّفماّأعظمها وٌز َّوَقاَلْتَّعج  ّ(.51)َها

فكانّصكهاّولطمهاّوجههاّمنّالدهشةّوالتعجبّمنّالبشارةّالتيّكانتّتفوقّالعقلّالبشريّإذّإنّالمرأةّ

ّ.(52)العقيمّتتحولّولودا ّ

ّّّّّّ ّهاجرّاإلشارةوتجدر ّإلىّصورة ّعنها ّرضيّهللاّتعالى ّسارة ّلسارةّّّفيّقصة ّكانتّمملوكة التي

ّدناّإبراهيمّعليهّالسالمّالتيّقدمتّصورةّرائعةّأيضا ّفيّالصبرّوالتوكلّعلىّهللا.فوهبتهاّلسي

ّّّّّّ ّلحظة ّأول ّوإالّالنهارتّمن ّهللاّلنّيضيعها ّآمنتّبأن  ّولدهاّّ(53)فقد ّمع ّفيّمكة ّإبراهيم تركها

ّإسماعيلّعليهّالسالم.

ّمنها،ّّّّّ ّوتعبّإبراهيم ّسارة ّأنجبتّهاجرّإسماعيلّغارتّمنها ّمنّّفلم ا ّأنّيخرجها ّناشدتهّسارة ثم

عندها،ّوخرجّبهاّحتىّأنزلهاّمكة،ّقريباّمنّموضعّزمزمّفلماّأرادّأنّيذهبّتبعته،ّوهيّتقولّلمنّتتركناّ

ّآّ) ّقالت: ّنعم، ّقال: ّ؟ ّفجعلتّتطوفّمنّّإذاهللاّأمركّبهذا ّالعطش، ّيتخب طّمن ّوالطفل الّيضيعنا،

هللاّبتفجرّالماء،ّّأكرمهاإلىّأنّّالصفا،ّوكانّجبال ّصغيرا ّقريبا ّمنها،ّوتذهبّإلىّالمروةّوتسعىّبينهما...

ّرحمّهللاّ ّقالّصلىّهللاّعليهّوسلم: ّفانحصرّالماء، ّزم، ّزم ّعليهّوهيّتقول: مّأفجعلتّتحوطهّخائفة

َّلَبن ها.سماعيلّلوّتّرإ ّ(54)كتهّكانّعينا ّمعينا(ّفشربتّودر 
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ّألوامره،ّّّّّّ ّعلىّهللاّواالنصياع ّالتوكل ّحسن ّفي ّالعظيم، ّالمشهد ّهذا ّاآلتية ّالكريمة وتلخصّاآلية

يَِّتيِّبَواٍدَّغْيِرِّذيَّزْرٍعِّعنَدَّبْيِتكَّ ِّمنّذ رِ  بََّناِّإنِ يَّأْسَكنت  ّاْلم َحرَِّمّوكيفّيكونّحسنّالجزاء،ّيقولّتعالى:)ّرَّ

َنّالثََّمَراِتَّلَعلَّّ مّمِ  َنّالنَّاِسَّتْهِويِّإَلْيِهْمَّواْرز ْقه  اَلَةَّفاْجَعْلَّأْفِئَدة ّمِ  وَن(َّربََّناِّلي ِقيم واّالصَّ ر  ْمَّيْشك  ه 
(55ّ)ّ

فتتجل ىّلناّصورةّسارةّوهاجرّرضيّهللاّعنهماّفيّتعرضهماّالمتحانّفيّالصبرّوقوةّالتحملّفيّّّّّّ

ّ ّهللا ّلرسول ّأ م يِن ّتكونا ّأن ّفاستحقتا ّعظيما  ّإليهما ّالجزاء ّليكون ّهللا ّّوّإسحاقسبل سماعيل.ّإويعقوب

واستحقتاّأنّتكوناّقدوتينّومثلينّلنساءّاألرض،ّوهذهّهاجرّإلىّاليومّماّزالّالمسلمونّفيّحجهمّيسعونّ

ّبينّالصفاّوالمروةّسبعةّأشواطّتمثيال ّلماّفعلتهّهاجر.

هرّالصورةّفيّشخصيتيهماّرضوانّهللاّتعالىّعليهماّأنّهللاّسبحانهّوتعالىّيكرمّعبادهّومنّمظاّّّّّ

ّويخصهمّبفضائلّإظهارا ّّلفضلهم،ّورحمةّبهمّوترغيبا ّفيّمتابعتهمّلتحصلّالهدايةّ.ّ(56)الصالحين

ّأنّنشيرّقبلّمغادرةّصورةّالمرأةّالمؤمنةّفيّالقصصّالقرآنيّالىّصورةّمناقضةّتمّّّّّ اما ّلتلكّونود 

ّكانتاّ ّكافرتين ّامرأتين ّوهيّصورة ّباهللّوبأنبيائه ّالكفر ّوهيّصورة ّلمحتسبة، ّالمؤمنة، ّالمثالية، الصورة

ل وٍطَّكاَنَتاّتَّ واِّاْمَرأََةّن وٍحَّواْمَرأَةَّ ِّللَِّذيَنَّكَفر  ْحَتَّعْبَدْيِنّزوجتينّلرسولينّكريمين:ّيقولّتعالى:)َّضَرَبَّّللاَّ َّمَثال 

اِخلِِّمْنِّعبَّ اَلّالنَّاَرَّمَعّالدَّ َِّشْيئ اَّوِقيَلّاْدخ  َماِّمَنَّّللاَّ ّ(57ّ)يَن(اِدَناَّصاِلَحْيِنَّفَخاَنَتاه َماَّفَلْمّي ْغِنَياَّعْنه 

ّالمثِلّفيِّمثلّهذهّالمواقعّعبارةّعنّإيرادّحالهّغريبةّليعرفّبهاّعلىّحالةّأخرى،ّّّّّ مشاكلةَّّفَضْرب 

ّضربّمثال ّلحالّالذينّكفرواّحيثّيعاقبونّعلىّكفرهمّوعداوتهمّللمؤمنين،ّوالّلهاّفيّالقرابةّأيّأنّهللا

ّاأل ّاسم ّوقيل: ّالمرأتين، ّكهاتين ّالنسبّوالمصاهرة ّمن ّالمؤمنين ّوبين ّبينهم ّكان ّما ّة،ولىّواهلينفعهم

58ّ)ّةالثانيةّواعلّو 59ّ)ّةوالثانيةّواهلّةلىّواعلّووقيلّاأل( ّفعلىّالراجحّعند( جمهورّالمفسرينّّأماّخيانتهما

ّهماّدخولّالنارّمعّالكافرين.ّؤفكانّجزا(60ّ)بإفشاءّسرهما)ّنوحّولوطّعليهماّالسالم(ّأوّالكفرّوالنفاق

ّشخِصّسيحاسبّعلىّأعمالهّدونّالنظرّلقرابته،ّفلماّّّّّّ ّكلَّ فالصورةّالتيّأرادّرسمهاّالقرآنّالكريمّأنًّ

ّهللا،ّفإنّ اهاّمنه،ّوكذلكّمريمّيإكانتّامرأةّفرعونّصالحةّوهوّعدو  عمرانّفلمّيضرهاّأنّّةبنامانهاّنج 
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ّاْبِنِّليِّعنَدَكّ قومهاّكانواّكافرين،ّفآتاهاّهللاّكرامة ّواصطفاهاّعلىّنساءّالعالمينّإذّقالت:)ِّإْذَّقاَلْتَّربِ 

ِني..( َّوَنجِ  ِّفيّاْلَجنَِّة 61ّ)َّبْيت ا ّيدلّعلىّ( ّبالبعث،ّوكذلكّحالّإفهذا نوحّولوطّلمّّامرأتييمانهاّوتصديقها

ّوصلتهماّبرسولينّالكريمين.ّينفعهماّقربهما

ّ

ّالنتائج:

،ّفقدّ • ّماّيمي زّمالمحّالمرأةّالمؤمنةّفيّالمنهجّالقصصيّالقرآني،ّأن هاّمالمحّمنّمصدرّإلهي  أهم 

 الذيّليسّقبلهّكالمّأوّبعده.ّ-القرآنّالكريمّ-جاءّتصويرهاّفيّكالمّهللاّتعالى

ّللعبرةّواالتعاظّ •  واالقتداءّبها.جاءتّمالمحّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني 

 برزتّمالمحّالمرأةّفيّالقصصّالقرآنيّب: •

 أم ناّحواءّعليهاّالسالم(.ّالزوجّوالسكن) -أ

 الصابرة،ّآسياّزوجّفرعون،ّوسارةّوهاجرّزوجاّسيدناّإبراهيمّعليهّالسالم. -ب

 العفافّوالطهر،ّمريمّابنةّعمرانّعليهاّالسالم. -ت

 القيادةّوالمسؤولية،ّبلقيسّملكةّسبأ. -ث

ّمنّخالفّأمرّهللاّوشرعهّمنّالبشر.مصيرّالمرأةّغ -ج  يرّالمؤمنة،ّجهنمّحالهاّحالّكل 

• ّ ّأن  ّأوضح ّبل ّكثيرا، ّذكرها ّيأتّعلى ّلم ّالكريم ّالقرآن ّأن  ّنلحظ ّالمؤمنة، ّغير ّالمرأة فيّصورة

 ويتراءىّلناّأنّذلكّيعودّألمرين:،ّمصيرهاّمصيرّالكافرين،ّوهوّجهنم

ّالهدفّوالغايةّمنّذكرّالقصصّالعبرةّواالقتداء،ّوتخليدّالذكرّالطيبّلصاحبها.ّّ-ا ّإن 

ّأسلوبّالخطابّالقرآنيّأ سلوبّقائمّعلىّالترغيبّفيّمجملهّمبتعداّعنّالتجريحّوالطعن،ّّ-ب إن 

ّفخانتاهما(.ّفنراهّفيّوصفّامرأتيّنوحّولوطّبلفظّواحدّ)
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ّعلىّأولئكّالمدعينّتقدماّوحضارةّنستطيعّبكلّقو ة،ّوبالحجةّوالدليلّال • قاطعّوالبرهانّالساطع،ّالرد 

ّاإلسالمّانتقصّالمرأةّأوّهضمّحقاّمنّحقوقها،ّفقدّتبد ىّلناّمماّسبقّالعكسّتماما.ويزعمونّ  أن 

 وقدّيجدّالقارئّأشياءّأ خرّفيّثناياّالصفحاتّالسابقة. •

ّ
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 شيدياف الحميدي حمود الر  د. نو  

 عليموزارة الت  

 البريد اإللكتروني  

Abd551010@gmail.com 

ّ

 ص: الملخ  

منّالمعلومّأنّالقصةّعادةّماّتعتمدّعلىّالسردّفيّتشكيلّعناصرها،ّوتسلسلّأحداثها،ّوقلماّنجدّفيّّّّ

القصةّبوجهّعامّاهتماما ّبالنواحيّالفنيةّالتصويرية؛ّالهتمامّالقصةّبجانبّالسردّدونّسواهّمنّالجوانبّ

علىّوجهّالتخصيص،ّإذّالّاألخرى،ّإالّأننيّقدّوجدتّبعضّالمالمحّالتصويريةّفيّالقصةّالقرآنيةّ

يهملّالقرآنّالكريمّهذهّالناحيةّانطالقا ّمنّأهميتهاّفيّالتأثيرّعلىّالمتلقي،ّونقلهّبصورةّفنيةّمتقنةّإلىّ

ّمجرياتّالقصة،ّليعيشّفيّتلكّاألجواءّالقصصية،ّويتأثرّبماّفيهاّمنّالعناصرّوالمكونات.ّ

اّفيهاّمنّجوانبّتطبيقيةّيمكنّاالعتمادّعليهاّوقدّجعلتّهذاّالبحثّمقتصرا ّعلىّسورةّالقصص؛ّلمّّّ

ّموسى ّسيدنا ّقصة ّاألولى ّمهمتين، ّقصتين ّعلى ّتشتمل ّوألنها ّالتصويري، ّالمستوى ّإبراز عليهّّ–في

وهيّتنوفّعلىّنصفّالسورة،ّوالثانيةّقصةّقارونّلعنهّهللا،ّوتأتيّفيّخاتمةّالسورة،ّاألمرّّ–السالم

ّفنيةّأمرا ّأيسرّدونّسواهاّمنّالسورّاألخرى.ّالذيّيجعلّمنّإبرازّمالمحّالصورةّال

ّالبحثّيهدفّإلىّبيانّأثرّالمستوىّالتصويريّفيّالقصةّالقرآنية،ّكماّيهدفّإلىّجذبّانتباهّّّّ فهذا

ّالمستوىّفيّالقصةّالقرآنية،ّوالّيقصرونّالحديثّعنّمالمحّالسردّفحسبّ الباحثينّإلىّاالهتمامّبهذا

mailto:Abd551010@gmail.com
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ّالجوانبّالتصوي ّالحديثّعن ّتلكّالقصةّدون ّفيّتحقيقّعناصر ّأثر ّمن ّلها ّوما ّالقصة، ّضمن رية

ّوالتأثيرّفيّمجرياتها.ّ

ّ

 مقدمة البحث

ّعلىّّّّ ّوالسالم ّوالصالة ّالرحمن، ّإنهّهوّالرحيم ّالبيان، ّورافع ّاإلنسان، الحمدّهللّمنزلّالقرآن،ّومعلم

ّمحمدّالعدنان،ّوآلهّوصحبهّوجميعّأمتهّإلىّيومّالدين،ّوبعد:ّ

تحليلّاألسلوبيّواحدا ّمنّأبرزّمظاهرّالتحليلّاألدبيّالفنيّفيّعصرناّالحاضر،ّوهوّشكلّفيعدّالّّّ

ّيسعىّإلىّالتركيزّعلىّجمالياتّأسلوبّ ّأنه ّآخذينّفيّاعتبارنا ّللنصوص، ّالمباشر ّالنقد منّأشكال

ّالتحليلّفحسب،ّوهوّنموذجّإلبرازّالنواحيّال ّأخذناّالمستوىّالتصويريّفيّهذا فنيةّالنص،ّخاصةّإذا

ّوالجماليةّفيّالنص.ّ

والمستوىّالتصويريّيصبّاهتمامهّعلىّالصورةّالفنيةّبأشكلهاّالمتعددة،ّوأنماطهاّالمختلفة،ّكماّيهتمّّّّ

ّأيضا ّبمصادرّالصورةّالفنية،ّودواعيّرسمهاّعندّالمبدع.ّ

علىّالنصوصّّوالقرآنّالكريمّكتابّمقدس،ّالّيمكنّلناّأنّنخضعهّلعناصرّالنقدّاألدبيّالتيّتنطبقّّّ

ّالجمالّ ّمالمح ّبذلك ّراصدين ّفحسب، ّتطبيقا  ّعليه ّالجوانب ّبعضّهذه ّنطبق ّأن ّيمكن ّبل البشرية،

ّوالكمالّفيّهذاّالنصّاإللهيّالذيّالّيأتيهّالباطلّمنّبينّيديهّوالّمنّخلفه.ّ

ّالقرآنّاّّّ ّوهو ّبكتابّهللاّعزّوجل، ّمنّارتباطه ّالبحثّناشئة ّهذا ّعلىّذلكّفإنّأهمية لكريم،ّوبناء

ّواهتمامهّبجوانبّالصورةّالفنيةّضمنّالقصةّالقرآنية.ّ

ويهدفّالبحثّإلىّتوضيحّمفهومّالصورة،ّوالصورةّالفنية،ّوبيانّمعنىّالمستوىّالتصويري،ّومنّثمّّّّ

ّالحسية،ّ ّالصورة ّناحيتين: ّفي ّخاصة ّالقصص، ّسورة ّفي ّالتصويرية ّالمالمح ّهذه ّإبراز ّإلى يهدف

ّوالصورةّالحركية.ّ
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ّجوانبهاّويّّّ ّورصد ّالفنية، ّالظاهرة ّعلىّرصد ّالقائم ّالبحثّعلىّالمنهجّالوصفيّالتحليلي، ّهذا عتمد

ّكافةّضمنّالنص،ّومحاولةّبلورةّرؤيةّمعينةّلهذهّالظاهرة،ّوصوال ّإلىّنتائجّمرضية.ّ

ّأكثرّّّّ ّالبصرية ّأنّالصورة ّكانّمنّأبرزها ّالبحثّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّالعلمية، ّتوصلّهذا وقد

حضورا ّمنّبينّالصورّالحسيةّفيّالقصةّالقرآنية،ّكماّأنّالصورةّالحركيةّأكثرّحضورا ّبوجهّعامّمنّ

ّالصورةّالحسية.ّ

ّوانقسمّالبحثّإلىّماّيلي:ّّّّ

ّمقدمة:ّتشتملّعلىّبيانّلموضوعّالبحث،ّوأهميته،ّوأهدافه،ّوأهمّالنتائجّالتيّتوصلّإليها،ّومنهجه.ّّّّ

المبحثّاألول:ّويتحدثّعنّمفهومّالصورة،ّومفهومّالمستوىّالتصويريّفيّتحليلّالنصوص،ّودورّهذاّ

ّالمستوىّفيّرصدّمظاهرّالجمالّوالبيانّفيّالنص.ّ

المبحثّالثاني:ّويتناولّالحديثّعنّالصورةّالحسيةّفيّقصصّسورةّالقصص،ّوكانتّالصورةّالبصريةّ

ّهيّالحاضرةّفيّهذهّالسورة.ّ

ّالنمطّمنّالمبحثّا ّالقصص،ّوقدّتبي نّأنّهذا ّالحركيةّفيّقصصّسورة لثالث:ّويتحدثّعنّالصورة

ّالصورّأكثرّحضورا ّمنّالصورةّالحسية.ّ

ّخاتمةّالبحث:ّواشتملتّعلىّرصدّألهمّالنتائجّالتيّتوصلّإليها.ّ

ّالمصادرّوالمراجعّالتيّعادّإليهاّالبحث.ّ

ّفيّهذاّالبحثّالنفعّوالخيرّوالبركة،ّوالحمدّلهّوحدهّالّسواه.ّوأخيرا ّأسألّهللاّالعليّالقديرّأنّيكتبّّّّ

 

ّ

ّ
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 المبحث األول: مفهوم المستوى التصويري: 

ّالحديثّعنّنصوصّّّّ ّالتيّتتناول ّاألسلوبية ّالمستوىّالتصويريّضمنّعناصر ّالحديثّعن يدخل

ّاللغوي،ّ ّالخطاب ّالحديثّعن ّفي ّبالغة ّأهمية ّالتصويري ّوللمستوى ّنثرا ، ّأم ّكانت ّشعرا  ّعامة، اللغة

ّقائمّعلىّأساسّالبحثّفيّالعالقاتّالفنيةّبينّمكوناتّالكالم،ّوطرائقّاإل ّمنّأنه ّغيرّانطالقا  سناد

ّبمالمحّاإلبداعّ ّربطّتلكّاألشكالّاإلسنادية ّثم ّومن ّللمتلقي، ّالتيّيسعىّالنصّإلىّإيصالها المباشرة

واالبتكارّوالخيالّالفني،ّكلهاّممزوجةّببعضهاّبعضا ،ّلنصلّفيّنهايةّالمطافّإلىّتشكيلّفنيّرائع،ّ

لتيّيريدهاّالمتلقيّولكنّبطريقةّفنيةّوصورةّمعبرة،ّمنّشأنهاّأنّتنقلّعناصرّالمعنىّوالداللةّبهيئتهاّا

ّ.ّ(1)محببةّللنفس

والمستوىّالتصويريّيضمّفيّحديثهّعنصرا ّمهما ،ّأالّوهوّعنصرّالصورةّالفنية،ّإذّالّيمكنّالنظرّّّّ

ّأنّ ّيحسنّبنا ّوهنا ّالفنية، ّإالّمنّخاللّتناولّمكوناتّالصورة ّالنثريّتصويريا  فيّالنصّالشعريّأو

ّالكلماتّالشعريةّبالذهنّنتحدثّعنّمفهومّالصّو ّالمصطلحّإلىّأيةّهيئةّتثيرها رةّالفنية،ّإذّيشيرّهذا

ّتركيبيةّعقليةّتحدثّ ّالخاصّفهيّصورة ّمفهومها ّبآنّ،أما ّالهيئةّمعبرةّوموحية شريطةّأنّتكونّهذه

بالتناسبّأوّبالمقارنةّبينّعنصرينّهماّفيّأغلبّاألحيانّعنصرّظاهريّوعنصرّباطني،ّوأنّجمالّ

ّبدافعّوتؤديّإلىّقيمة،ذلكّيحد ّغنيةّتنشأ ّالحافزّوالقيمة؛ّألنّكلّصورة ّبعنصرينّهما ويفهمّمماّّد

سبقّكماّلخصهّالدكتورّحسنّالربابعةّمنّمصادرّدراساتّالصورةّالمتعددةّبأنّللصورةّأربعةّعناصر؛ّ

تلتقطّهيّعنصرّظاهريّوعنصرّباطني,ّوعنصرّالدافعّوعنصرّالقيمة،ّوآيةّذلكّأنّالعناصرّالظاهرةّ

ّوهوّ ّإلىّالخيالّاإلنساني, ّتنقلّالمعانيّالمجردة ّوهذه ّالمحسوسّبالحواسّالخمسّالمعروفة, منّعالم

ّالمعانيّالمجردةّإلىّهيئاتّوأشكال؛ّتنقلّبالحواسّوتنقسمّكلّواحدةّمنّ العنصرّالباطني,ّوفيهّتتحَّول 

                                                 

م،ّص:1ّ،1974ّمصر،ّطّ–انظر:ّعصفور،ّجابر:ّالصورةّالفنيةّفيّالتراثّالبالغيّوالنقدي،ّدارّالثقافة،ّالقاهرةّ-1
(9–ّ10ّ.)ّ
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يهاّللصورةّشدةّورخاء,ّوارتفاعاّالصورّالحسيةّإلىّأعدادّأخرى,ّاعتماداّعلىّطبيعةّالحاسةّودرجةّتلق

وانخفاضا,ّحتىّعدّبعضّالنقادّأنّطبيعةّالحاسةّودرجةّتلقيهاّللصورةّهيّالصورةّالوحيدةّالتيّتشكلّ

مادةّاإلبداعّالفنيّبينماّالّتؤلفّاألحاسيسّاألخرىّكالشمّوالذوقّتراكيبّثابتةّيمكنّأنّترتبطّفكرةّمنّ

ّ.(1)االحتكار

ّمنّّّّ ّمجموعة ّعلى ّقائمة ّإنها ّأي ّوالالواقع، ّالخيال ّعن ّتعبر ّالفنية ّالصورة ّفإن ّهذا ّعلى وبناء

العالقاتّالتركيبيةّوالفنيةّبينّمكوناتّتلكّالصورة،ّوهذهّالعالقاتّالتيّتظهرّفيّهذهّالصورةّإنماّهيّ

نة،ّوخروجاتّمخصصةّعالقاتّنابعةّمنّالخيال،ّمعتمدةّعلىّربطّتلكّالمكوناتّوفقا ّالنزياحاتّمعي

عنّالطبيعةّالمعهودةّلتلكّالمكونات،ّاألمرّالذيّيجعلّمنّالصورةّالفنيةّخروجا ّواضحا ّعلىّمظاهرّ

ّالنصّ ّيسعى ّالتي ّالتصويرية ّالطبيعة ّمن ّالنابع ّبالخيال ّالمكونات ّتلك ّوإغراق ّنعيشه، ّالذي الواقع

ّ.ّ(2)إليصالهاّإلىّالمتلقي

ّالفنيةّأكثرّجمّّّ ّاستطاعتّأنّتخرجّعنّالنظامّوتكونّالصورة اال ،ّوأشدّتأثيرا ّفيّنفسّالمتلقيّكلما

ّالمبدعّفيّ ّعائدّفيّالعمومّإلىّمقدرة ّبعضا ،ّوهذا المألوفّفيّعالقاتّالوحداتّالكالميةّمعّبعضها

خلقّاالنزياحاتّالجميلةّبينّوحداتّالكالمّالمختلفة،ّفكلماّكانّاالنزياحّأكبر،ّكلماّكانتّالصورةّمؤثرةّ

ّ.ّ(3)المتلقيّبشكلّأكبرّفي

ّالمبدعّللوصولّإلىّّّّ ّوعلىّقدرة ّعلىّاالنزياح، ّكبيرا  ّاعتمادا  ّتعتمد ّالفنية وبمعنىّآخرّفإنّالصورة

انزياحاتّأكثرّتأثيرا ّفيّالمتلقي،ّفماّاالنزياحّإالّكسرّألفقّتوقعاتّذلكّالمتلقي،ّوكلماّكانّهذاّالكسرّ

ّالكسرّألفقّتوقعاتّأوضحّوأبعدّعنّالمتوقع،ّكانتّالصورةّأ قوى،ّولكنّالّبدّمنّالتنبهّإلىّأنّهذا
                                                 

ّ.6ّ:م،ّص1ّ،2000حسنّمحمد:ّالصورةّالفنيةّفيّشعرّالبحتري،ّالمركزّالقوميّللنشرّ،ّاربدّ،ّطالربابعة،ّّ-1
2-ّّ ّتاريخّانظر: ّاألدبية ّالصورة ّعليّعلي: ّبيروتصبح، ّالكتبّالعربية، ّدارّإحياء ّطّ–ونقد، ّد.ت،ّص:1ّلبنان، ،

146ّ.ّ
انظر:ّكوهين،ّجان:ّبنيةّاللغةّالشعرية،ّترجمة:ّمحمدّالولي،ّومحمدّالعمري،ّدارّتوبقال،ّالدارّالبيضاءّـّالمغرب،ّّ-3

ّ.15ّم،ّص:1ّ،1986ّط
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المتلقيّالّبدّأنّيكونّبهدفّعميقّعندّالكاتب،ّوإالّلصارتّاللغةّعبثيةّالّقيمةّفيهاّللصورةّالفنيةّوالّ

هدف،ّولكانّكالمّالمجانينّوالحمقىّبماّفيهّمنّمظاهرّاالنزياحّأكثرّأهميةّفيّاسترعاءّانتباهناّللنظرّ

ّ.ّ(1)والتأمل

ظهرّلناّمنّخاللّماّسبقّكيفّأنّالمستوىّالتصويريّيعتمدّاعتمادا ّكبيرا ّعلىّالصورةّالفنية،ّفيّّّّ

ّواالنزياحّكسرّألفقّتوقعاتّالمتلقي،ّ ّعلىّاالنزياح، ّكبيرا  ّاعتمادا  ّتعتمد ّذاتها ّالفنية ّالصورة ّأن حين

يةّفيّالمستوىّالتصويري،ّوهوّماّسنركزّاألمرّالمفضيّإلىّالقولّبأنّالصورةّالفنيةّهيّالركيزةّاألساس

ّعلىّ ّوتسليطّالضوء ّالقصص، ّالقرآنيةّضمنّسورة ّالمستوىّالتصويريّفيّالقصة ّضمن ّعنه حديثنا

ّالصورةّالفنيةّللوصولّإلىّهذهّالغاية.ّ

 المبحث الثاني: الصورة الحسية في قصص سورة القصص: 

ّّوّّّ ّعلىّتلكّاآلثار ّفيّأساسها ّالحسية ّالصورة ّفتمثلّوتقوم ّحواسّاإلنسان، التصويراتّالتيّتتلقاها

الصورةّمثال ّجانبا ّلونيا ّبصريا ،ّأوّجانبا ّذوقيا ،ّأوّشميا ،ّأوّسمعيا ،ّأوّغيرّذلكّمنّالحواسّالتيّيعتمدّ

عليهاّاإلنسانّفيّتلقيّالمعلوماتّفيّحياته،ّفتكونّالصورةّنابعةّمنّهذهّالمكوناتّالحسيةّالتيّيمكنّ

ّ.ّ(2)معرفتهاّضمنّمكوناتّالنصاإلحساسّبهاّّو

والّبدّمنّتمازجّاألسلوبّالعامّللنصّمعّالصورةّالحسية،ّلتشكلّمجتمعةّنمطا ّمنّالتوافقّاألسلوبيّّّّ

ّ.ّ(3)التصويريّضمنّذلكّالنص،ّوهذاّالتشابكّوالتمازجّالّبدّمنهّفيّتحديدّالسمةّالعامةّأليّنصّكان

سمةّالجماليةّوالفنيةّالتيّعندّحدودّالّ–أيا ّكانّذلكّالنصّ–والّيقفّدورّالصورةّالحسيةّفيّالنصّّّ

ّالتأثيرّعلىّبعضّجوانبّالموسيقىّ ّبلّإنّاألمرّيتعدىّذلكّليصلّإلىّحدود ّذلكّالنص، ّبها يتسم
                                                 

ّعزّالدينّإسماعيّ-1 ّترجمة: ّنقدية، ّالتلقيّمقدمة ّنظرية ّروبرت: ّطهولب، ّمصر، ّـ ّالقاهرة ّاألكاديمية، ّالمكتبة ،1ّل،
ّ.970ّم،ّص:2000ّ

م،ّص:1ّ،2004ّمصر،ّطّ–مندور،ّمحمد:ّفيّالميزانّالجديد،ّدارّنهضةّمصرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالقاهرةّ-2
96ّ.ّ

ّ.23ّلبنان،ّد.ت،ّص:ّّ–دارّالفكرّالعربي،ّبيروتاألدبّوفنونه:ّدراسةّونقد،ّإسماعيل،ّعزّالدين:ّّ-3
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الداخليةّفيّالنصّنفسه،ّفالصورةّالحسيةّتمنحّالنصّجزءا ّمنّموسيقاهّالداخلية،ّوتبعثّفيهّروحّالرتابةّ

ّ.ّ(1)التيّتميزّالنصوصّبعضهاّعنّبعض

منّتسميةّهذاّالقسمّمنّأقسامّالصورةّالفنيةّبالصورةّالحسية،ّفإنهّيتبادرّإلىّأذهانناّأنّهذاّّوانطالقاّ ّّّ

ّلدىّ ّوالمعلومات ّالمعاني ّمدخالت ّوهي ّالحس، ّبنواحي ّيهتم ّوأقسامها ّالفنية ّالصورة ّأنواع ّمن النوع

ّالفنيةّعلىّواحدةّمنّحواسّاإلنسانّالمعروفة،ّ كالبصر،ّوالسمع،ّاإلنسان،ّفيكونّبذلكّتركيزّالصورة

والشم،ّوالذوق،ّواللمس،ّوتعدّالصورةّالبصريةّأكثرّهذهّاألنواعّحضورا ّفيّالنصوص،ّعالوةّعلىّدورهاّ

المهمّفيّنقلّالهيئةّالمخصوصةّللمعلومةّالفنيةّمنّخاللّهذهّالحاسةّالتيّتعدّأكثرّحواسّاإلنسانّ

ّ.ّ(2)إدخاال ّللمعلوماتّفيّذهنه

القصصّفيّحديثهاّعنّالقصصّالقرآنيّعلىّمجموعةّمنّالصورّالحسيةّوقدّاشتملتّآياتّسورةّّّّ

التيّتؤثرّتأثيرا ّواضحا ّفيّتحقيقّالمعنى،ّوإيصالّالفكرة،ّوتوظيفّعناصرّالخطابّبأكملهاّللتأثيرّفيّ

ّجاءّفيّقولهّسبحانهّوتعالى:" ّما ّّالمتلقي،ّومنّذلكّمثال  َّعْيٍن ّق رَّت  ِّفْرَعْوَن ّاْمَرَأت  ّاَلَّوَقاَلِت ِليَّوَلَك

وَن" اَّوه ْمّاَلَّيْشع ر  َتْقت ل وه َّعَسىَّأْنَّيْنَفَعَناَّأْوَّنتَِّخَذه َّوَلد 
(3)ّ.ّ

ّوتظهرّالصورةّالحسيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّفيّقولهّسبحانه:ّقرةّعينّليّولك.ّّّّ

ّّّ"ّ ّالعبارة ّالّوهذه ّلما ّأنهم ّوذلك ّفرعون، ّامرأة ّلسان ّجاءتّعلى ّإنما ّعين" ّظنّقرة ّالتابوت، تقطوا

فرعونّأنّهذاّالطفلّالذيّفيهّمنّبنيّإسرائيل،ّوأنهمّألقوهّفيّاليمّكيّينجوّمنّالقتل،ّفأشارتّامرأةّ

ّ.ّ(4)فرعونّلهّبهذهّالعبارةّكيّيبقيّعليهّوالّيقتله،ّوفعال ّكانّلهاّذلك

                                                 

ّ.145ّصبح.ّالصورةّاألدبيةّتاريخّونقد،ّص:ّّ-1
2-ّّ ّانظر: ّعفيف: ّالرحمن، ّعبد ّوحديثا ، ّقديما  ّالدارسين ّآثار ّفي ّالجاهلي ّبيروتاألدب ّالفكر، ّطّ–دار ،1ّلبنان،

ّ.195ّص:ّم،1987ّ
ّ.9ّسورةّالقصص:ّّ-3
تحقيق:ّعبدّالسالمّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّقّبنّغالبّاألندلسي:ّابنّعطية،ّأبوّمحمدّعبدّالحّ-4

ّ.278ّ،ّص:4ّهـ،ّج:1ّ،1422ّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط
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إلىّشيءّيسرها،ّويجعلهاّقرةّعين"ّإلىّماّتستقرّبهّالعين،ّوتهدأ،ّأيّإنهاّتنظرّّويشيرّمصطلح"ّّّ

ّ.ّ(1)تستقرّفيّمكانها،ّفالّتتحولّعنه،ّوهوّمصطلحّكثيرّالورودّفيّكالمّالعربّقديما ّوحديثاّ 

ويظهرّلناّمنّخاللّمعنىّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّتلكّالعالقةّالحسيةّبينّماّكانّمنّالعثورّعلىّّّّ

ّموسى ّقالتهّامرأةّفرعون،ّّ–عليهّالسالمّ–سيدنا ّقالتّذلكّبصفةّأنّالنظرّإلىّموسىّعليهّوما فإنها

ّالعينّ ّتشتركّفيها ّمباشرة ّحسية ّصورة ّوهذه ّبه، ّتسر ّبمعنىّأنها ّتستقرّوترتاح، ّيجعلّعينها السالم

ّبالنظر،ّوالراحةّواالرتياحّالذيّيتحصلّللناظرّلموسىّعليهّالسالم.ّ

مباشر،ّيتمثلّبإحساسّالناظرّوبناءّعلىّماّسبقّفإنّهذهّالصورةّب نيتّعلىّأساسّحسيّبصريّّّّ

بالسعادةّواالرتياحّبالنظرّإلىّشيءّما،ّوهوّتعبيرّوردّعلىّلسانّامرأةّفرعونّفيّهذهّالسورةّالكريمة،ّ

وقدّزادّهذاّالتعبيرّالتصويريّمنّجمالّالعبارةّالتيّأتتّبهاّامرأةّفرعون،ّففيهّتلطفّبالطلب،ّإذّإنهاّلمّ

لصراحةّبأنّي بقيّهذاّالرضيعّبينّيديها،ّوالّيقتله،ّبلّجعلتّمنّتطلبّمنّفرعونّعلىّوجهّالمباشرةّوا

ّهذهّالصورةّالحسيةّسبيال ّللوصولّإلىّالمعنى،ّآخذةّفيّاعتبارهاّذلكّالتأثيرّغيرّالمباشرّعلىّالمتلقي.ّ

وقدّتكررتّهذهّالعبارةّولكنّبهيئةّمختلفةّفيّموضعّآخرّمنّالسورةّالكريمةّعندماّكانّالحديثّعنّّّّ

ّّإذّيقولّسبحانهّوتعالى:"ّ–عليهّالسالمّ–أمّموسى َّأنَّ َّعْين َهاَّواَلَّتْحَزَنَّوِلَتْعَلَم َّكْيَّتَقرَّ ِه َفَرَدْدَناه ِّإَلىّأ مِ 

ّأَّ َّوَلِكنَّ َِّحقٌّ ْكَثَره ْمّاَلَّيْعَلم ونََّوْعَدَّّللاَّ
كيّتقرّعينها"ّهيّنفسهاّالصورةّالتيّوردتّفيّحديثّّ"،ّفعبارةّ"(2)

بعدّأنّأعادّهللاّسبحانهّوتعالىّلهاّّ–عليهّالسالمّ–امرأةّفرعونّفيّالنموذجّالسابق،ّإذّاطمأنتّأمّموسى

ّبهاّعليها.ّ ّابنها،ّواستقرّفؤادهاّعلىّهذهّالحالةّالتيّمن 

                                                 

ّالقاهرةّ-1 ّالكتب، ّدارّعالم ّفريقّعمل، ّبمساعدة ّالمعاصرة، ّالعربية ّاللغة ّمعجم ّمختار: ّأحمد ّعمر، ّمصر،ّ–انظر:
ّ.1796ّ،ّص:3ّم،ّج:2008ّهـ،1ّ،1429ّط

ّ.13ّسورةّالقصص:ّّ-2
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َّولَّىّم ْدِبر اَّوَلْمّوفيّموضعّآخرّيقولّهللاّسبحانهّوتعالى:"َّوَأْنَّألّّّّْ َّكَأنََّهاَّجانٌّ ِقَّعَصاَكَّفَلمَّاَّرآَهاَّتْهَتزُّ

م وَسىَّأْقِبْلَّواَلَّتَخْفِّإنََّكِّمَنّاآْلِمِنيَن"ّي َعقِ ْبَّيا
(1)ّ.ّ

تظهرّالصورةّالحسيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّبتشبيهّالعصاّبالجان،ّوذلكّفيّقولهّسبحانه:ّفلماّرآهاّّّّ

هاّجان...ّإذّإنّهذهّالصورةّحسيةّبصرية،ّنابعةّمنّمشهدّاهتزازّالعصاّبعدّأنّتحولتّهيئتهاّتهتزّكأن

ّ.ّ-عليهّالسالمّ–منّالجمادّإلىّالحياة،ّفصارتّكأنهاّجانّأمامّموسى

منّتلكّالحالةّالمعجزةّالتيّّ–عليهّالسالمّ–وتحدثناّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّعنّموقفّسيدناّموسىّّّ

تلكّالليلةّالمباركة،ّإنهاّحالةّإعجازيةّعظيمة،ّإذّانقلبتّالعصاّثعبانا ّمبينا ،ّوذلكّأمامّعينيه،ّرآهاّفيّ

ّعنّذلكّبقولها:" ّالكريمة ّعب رتّاآلية ّكذلكّأحسّبالخوفّّوقد ّرآها ّولما ّحقيقية، ّهاهنا ّفالرؤية رآها"

ّ.ّ(2)منينالشديد،ّوالفزعّالعظيم؛ّلذاّولىّمدبرا ،ّفن وديّأنّالّتخف،ّوأنهّمنّاآل

كيّيلقىّبهاّّ-عليهّالسالمّ-وهذاّماّكانّمنّأمرّتلكّالمعجزةّالتيّمنحهاّهللاّسبحانهّوتعالىّلموسىّّّ

فرعونّومنّمعهّمنّأهلّالكفرّوالضالالت،ّإذّهوّلماّرأىّالعصاّقدّانقلبتّإلىّثعبانّمبين،ّأصابهّ

إلىّأعظمّماّيكونّالثعبان،ّوليسّإلىّالخوفّوالذعرّوالفزع،ّوذلكّلهولّماّرأى،ّفإنّالعصاّقدّانقلبتّ

،ّويذهبّعنهّالفزعّوالخوف؛ّ-عليهّالسالمّ–ثعبانّعاديّمعهود،ّفكانّذلكّالنداء،ّكيّيطمئنّموسى

ألنهّسيستعملّهذهّالمعجزةّفيّإقناعّأهلّالكفرّوالضالالتّبحقيقةّرسالته،ّوصدقّنبوته؛ّلذاّكانّاألمرّ

ّ.ّ(3)اإللهيّبالطمأنينةّوعدمّالخوف

يظهرّلناّمنّخاللّاآليةّالكريمةّوماّجاءّفيهاّمنّالتفسيرّأنّذلكّالموقفّالتصويريّالذيّوردّفيّّوّّّ

ّموسى ّعند ّمرئيا  ّمشاهدا  ّكان ّالكريمة ّاآلية ّالسالمّ-هذه ّبهيئتهّ-عليه ّالكريمة ّاآلية ّنقلته ّثم ّومن ،
                                                 

ّ.31ّسورةّالقصص:ّّ-1
2-ّّ ّالملك: ّبنّهوازنّبنّعبد ّالكريم ّعبد ّالقشيري، ّالعامةّلطائفّاإلشارات، ّالمصرية ّالهيئة ّالبسيوني، ّإبراهيم تحقيق:

ّ.67ّ،ّص:3ّ،ّد.ت،ّج:3ّللكتاب،ّالقاهرةّـّمصر،ّط
دارّالكتابّالعربي،ّبيروتّـّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيل،ّانظر:ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمرو:ّّ-3

ّ.408ّ،ّص:3ّهـ،ّج:3ّ،1407ّلبنان،ّط
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التصويريةّلنا،ّبمعنىّأنّالتركيزّفيّهذاّالمشهدّالتصويريّعلىّالصورةّالبصريةّالمرئية،ّوالدليلّعلىّ

ّذلكّقوله:ّرآها،ّفالرؤيةّتقتضيّالمشاهدةّالمباشرةّبالعين؛ّلذاّكانّالتصويرّالمباشرّلذلكّالموقف.ّ

تشبيهّالعصاّبالجان،ّعلىّاختالفّبينّالمفسرينّفيّمعنىّالجان،ّوقدّظهرتّهذهّالصورةّمنّخاللّّّّ

ّالجانّ ّأو ّالشيطان ّالمقصود ّإنما ّوقيل ّواجتنانها، ّلخفائها ّبذلك ّسميت ّالصغيرة، ّالحية ّإنها فقيل

بهتّبذلكّألنّالعربّتشبهّكلّماّيهولهاّبالجانّوالشيطان ّ.ّ(1)المعروف،ّوإنماّش 

ّّّّ ّفي ّالحسية ّالصورة ّأن ّيعني ّفيّوهذا ّالبصر ّعلى ّمباشرا  ّاعتمادا  ّاعتمدت ّقد ّالكريمة ّاآلية هذه

تشكيلها،ّفهيّمنّجهةّتقصدّإلىّتوضيحّشكلّاألفعىّالذيّتحولتّإليهّتلكّالعصا،ّومنّجهةّثانيةّ

منّتلكّالعصاّبعدّأنّتحولتّإلىّّ–عليهّالسالمّ–تقصدّإلىّبيانّتلكّالحركةّالمخيفةّالتيّرآهاّموسى

ّاألفعىّالعظيمة.ّ

ْنَياّّوفيّموضعّآخرّيقولّهللاّسبحانهّوتعالى:"ّّّ وَنّاْلَحَياَةّالدُّ َفَخَرَجَّعَلىَّقْوِمِهِّفيِّزيَنِتِهَّقاَلّالَِّذيَنّي ِريد 

ِّإنَّه َّلذ وَّحظٍ َّعِظيٍم" ون  ّ.ّ(2)َياَلْيَتَّلَناِّمْثَلَّماّأ وِتَيَّقار 

فخرجّعلىّقومهّفيّزينته،ّإذّهيّصورةّبصريةّوتبرزّالصورةّالحسيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّبقوله:ّّّّ

ّمباشرة.ّ

في"ّيفيدّهاهناّمعنىّالظرفيةّالمعنوية،ّأيّّوالمقصودّهاهناّبقوله:ّفيّزينته،ّأيّمتزينا ،ّفحرفّالجر"ّّّ

ّ.ّ(3)كأنهّقدّأقامّفيّتلكّالزينة،ّوهوّماّأث رّفيّالقومّالذينّنظرواّإليهّمنّقبل

                                                 

تحقيق:ّالسيدّبنّعبدّالمقصودّبنّعبدّالنكتّوالعيون،ّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّحبيب:ّّالماوردي،ّأبوّالحسنّعليّ-1
ّ.196ّ،ّص:4ّالرحيم،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،،ّد.ت،ّج:ّ

ّ.79ّسورةّالقصص:ّّ-2
السعودية،ّّ–،ّجدةالكرماني،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّحمزة:ّغرائبّالتفسيرّوعجائبّالتأويل،ّدارّالقبلةّللثقافةّاإلسالميةّ-3

ّ.874ّ،ّص:2ّلبنان،ّد.ت،ّج:ّّ–مؤسسةّعلومّالقرآن،ّبيروت
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لّالمفسرونّفيّالحديّّّ ثّعنّتلكّالزينة،ّفمنّقائلّأنهاّبالجواريّوالعبيدّوالخدمّوالحشم،ّومنّوقدّفص 

قائلّأنهاّبالجواهرّوالحليّونحوها،ّومنّقائلّأنهاّبالثيابّالملونةّبالحمرةّوالديباجّافخمّالذيّأ سِرجتّبهّ

ّ.ّ(1)الخيل

إنّجميعّماّذكرهّالمفسرون،ّوماّتشيرّإليهّاآليةّداخلّضمنّالناحيةّالبصريةّالتيّينظرّبهاّاإلنسانّّّّ

إلىّسواهّمنّمكوناتّالحياةّمنّحوله،ّفإنّالزينةّالتيّخرجّبهاّقارونّعليهّلعنةّهللا،ّتمثلّمشهدا ّحسيا ّ

ّ،ّومثلّهذاّالملكّالعظيم.ّمنظورا ّأمامّهؤالءّالناظرينّالذينّتمنواّأنّلهمّمثلّهذهّالزينة

وقدّجاءتّاآليةّالكريمةّبمشهدّمصورّمعبرّعنّتلكّالزينةّالفاخرةّالتيّخرجّبهاّقارون،ّونقلتّذلكّّّّ

الحدثّبهيئةّتصويريةّواضحةّمباشرة،ّسواءّمنّموقفّقارونّعندماّخرجّبهذهّالزينةّعلىّالقومّالذينّ

ذلكّالمكانّالذيّتبوأهّقارونّمنّالغنىّوالثروة،ّهذاّكلهّحوله،ّأمّموقفّهؤالءّالقومّأنفسهمّحينماّتمنواّ

ّبمشهدّحسيّبصريّواضحّومباشرّأمامّالناظرين.ّ

ومنّهناّيتضحّلناّأنّكافةّمظاهرّالصورةّالحسيةّالتيّوردتّفيّقصصّسورةّالقصصّاعتمدتّّّّ

اّفيّنظرّالباحثّعلىّالجوانبّالبصريةّأكثرّمنّاعتمادهاّعلىّسواهاّمنّالجوانبّالحسيةّاألخرى،ّوهذ

سمةّعامةّفيّكافةّالقصصّالقرآنية،ّبمعنىّأنّالصورةّالحسيةّفيّالقصصّالقرآنيةّتعتمدّعلىّالصورةّ

 البصريةّأكثرّمنّاعتمادهاّعلىّغيرهاّمنّأشكالّالصورّالحسيةّاألخرى.ّ

ّ

 المبحث الثالث: الصورة الحركية: 

أيا ّكانّذلكّّ–كوناتّالمستوىّالتصويريّفيّالنصأماّالصورةّالحركيةّفتلعبّدورا ّمهما ّفيّتشكيلّمّّّ

إذّهيّتقومّعلىّأساسّرصدّمظاهرّالحركةّفيّتلكّالصورة،ّوتعتمدّعلىّإبرازّتلكّالمظاهرّّ–النص

                                                 

النسفي،ّأبوّالبركاتّعبدّهللاّبنّأحمدّبنّمحمودّحافظّالدين:ّمداركّالتنزيلّوحقائقّالتأويل،ّحققهّوخرجّأحاديثه:ّّ-1
ّبيروت ّالطيب، ّالكلم ّدار ّمستو، ّديب ّالدين ّمحيي ّله: ّوقدم ّراجعه ّبديوي، ّطّ–يوسفّعلي 1ّلبنان، هـ،1419ّ،

ّ.658ّ،ّص:2ّم،ّج:1998ّ
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بالوحداتّالكالميةّالمختلفة،ّوقدّيصحبّتلكّالمظاهرّالوصفيةّللحركةّفيّالصورةّبعضّمالمحّالسردّ

ّ.ّ(1)ناصرّالحركيةّضمنّالصورةالقصصي،ّاألمرّالذيّيزيدّفيّتلكّالع

ومنّهناّيمكنناّالقولّبأنّالصورةّالفنيةّالتيّتعتمدّعلىّالحركةّلهاّدورّأساسيّومفصليّفيّتعميقّّّّ

فهمّالمتلقيّللمعنىّالمرتبطّبتلكّالصورة،ّاألمرّالذيّيفضيّبدورهّإلىّتحقيقّمستوىّأعلىّمنّالفنيةّفيّ

ّموما .ّرسمّمكوناتّالمستوىّالتصويريّفيّالنصّع

ّفيّّّّ ّالصور ّتلك ّتعتمد ّإذ ّالقصص، ّقصصّسورة ّفي ّالحركية ّالصور ّمن ّمجموعة ّرصدت وقد

ّوتعالى:" ّيقولّهللاّسبحانه ّالسرد، ّوطبيعة ّالحركة، ّعلىّعناصر ّاأْلَْرِضّّمجملها ِّفي َّعاَل ِّفْرَعْوَن ِإنَّ

َّأْبَناَءه ْمَّوَيْسَتْحِييِّنَساَءه ْمِّإنَّه َّكاَنّمِّ ْمّي َذبِ ح  َّطاِئَفة ِّمْنه  اَّيْسَتْضِعف  ْفِسِديَن"َوَجَعَلّأَْهَلَهاِّشَيع  َنّاْلم 
(2)ّ.ّ

ّعالّفيّاألرض".ّّى:"وتظهرّلناّالصورةّالحركيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّفيّقولهّسبحانهّوتعالّّّ

ّيذبحّمنّشاءّّومعنى" ّفيّاألرض، ّمفسدا  ّفصار ّواستعلىّعلىّالناس، ّأيّاستكبر عالّفيّاألرض"

ّاالستعالءّ ّمظاهر ّمن ّهذا ّكل ّشاء، ّوما ّشاء ّمن ّللخدمة ّويستبقي ّشاء، ّكيفما ّويقتل ّشاء، وكيفما

ّ.ّ(3)حانه:ّعالّفيّاألرضواالستكبارّفيّاألرض،ّوقدّعب رتّعنهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّبقولهّسب

ّالفنيةّالحركيةّفيّالفعل"ّّّّ ّالصورة ّالفعلّيفيدّاالرتفاعّوالصعودّإلىّأعلى،ّّوتظهرّلنا عال"ّفإنّهذا

مماّيشيرّإلىّحركةّتقعّممنّيعلوّكيّيرتفعّويصعد،ّوهوّماّكانّمنّفرعونّعليهّلعنةّهللا،ّفإنهّعالّ

ّفيّاألرض،ّواستكبرّفيها،ّوترافعّعنّالناس،ّفكأنهّيتحرك،ّوكأنهّيرتفع.ّ

ّبّّّ ّقبل ّمن ّأشرنا ّكما ّالحركية ّيصحبّالصورة ّاآليةّوقد ّهذه ّفي ّكان ّما ّوهو ّالسرد، عضّمالمح

لتّ الكريمة،ّإذّلمّيقفّأمرّهذهّالصورةّالحركيةّفيّاآليةّالكريمةّعندّقوله:ّعالّفيّاألرض،ّبلّفص 

                                                 

،1ّمصر،ّطّ–القاضي،ّالنعمانّعبدّالعال:ّشعرّالفتوحّاإلسالميةّفيّصدرّاإلسالم،ّمكتبةّالثقافةّالدينية،ّالقاهرةّّ-1
ّ.196ّم،ّص:2005ّ

ّ.4ّسورةّالقصص:ّّ-2
ّ.54ّ،ّص:3ّالقشيري:ّلطائفّاإلشارات،ّج:ّّ-3
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اآليةّالكريمةّببعضّمالمحّالحركةّالتيّيقومّبهاّفرعونّكيّيعلوّأكثرّفأكثر،ّوذلكّبأنّيذبحّاألبناءّ

،ّهذهّاألفعالّواألعمالّالتيّقامّبهاّفرعونّعليهّلعنةّهللاّمث لتّ(1)عاّ ويستحييّالنساء،ّويفرقّالناسّشي

ّجعلّالصورةّ ّما ّوهو ّالكريمة، ّاآلية ّفيّهذه ّالحركية ّالمرتبطانّبالصورة ّوالسرد بعضّمالمحّالحركة

أكثرّفهما ّعندّالمتلقي،ّإذّاتضحّلهّمنّخاللّالسردّماّهيّتلكّاألعمالّالتيّقامّبهاّفرعونّكيّيكونّ

ّعليا ّفيّاألرض.ّمست

َّلْواَلَّأْنّّوفيّموضعّآخرّيقولّهللاّسبحانهّوتعالى:"ّّّ ّم وَسىَّفاِرغ اِّإْنَّكاَدْتَّلت ْبِديِّبِه ّأ مِ  َوَأْصَبَحّف َؤاد 

ْؤِمِنيَن" َرَبْطَناَّعَلىَّقْلِبَهاِّلَتك وَنِّمَنّاْلم 
(2)ّ.ّ

ربط"ّهوّّربطناّعلىّقلبها،ّفالفعل"ّهّوتعالى:"وفيّهذهّاآليةّالكريمةّصورةّحركيةّتتمثلّبقولهّسبحانّّّ

ّمركزّالحركةّفيّهذهّالصورة.ّ

ومعنىّقوله:ّربطناّعلىّقلبها،ّأيّثبتناهاّلتستمرّعلىّالعقيدةّالراسخة،ّوتبتعدّعنّسطحيةّعاطفةّّّّ

ّموسى ّلتكشفّأمر ّتدفعها ّأن ّكادت ّالتي ّالسالمّ-األمومة ّهللاّّ–عليه ّمن ّتثبيتا  ّذلك سبحانهّوكان

ّ.ّ(3)وتعالى

ّالفعل"ّّّ ّتثبيتّهللاّسبحانهّّويوحيّلنا ّكانّمن ّأيّإنّما ّبالحركة، ّالكريمة ّالقرآنية ّفيّاآلية ربطنا"

ّيقعّمنّاإلنسانّحينّيربطّعلىّشيءّكيّيمنعهّمنّّ–عليهّالسالمّ–وتعالىّلقلبّأمّموسى شبيهّبما

ّوجهّالتصويرّفيّاآليةّالكريمة.ّّالتفلتّأوّالهروب،ّأوّماّشابهّذلك،ّفجاءّهذاّالتعبيرّعلى

أمامّّ–عليهّالسالمّ–تعتمدّاآليةّالكريمةّالسابقةّعلىّعنصرّالحركةّفيّتصويرّموقفّأمّموسىّّّّ

ربطنا"ّوهذاّالفعلّّحالّابنهاّالذيّصارّفيّبيتّفرعون،ّوقدّجاءّهذاّالتصويرّحركيا ،ّمتمثال ّبالفعل"

                                                 

ّ.276ّّ–275ّ،ّص:4ّانظر:ّابنّعطية:ّالمحررّالوجيز،ّج:ّّ-1
ّ.10ّسورةّالقصص:ّّ-2
ّالقاهرةّ-3 ّمطابعّأخبارّاليوم، ّالخواطر، ّتفسيرّالشعراوي: ّمتولي: ،ّص:17ّم،ّج:1997ّمصر،ّّ–الشعراوي،ّمحمد

10891ّ.ّ
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عنّسيطرةّعاطفةّّصحبهّبعضّسردّاألحداثّليتعمقّفهمّالمتلقيّلهذاّالمعنىّالحركي،ّوذلكّبالحديث

األمومةّعلىّأمّموسى،ّوتزعزعّموقفهاّلوالّأنّثبتهاّهللاّسبحانهّوتعالى،ّثمّإنّاآليةّاختتمتّبالحديثّ

ّعنّالغايةّالتيّمنّأجلهاّربطّهللاّعلىّقلبّأمّموسى،ّوهيّأنّتكونّمنّالمؤمنين.ّ

ه َّواْسَتَوىّآَتْيَناه ّوَّّوفيّموضعّآخرّتظهرّلناّالصورةّالحركيةّكذلك،ّيقولّسبحانهّوتعالى:"ّّّ دَّ َلمَّاَّبَلَغَّأش 

اَّوَكَذِلَكَّنْجِزيّاْلم ْحِسِنيَن" اَّوِعْلم  ْكم  ح 
(1)ّ.ّ

ّوالفعلّّّّ ّوعلما ، ّحكما  ّآتيناه ّسبحانه: ّقوله ّفي ّالسابقة ّالكريمة ّاآلية ّفي ّالحركية ّالصورة ّلنا وتظهر

ّ"آتيناه"ّيمثلّمركزّالصورةّالحركية.ّ

ّموسىّّّ ّوتعالىّعلىّسيدنا ّامتنانّهللاّسبحانه ّالكريمة ّالسالمّ–تبي نّاآلية ّهللاّالحكمّّ–عليه بأنّآتاه

قالّفيّالحكم:ّالقوة،ّوقيل:ّالعقل،ّوقيلّغيرّذلك،ّوالعلمّمعروف،ّوقدّآتاهّهللاّوالعلمّحينماّبلغّأشده،ّوي

ّ.ّ(2)سبحانهّوتعالىّلموسىّعندّبلوغهّاألشد

آتيناه"ّّوماّيهمناّفيّتشكيلّهذهّالصورةّالحركيةّفيّاآليةّالكريمةّالسابقةّماّيتبينّلناّمنّخاللّالفعل"ّّّ

انهّوتعالىّقدّأعطىّموسىّهذهّاألشياءّالمعنويةّعلىّهيئةّفهوّفعلّدالّعلىّالحركة،ّفكأنّهللاّسبح

إعطائهّإياهاّبطريقةّماديةّمباشرة،ّفكانّذلكّعنصرا ّيوحيّبالحركة،ّإذّإنهّسبحانهّوتعالىّأعطىّموسىّ

ّهذهّاألمورّالمعنويةّبصورةّإعطاءّاألشياءّالماديةّالمحسوسة.ّّ–عليهّالسالمّ–

ّفّّّ ّواضحا  ّالحركة ّعنصر ّلنا ّهيئتهاّويظهر ّعلى ّالصورة ّلنا ّنقل ّالذي ّفهو ّالصورة، ّعلى ّتأثيره ي

ّبي نّ ّفقد ّوالحقة، ّسابقة ّتفصيالتّسردية ّالصورة ّأخذتّهذه ّفقد ّجانبّآخر ّومن ّالمقصودة، البيانية

سبحانهّأنّإعطاءّالحكمّوالعلمّلمّيكنّإالّبعدّأنّبلغّموسىّأشده،ّثمّبينّأنّهذاّاإلعطاءّكانّلغايةّ

                                                 

ّ.14ّسورةّالقصص:ّّ-1
ّ.241ّ،ّص:4ّانظر:ّالماوردي:ّالنكتّوالعيون،ّج:ّّ-2
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الىّوهيّأنّهذهّالعطاياّاإللهيةّتكونّلكلّمحسنّفيّهذهّالحياةّالدنيا،ّفهذاّجزاؤهم،ّأرادهاّسبحانهّوتع

ّوهذهّالتفصيالتّالسرديةّأثرتّعلىّفهمّالمتلقيّللصورة،ّوعمقتّمنّهذاّالفهمّلديه.ّ

ْلَطاّّّ َّلك َماّس  ِّبَأِخيَكَّوَنْجَعل  َدَك َّعض  دُّ َّسَنش  َّقاَل َّفاَلَّيِصل وَنّوفيّموضعّآخرّيقولّسبحانهّوتعالى:" ن ا

ّ.ّ(1)ِإَلْيك َماِّبآَياِتَناَّأْنت َماَّوَمِنّاتََّبَعك َماّاْلَغاِلب وَن"

نشد"ّمركزّّكّبأخيك،ّويمثلّالفعل"دوتتمثلّالصورةّالحركيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّبقوله:ّسنشدّعضّّّ

ّهذهّالصورةّالحركية.ّ

اشتدّعضدهاّاشتدتّهي،ّبمعنىّأنّالعضدّهوّّوالعضدّهوّأعلىّالساعدّمنّالجسم،ّوإنّاليدّإذاّّّ

ّ.ّ(2)مركزّالقوةّفيّاليدّالبشرية،ّفكلماّازدادتّشدةّالعضد،ّازدادتّشدةّاليدّنفسها

عليهّّ–إلىّجوارّموسىّ–عليهّالسالمّّ–وقدّشبهّسبحانهّوتعالىّفيّهذهّاآليةّالكريمةّوقوفّهاروّنّّّ

فيّهذهّالدعوةّاإللهيةّبالشيءّالذيّي شدّبهّالعضد،ّفتزدادّاليدّقوةّبهذاّالذيّيشدّالعضد،ّفكانّّ–السالم

ّ.ّ-عليهّالسالمّ–بمثابةّالشيءّالذيّيشدّبهّالعضدّبالنسبةّلموسىّ–عليهّالسالمّ–هاروّن

ولكنّهذهّالصورةّلمّتعتمدّعلىّالتشبيهّفحسب،ّبلّاعتمدتّعلىّجانبّآخرّأالّوهوّالحركة،ّفالفعلّّّّ

عليهّّ–"نشد"ّفعلّحركيّيشيرّإلىّحالةّمنّالربطّأوّالشدةّالتيّتقعّعلىّالشيء،ّفكأنّموقفّموسى

نشد"ّالواردّفيّاآليةّالكريمةّّوالفعل"ّ–معليهّالسالّ–قدّاشتدّوازدادّثباتا ّبمصاحبةّأخيهّهاروّنّ–السالم

ّصارّبمثابةّالحركةّالقويةّالتيّتثبتّالشيءّعلىّالشيء.ّ

ّالتيّمنّّّّ ّلبعضّالتفصيالتّالسردية ّالحركية ّالصورة ّمالزمة ّالكريمة ّمنّخاللّاآلية ّلنا ّظهر كما

قيّمتأثرا ّبالصورةّالحركيةّشأنهاّأنّتزيدّفيّفهمّالمتلقيّلهذهّالصورةّالحركية،ّومنّشأنهاّأنّتجعلّالمتل

ّتأثرا ّواضحا .ّ

                                                 

ّ.35ّرةّالقصص:ّسّوّ-1
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ّقولهّّّّ ّفي ّجاء ّالقصصّما ّفيّسورة ّحركية ّعلىّصورة ّاشتملتّأيضا  ّالتي ّالقرآنية ّالمواضع ومن

َّفاْنظ ْرَّكْيَفَّكاَنَّعاِقَبة ّالظَّاِلِميَن"ّسبحانهّوتعالى:" ن وَده َّفَنَبْذَناه ْمِّفيّاْلَيمِ  َفَأَخْذَناه َّوج 
(1)ّ.ّ

ّبالفعلّّّّ ّيتمثل ّالصورة ّهذه ّمركز ّأن ّإال ّبأكملها، ّالكريمة ّاآلية ّهذه ّفي ّالحركية ّالصورة وتظهر

نبذناهم"ّفعلّحركيّآخرّفيّهذهّالصورة،ّوهوّّ"فأخذناه"،ّإذّهوّالفعلّالدالّعلىّالحركة،ّكماّأنّالفعل"

ّمهمّأيضا ّفيّتشكيلها.ّ

عليهّّ–وتحدثناّهذهّاآليةّالقرآنيةّالكريمةّعنّذلكّالمشهدّالماثلّفيّذهابّفرعونّوقومهّوراءّموسىّّّ

ّقوله:ّّ–السالم ّوإن ّجميعا ، ّفغرقوا ّوراءهم، ّالبحر ّدخلوا ّقد ّفإنهم ّالبحر، ّإلى ّالمؤمنين ّمن ّتبعه ومن

ّنبذتّالشيءّمنّيدي،ّإذاّطرحته.ّفنبذناهم،ّأيّقذفناهمّوطرحناهم،ّوهذاّفيهّمزيدّمنّاإلهانةّلهم،ّيقال:ّ

ّفإنهماّّّّّ ّونبذناهم، ّأخذناهم، ّالفعلين: ّخالل ّمن ّالكريمة ّاآلية ّهذه ّفي ّالحركية ّالصورة ّظهرت وقد

فعالنّيدالنّعلىّمعنىّالحركة،ّفكأنّهللاّسبحانهّوتعالىّقدّحملّفرعونّوآله،ّثمّطرحهمّفيّالبحر،ّ

ّعلىّتلكّ ّيدلنا ّالتيّأحاطتّبموسىوهوّمشهدّتصويريّحركيّمباشر، ّاإللهية ّ–عليهّالسالمّ–القدرة

ّومنّمعهّكيّينجواّمنّفرعونّوملئه.ّ

ّدورهاّّّّ ّالتيّلها ّالكريمةّعلىّبعضّالتفصيالتّالسردية، ّاآلية ّفيّهذه ّالحركية ّتشتملّالصورة كما

ّف ّالواردة ّالحركية ّللصورة ّفيّتعميقّفهمه ّتزيد ّكما ّللمتلقي، يّاآليةّالمباشرّفيّتحقيقّعناصرّالفهم

ّالكريمة.ّ

ِّمْنّّّّ وَنه  ر  ِّمْنِّفَئٍةَّيْنص  ّاأْلَْرَضَّفَماَّكاَنَّله  َّوِبَداِرِه وفيّموضعّآخرّيقولّسبحانهّوتعالى:"َّفَخَسْفَناِّبِه

َِّوَماَّكاَنِّمَنّاْلم ْنَتِصِريَن" وِنَّّللاَّ د 
(2)ّ.ّ

                                                 

ّ.40ّسورةّالقصص:ّّ-1
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الخسفّالذيّوقعّعلىّقارونّوماّّتظهرّلناّالصورةّالحركيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّمنّخاللّمشهدّّّ

ّمعهّمنّالمالّواآلل،ّويمثلّالفعلّ"خسفنا"ّمركزّهذهّالصورةّالحركية.ّ

ّأنّبغىّعلىّقومهّّّّ ّبعد ّفإنه ّكانّمنّأمرّقارونّلعنهّهللا، ّعما ّالكريمة ّالقرآنية ّاآلية ّهذه وتحدثنا

فخسفّبهّهللاّسبحانهّّ–السالمعليهّّ–ونبيه،ّوخرجّعليهمّفيّزينتهّليفتتنّبهّالناس،ّفدعاّعليهّموسى

ّالحياةّ ّفيّهذه ّله ّوكانّذلكّعقابا  ّمنّبنيّإسرائيل، ّوذلكّعلىّمرأىّومشهد ّاألرض، وتعالىّوبداره

ّ.ّ(1)الدنيا

وتتبينّلناّالصورةّالحركيةّفيّهذهّاآليةّالكريمةّمنّخاللّمشهدّالخسفّالذيّنزلّبقارونّومنّمعهّّّّ

ّمش ّفإنه ّالدنيا، ّافتتنّبالحياة ّكانّمنّممن ّما ّالكريمة ّاآلية ّصورتّلنا ّفقد ّالمعالم، ّحركيّواضح هد

ّالخسفّمنّخاللّالفعلّ"خسفنا"،ّوهوّفعلّحركيّيشيرّإلىّذلكّالمشهدّالمريع.ّ

كماّاشتملتّاآليةّالكريمةّعلىّبعضّالتفصيالتّالسرديةّالتيّلهاّدورهاّفيّتعميقّمعنىّالصورة،ّّّّ

ّللمتلقي،ّإذّالّبدّمن ّعبرّالسردّالسابقّّوتوضيحّأركانها ّيعمقّفهمها ّالحركيةّبما أنّتعتضدّالصورة

ّوالالحقّلها.ّ

وبهذاّيظهرّلناّأنّالصورةّالحركيةّكانتّحاضرةّبشكلّواضحّومباشرّفيّقصصّسورةّالقصص،ّإذّّّّ

ّمنّ ّمزيدا  ّالمعنى ّوأضفتّعلى ّالقصص، ّتلك ّاعتمدتّعليها ّالتي ّالحركية ّالمشاهد ّمن ّكثيرا  وجدنا

ّالصورةّمزيدا ّمنّالبيانّوالتفصيل.ّّالعمق،ّوعلى

ّ

 خاتمة البحث 

ّوالّبدّفيّخاتمةّهذاّالبحثّمنّإيرادّمجموعةّمنّالنتائجّالتيّتوصلّإليهاّهذاّالبحث،ّوهيّكماّيلي:ّّّّ

                                                 

ّ.433ّ،ّص:3ّالزمخشري:ّالكشاف،ّج:ّّ-1
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أوال :ّيمثلّالمستوىّالتصويريّواحدا ّمنّأهمّمستوياتّالتحليلّاألسلوبيّفيّاألدب،ّانطالقا ّمنّدورّهذاّ

ّفيّ ّالفنية ّالجوانبّوالنواحي ّهذه ّودور ّالنصوص، ّفي ّتظهر ّالتي ّالفنية ّالجوانب ّرصد ّفي المستوى

ّتعميقّالمعنىّلدىّالمتلقي.ّ

ّمنّالقص ّالقصصّعلىّمجموعة ّاشتملتّسورة ّوهيّقصةّموسىثانيا : ّالسالمّ–صّالقرآني، ،ّ-عليه

ّوقصةّقارونّلعنهّهللا،ّوهماّقصتانّرئيستانّفيّالسورةّالكريمة.ّ

ثالثا :ّظهرّلناّمنّخاللّالنظرّفيّهذهّالسورةّالكريمةّأنهاّتشتملّعلىّصورّحسية،ّوأخرىّحركية،ّفأماّ

لسورةّإالّالصورةّالحسيةّالبصرية،ّالصورةّالحسيةّفهيّالمعتمدةّعلىّالحواسّبشكلّرئيس،ّولمّيردّفيّا

ّلقوتها،ّوقوةّتأثيرها،ّوتأثيرهاّالمباشرّعلىّالمتلقي.ّ

ورةّالحسية،ّوالسببّفيّذلكّصرابعا :ّفيّحينّجاءتّالصورةّالحركيةّفيّهذهّالسورةّالكريمةّأكثرّمنّال

صورةّالحركيةّتكونّعائدّإلىّأنّطبيعةّالقصّالقرآنيّيعتمدّعلىّرصدّاألفعالّوالحركات،ّمنّهناّفإنّال

ّحاضرةّأكثرّمنّالصورةّالحسية.ّ

خامسا :ّأسهمتّالصورةّالحسيةّوالحركيةّمعا ّفيّتعميقّالمعانيّلدىّالمتلقي،ّورفدهّبمزيدّمنّالنواحيّ

ّتجعلّمنّ ّبالنسبةّإليه،ّكما الفنية،ّوالجوانبّالبيانيةّالتيّتجعلّمنّفهمّمسارّاألحداثّأكثرّوضوحا 

ّاتساقا .السردّأكثرّجماال ّّو

ّ

 المصادر والمراجع 

ّلبنان،ّد.ت.ّّ–دارّالفكرّالعربي،ّبيروتاألدبّوفنونه:ّدراسةّونقد،ّإسماعيل،ّعزّالدين:ّ -1

ّم.1ّ،2000ّالمركزّالقوميّللنشر،ّاربد،ّطّحسنّمحمد:ّالصورةّالفنيةّفيّشعرّالبحتري،الربابعة،ّ -2

دارّالكتابّالعربي،ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيل،ّالزمخشري،ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمرو:ّ -3

ّهـ.3ّ،1407ّلبنان،ّطّ-بيروت
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ّم.1997ّمصر،ّّ–الشعراوي،ّمحمدّمتولي:ّتفسيرّالشعراوي:ّالخواطر،ّمطابعّأخبارّاليوم،ّالقاهرة -4

ّ،ّد.ت.1ّلبنان،ّطّ–صبح،ّعليّعلي:ّالصورةّاألدبيةّتاريخّونقد،ّدارّإحياءّالكتبّالعربية،ّبيروت -5

ّالرحمن،ّعفيف:ّع -6 ّبد ّبيروتاألدبّالجاهليّفيّآثارّالدارسينّقديما ّوحديثا ، لبنان،ّّ–دارّالفكر،

ّم.1ّ،1987ّط

ّالقاهرة -7 ّالثقافة، ّدار ّوالنقدي، ّالبالغي ّالتراث ّفي ّالفنية ّالصورة ّجابر: ّطّ–عصفور، ،1ّمصر،

ّم.1974ّ

8- ّ ّالحقّبنّغالبّاألندلسي: ّعبد ّمحمد ّأبو ّفيابنّعطية، ّالوجيز ّالكتابّالعزيز،ّّالمحرر تفسير

ّهـ.1ّ،1422ّتحقيق:ّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،ّط

ّ–عمر،ّأحمدّمختار:ّمعجمّاللغةّالعربيةّالمعاصرة،ّبمساعدةّفريقّعمل،ّدارّعالمّالكتب،ّالقاهرةّ -9

ّم.2008ّهـ،1ّ،1429ّمصر،ّط

ّالفتوح -10 ّشعر ّالعال: ّعبد ّالنعمان ّالدينية،ّّالقاضي، ّالثقافة ّمكتبة ّاإلسالم، ّصدر ّفي اإلسالمية

ّم.1ّ،2005ّمصر،ّطّ–القاهرة

تحقيق:ّإبراهيمّالبسيوني،ّالهيئةّلطائفّاإلشارات،ّالقشيري،ّعبدّالكريمّبنّهوازنّبنّعبدّالملك:ّ -11

ّ،ّد.ت.3ّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرةّـّمصر،ّط

ّغرائب -12 ّحمزة: ّبن ّمحمود ّالقاسم ّأبو ّللثقافةّّالكرماني، ّالقبلة ّدار ّالتأويل، ّوعجائب التفسير

ّلبنان،ّد.ت.ّّ–السعودية،ّمؤسسةّعلومّالقرآن،ّبيروتّ–اإلسالمية،ّجدة

ّال -13 ّومحمد ّالولي، ّمحمد ّترجمة: ّالشعرية، ّاللغة ّبنية ّجان: ّالدارّكوهين، ّتوبقال، ّدار عمري،

ّم.1ّ،1986ّالمغرب،ّط،ّالبيضاء

تحقيق:ّالسيدّبنّعبدّالنكتّوالعيون،ّالماوردي،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّحبيب:ّ -14

ّالمقصودّبنّعبدّالرحيم،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّـّلبنان،،ّد.ت.ّ
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ّالقاهرة -15 ّوالنشرّوالتوزيع، ّللطباعة ّدارّنهضةّمصر ّفيّالميزانّالجديد، ّمحمد: مصر،ّّ–مندور،

ّم.1ّ،2004ّط

16- ّ ّأبو ّمداركّالتنزيلّوحقائقّالتأويل،ّالنسفي، ّحافظّالدين: ّبنّمحمود ّهللاّبنّأحمد البركاتّعبد

ّالكلمّ ّدار ّديبّمستو، ّالدين ّمحيي ّله: ّوقدم ّراجعه ّبديوي، ّيوسفّعلي ّأحاديثه: ّوخرج حققه

ّم.1998ّهـ،1ّ،1419ّلبنان،ّطّ–الطيب،ّبيروت

ّإسم -17 ّالدين ّعز ّترجمة: ّنقدية، ّمقدمة ّالتلقي ّنظرية ّروبرت: ّاألكاديمية،ّاعيلهولب، ّالمكتبة ،

 م.1ّ،2000ّمصر،ّط،ّالقاهرة
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راسات  الحديثة األدبي ة القصص القرآني  في الد 

ة أصحاب الفيل أنموذجاً   قص 

 

مور كتور نزار عبد هللا الض   الد 

 جامعة الط فيلة الت قني ة

 كلي ة اآلداب

 قسم الل غة العربي ة وآدابهاأستاذ مشارك/ 

dr.nizardmour@yahoo.com 

 

 

 الملخ ص:

ّإليكّهذاّّّّّّ ّأوحينا ّالقصصّبما ّعليكّأحسَن ّتعالى:﴿ّنحنّنقص  ّالبحثّفيّظاللّقوله يأتيّهذا

ّلمنّالغافلين﴾ ّقبله ّ(1)القرآنّوإنّكنتّمن ّوقالّبعضهم: ّأيّنبي نّلكّأحسنّالبيان، ّالبيان،ّ، : القص 

ّمنّإعجازهّوتأخذّمنّهيبتهّوعظمته،ّوتوصلّالهدفّ ّمنّالقرآنّالكريم،ّتستمد  ةّالقرآني ةّجزءّمهم  فالقص 

امعّ-للمتلق ي ّحياتهّّ-للقارئّوالس  ّبواقع ّوتت صل ّأهدافه، ّفترسخ ّللن فسّوالقلب، ّجذ اب ق، بأسلوبّمشو 

ّوتصويرّدق ّمنّتمثيلّصادق، ّتحويه ّبما ةّأجملّاالت صال، ّفيّالقص  ّالّنلمسها ّومشاعرّعميقة، يق،

ّالفني ةّاألدبي ةّبمثلّهذاّالوضوح.

                                                 

ّ.3سورةّيوسف،ّآيةّّ-1

mailto:dr.nizardmour@yahoo.com
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ّوأنواعها،ّّّّّّ ّوخصائصها، ّالقرآني ة ة ّالقص  ّمفهوم ّعلى: وء ّالض  ّالبحث ّيلقي ّالغرض ّهذا ولتحقيق

ةّّوأغراضها،ّوتكرارها،ّوارتباطهاّبالواقع،ّألن هاّليستّخياال ،ّأوّإثباتا ّلقصصّأهلّالكتاب،ّأوّمجر د قص 

ّإلىّخاصي ةّ ّالتنبيه ّمع ّمنّالجهلةّبخصائصّالقرآنّوقَيِمه، ّعدد ّظن  ّكما ّفحسب، ة ّلهدفّالقص  فني ة

ّفيّ ّاإلسرائيليات ّخطر ّمن ّالت حذير ّمع ّالكريم، ّالقرآن ّأرباع ّثالثة ّتغط ي ّتكاد ّال تي ّالفني  الت صوير

ّ ّالوصول ّمن ّنورها ّيمنع ّأنّتكونّحاجزا  ّوال تيّيمكن ، ّولكيّتكتملّالقصصّالقرآني  للقلوبّوالعقول،

ةّأصحابّالفيل؛ّإذّنجدّفيهاّمنّ ةّقص  ور،ّبخاص  ةّالقرآني ةّفيّقصارّالس  ورةّبالت طبيقّعلىّالقص  الص 

ّالبالغةّوالت صويرّوتحقيقّأهدافهاّماّنجدهّفيّالقصصّالط والّتماما ،ّالّتفاوتّبينها.ّ

ّالقائمّّّّ ّالت حليلي  علىّالقراءةّالمتدب رةّلآلية،ّوالكشفّعم اّوراءهاّمنّّواستخدمّالباحثّالمنهجّالوصفي 

دالالتّورموز،ّبعدّمناقشةّواستداللّلجوانبّالفكرةّمنّخاللّمجموعةّمنّالكتبّالحديثةّفيّالد راساتّ

ّالقرآني ة،ّوعلومّالقرآنّالكريم.

ةّالقرآنّّّّّ ّالقص  لّبيئةّمنهجي ةّوانتهىّالبحثّبعددّمنّالن تائجّوالت وصيات،ّكانّمنّأبرزها:ّأن  ي ةّتشك 

ّالبشري ة،ّتمث لّأصنافا ّمتنو عةّ للقيمّاإليماني ةّالمختلفة،ّوفيهاّشخصي اتّمتنو عةّهيّقدواتّفيّالخيرّلكل 

لّالبحثّدعوةّللباحثينّللتعم قّفيّتفاصيلّ منّالن اسّليتمك نّأشباههمّمنّتمث لهاّفيّحياتهم،ّكماّيشك 

ةّالقرآني ةّوجوانبهاّالت ربّو ّي ة،ّوماّتحملهّمنّدالالتّوقيمّكامنةّوراءّاألحداث.القص 

ةّالقرآني ة. ة،ّبالغةّالقص  ةّالفني ة،ّالقيمّاإليماني ة،ّفوائدّالقص  ،ّالقص  ّالكلماتّالمفتاحي ة:ّالقصصّالقرآني 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ة  ل: مفهوم القص   المبحث األو 

ة لغة   القص 

ّّّّّّ ةّمنّقص  ا ،ّواالسمّالَقَصصّبالفتح،ّو ضعّ(1)القص  ّعليهّالخبرّقص  ّأثره،ّأي:ّتتبعه،ّقصَّ :ّوقص 

يءموضعّالمصدرّحتىّصارّأغلَبّعليه،ّ ّعليهّإذاّتتب عتّأثرهّشيئا ّبعدّشيء،ّ(2)وقصصتّالش  "ّقص 

ّ ّوأخبره، ّبه ّأعلمه صالخبرّقصصا " ّوتقص  ، ّواقتص  ّقَصصا ، ّومنه ، ّمنّبابّرد  : ّ(3)وقص  ّقولهّ، ومنه

اّعلىّآثارهماّقصصا ﴾تع ،ّومنهّقولهّ(5)أي:ّرجعاّمنّالطريقّالذيّسلكاهّيقصانّاألثر،ّ(4)الى:﴿ّفارتد 

يه﴾ّألختهّوقالتتعالى:﴿ّ ّتتب عيّأثرهّحت ىّتنظريّمنّيأخذه ،(6)قص  ّيقولّالر اغبّ،ّأي: ّكما والقَصص 

ّتتب عّاألثر،ّيقال:ّقصصتّأثره،ّ ": وقيل:ّّ(7)والقصص،ّاألثر،ّوالقصص:ّاألخبارّالمتتب عة"األصفهاني 

ّالقصَصّألتباعهّخبرا ّبعدّخبر،ّوسوقهّالكالمّسوقاّ  :ّمنّيقص  ّّ.(8)ّالقاص 

                                                 

ّالقاموسّ-1 ّجواهر ّالعروسّمن ّتاج ّالقاموسّالمسم ى ّشرح ّمرتضى، ّمحمد بيدي، ّالز  ّمكتبة ّدار ّط(، ّد. (ّ الحياة,ّ،
ّ.3ّ/433,ّجه1306بيروت،ّ

)ّت،ّّ-2 ينّابنّمنظورّاألنصاري  ،ّأبوّالفضل،ّجمالّالد  ،ّلسانّالعربه(،711ّابنّمنظور،ّمحم دّبنّمكرمّبنّعلي 
ّ.121-2000ّ:12/120هـ،ّبابّقصص،1414ّ،ّتحقيقّإميلّبديعّيعقوب،ّدارّصادر،ّبيروت،1ّط

ّالقادّ-3 ّعبد ّبن ّبكر ّأبي ّابن ّمحم د ، ّالر ازي  ّلبنان، ّبيروت، ّلبنان، ّمكتبة حاح، ّالص  ّمختار ، ّالر ازي  ّباب1985ّر م،
ّ.225قصص،ّصّ

ّ.64سورةّالكهف،ّآيةّّ-4
ّ/5م,ّج1ّ,2001,ّدارّالكتبّالعلمية,ّبيروت،ّلبنان,ّطتفسيرّالبحرّالمحيطاألندلسي,ّأبوّحيانّمحمدّبنّيوسف,ّّ-5

ّ.530ص
ّ.11سورةّالقصص،ّآيةّّ-6
اودي،ّطّ-7 ،ّالمفرداتّفيّغريبّالقرآن،ّتحقيق:ّصفوانّعدنانّالد  ّ.671ه،ّص1412،ّدارّالقلم،ّدمشق،1ّاألصفهاني 
،ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالغفورّعط ار،ّدارّالعلم3ّطالجوهري,ّأبوّنصرّإسماعيلّبنّحماد,ّتاجّاللغةّوصحاحّالعربية،ّّ-8

ّ.3ّّ/257ّللماليين،ّبيروت،)ّد.ّت(،ّج
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ةّجمعهاّالِقصصّبكسرّالقاف،ّّّّّّ ّوالَقَصصّبالفتحّيعنيّالخبرّالمقصوص،ّوالقص  وقالّالل يث:ّالقص 

ّ ّال ذي : ّوالقاص  ّالقصص، ّقص  ّإذا ّالقاص  ّلهوّفعل ّهذا ّإن  ّتعالى:﴿ ّقال ّأصلها، ّمن ة ّبالقص  يأتي

﴾ ّ.(2)،ّوقالّأيضا :﴿ّلقدّكانّفيّقصصهمّعبرةّألوليّاأللباب﴾(1)القصصّالحق 

ة اصطالحًا:  القص 

ّالِقصصّّّّّ ّقصَّ ّإذا ّالقاص  ِّفْعل ّوالقصُّ ّت كتب، ّال تي ة ّالقص  ّجمع ّالقاف، ّبكسر ،ّ(3)والِقصص،

ةّال تيّتكتب،ّوالجملةّمنّ ّللقص  اص:ّالقاص  والِقصص:ّروايةّالخبر،ّوالخبرّالمقصوص،ّواألثر،ّالقص 

أن،ّوالحال منّالخيالّأوّالواقع،ّأوّمنهماّّ،ّوحكايةّنثري ةّتستمدّ (4)الكالم،ّوالحديث،ّواألمر،ّوالخبر،ّوالش 

ّالكتابيّ  معا ،ّولهاّقواعدّمعي نةّمنّالفن 
(5).ّ

ّتاريخهم،ّّّّّّ ت ّوقص  ّالماضية، ّواألمم ّاألقوام ّآثار ّتتب عت ّقد ّالكريم ّقصصّالقرآن ّأن  ّنجد وعليه

ّالمشركين،ّ ابقة،ّوالحوادثّالواقعة،ّوكشفتّالحجابّعنّأخبارّالمستقبلّفتحق قتّفيّحياة والن بو اتّالس 

ّالقرآنّبهّأ حسنّالقصصّعنّأممّخلت،ّفرأَوهاّأمامّأعينهمّحقيقةّالّخياال ،"ّوكمّمنّخبرّماٍضّقص 

ابقةّتتناولّعصمةّاألنبياء،ّوفن دّبهّبعضّالمغالطاتّالت اريخي ة،ّ وصح حّبهّأخطاءّوردتّفيّالكتبّالس 

شاهدا ّعلىّاألحداثّكل ها،ّمراقبا ّإي اها،ّكأن هّيعيشّفيّعصرهاّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-وصو رّمحم داّ 

ّ.ّّّّ(6)بينّأصحابها"

                                                 

ّ.62ان،ّآيةّسورةّآلّعمّرّ-1
ّ.111سورةّيوسف،ّآيةّّ-2
ّ،ّبابّقصص.لسانّالعربابنّمنظور،ّّ-3
سةّالر سالة،ّبيروت،ّلبنان،14ّالقط ان،ّمن اع،ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّطّ-4  .306م،ّص1983ه،1403ّ،ّمؤس 
:1ّمصطفى،ّإبراهيمّوآخرون،ّالمعجمّالوسيط،ّأشرفّعلىّطبعهّعبدّالسالمّهارون،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّطّ-5

740. 
الح،ّصبحي،ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّطّ-6  .41م،ّص1981،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّلبنان،13ّالص 
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ّفيّالقص ّّّّّّ ابقةّواألحداثّال تيّصنعوها،ّوبذلكّفقد"ّولعل  ةّجانبا ّتاريخي ا ّيتضم نّاإلشارةّإلىّاألممّالس 

كشفتّعنّآثارّمضتّوتنقيبّعنّأحداثّنسيهاّالن اسّأوّغفلواّعنها،ّوغايةّماّيرادّمنّذلكّهوّإعادةّ

ّ.(1)عرضهاّمنّجديدّلتذكيرّالن اسّبهاّولفتهمّإليها؛ّلتكونّالعبرةّوالعظة"

ّماّتحد ثّعنهّمنّقصصّوغيره"عّّّّّ ّالقرآنّالكريمّمعجزّفيّكل  ّمنّالقول"ّإن  ّ(2)لىّأن هّالّبد  ،ّولكن 

،ّولهّثالثةّألوان:ّغيبّالماضي:ّ ّهوّأشهرّوجوهّاإلعجازّمنّجهةّالمضمونّالقرآني  اإلعجازّالغيبي 

،ّوغيبّالحاضر:ّالموجوداتّا ابقين،ّويسم يهّالبعضّاإلعجازّالت اريخي  لحاضرةّال تيّالّنراها،ّقصصّالس 

ّفيّالمستقبل ّاإلخبارّعنّحوادثّستقع ّوغيبّالمستقبل: ، ّتحد ثّعنّالمستقبلّفسوفّ(3)كالجن  ّفإذا ،

ةّأهلّبدر:﴿ّوإذّيعدكمّهللاّإحدىّ ةّكماّفيّقص  يأتيّاليومّال ذيّيستبينّفيهّوجهّاإلعجازّبوقوعّالقص 

مينّمنذّخلقّآدم،ّأم اّفيّإخبارهّعنّقصصّا(4)الط ائفتينّأن هاّلكم﴾ المّ-ألولينّوِسَيرّالمتقد  ،ّ-عليهّالس 

ّنوح المّ-ثم  ّالس  ّمنّحالّالر سول-عليه ّنعلم ّفإن نا ّفيّأي امهم، ّالملوكّوالفراعنة ّثم  ّوسائرّاألنبياء، ،-ّ

ّوسل م ّعليه ّهللا مينّّ-صل ى ّالمتقد  ّأحوال ّمن ّيعرف ّوال ّيقرأ، ّأن ّيحسن ّوال ّيكتب ّال ّأمي ا  ّكان أن ه

وِسَيِرهمّشيئا ،ّ"ّولمّيشتغلّبدرسّاآلثار،ّوقدّحكىّفيّالقرآنّحكايةّمنّشهدّتلكّاألمورّّوأقاصيصهم

ّهو،ّ(5)وحَضَرَها" ّكما ّالواقع ّإن ه ّوالن قص، يادة ّالز  ّأو ّالخيال ّتحتمل ّوال دق، ّبالص  ّقصصّتت سم ّفهي ،

يمتهّعالية،ّوروحهّفاعلةّوالت اريخّال ذيّيرسمّأحداثا ّليستّفيّالخيال،ّويتضم نّالوعظّواإلرشاد،ّتكونّق

ةّيتسل ىّبهاّالن اس. ّوث ابة،ّوصورهاّحي ةّمؤث رة،ّفتقتحمّالقلوبّدونّاستئذان،ّوالّتكونّمجر دّقص 

                                                 

ّ.289م،ّص1ّ،1970يثة،ّالقاهرة،ّطّحجازي,ّمحم د،ّالوحدةّالموضوعي ةّفيّالقرآن،ّدارّالكتبّالحدّ-1
لسلةّالقرآني ة،ّطّ-2 ّإيحاؤهّونفحاته،ّالس  ،1ّعب اس،ّفضلّحسن،ّالقصصّالقرآني  ه،1407ّ،ّدارّالفرقان،ّعم ان،ّاألردن 

ّ.21ّم،ّص1987
،ّصالح،ّالبيانّفيّإعجازّالقرآن،ّطّ-3 ،2ّانظر:ّالخالدي   .234م،ّص1991،ّدارّعم ار،ّعم ان،ّاألردن 
ّ.7األنفال،ّآيةّسورةّّ-4
ّطّ-5 ّحيدر، ّأحمد ين ّالد  ّعماد ّتحقيق: ّالقرآن، ّإعجاز ، ني  ّالط ي بّالباقال  ّبن ّمحم د ّبكر ّأبو ، ّالفكر،1ّالباقالني  ّدار ،

ّ.74م،ّص1986ه،1406ّبيروت،ّلبنان،ّ
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ّمنّّّّّّ ّمجموعة ّاألدبي ة:" ة ّفالقص  ّالكريم، ّفيّالقرآن ة ّالقص  ّعن ّاألدبي ة ة ّالقص  ولذلكّيختلفّمفهوم

ةّتتعل قّبشخصي اتّإنساني ةّمختلفةّتتباينّاألحداثّيرويهاّالكاتب،ّوهيّتتناولّحادثةّوا حدةّأوّحوادثّعد 

ّ.(1)أساليبّعيشهاّوتصر فهاّفيّالحياةّكماّهوّفيّالواقع"

 المبحث الث اني:

 أنواع القصص، وأغراضها، وبالغتها

 حجم القصص القرآني ة وأنواعها:

ّهذاّالحي زّال ذيّشغلتهّعنّّّّّ تشغلّالقصصّالقرآني ةّمساحةّواسعة،ّلمّيشغلهاّموضوعّآخر،ّفالّيقل 

ّالقصصّيبلغّقرابةّالث مانيةّأجزاء ّ.(2)الر بعّإنّلمّيزدّقليال ،ّفإذاّكانّالقرآنّالكريمّثالثينّجزءا ؛ّفإن 

،ّوهناكّفبعضّالقصصّموز عّعلىّالقرآنّمكي هّومدني ه،ّوإنّكانتّفّّّّّ ّأوسعّمنهاّفيّالمدني  يّالمكي 

ةّواحدة،ّولوّنظرناّفيّ ّهناكّسورا ّذ كرتّفيهاّقص  سورّقرآني ةّلمّي ذكرّفيهاّشيءّمنّالقصص،ّكماّأن 

ّمنّذكرّهذاّالقصص،ّإيجازا ّأوّتفصيال . ّنصفهاّتقريبا ّلمّيخل  ورّالمكي ةّلوجدناّأن  ّالس 

ّبضعّسورّّّّّ ورّالمدني ةّفإن  ّإال ّإذاّّأم اّالس  فقطّهيّال تيّذ كرّفيهاّشيءّمنّالقصصّبإيجاز،ّالل هم 

ّ.(3)نظرناّإلىّماّذ كرّمنّأخبارّبنيّإسرائيلّفيّسورةّالبقرة

ّإلىّأنواعّمختلفة:ّّّّّ مّالعلماءّوالباحثونّالقصصّالقرآني  ّوعليهّفقدّقس 

 :(4)من جهة الحدث -أ

قصصّاألنبياء،ّومواقفهم،ّومعاندةّأقوامهمّلهم،ّومعجزاتهم،ّكنوح،ّوإبراهيم،ّوموسى،ّوعيسى،ّّ-1ّّّّ

المّأجمعينّ-ومحم د الةّوالس  ّ.-عليهمّالص 

                                                 

ة،ّطّ-1 ّالقص  ّ.25م،ّص1996،ّدارّصادر،ّبيروت،1ّنجم،ّمحم د:ّفن 
ّإّ-2 ّ.10ّيحاؤهّونفحاته،ّصعب اس،ّفضلّحسن،ّالقصصّالقرآني 
ابق،ّصّ-3 ّ.29ّعب اس،ّفضلّحسن،ّالمرجعّالس 
 .306القط ان،ّمن اع،ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّبتصر ف،ّصّ-4
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ّوأهلّّ-2ّّّّ ّوجالوت، ّكطالوت، تهم، ّنبو  ّتثبت ّوأشخاصّلم ّغابرة، ّبحوادث ّالمتعل ق قصصّالقرآن

ّالكهف،ّوذيّالقرنين،ّ...ّوغيرهم.

،ّكغزوةّبدر،ّوأحد،ّوحنين،ّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-قصصّيتعل قّبماّوقعّفيّزمنّرسولّهللاّ-3ّّّّ

ّوتبوك،ّواألحزاب،ّوالهجرة،ّ...ّونحوّذلك.

 :  (1)من جهة االبتداء -ب

ّحيثّت عرضّبالقدرّال ذيّيكفيّألداءّالغرض،ّوأخذّالعبرة،ّفجاءتّعلىّالن حوّاآلتي:ّّّّّ

ّمنّالّ-1ّّّّ ةّآدم،ّوموسىماّي عرض  المّ-حلقةّاألولى،ّحلقةّميالدّالبطل،ّكقص  ّ.-عليهماّالس 

ّوداودّ-2ّّّّ ّوإبراهيم، ّيوسف، ّمثال :ّعند باب، ّوالش  با ّالص  ّكفترة ّنسبي ا ، ّمتأخرة ّي عرضّمنّحلقة ّ-ما

الم ّ.-عليهمّالس 

المّ-ماّي عرضّمنّحلقةّمتأخرةّجدا ،ّكنوح،ّوهود،ّوصالح،ّوشعيبّ-3ّّّّ ّ.-عليهمّالس 

 :  (2)من حيث اإلطناب واإليجاز - 

ةّموسى،ّويوسفّ-1ّّّّّ لة،ّكقص  لةّالمفص  ةّالمطو  المّ-القص  ّ.-عليهماّالس 

ةّآدم،ّونوحّّ-2ّّّّّ طةّالت فصيل،ّكقص  المّ-متوس  ةّمريم-عليهماّالس  ّ.-رضيّهللاّعنهاّ-،ّوقص 

المعليهمّاّ-القصصّالقصيرة،ّمثال :ّهود،ّوصالح،ّولوط،ّوشعيبّ-3ّّّّّ ّ،ّمعّتكرارهاّنسبي ا .-لس 

ةّزكري ا،ّوأيوب،ّويونسّ-4ّّّّّ المّ-المتناهيةّفيّالقصر،ّكقص  ّ.-عليهم ّالس 

المّ-ماّي شارّإليهّوالّيوصف،ّكإدريس،ّواليسع،ّوذيّالكفلّ-5ّّّّّ ّ.-عليهمّالس 

األخدود،ّوأهلّّالقصصّالوعظي ةّالبحتة،ّال تيّتعرضّبالقدرّال ذيّيبلغّالوعظ،ّمثال :ّأصحابّ-3ّّّّّ

ّالكهف،ّوابنيّآدم،ّوصاحبّالجن تين،ّوأصحابّالفيل،ّوغيرها.

                                                 

ّفيّالقرآن،ّطّ-1 روق،ّبيروتّوالقاهرة،8ّقطب،ّسي د،ّالت صويرّالفن ي  ّ-162م،ّبتصر ف،ّص1983ه،1403ّ،ّدارّالش 
163.ّ

ّفيّالقرآن،ّبتصر ف،ّصقطب،ّسي د،ّالت صويرّّ-2  .168ّ-167الفن ي 
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 القرآن الكريم:قصص الت كرار في 

ةّّّّّّ ّالقص  ّنجد ّإذ ّواألدب، ّأهلّالل غة ّبالمعنىّالل غويّللت كرارّعند ّالقرآني ة، ة ّتكرارّفيّالقص  الّيوجد

ياقّال ذيّوردتّفيهّتناسبا ّ ّيتناسبّمعّالس  ّبما ّفيها، تعرضّفيّحلقاتّوإشاراتّسريعةّلموضعّالعبرة

ّتام ا .

ةّموسىّّّّّ ّمنّأوضحّاألمثلةّعليهّقص  الّ-ولعل  ؛ّفهيّأكثرّالقصصّتكرارا ّفيّالقرآن؛ّ-معليهّالس 

ّيكملّ ة ّالقص  ّفي ّجديد ّجاءتّبشيء ّمنها رتّحلقة ّك ر  ّوإذا ّتقريبا ، ّاألساسي ة ّبحلقاتها ر ّت كر  ّلم لكن ها

ّي خي لّلبعضّمنّ دّأن هّليسّفيّالقرآنّذلكّالت كرارّالمطلقّفيّالقصصّكما ّيؤك  جوانبهاّاألخرى،ّمم ا

ّ.(1)تدقيقيقرؤوَنّالقرآَنّدونّإمعانّّو

ّفيّهذاّّّّّّ ّوالمقنع ّالفصل ّالقول ّيعد  ّالت كرار ّعب اسّحول ّفضلّحسن ّد. ّأقر ه ّما ويرىّالباحثّأن 

ّونفحاته ّإيحاؤه ّالقصصّالقرآني  ّبعنوان: ّالقي م ّكتابه ّفي ّودقيقا  ّقي ما  ّبحثا  م ّقد  ّإذ ّحيثّ(2)الموضوع، ،

ّمنّابنّقتيبة،ّمرورا ّبالخطّ  ّعليهم،ّوصوال ّاستعرضّآراءّالقدماءّابتداء  ،ّويناقشهمّويرد  ركشي  ،ّوالز  ابي 

قيقّللت كرارّهو:"ّإعادةّ ّالت عريفّالد  دّأن  ّيؤك  للمحدثين،ّكعبدّالكريمّالخطيب،ّومحم دّقطب،ّوغيرهم،ّثم 

رطين،ّأيّإذاّلمّيكِنّالل فظّنفسه،ّأوّإذاّ ّأحدّهذينّالش  ّواحد"،ّفإذاّاختل  الل فظّفيّسياقّواحدّولمعنى 

ّذلكّالّي سم ىّتكرارا ّذ كرّال ؛ّفإن  ّالخاص  ،ّومعناه ّموضعّسياقهّالخاص  ل فظّأكثرّمنّمر ة،ّولكنّلكل 

ّأبدا .

ّالت كرارّالّيقعّفيّآياتّاألحكام،ّوإن ماّيقعّفيّآياتّالعقيدةّّّّّّ دّماّأجمعّعليهّالجميعّأن  وهوّالّيؤك 

ّمنّحيثّوالقصصّمنّحيثّالموضوع،ّويقعّفيّاآلياتّوالجملّال تيّذ كرتّ ّأوّأكثرّمنّمر ة كثيرا ،

ةّزوايا: ّمنّاإللمامّباألمرّأو ال ّمنّعد  ّالل فظ،ّبلّيقول:ّإن هّالّبد 

                                                 

ّفيّالقرآن،ّبتصر ف،ّصّ-1  .162ّّ-155قطب،ّسي د،ّالت صويرّالفن ي 
ّإيحاؤهّونفحاته،ّبتصر ف،ّصّ-2  .26ّ-16عب اس،ّفضلّحسن،ّالقصصّالقرآني 
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ة.ّ-1ّّّّّ ّقص  ّمنّحيثّاأللفاظّوالت راكيبّال تيّذ كرتّفيّكل 

ور.ّ-2ّّّّّ ّمنّحيثّالموضوعاتّوالجزئي اتّوالمشاهدّوالمواقفّالموز عةّعلىّالس 

ّسورةّبماّجاءّفيهاّمنّهذهّالمواقف.منّحيثّاختصاصّّ-3ّّّّّ ّكل 

ّوفقّّّّّّ ّنزلّبعده ّوما ة، ّالقص  ّمن ّأو ال  ّنزل ّلي عرفّما ّإلىّترتيبّالن زول؛ ّالن ظر ّإلىّأهمي ة ّينب ه ثم 

الحوادثّوالوقائع؛ّليكونّدارسا ّموضوعي ا ،ّوتكونّنتائجهّمقبولة،ّفيقومّبدراسةّآياتّالقصصّفيّالقرآنّ

ّال ة ّالقص  ّأن  ّأخيرا  ّفعله،ّحيثّأك د ّما ّكامال ،ّوهذا ّالمقصدّالكريم ّوإن ما ّذاتها، ّبحد  ّتكنّهدفا  ّلم قرآني ة

ةّالقرآني ةّ ّمر ةّتجدّالقص  لّهوّبيانّالهداية،ّوتمكينّالعبرة،ّوقو ةّاإلعجازّوالبالغةّالقرآني ة،ّففيّكل  األو 

دّفيّنفسكّمعانَيّجديدةّتتمي زّعنّالمواضيعّاألخرّى ّمنّقراءته،ّوتجد  ّ.(1)فيّقالبّجديد،ّالّتمل 

ّّّّّّ ينيّ وهكذا ّللهدفّالد  ّالقرآني ة ة ّلخضوعّالقص  ّمنّاآلثارّالهام ة ّالت كرارّأثرا  جاء
ّبلّهيّظاهرةّ(2) ،

ّالفريدّيمكنّتسميته:"ّالت نويع" ّفيّالت عبير،ّولونا ّمنّالت أثيرّالوجداني  تمث لّلونا ّمنّألوانّالجمالّالفن ي 
(3)ّ.ّ

ّفيّذلكّلحكمةّبالغةّبالن سبةّلكتابّنزلّلّّّّّ ائمةّجزءا ّ"ّوإن  وام،ّولكيّتكونّتالوتهّالد  كيّي قرأّعلىّالد 

،ّمصداقا ّلقولهّتعالى:﴿ّهللاّنز لّأحسنّالحديثّكتابا ّمتشابها ّ(4)منّالعبادةّال تيّيتقر بّبهاّالعبدّإلىّهللا"

ّمنهّجلودّال ذينّيخشوَنّرب هم،ّثم ّتلينّجلودهمّوقلوبهمّإلىّذكرّهللا،ّذلكّهدىّهللا يهديّبهّّمثانَيّتقشعر 

ّ.(5)منّيشاء،ّومنّي ضلِلّهللاّفماّلهّمنّهاد﴾

ّ

ّ

ّ
                                                 

ّإيحاؤهّونفحاته،ّصّ-1 ّ.427انظر:ّعب اس،ّفضلّحسن،ّالقصصّالقرآني 
،ّعددّشحاتة،ّعبدّهللاّّ-2 ةّفيّالقرآنّالكريم"،ّمجلةّالعربي  ّ.40ّ-36م،ّص1976،ّمارس/208محمود،"ّالقص 
روق،ّبيروتّوالقاهرة،2ّقطب،ّمحم د،ّدراساتّقرآني ة،ّطّ-3  .246م،ّص1980ه،1400ّ،ّدارّالش 
ّ.261قطب،ّمحم د،ّدراساتّقرآني ة،ّصّ-4
ّ.23سورةّالز مر،ّآيةّّ-5



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

879 

ة القرآني ة وفوائدها:  أغراض القص 

ةّالقرآني ة،ّووجدّالباحثّثمانيةّأغراضّرئيسةّمشتركةّّّّّّ راساتّالحديثةّفيّأغراضّالقص  لِتّالد  لقدّفص 

ّ:(1)بينها،ّوهيّعلىّالن حوّاآلتي

،ّوإثباتّاألصلّالمشتركّلدينّإبراهيمّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-إثباتّصدقّالوحيّوالر سالةّوالر سولّ-1

المّ-ومحم د ةّ-عليهماّالس  ّوجلّ ّ-،ّوبنيّإبراهيمّعام ة،ّوإظهارّنعمةّهللاخاص  ّعلىّأنبيائهّورسله.ّّّ-عز 

ّ،ّوالت سريةّعنهّفيماّيلقىّمنّقومهّمنّتكذيبّوإيذاء.-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-تثبيتّقلبّالر سولّ-2

ّالت سريةّعنّالمؤمنينّفيماّيالقونهّمنّالعذاب.ّ-3

ينّإثباتّوحداني ةّهللاّعلىّلسانّاألنبياءّجمّ-4 ّفالد  ّبرسالةّواحدة،ّهيّالّإلهّإال ّهللا، ّال ذينّجاؤوا يعا 

د. دّاألساس،ّوهوّمنّعندّهللا،ّوموقفّالر سلّواألنبياءّجميعا ّموح  ّموح 

رة،ّّ-5 وسائلّاألنبياءّمتشابهة،ّومواقفّأقوامهمّجميعا ّواستقبالهمّلهمّالّيتغي ر،ّفهيّجاهلي ةّواحدةّمكر 

ّوامّواألمم.وتبرزّفيهاّأسبابّهالكّاألق

ّمنّحدوثهاّللمؤمنين.ّ-6 ن ةّاالبتالء،ّال تيّالّبد  ياق،ّوهوّس  ّهدفّي فهمّمنّالس 

لقي ا ،ّونفسي ا ،ّّ-7 ّباإلنسانّليتمي زّعنّالحيوانّروحي ا ،ّوخ  ينّبالحياةّالعملي ة،ّوسمو  فيهاّإثباتّالرتباطّالد 

ل قةّبالكونّوالحياةّواإلنسان،ّوالعديدّمنّالمواقفّواجتماعي ا ،ّوهيّتحتويّالكثيرّمنّالحقائقّالعلمي ةّالمتع

ِّعَبرهّفيّالن فس،ّفهيّ مع،ّوترسخ  ّرائع،ّي صغيّإليهّالس  والت حليالتّالنفسي ةّواالستنتاجات،ّبأسلوبّبياني 

اعيةّال ذيّيتعر فّمنهاّأسسّالد عوة. ّمتعةّلَلديب،ّوالعالم،ّوالمتأم ل،ّوالد 

يطانّوعداوتهّألبيهمّإضافةّإلىّذلكّفهناكّمجموعةّّ-8 أخرىّتتمث لّفيّتنبيهّأبناءّآدمّإلىّغوايةّالش 

ّوجلّ ّ-آدم،ّوبيانّقدرةّهللا ّالفرقّ-عز  الحّوالخير،ّثم  ،ّوماّتؤولّإليهّعاقبةّالص  ر  ،ّوماّيؤولّإليهّالش 

                                                 

ةّالقرآني ةّ-1 110ّ-99:ّقطب،ّمحم د،ّدراساتّقرآني ة،ّصانظرّفيّأغراضّالقص  ،ّوانظر:ّقطب،ّسي د،ّالت صويرّالفن ي 
ّونفحاته،ّص155ّ-145فيّالقرآن،ّص ّإيحاؤه ّالقصصّالقرآني  ّفضلّحسن، ّعب اس، ّوانظر: ّوانظر:10-11ّ، ،

ّ.307القط ان،ّمن اع،ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّص
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ةّموسى المعلّ-بينّالحكمةّالبشري ةّالقريبةّالعاجلة،ّوالحكمةّاإللهي ةّالبعيدةّاآلجلة،ّكماّفيّقص  ّ-يهّالس 

الح. ّوالر جلّالص 

ة القرآني ة:   البعد الواقعي  للقص 

ّهذهّاألهدافّالملحوظةّّّّّ روّنّ-إن  يقودناّّ-وغيرهاّالكثيرّمم اّلمّيقعّعلىّتفاصيلهّالباحثونّوالمفس 

"ّمحاولةّجعلّق ةّالقرآني ةّبواقعّالن اس،ّودورهاّالمنشودّفيّحياتهم؛ّذلكّأن  ؤالّعنّارتباطّالقص  صصّللس 

ّوصرفّللقلوبّعنّ ّلسن ته، ّهيّمخالفة ّلها ّبيان ّعلىّأن ه ّفيها ّيَرَون ّما القرآنّككتبّالت اريخّبإدخال

ّحكمته" ّلمقصد ّوإضاعة ّالن اس،ّ(1)موعظته، ّعن ّيتحد ث ّوكأن ما ، ّواقعي  ّبعد ّذو ّفالقصصّالقرآني  ،

ّفيه،ّون عملّ ّأنّنفهمّما خصي اتّويحل لها،ّفيكونّالواجبّعلينا:" أفكارناّفيّاستخراجّالِعَبِرّويصفّالش 

منه،ّونزعّنفوسناّعم اّذم ه،ّوعم اّقب حه،ّونحِمَلهاّعلىّالت حل يّبماّاستحسنهّومدحه"
(2).ّ

ّوالت ربية،ّّّّّّ ّوالحركة، ّوالد عوة، ّالعقيدة، ّفي ّدروسا  ّالقصص ّمن ّنستخرج ّأن" ّذلك ّبعد ّعلينا ثم 

ّقرآني ة ّمعالم ّوأنّنستخرجّمنها ّاستصحبّوالمواجهة،ّوالجهاد، ّما ّفإذا ّهاديةّ... ّكاشفةّبصيرة ّوأنوارا  ،

داللةّهذهّاآليةّالواقعي ة،ّوعاشهاّبقلبهّوكيانه،ّواستحضرّمعي ةّهللاّله،ّوعلَمهّبأحواله؛ّاستقامّعلىّمنهجّ

رهّبطريقه" ّ.(3)هللاّوراقبهّوات قاه،ّوكانتّاآليةّحي ةّواقعي ةّتنيرّلهّحياته،ّوتبص 

ّالكّّّّّ ّقرأناّسورة ّالل حظة،ّوننفعلّفإذا ّأمامنا ّنشهده ّتروىّ؟ّأمّواقعا  ٌة ّقص  ّأن ها هفّمثال ،ّفهلّنحس 

ةّحي ةّفيّخواطرنا؛ّألن ناّشهدناهاّت عرضّأمامنا،ّولمّ ّالقص  بأحداثه؟ّونستمعّإلىّحوارهّ؟ّ...ّعندهاّتظل 

ّشيءّفيّالقرآنّت ةّتتمت عّبالحيوي ة،ّألن هاّككل  ةّاأللوهي ة،ّنسمعّعنهاّمجر دّسماع،ّوهذهّالقص  رتبطّبقص 

                                                 

ّالّ-1 ّفي ّالت فسير ّات جاهات ّالمجيد، ّعبد ّطالمحتسب، ّالر اهن، ،3ّعصر ّاألردن  ّعم ان، ّاإلسالمي ة، ّالن هضة ّمكتبة ،
ّ.131م،ّص1982ه،1402ّ

ابق،ّصّ-2  .131المحتسب،ّعبدّالمجيد،ّالمرجعّالس 
،ّصالح،ّمفاتيحّللت عاملّمعّالقرآن،ّطّ-3 ،1ّالخالدي  رقاء،ّاألردن   .110م،ّص1985ه،1406ّ،ّمكتبةّالمنار،ّالز 
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ّقلبّ ّفي ّاأللوهي ة ّبقضي ة ّاالرتباط ّهذا ّإلحياء ّمقصودة؛ ّفيها ّفالحيوي ة ّإليها، ية ّومؤد  ّمنها، نابعة

ّ.(1)اإلنسان"

ّفرعونّعالّفيّّّّّّ ّحاكمّظالمّجائرّ؟ّقالّتعالى:﴿ّإن  ثم ّإذاّقرأناّعنّفرعون،ّأالّنجدّفيهّنموذجا ّألي 

ّمنّ ّكان ّإن ه ّنساءهم، ّويستحيي ّأبناءهم، ّيذبِ ح  ّمنهم، ّطائفة ّيستضعف ّشيعا  ّأهلها ّوجعل األرض،

َبّّ،ّإن هّمثالّللحاكمّالم فسدّفيّاألرض،ّيتنو عّإفسادهّبدءاّ (2)المفسدين﴾ ّبأنّي نصِ  ياسي  منّالط غيانّالس 

ّشيءّبرأيهّوهواه،ّدونّعدالةّأوّرحمة،ّدونّرادعّمنّخلقّ نفسهّإلها ،ّالحاكمّالفردّال ذيّيتصر فّفيّكل 

ّإفسادهّإلىّسائرّجوانبّالحياةّاألخرى:ّاالجتماعي ة،ّواألخالقي ة،ّواالقتصادي ة،ّوالفكري ة،ّ أوّضمير،ّفيمتد 

ّللقتلّوا ّيده ةّالمؤمنين،ّويت همهمّبأنواعّالفسادّوي شو هّصورتهمّفيّوتمتد  إلبادةّوالت عذيبّلَلبرياء،ّبخاص 

ّال ذينّ ،ّولنستمعّلقولهّتعالى:﴿ّإن  اإلعالم،ّوأمامّالر أيّالعام ،ّويزعمّأن همّإرهابيونّومنحرفونّعنّالحق 

واّبهمّيتغامزون،ّوإذاّا ّانقلبواّفكهين،ّوإذاّأجرمواّكانواّمنّال ذينّآمنواّيضحكون،ّوإذاّمر  نقلبواّإلىّأهلهم 

ّهؤالءّلضال ون﴾ ّ.(3)َرَأوهمّقالواّإن 

ّالمؤمنينّّّّّّ عاة ّالد  ّالكافرون ّالمجرمون ّيؤذي ّأال ّبه، ّون حس  ّونلمسه ّنراه ّواقعا  ّمشهدا  ّهذا أوليس

ّمكان ّكل  ّوقتّوفي ّكل  ّفي ّمنهم ّويسخرون ادقين، ّقانونيّ (4)الص  ّالمشروعة ّغير ّالوسائل ّوبكل  ّأوّ، ا 

ّوالقضاءّ لطة ّالس  ّيملكون ّداموا ّما هود ّوالش  ّوتزويرّوتالعبّفيّاألدل ة ّبلّهيّكذبّوتحايل، أخالقي ا ،

ّواإلعالم.

ّ

ّ

                                                 

 .46ة،ّصقطب،ّمحم د،ّدراساتّقرآنيّ ّ-1
ّ.40سورةّالقصص،ّآيةّّ-2
 .32-29سورةّالمطف فين،ّاآلياتّّ-3
،ّصالح،ّمفاتيحّللت عاملّمعّالقرآن،ّصّ-4  .111الخالدي 
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ة القرآني ة:  الت صوير في القص 

ةّفيّالقرآنّالكريمّليستّعمال ّفني ا ّمستقال  ّفيّموضوعهّوطريقةّعرضهّوإدارةّحوادثهّكماّهوّّّّّّ والقص 

ّطليق؛ّإن ماّهيّوسيلةّمنّوسائلّالقرآنّإلىّ ةّالفني ةّالحر ة،ّال تيّترميّإلىّغرضّفن ي  أنّفيّالقص  الش 

ّالغرضّالدّ  ّالكاملّلهذا ّخضوعها ّلكن  يني ة، ّالد  ّيمنعّبروزّالخصائصّالفني ةّفيّتحقيقّأغراضه ّلم يني 

ّ.(1)غرضها،ّوالّسي ماّخصيصةّالقرآنّالكبرىّفيّالت عبير،ّوهيّالت صوير

ةّإلىّحادثّيقعّأمامّعينيكّعلىّهيئةّمشاهدّمتوالية،ّكأن كّتراهاّعلىّخشبةّّّّّّ لّالقص  الت صويرّيحو 

ّيتحق ق،ّوحركاتّنفسي ةّمؤث رة،ّتب كيّمعّبعضها،ّوتضحكّمعّاآلخر،ّوتندهشّالمسرح،ّإن هاّمشهدّحي 

لقوةّالحياةّمر ةّثالثة،ّوقدّتضطربّحركةّالهواءّفيّصدرك،ّوتعلوّنبضاتّقلبكّخوفا ّعلىّالبطلّمم اّقدّ

ّالخمسّلديك،ّفعندماّتقفّعلىّمشهدّ ّلحزنهم،ّوهناّتتحر كّقو ةّالحواس  ّلفرحهمّأوّتحزن  يالقيه،ّفتفرح 

صطرخونّفيهاّويتقل بون،ّفكأن كّأمامّصورةّحقيقي ةّلبشرّتعرفهم،ّوقدّتحد دّعذابّالكف ارّفيّالن ارّوهمّي

مالمحّوجوههم،ّصورةّبصري ةّتشاهدهاّبعينّالحال،ّأوّصورةّسمعي ةّتطرقّأذنيكّفيهاّأصواتّالعويلّ

ّفتشتمُّهاّبأنفكّصّو واءّالبشري  رةّشم ي ةّوالبكاءّالط ويل،ّواالستنجادّواالستغاثة،ّوتأتيكّرائحةّالحريقّوالش 

ّفن ي ةّ ة ّقص  ّفيّالذ هنّأن كّتقرأ ّفالّيِرد  ّوهكذا ّإيجابا ، ّأو ّسلبا ، ّوتتحر كّبها ّفتتفاعلّمعها زة، ّمقز  بشعة

ّت روى،ّأوّحادثةّفيّجريدة،ّأوّخبرا ّمنّاألخبارّعنّمجهولّالّتعرفه.

ّقدّجعلتّللت صويرّثالثةّألوانّمت صلّّّّّ ّنظري ةّالت صويرّالفن ي  ةّالّتنفصلّعنّبعضهاّومنّهناّفإن 

حّ ؛ّلكن هاّالّتطغىّعلىّبعضها،ّفتبرزّواحدةّمنهاّوتتوض  البعض،ّوهيّتبرزّفيّجميعّالقصصّالقرآني 

ّفيّأخرىّويبرزّغيرها،ّوهيّعلىّالن حوّاآلتي ةّما،ّلتِقل  فيّاستعراضّسريعّ(2ّ)أكثرّمنّغيرهاّفيّقص 

ّوموجز:

                                                 

ةّفيّالقرآنّالكريم"،ّصّ-1 ّ.36شحاتة،ّعبدّهللاّمحمود،"ّالقص 
ّفيّالقرآن،ّبتصر ف،ّصّ-2 ّ.203ّّّ-190انظر:ّقطب،ّسي د،ّالت صويرّالفن ي 
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 لون يبدو في قو ة العرض واإلحياء:  -أ

ّالمشاعَر،ّومّّّّّ رّالهيئاِتّوالحركاِت،ّوالمشاهَدّوالحوار،ّثم  ةّأصحابّالكهف،ّفلكّأنّتتصو  ثالهّقص 

مسّالمتماوجة،ّوأنّتتخي لّالفجواتّال تيّت ركتّقصدا ّعندّاكتشافّأمرهمّبعدّذهابّ واأللواَن،ّوحركَةّالش 

ّفيّشأنهم،ّوبناءّالمسجد،ّ...ّإ ّالقوِم ّوجلّ ّ-لىّأنّي َسل َمّهللارسولهمّلشراءّالط عام،ّوتناز َع أمرهمّّ-عز 

ّوسر همّإلىّالمجهول،ّفالّأهمي ةّللعدد،ّوالّلَلسماء،ّوالّللمكان،ّوالّللز مان.ّ

 لون يبدو في تصوير العواطف واالنفعاالت وإبرازها: -ب

ةّمريمّعندّميالدّعيسىّّّّّ المّ-كماّفيّقص  ؛ّإن هاّالمفاجأةّالقوي ة،ّوالفزعّالعظيم،ّوالر هبة،ّ-عليهّالس 

لتّالد هشةّمنّمريمّإلىّألسنةّ ّللمخاض،ّفتحو  ،ّأعقبهّاأللمّالجسدي  والخجل،ّوإن هاّلهز ةّودهشةّوألمّنفسي 

خريةّوالت هك م ّال ذيّتحملين.ّ-روّنياّأخَتّهاّ-القوم،ّفعب رواّعنّذلكّبالس  بي  ّماّهذاّالص 

خصي ات وإبرازها: -   لون يبدو في رسم الش 

ّموسىّّّّّ ّشخصي ة ّأمامنا ّتظهر ّعليها المّ-وللت دليل ّالس  ّيقابلهاّّ-عليه ّغضبه، ّوسرعة ّانفعاله، في

ّإبراهيم المّ-شخصي ة ّالس  ّلّ-عليه ّإبراهيم ّإن  ّتعالى:﴿ ّقال ّوالحلم، ّوالت سامح، ّللهدوء، ّأو اهّنموذجا  حليم

ّ.(1)منيب﴾

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                 

ّإبراهيمّألو اهّحليم"،ّسورةّالت وبة،ّآية75ّآيةّسورةّهود،ّّ-1 ّ.114،ّوقالّتعالى:﴿ّإن 
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 المبحث الث الث:

 تنزيه القرآن عن اإلسرائيليات، وعدم تبيين المبهمات في القصص:

،ّوهـوّ-عليـهّالسـالمّ-قصةّأوّحادثةّت روىّعنّمصدرّإسرائيلي،ّوالنسبةّفيهاّإلـىّإسـرائيلّاإلسرائيليات:

ّود؛ّفيقال:"ّبنوّإسرائيل".،ّوإليهّي نسبّاليه-عليهمّالسالمّ-يعقوبّبنّإسحاقّبنّإبراهيم

ـــم يتّباإلســـرائيلياتّمـــنّبـــابّالتغليـــب،ّوهـــيّالقصـــصّاليهـــوديّالمليئـــةّبـــاالفتراءات،ّويســـتعملهاّّّّّ وس 

ّعلـىّكـلّمـاّتطـرقّإلـىّالتفسـيرّوالحـديثّمـنّأسـاطيرّقديمـةّ العلماءّفيماّهوّأوسعّوأشملّمنّذلـكّفتـدل 

ّأوّغيرها.منسوبةّفيّأصلّروايتهاّإلىّمصدرّيهوديّأوّنصراني،ّ

ـهّأعـداءّاإلسـالمّمـنّيهـودّأوّغيـرهمّعلـىّالتفسـيرّوالحـديثّمـنّّّّّ وهاّكـلّمـاّدس  وقدّتوسعّبعضـهمّفعـد 

مــدحّاألصــنام،ّّ-صــلىّهللاّعليــهّوســلمّ-التــيّتــزعمّأنّالنبــي(1ّ)أخبــارّالّأصــلّلهــا،ّمثــل:ّقصــةّالغرانيــق

قصةّأمّالمؤمنينّزينبّبنـتّوهيّقصةّباطلةّمنّوضعّالزنادقةّولمّتثبتّمنّأيّطريقّصحيح،ّوكذلكّ

فزعمـواّأنـهّكـانّيحبهـاّويخفـيّّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-،ّوهيّابنةّعمةّالرسول-رضيّهللاّعنهاّ-جحش

ّ.(2)-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-ذلكّحتىّيطلقهاّزيدّفيتزوجها؛ّوفيهاّافتراءّوطعنّفيّعصمةّالرسول

ّمــاّجــاءّفــيّالقــرآنّوالحــديثّمــنّقصــصّأهــلّّّّّّ ّالقــرآنّكثيــرا ّمــنّأخبــارّبنــيّإســرائيل،ّفكــل  وقــدّقــص 

الكتابّوغيرهمّلمّيكنّإال ّحق ا ّوصدقا ّووحيا ،ّالّيأتيهّالباطلّمنّبـينّيديـهّوالّمـنّخلفـه،ّوال ـذيّجـاءّمـنّ

ّرواياتّعلمائهم،ّونجدّبعضهّفيّكتبّالت فسير،ّفهوّفيّأقسامّثالثة:

ـرع،ّفتجـوزّروايتـهّحمـال ّعلـىّقولـهّ-أ ثواّعـنّبنـيّإســرائيلّوالّ-صـلىّهللاّعليـهّوسـلمّ-مـاّوافـقّالش  :"ّحـد 

ّحرج"،ّأيّبماّتعلمونّصدقه.
                                                 

ّرسولّهللاّ-1 ّقرأ تّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-روىّابنّكثيرّعنّسعيدّابنّجبير:" ّالال  ّبلغ:﴿ّأفرأيتم ّفلم ا ّالن جم، سورة
ّتلكّالغران يطانّفيّأمني ته: ّفألقىّالش  ّالث الثةّاألخرى"،ّقال: رّابنّوالعز ىّومناة ّلترتجى،ّفقر  ّشفاعتها يقّالعلى،ّوإن 

نادقة.ّ ةّلها،ّوقالّابنّإسحق:ّهذاّمنّوضعّالز  ّروايتهاّمرسلة،ّوالّصح   كثيرّأن 
ّطّ-2 ّوالحديث، ّالت ـفسير ّاإلسرائيلي اتّفي ّحسين، ي د ّالس  ّمحم د ، 2ّالذ هبي  ّدمشق، ّاإليمان، ّدار ،1405ّ م،1985ّه،

ّ.20ص
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قهّالعقل،ّفـالّتجـوزّروايتـه؛ّألن ـهّكـذبّالّي رجـعّإليـه،ّوالّي عقـلّأنّي بيحـهّ-ب رع،ّوالّيصد  ّ-ماّخالفّالش 

ّ.-صلىّهللاّعليهّوسلم

قهّوالّنكذ به،ّونحملّعليهّقولهماّسكتّعنهّّ-ج رع،ّوالّشاهدّله،ّفنتوق فّفيّقبوله،ّالّنصد  صلىّّ-الش 

قواّأهلّالكتابّوالّتكذ بوهم"،ّفتجوزّروايتهّبإدخالهّفيّعمومّاإلباحة-هللاّعليهّوسلم ّ.(1):"ّالّتصد 

واية:  أسباب دخول اإلسرائيلي ات في مرحلة الر 

ّواليهود.بحكمّالجوارّبينّالمسلمينّ -1

المناقشــاتّوالمجــادالتّال تــيّكانــتّتــتم ّبــينّبعــضّالمســلمينّوبعــضّاليهــود،ّفــالّتخلــوّمــنّتبــادلّ -2

ّالمعارفّالمختلفة.

رضيّّ-دخولّجماعاتّمنّعلماءّاليهودّوأحبارهمّفيّاإلسالم،ّكعبدّهللاّبنّسالم،ّوكعبّاألحبار -3

ّعبـدّهللاّبـنّسـبّ-هللاّعنهمـا ّكـانّأكثـرّشـخصّسـاهمّوكـانواّأصـحابّثقافـةّواسـعة،ّولعـل  أّاليهـودي 

ّفيّعقيدتهمّإذّكانّلهّأتباعّتتضم نّعقيدتهمّ ّاإلسرائيلي اتّعلىّاإلسالم؛ّبلّمحاولةّالد س  فيّدس 

بئي ةّأنّعلي اّ  ماءّكماّر فعّعيسىّ-رضيّهللاّعنهّ-الس  المّ-لمّي قتلّوإنماّر فعّإلىّالس   .-عليهّالس 

بها في مرحلة الت  ّ  دوين:أسباب انتشارها وتسر 

ّاليهودّللقصصّبمهارةّوخبث،ّوإذاعتهاّبينّالعام ةّوالبسطاءّوالجهلة. -1 ّحبك 

ّاستغاللّعواطفّالمسلمينّبإظهارّحب همّآللّالبيتّالكرام،ّونسجّقصصّعجيبةّكاذبةّحولها. -2

 تظاهرّنفرّمنهمّبالد خولّفيّاإلسالم. -3

ـــةّبالغرائـــب -4 ـــذينّيســـتميلونّقلـــوبّالعام  ـــاصّال  ـــمّأوّّانتشـــارّطبقـــةّمـــنّالق ص  واألعاجيـــبّدونّعل

 بصيرة.

 

                                                 

،ّمحم دّّ-1 ي دّحسين،ّصالذ هبي  ّ.64الس 
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 خطر اإلسرائيلي ات:

ّإفسادّعقائدّالمسلمين. -1

ّتصويرّاإلسالمّدينّخرافات. -2

حابةّوالت ابعين،ّبنسبةّالكثيرّمنّالمنكراتّإليهم،ّووصفهمّبأبشعّ -3 لفّمنّالص  نقضّالث قةّبعلماءّالس 

 .-رضيّهللاّعنهّ-االت هامات،ّمثلّأبيّهريرة

ـــاسّ -4 ـــدّإلهـــاءّالن  وصـــرفهمّعـــنّالغـــرضّالـــر ئيسّللقـــرآنّالكـــريم،ّولعـــلّأســـوأّمـــنّحـــاولّزعزعـــةّعقائ

ــن ةّدعــاةّاليهودي ــةّمــنّالمستشــرقينّمــنّمــاتّمــنهمّومــنّالّيــزالّيعمــلّ المســلمينّوثقــتهمّبــالقرآنّوالس 

ةّفيّجنوبّإفريقيا،ّومنّأخطرهم)ّجولدتزيهر(.  حت ىّاليومّبخاص 

 :(1)ت فسيركيفي ة معالجة اإلسرائيلي ات في كتب ال

ّمنّذكرهـاّوالت نبيـهّعليهـاّللقـارئّالمسـلم؛ّ      تختلفّكتبّالت فسيرّفيّتناولهاّللقصصّاإلسرائيلي ة،ّوالّبد 

 ليعرفّكيفّيتعاملّمعّهذهّالقصص،ّوذلكّعلىّالن حوّاآلتي:

ّكتٌبّتعرضهاّوتسندهاّإسنادا ّتام ا ّوتتركّللقارئّمهم ةّنقدها:ّمثل)ّالط بري(. -1

ّبأسانيدهاّلكن هاّتنقدهاّوتكشفّحقيقتها:ّمثل)ّابنّكثير(.كتٌبّتعرضهاّ -2

ّشـــاردةّوواردةّدونّإســـناد،ّوالّتعقيـــبّعليهـــا:ّمثـــل)ّتفســـيرّمقاتـــلّبـــنّســـليمان،ّ -3 كتـــٌبّتـــذكرّكـــل 

.) ّوتفسيرّالث علبي 

كتٌبّتذكرهاّوالّتسندها،ّوتشيرّأحيانا ّإلـىّضـعفها،ّوت صـر حّبأن هـاّباطلـة،ّلكن هـاّتـرويّأحيانـا ّمـاّ -4

ّالقدحّفيّاألنبياء:ّمثل)ّلبابّالتأويلّللخازن(.يصلّإ ّلىّحد 

5- .) ّكتبّتذكرّاإلسرائيلي اتّوتنب هّإلىّماّفيهاّمنّفساد،ّمثل)ّروحّالمعانيّلَللوسي 

                                                 

ي دّحسين،ّاإلسرائيلي اتّفيّالت ـفسيرّوالحديث،ّبتصر ف،ّصّ-1 ،ّمحم دّالس   .197-119انظر:ّالذ هبي 
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ّهـذاّالحمـاسّيصـلّ -6 ّمنّتطـر قّفـيّتفسـيرهّلإلسـرائيلي ات؛ّولكـن  كتبّتحملّحملةّشعواءّعلىّكل 

ــريَنّ ّالن يــلّمــنّالمفس  ــدّإلـىّحــد  ــحابة،ّمثــل)ّتفســيرّالمنــارّلمحم  ــابقيَنّوبعضــهمّمــنّخيــارّالص  الس 

 رشيدّرضا(.

ـــرونّّّّّّ ّللمســـلمّأنّيتجـــاوزّاإلســـرائيلي اتّوالخرافـــاتّواألســـاطيرّال تـــيّمـــَلّبهـــاّالمفس  وعليـــهّفإنـــهّالّبـــد 

ةّالقرآني ةّفيّأكوامّمنّذلكّالر كـام،ّوال ارسونّكتبهم؛ّفحجبواّكثيرا ّمنّأنوارّالقص  ّمـنّتنزيـهّالقـرآنّّوالد  بـد 

ّمنّحديثه ّ.(1)-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-وقصصهّعنها،ّوأنّالّنجاوزّنصوصّالقرآن،ّوماّصح 

ابقين،ّّّّّّ ويرتبطّبهذاّموقفّالمسلمّمنّمبهماتّالقرآنّمنّأسماءّاألشخاص،ّواألماكنّفيّقصصّالس 

تها،ّفلماذاّ لها،ّونتكل فّلها،ّوهللاوال تيّلمّنشهدها،ّوهيّمردودةّعلمي ا ،ّمطعونّفيّصح  ّوجلّ ّ-نتأو  ّ-عز 

ّأولئكّكانّعنهّمسؤوال " معّوالبصرّوالفؤادّكل  ّالس  ّماّليسّلكّبهّعلم،ّإن  ّ.(2)يقول:﴿ّوالّتقف 

                                                 

،ّصالح،ّمفاتيحّللت عاملّمعّالقرآن،ّصّ-1  .86الخالدي 
ابق،ّصّ-2 ّ.87المرجعّالس 
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  المبحث الر ابع:

ور: ة القرآني ة في قصار الس   بالغة القص 

ّّّّّّ ّفيّسورٍة زة ّمرك  ّاإليجاز، ّأشد  ّموجزة ّالقرآني ة ة ّحيثّت عرضّالقص  ةّقصيرة، ّالقص  ّنجد ّذلك ومع

ّيكونّ ّأبلغّما ّيكونّالوفاء،ّصادقة ّأكثرّما ّوافية ّتكونّالبالغة، ّبليغةّأوضحّما ّاإليحاء، موحيةّأشد 

دق ةّأصحابّالفيل،ّفيّسورةّالفيل،(1)الص  ةّإال ّّ،ّوللت دليلّعلىّذلكّنقفّمعّقص  إذّلمّت ذكرّهذهّالقص 

ور،ّفيّأواخرّالجزءّالث الثين. ّفيّهذاّالموقعّمنّالقرآنّالكريم،ّوهيّسورةّمنّقصارّالس 

ّسورة الفيل:

َّعلَّ ِّفيَّتْضِليٍل*َّوَأْرَسَل َّكْيَده ْم َّيْجَعْل ِّبَأْصَحاِبّاْلِفيِل*َّأَلْم َّربَُّك َّكْيَفَّفَعَل َّتَر ّقالّتعالى:﴿َّأَلْم َطْير اّْيِهْم

ْمَّكَعْصٍفَّمْأك وٍل﴾. يٍل*َّفَجَعَله   َأَباِبيَل*َّتْرِميِهْمِّبِحَجاَرٍةِّمْنِّسجِ 

ّست ةّّّّّّ ّتحتوي ّكلمة، ّوثالثّوعشرين مل، ّفيّخمسّج  ّخمسّآياتّفقط، ّآياتها ّمكي ة، ّالفيل سورة

ّالقارئّأ ّومعّذلكّفإن  ّفقط، ّخمسةّضمائرّبارزة ّوفيها ّوالعطف، وّالمستمعّحروفّمنّحروفّالجر 

ّفيّ ّمعروفة ّطويلة ة ّوهيّقص  ّإليها، ّننظر ّوكأن نا ّتفاصيلها، ّبكامل ّأصحابّالفيل ة ّقص  ّفورا  يسترجع

ة حولّّ-بإيجازّ-الت اريخّفيهاّإضافات،ّقدّتكونّصحيحة،ّوقدّتكونّغيرّصحيحة،ّوتدورّأحداثّالقص 

ّأبرهة الملك الحبشي 
(2ّ ةّالمكر مةّليهدمّالكعبة،ّويجعَلّلهّقبلة ّ( ّبالفيلةّوأرسلهّإلىّمك  وجيشهّال ذيّدعََّمه 

                                                 

1-ّّ ّقصار ّفي ّالقرآني ة ة ّالقص  ّبالغة "، ّاإلسالمي  ّالوعي ّمجلة ّيوسف، ّنوفل، ّعدد ّالكريم، ّالقرآن ّمع ور"، ،301ّالس 
ّ.45ّّ-40م،ّص1989ه،1410ّ

ّأهلّالحبشةّكانواّعلىّالن صراني ةّآنذاك،ّوقدّاستولواّّ-2 ّمنّاألحباشّكانّعلىّاليمن،ّإذّإن  أبرهة:ّهوّحاكمّنصراني 
بواّعليهاّحاكما ّمنهم،ّيقالّله:"ّأبرهة"،ّوقدّ هر،ّفنص  ّهذاّالحاكمّلم اّعلىّبالدّاليمن،ّحينا ّمنّالد  جاءّفيّالت اريخ:ّأن 

ّإليها؛ّ ّالحج  ّالعربّإلى ّودعا ّاالسم، ّهذا ّنحو ّأو ّالقليس" "ّ ّسم اها ّكنيسة، ّببناء ّقام ّالكعبة، رأىّالعربّيقصدون
ّالكعبة،ّ ّيعظ مون ّكانوا ّإذ ّذلك؛ ّأبوا ّإن هم ّإال رك، ّالش  ّمن ّأحدثوه ّما ّرغم ّالعربّعلى ّولكن  ّالكعبة، ّعن ليصرفهم

ونّب ّإبراهيمويحج  ّألبيهم ّات باعا  المّ-يتّهللاّالحرام؛ ّالس  طّفيّّ-عليه ّفتغو  ّالعرب، ّرجلّمنّبعضّقبائل حتىّجاء
كنيسةّأبرهة،ّولط خّقبلتهاّباألذى،ّفغضبّأبرهة،ّغضبا ،ّشديدا ،ّوسارّباألفيال،ّوالر جال،ّيريدّهدمّالكعبة،ّوكانّذلكّ

ّالن بيّ  ّ.-ىّهللاّعليهّوسل مصلّ ّ-فيّزمنّعبدّالمط لب،ّسي دّقريش،ّجد 

https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A/
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ّ ةّواستطاعّأنّيهزمّكلَّ ّالن اسّإليهاّفيّاليمن،ّفسارّأبرهةّبالجيشّإلىّمك  القبائلّال تيّواجهتهّفيّيحج 

ّأبىّذلكّ ّليهدمها، ّالفيلّليسل طهّعلىّالكعبة ّوهي أ ة رّدخولّمك  ّوقر  ّوصَل ّوعندما ّالكعبة، ّلهدم طريقه

،ّفكانتّمعجزة ّمنّهللا ّبيتّهللاّتعالىّبأذى  ّعلىّعظمةّالخالقّّ-سبحانهّوتعالىّ-الفيلّأنّيمسَّ ودليال 

فهوّي ذك رهمّبأمرّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-عجزاتّرسولناّالحبيبوقدرته،ّونتذك رّساعتهاّأن هاّمعجزةّمنّم

ّالر سول ولدّفيّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-يعرفونه،ّبلّهوّحدثّمشهورّيؤر خونّبه،ّومنّالموافقاتّأن 

ّ.(1)هذاّالعام،ّعامّالفيل

ّامتنّ ّّّّّ ّال تي ّالن عم ّمن ّهذه ّهللا:" ّرحمه ّكثير ّابن ّفيمّقال ّقريش ّعلى ّبها ّمنّهللا ّعنهم ّصرف ا

هللا،ّوأرغمّآنافهم،ّّ،ّال ذينّكانواّقدّعزمواّعلىّهدمّالكعبةّومحوّأثرهاّمنّالوجودّفأبادهمالفيل أصحاب

ّخيبة،ّوكانواّقوما ّنصارىّوكانّدينهمّإذّ همّبشر  ّعملهم،ّورد  ّمم اّوخي بّسعيهم،ّوأضل  ذاكّأقربّحاال 

صل ىّّ-هللاّكانّعليهّقريشّمنّعبادةّاألوثان،ّولكنّكانّهذاّمنّبابّاإِلرهاصّوالت وطئةّلمبعثّرسول

ياّمعشرّ" فإن هّفيّذلكّالعامّولدّعلىّأشَهرّاألقوالّولسانّحالّالقدرّيقول:ّلمّننصركمّ-هللا ّعليهّوسل م

ّعلىّالحبشةّلخيري تكمّعليهم،ّولكنّصيان "قريش ةّللبيتّالعتيقّال ذيّسنشر فهّونعظ مهّونوق رهّببعثةّالن بي 

ّمحم د ّ.(2)خاتمّاألنبياء"ّ-صل ىّهللا ّعليهّوسل مّ-األم ي 

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                 

عود،ّّ-1 ليمّإلىّمزاياّالكتابّالكريم،ّالمشهورّب،ّمحم دّبنّمحم دّبنّمصطفىّالعماديّ أبوّالس  تفسيرّأبيّإرشادّالعقلّالس 
عود، ،ّبيروت9مّالس  ّ.512،ّص5ّجّ)ّد.ّت(،،،ّّدارّإحياءّالت راثّالعربي 

،ّابنّكثيرّ-2 مشقي  ّالد  م،2002ّه،1422ّتفسيرّابنّكثير،)ّد.ّط(،ّدارّطيبة،ّ،ّإسماعيلّبنّعمرّبنّكثيرّالقرشي 
8/483.ّ

https://www.alukah.net/sharia/0/48670
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ورة:  دالالت األلفا  في الس 

ورةّمنّالقرآنّالكريم،ّوهوّأعظمّالفيلةّفيّجيشّأبرهة،ّ(1)الفيل - :ّولمّيردّلفظّالفيلّإالّفيّهذهّالس 

ّكانتّ ّمحم دقيل: ّالن بي  ّالعربّقبلّزمن ّعند ّوالفيلّرمزّألقوىّسالحّعسكري  ّفيال ، ّ-اثنيّعشر

ّأعداءّاإلسالمّقو ة،ّوحقدا ّعليه.ّ-صل ىّهللاّعليهّوسل م الحّكانّيمتِلكهّأشدُّ  وهذاّالس 

ّالكعبةّكانتّرمزا ّالجتماكيدهم - عّ:ّمكرهم،ّوحربهم،ّوسعيهمّفيّتخريبّالكعبة،ّوتجدرّاإلشارةّإلىّأن 

ّاكتسبتّحرمةّألجلّذلك،ّوقدّوردتّكلمةّكيدهمّمر تينّأخريينّفيّ ِدّكلمتهم؛ّومنّثم  العرب،ّوتوحُّ

،ّوقالّتعالى:﴿ّيومّالّيغنيّ(2)القرآنّالكريم،ّقالّتعالى:﴿ّوإنّتصبرواّوتت قواّالّيضر كمّكيدهمّشيئا ﴾

 .(3)عنهمّكيدهمّشيئا ّوالّهمّي نصرون﴾

ورةّمنّالقرآنّالكريم،ّويقصدّبه:ّالضياعّوالخسارة.ّ:ّلمّيردّهذاّاللفظّإالّ تضليل -  فيّهذهّالس 

ّطيرا (ّطيراً  - يغة) ّالص  قورّوالن سورّوالجوارحّالقوي ة،ّوجاءتّبهذه ّوليستّالص  عيفة، ّمنّالط يورّالض  :

ّفيهّفيكونّطيرا ّبإذنّهللا﴾ ،ّوقالّ(4)نكرةّمنصوبةّمر تينّأخريينّفيّالقرآنّالكريم،ّقالّتعالى:﴿ّفأنفخ 

 .(5)تعالى:﴿ّفتنفخّفيهاّفتكونّطيرا ّبإذني﴾

                                                 

رافة،ّوالّيفوقهّضخامةّ -1 الفيل:ّأضخمّالحيواناتّال تيّتعيشّعلىّاألرض،ّوثانيّأطولّأفرادّالمملكةّالحيواني ةّبعدّالز 
تستخدمهّكأحدّاألطرافّلسحبّأوراقّإال ّبعضّأنواعّالحيتان،ّوهيّالحيواناتّالوحيدةّال تيّلهاّأنفّعلىّهيئةّخرطومّ

ة،ّحيثّتستخدمّخراطيمهاّ ّحاد  ةّشم  األشجارّوأغصانها،ّوالمتصاصّالماءّلتوصلهّفيماّبعدّإلىّالفم ،ّولهاّأيضا ّحاس 
ّحيوانّآخر،ّولهاّأنيابّعلىّهيئةّأسنانّضخمة وهيّحيواناتّ،ّعادةّلفحصّالهواء،ّوللفيلةّآذانّأكبرّمنّآذانّأي 

ّللغاية، ّالحموالتّالث قيلة،ّّقوي ة ّنقل ّفي ّاستخدامها ّوتم  نين، ّآالفّالس  ّمنذ ّبتدجينها ّاإلنسان ّقام ّوقد ّالذ كاء، شديدة
كغمّوتحريكهّببطء،ّوقدّيصعبّسحبّمثلّذلكّالجذعّعلىّمركبةّتسير270ّّويستطيعّالفيلّرفعّجذعّشجرةّوزنهّ

ّ.بعجالت
 .120سورةّآلّعمران،ّآيةّّ-2
ّ.46سورةّالط ور،ّآيةّّ-3
 .49سورةّآلّعمران،ّآيةّّ-4
ّ.110سورةّالمائدة،ّآيةّّ-5
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ورةّمنّالقرآنّالكريم،ّأيّجماعاتّكثيرة،ّمجتمعة،ّمتتابعةّأبابيل - ّالل فظّإالّفيّهذهّالس  :ّلمّيردّهذا

بعضهاّفيّإثرّبعض،ّوهوّيجيءّفيّمعنىّالت كثير،ّوهوّمنّالجمعّال ذيّالّواحدّله؛ّوفيّنوادرّ

ّعلىّالكثرةّوالجماعاتّاأَلعراب:ّجاءّفالنّفيّأ ب لَِّته  .وِإبالتهَّأيّفيّقبيلته،ّوفيّالعمومّهيّتدل 

يل - ر،ّقالّالر ازي:ّسج  يلّاسمّمنّأسماءّ:ّحجارةّمنّالط ينّالمتحج  ّسج  يلّحجارةّمنّجهن م،ّفإن  ج  الس 

،ّوهيّأكبرّمنّحب ةّالعدسّوأصغرّمنّحب ةّالحم ص،ّوردتّمر تينّأخريينّجهن مّفأبدلتّالن ونّبالال م

يلّمنضود﴾ّفي ،ّوقالّتعالى:﴿ّفجعلناّ(1)القرآنّالكريم،ّقالّتعالى:﴿ّوأمطرناّعليهمّحجارةّمنّسج 

يل﴾  .(2)عاليهاّسافلهاّوأمطرناّعليهمّحجارةّمنّسج 

ّعصف - ّوبقيّهوّالَّحبَّ ّفيهّمنّالَحب  َّأن هّجعلَّأصحابّالفيلّكورقّأ خذّما :ّلهّمعنيان:َّأحدهما

الَعصف،ّوالَعِصيفة،ّوالع صافة،ّهو:ّّقدَّأكلهّالبهائم،ّوقيل:ّكعصفّجعلهمّفيه،ّواآلخرَّأن هَّأرادَّأن ه

ّالِحنطةّونحوهاّمنّق شورّالت بن،ّوردتّمر ةّأخرىّفيّقولهّتعالى:﴿ّ ،ّوقيل:ّهوّماّعلىّحب  الت ْبن 

ّذوّالعصف﴾ ر:ّعصف.(3)والحب   ،ّيقالّلحطامّالن بتّالمتكس 

ّلهاّمشتق اتّأخرىّ:ّلمّيردّهذاّالل فظّبهذهّمأكول - ورةّمنّالقرآنّالكريم،ّمعّأن  يغةّإال ّفيّهذهّالس  الص 

،ّوقدّجاءتّهناّعلىّ(4)تكرارات110ّفيّالقرآنّالكريمّبلغتّثالثينّمشتق ة،ّوتكراراتهاّوصلتّإلىّ

ّولفظتهّمنّفمها،ّأوّراثتهّمعّروثها،ّوداستهّ واب  ّالمفعولّمنّالفعلّأكل،ّأيّأكلتهّالد  صيغةّاسم

 ه.فكسرت

ّالفيل،ّّّّّّ ورة،ّوهي: ّالس  ّفيّهذه ّإال  ّفيّالقرآنّالكريم ّهناكّأربعّكلماتّلمّترد ّأن  حيثّنالحظّهنا

ّوتضليل،ّوأبابيل،ّومأكول.
                                                 

ّ.82سورةّهود،ّآيةّّ-1
ّ.74سورةّالحجر،ّآيةّّ-2
 .12سورةّالر حمن،ّآيةّّ-3
4-ّّ ّلبنان، ّبيروت، ّالفكر، ّدار ّط(، ّد. ّالكريم،) ّالقرآن ّأللفاظ ّالمفهرس ّالمعجم ّفؤاد، ّمحم د ّالباقي، ه،1407ّعبد

 .35م،ّص1987
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 التفسير:

ِفيِل﴾ اِب ال  حق ب كق ِبأقص  ي فق فقعقلق رق  ﴿ أقلقم  تقرق كق

بالرؤيةّوليسّبالعلم،ّفلمّيقلّألمّتعلم،ّبلّقالّألمّتَر؛ّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ–الخطابّلرسولّهللاّّّّّ

ؤية. ّهوّبمرتبةّالر  ّوالت أكيد  ّوالث بوت  ّال ذيّيخبركّهللاّبهّمنّحيثّاليقين  ّألن 

تقفّعندّالكيفي ة،ّكيفّثم ّقال)ّكيفّفعل(ّولمّيقل)ّماّفعل(ّلَمّجاءتّكلمةّ"ّكيفّ"؟ّالمقصودّأْنّّّّّّ

ّهللا ّشيء،ّوإذاّأرادّشيئا ّفإن ماّيقولّلهّكنّفيكون،ّولكْنّكْنّفيكونّوفقّّ-سبحانهّوتعالىّ-أن  بيدهّكل 

ّوالن واميسّ ّالمألوفة، ّبحسبّالقوانين ّلطائر، ّي عقل ّهل ّ؟ ّذلك ّأيّكيفّتم  ّكيف؟ ّفالمقصود األسباب،

ننّالمطب قة،ّأنّيحملّحجرا ،ّ ّطيرّالمعروفة،ّوالس  ربماّالّيتمك نّمنّحملهّلكن هّيسحقّجيشا ّبكامله،ّوأي 

ّالط يورّ ّوقلقهاّوضعفها،ّفالّتطيرّإال ّمجتمعة،ّوهذه ّالط يورّالّتطيرّوحدها،ّلخوفها أبابيلّهي،ّهذه

ّألقِتّالحجارةّعلىّهذاّالجيشّفجعلتهّكعصفّمأكول.

ّوجلّ ّ-أم اّكلمة)ّربك(،ّلمّيقلّربناّّّّّ ؛ّبلّ)ّألمّترّكيفّ-عز  فعلّهللا(،ّأوّفعلّاإلله،ّأوّفعلّالقوي 

ةّ ّوالمود  ّبالعطف ّتوحي ّرب  ّفكلمة ّبأعيننا، ّفإن ك ّحفظه، ّفي ّوأنت ّرعايته، ّفي ّأنت ّأي ّربك، قال:

. ّالمشكالت،ّهذاّهوّالر ب  ّهوّالمرب ي،ّوهوّال ذيّيصرِ فّاألمور،ّوهوّال ذيّيحلُّ ّوالر حمة،ّفالر ب 

ّأّّّّّ ّلفتة ّالت عبير ّالفهمّونلحظّفي ّدقائق ّوهيّمن ّم ال ك، ّأربابّأو ّيقل ّولم ّأصحاب(، خرىّبقوله)

ّأبرهةّاألشرمّومنّمعهّيشاركونّ حبةّالّتكونّإال ّبينّالمتشابهيِن،ّوعليهّفإن  أللفاظّالقرآنّالكريم،ّفالص 

ذهّالجريمةّعلىّالت فكيرّبهّ-والّبعدهّ-الفيلّفيّالبهيمي ةّوانعدامّالعقلّوالفهم،ّإذّلمّيجرؤّأحدّقبلّأبرهة

ّنكرة،ّ ّفجعلهم ّأصحابّالفيل، ّقالّهللاّتعالىّعنهم: ّالحماقة، ّمن ّفيّالغاية ّبلّألن ها ّالن كراء؛ نعاء الش 

ّإن هّ ّلَلدنى ّنقول ّفإن نا ّاثنيِن ّبين ّصحبة ّوجود ّفعند ّوليسّالعكس، ّللفيل ّفنسبهم ّالمعرفة، ّهو والفيل

ّللكعبةّرقد،ّصاحبّاألعلىّوليسّالعكس،ّوهكذاّجعلّمرتبتهمّدونّالفيل؛ّ ّالفيلّكانّكل ماّوج هوه ألن 
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وإذاّوج هوهِّقبلّاليمنّركض،ّفالفيلّأعقلّوأفهمّمنّمجموعّالجيشّبماّفيهمّقائدهمّأبرهة،ّال ذيّكانّيريدّ

ّربطّجدرانّالكعبةّبالحبالّليسحبهاّالفيلةّفيسقطونهاّكاملةّمر ةّواحدة.

 ﴿ ألم يجعل كيدهم في تضليل﴾

تهّالّيكيد،ّبلّيواجهّعدو هّرأسا ،ّفمِنّال ذيّيكيد؟ّإن هّماّهوّالكيد؟ّإذاّّّّّّ كانّاإلنسانّقويا ّوواثقا ّمنّقو 

ّلذلكّقال ، ّالقوي  ّللت غل بّعلىّعدو ه ّوخط ة ّمؤامرة، ّيدب ر عيف، ّوتعالىّ-الض  َّيِكيد وَنّ:-سبحانه ْم ِّإنَّه  ﴿

َّكْيدا ّ﴾ ّهللاليسّّ-سبحانهّوتعالىّ-كيدّهللا،ّ(1)َكْيدا *َّوَأِكيد  ّ-منّنوعّكيدهم،ّهمّلضعفهمّيكيدون،ّولكن 

ّوتعالى ّتعالىّ-سبحانه ّقال ّخط تهم، ّت فِشل ّمعاكسة ّخط ة ّلهم ّفيكيد ّالمؤمنين، ّعباده ّعن ﴿ّ:يدافع

﴾ّ ّاْلَماِكِريَن َّخْير  َّوَّللاَّ  َّّللاَّ  َّوَيْمك ر  وَن َوَيْمك ر 
ّليسّلكّأنّتقول:ّهللاّ(2) ّوتآمرهم، ّلكيدهم ،ّمكرّهللاّإحباٌط

ماكر،ّوالّكائد،ّهذاّتدبيرّيقابلّكيدهمّومكرهم،ّفاهللّتعالىّدفاعا ّعنّأوليائهّوعنّأحبابهّوعنّالمؤمنينّ

سبحانهّّ-يدب رّخط ةّتقابلّخط ةّأعدائهمّويفشلها،ّفتصبحّهذهّالخط ةّمحبطةّفاشلة،ّوهذاّال ذيّعناهّهللاّ

ّوتحويلّالن اسّإلىّ-وتعالى ّالكعبة، ّلهدم ّأبرهةّخط ة ّرسم ّمنّّلقد ّالكعبة ّهذه ّأن  ّفهم ّوكأن ه صنعاء،

 .صنعّقريش،ّوأن هاّتأتيهمّبالمكاسب،ّوماّشابهّذلك

معنىّتضليل:ّأيّضاعّعنهمّهدفهم،ّولمّيحق قواّمرادهم،ّفكيفّجعلّكيدهمّفيّتضليل؟ّلقدّأرسلّّّّّّ

ّ، ولكْنّإذاّماتّعليهمّطيرا ّأبابيل،ّأْيّضعافّالطير،ّفقدّيموتّاإلنسانّأحيانا ّمنّضربةّإنسانّقوي 

منّضربةّإنسانّضعيفّفيكونّمعّموتهّإهانة،ّقدّتدهسّاإلنسانّأحيانا ّسيارةّقمامة،ّفتكونّالمشكلة،ّ

مارّإهانة ّ.ولوّكانتّغيرهاّلهانّالخطب،ّفهذاّمعّالد 

ّهللاّّّّّ هم،ّوأنّلوّأْلَهَمّقريشا ّأنّتقاتلّ-سبحانهّوتعالىّ-أيّجعلهّخسارة،ّوهالكا ،ّوندما ،ّوتدميرا ،ّوكأن 

تول ىّبنفسهّّ-سبحانهّوتعالىّ-تنتصرّعليهمّلبداّذلكّأمرا ّطبيعيا ،ّغزوةّر د ت،ّوحربّانتهت،ّولكنّهللا

                                                 

ّ.16-15سورةّالطارق،ّآيةّّ-1
 .30سورةّاألنفال،ّآيةّّ-2
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ّلهم؛ّألن همّاعتدواّعلىّبيته،ّ إنهاءّهذهّالحملةّوسحقهاّوإحباطها،ّعنّطريقّأضعفّمخلوقاته؛ّتحقيرا 

ّوجلّ ّ-وهذاّبيتّهللاّالحرام،ّلذلكّجعلّهللا ّكّدرسا ّللبشري ةّإلىّانقضاءّالز مان.هذاّاإلهالّ-عز 

رًا أقبقاِبيل﴾﴿ّ ِهم  طقي  لقي  لق عق سق  وقأقر 

ّلطيرّأنشأهاّهللاّوخلقهاّلهذهّالغاية،ّجاءتّبقدرّهللاّوإرادتهّلحمايةّبيته،ّوقال:ّّّّّّ فاإلرسالّبعثّرباني 

ّا ّوهيّطيرّكثير ّوالّيصيبّغيرهم، ّالجيشّفقط، ّنحو ه ّبعثّموج  ّهو ّأي: ّيقابلّكثرةّ)عليهم(، لعدد

الجيش،ّولذلكّاستخدمّكلمةّطيرّولمّيقلّطيور،ّفهيّنكرةّللت كثير،ّوهيّطيورّضعيفة،ّوليستّجارحةّ

ّمخيفة،ّوليستّحيواناتّبري ة،ّأوّوحوشا ّأرضي ةّكاسرة.ّ

ّاألبابيلّّّّّ ّقيلّ-أم ا ّوأرسلّ-كما ّوالمعنى: ّزمرة، ّزمرة ّتفرقة ّفي ّجماعات أصحابّ على هللا فهي

جماعاتّمنّالط ير،ّهذهّالجيوشّالجر ارةّعلىّاألرض،ّال تيّالّقبلّللعربّبهاّجاءهاّالهالكّمنّ الفيل

ماء،ّمنّحيثّالّيحتس ّبّأحدّمنّالبشر،ّومنّأضعفّجنودّهللا.فوقهم،ّمنّالس 

ّهللاّّّّّ سوفّيدافعّعنّدينهّوعنّمقدساتهّّ-تعالىّ-فهلّيشترطّأنّينتصرّاإلسالمّبمعجزةّ؟ّأيّإن 

ّنصرّهللاّآٍتّ ّعليناّأنّنثقّونؤمنّأن  دائما ّبذلكّالط يرّاألبابيل،ّأوّبغيرهّمنّاألشكالّواألسباب،ّأمّأن 

ّأوّ ّبأيدينا ّسيساهمّفيّالّمحالة،ّسواء  ّبهّهوّمنّمن ا ّال ذيّيجبّأنّنشغلّأنفسنا بأيديّغيرنا،ّوإن ما

ّأنّيكونّمثلّهذهّالط يرّاألبابيلّفيّيومّمنّاأليام ّ.شرفّهذاّالن صر،ّويستحق 

 ﴿ ترميهم بحجارة من سج يل﴾

يل،ّمنّالط ينّالمطبوخّفيّالن ارّّّّّ لّإلىّحجارةّصلبة،ّقا(1)تقذفهمّبحجارةّمنّسج  لّصاحبّ،ّفيتحو 

ّواحدّبحجرهّالمكتوبّعليهّاسمه،ّيقولّابنّكثير:"ّقالّ-تعالىّ-الجاللين:ّأيّأهلكهمّهللا عطاءّبنّ كل 

اعةّالر اهنة،ّبلّمنهمّمنّهلكّسريعا ،ّومنهمّمنّجعلّيسار ،ّوغيره:ّليسّكل همّأصابهّالعذابّفيّالس 

                                                 

لّإلىّحجارةّّ-1 ّهذاّالط وبّاألحمر،ّقدّأ دخلّفيّاألفران،ّفتحو  وأقربّماّلهّعندناّماّيسم ىّبـ"ّالط وبّاألحمر"؛ّألن 
ّهللاّتعالىّيخاطبّالن اسّبعبارات،ّ ّتلكّالحجارة،ّال تيّق ذفّبهاّهؤالء،ّعلىّغيرّماّنعهد،ّلكن  ّأن  صلبة،ّولكنّالّشك 

ّمنّجنسّماّيعلمون.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
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ّوكان ّهاربون، ّوهم ّعضوا  ّعضوا  ّ أبرهة يتساقط ّيتساقط ّماتمم ن ّحت ى ّعضوا ، ّخثعم،ّ عضوا  ببالد

ّوأصيب قال ّمنهل، ّكل  ّعلى ّويهلكون ّطريق، ّبكل ّيتساقطون ّفخرجوا ّإسحق: ّجسده،ّ أبرهة ابن في

وهوّمثلّفرخّالط ائر،ّفماّماتّحتىّانصدعّ صنعاء وخرجواّبهّمعهمّيسقطّأنملةّأنملة،ّحت ىّقدمواّبه

ّ.(1)صدرهّعنّقلبهّفيماّيزعمون"

 ول﴾﴿ فجعلهم كعصف مأك

الورقّال ذيّيكونّعلىّ أم اّإذاّوقفناّعلىّقولهّتعالى:﴿ّكعصفّمأكول﴾،ّفقدّقيل:"ّالعصف:ّهوّّّّّ

ّشيئا " ّإغنائهم ّوعدم ّكثرتهم، ّفيه ّوالوجه رعّاليابس، ّبورقّالز  ّفشب ههم رع، ّكالتِ ـْبـــِنّ(2)ساقّالز  ّوقيلّهو ،

ّفراثـتـه،ّيعنيّصارتّهيئتهم،ّوشكلهم،ّك واب  ّالعصف،ّأَكلـتـهّالد  الت بــنّالمترامي،ّعلىّوجهّاألرض؛ّألن 

ّقالّتعالى رع، ّال ذيّي عصفّمنّالز  يءّ(3)﴿ّريحّعاصف﴾:والعصيفة: ّتكسرّالش  ،ّوعاصفةّوم عصفة:

ّوأفنته ّوداسته واب  ّالد  ّأكلته ّزرع ّكورق ّبذلك، ّتشبيها  ّالر يح ّبهم ّوعصفت ّكعصف، ّوقيل:ّ(4)فتجعله ،

لف:ّمثلّقشرّفجعلهمّبهّمحط مينّكأوراقّ ّرمتّبها،ّوقالّبعضّالس  رعّاليابسةّال تيّأكلتهاّالبهائمّثم  الز 

ّالحجرّكانّيصيبّ ،ّوقيل:ّكورقّالحنطة،"ّوفيّالخبرّأن  ،ّيعنيّالقشرّال ذيّيكونّعلىّحب ةّالب ر  الب ر 

لخلو هّأحدهمّعلىّرأسه،ّفيخرقهّحت ىّيخرجّمنّدبره،ّفكانتّأجوافهمّخاوية،ّفشب ههمّبالعصفّالمأكولّ

رع،ّوالت شبيهّبهّواقعّفيّصفةّالحالّأيضا " ،ّفهيّعباراتّمتقاربة،ّ(5)منّثمره،ّوقيل:ّالعصف:ّقصبّالز 

                                                 

ّ.8/489ابنّكثير،ّتفسيرّابنّكثير،ّّ-1
مانّفيّتشبيهاتّالقرآن،ّتحقيق:ّعدنانّمحم د485ّابنّناقيا،ّأبوّالقاسمّعبدّهللاّبنّمحم دّبنّالحسين،)ّت،ّّ-2 ه(،ّالج 

ّالكويت،ّسلسلة ّاألوقافّوالشؤونّاإلسالمية، ّمنشوراتّوزارة ّد.ّط(، اية،) ّالت راثّّزرزور،ّومحم دّرضوانّالد  إحياء
،ّص ّ.403اإلسالمي 

ّ.22سورةّيونس،ّآيةّّ-3
4-ّّ ،ّمختصرّتفسيرّابنّكثير،ّتصحيحّوتنقيح:ّمحم دّعلي  مشقي  ينّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّكثيرّالد  ابنّكثير،ّعمادّالد 

،ّط ابوني  ،ّبيروت،ّلبنان،ّد.ت،1ّالص  ّ.3/709،ّدارّإحياءّالت راثّالعربي 
مانّفّ-5 ّ.405يّتشبيهاتّالقرآن،ّصابنّناقيا،ّالج 
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ّهللا ّوأوقع ّتدميرا ، م روا ّد  ّقد ّوضيعة، ّهيئة ّفي ّصاروا ّأن هم ّوالمقصود ّنفسه، ّالمعنى ّإلى ّتؤول ّ-كل ها

ّفيهمّالهالكّالشديد.ّ-سبحانهّوتعالى

ّأن هّّّّّ ّإذا  ّوقوعفالمراد ّبعد ّعادوا يل م ج  ّأحرقّ الس  ّبحرارته ّالحجر ّأن  ّأو ّأرواح، ّبال ّأجسادا  عليهم

عنّأجسادّملقاةّعلىّاألرض،ّالّروحّفيها،ّوالّحركة،ّّأجوافهم،ّوعلىّهذا؛ّفقدّأصبحّجيشّأبرهةّعبارة

ّّ.والّحياة؛ّبلّأجسامّباليةّالّترىّفيهاّوالّحولهاّإال ّحطاما ّوانكساراّ 

ّالف تات،ّأرأيتمّّّّّّ ةّالت دميرّال ذيّلحقّبهم،ّفلمَّيْبَقّمنهمّغير  ّتشبيههمّبالعصفّهوّكنايةّعنّشد  ولعل 

ل طّقطيعّمنّالغنم،ّعل ىّحقلّفيهّزرع،ّفجعلتّتقضم ه،ّوتلفظ ه،ّوتطؤ هّبأقدامها،ّكيفّيكونّلوّأن هّس 

الحالّبعدّذلك؟ّفهكذاّبدتّهذهّالجثث،ّالمتراميةّيمنةّويسرة،)ّكعصفّمأكول(،ّوفيّذلكّإشارةّرباني ةّ

،ّإلىّاستمرارّالحياةّعلىّاألرضّحت ىّبعدّهالكّالظ المينّوالمفسدين،ّإلىّأنّيقضَيّهللاّأمرا ّكانّمفعوالّ 

ّالحياةّ ّوالحيوانات،ّومنّثم ّتستمرُّ واب  ّلهّوظيفة،ّأالّوهيّأنّيكونّطعاما ّمأكوال ّللد  فهذاّالعصفّالّتزال 

ّحت ىّبعدّالهالك.

رعّال ذيّوقعّفيهاّاألكالّوهوّأنّّّّّّ ّالمرادّورقّالز  وقدّوردتّأقوالّأخرىّينبغيّالت نبيهّعليها،ّومنهاّأن 

رت ّوفس  ّفيفسده، ود ّالد  ّبهاّّيأكله ّيقصَد ّأن ّويمكن ، ّتناسبّاألدبّالقرآني  ّأخرىّال ّببعضّوجوه اآلية

ّالجيش،ّ ّيابسةّسقطتّعلىّأفراد ّمنّالط يرّتحملّحجارة ّفرقا  ّفقالوا: ّتقريبّالت فسيرّللغرب، أصحابها

،ّأوّ ّحت ىّهلكوا.ّ الحصبةفابتلواّبمرضّالجدري 

ّجنسّّّّّ ّمن ّالط ير ّهذا ّيكون ّقد ّأوالبعوض وقالوا ّأوّ جراثيم ال ذيّيحمل الذ باب ، بعضّاألمراض،

ّالحجارةّمن ّفيعلقّبأرجلّهذا الط ين تكونّهذه ّال ذيّتحملهّالر ياح، ّات صلّالط ير اليابسّالمسموم ّفإذا ،

ّالذ بابّيحملّّبجسم ّأن  ّتنتهيّبإفسادّالجسمّوتساقطّلحمه،ّوالّشك  ّفأثارّفيهّقروحا  دخلّفيّمسام ه،

ّفيّ ّكافية ّاإلنسان ّعلى ّبالميكروب ثة ّملو  ّواحدة ّذبابة ّفوقوع ّاألمراض، ّجراثيم ّمن كثيرا 

ّالغفيرّمنّالن اس،ّفإذاّأراد بالمرض إصابته ّهوّينقلّهذاّالمرضّإلىّالجم  أنّيهلكّ هللا ال ذيّيحمله،ّثم 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)


 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

897 

اللةّعلىّّجيشا ّكثيَرّالعددّببعوضةّواحدة لمّيكنّذلكّبعيدا ّعنّمجرىّاإللفّوالعادة،ّوهذاّأقوىّفيّالد 

ّعلىّضعفّاإلنسانّوعظيمّسلطانه،ّمنّأنّيكونّهالكهمّبكبارّالط يور،ّوغرائبّاأل هللا قدرة مور،ّوأدل 

ّمضجعهّبعوضة،ّويؤذيهّهبوبّالر يح،ّ ،ّكيفّالّوهوّمخلوقّتبيدهّذبابة،ّوتقض  وذل هّأمامّالقهرّاإللهي 

،ّفأهلكتهّالحصبة أو الجدريّ  عليهّماّيوصلّإليهّمادة هللا ،ّأرسلالبيتفهذاّالط اغيةّال ذيّأرادّأنّيهدمّ

ّ.(1)ةمكّ  وأهلكتّقومهّقبلّأنّيدخل

يعقبّعلىّذلكّسي دّقطب،ّقائال ّإن هاّفيّالحقيقةّحادثةّخارقةّغيرّمعهودة:"ّأرسلّهللاّطيرا ّأبابيلّّّّّّ

واياتّال تيّتصفّأحجامّالط يرّوأشكالهاّوصفا ّمثيرا ،ّّ-غيرّمعهودة وإنّلمّتكنّهناكّحاجةّإلىّقبولّالر 

ّعنصرّالمبالغةّوالت هويلّمضا تحملّحجارةّغيرّمعهودة،ّّ-فّإليهاّ!نجدّلهّنظائرّفيّمواضعّتشيّبأن 

ّبفعلّهذهّاألحجارّال تيّرمتهمّبهاّ(2)تفعلّباألجسامّفعال ّغيرّمعهود" ي ةّللت مزيقّالبدني  ،"ّإن هاّصورةّحس 

ّأوّالحصبة" ّ.(3)جماعاتّالط ير،ّوالّضرورةّلتأويلهاّبأن هاّتصويرّلحالّهالكهمّبمرضّالجدري 

ّهللاهذا،ّوقدّوقعّبعضّالعلماءّفّّّّّ ّوجلّ ّ-يّالخطأّحينماّأنكرواّالط يرّوالحجارة،ّوقالوا:ّإن  يريدّّ-عزَّ

بالط يرّالر ياحّالمجتمعة،ّوالحجارةّذرَّاتّمنّالت رابّال تيّحملتّميكروبّالجدري،ّوهناّنقول:ّإذاّكانتّ

،ّفلماذاّهلكّاألحباشّوحدهم،ّولمّيهلكّالعربّمعهم.  الر يحّقدّحملتّميكروبّالجدري 

ورة-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-ذاّكانّحادثّالفيلّقدّوقعّعامّميالدّالر سولوإّّّّّ ّالس  دّأن  قدّ ،ّفمنّالمؤك 

فيّوقتّكانّيعيشّفيهّمنّأهلّمكةّمنّشِهدّحادثةّالفيلّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-نزلتّعلىّرسولّهللا

ّهللا ّرسول ّأعداء ّمن ّوبعضهم ّوسل مّ-بأعينهم، ّهللاّعليه ّتكنِّ-صل ى ّلم ّفلو ّحقيقي ة،ّ، ّطيورا  ّالط يور

                                                 

ّوأوالدهّبمصرّشركةّتفسيرّالمراغي،مصطفى،ّانظر:ّالمراغي،ّأحمدّّ-1 ،1ّ،ّطمكتبةّومطبعةّمصطفىّالبابيّالحلبي 
ّقالّبهّّ،م1946ّ-هـ1365 يخّمحم دّعبده،ّوتالميذهّرشيدّتفسيرّسورةّالفيل،ّوهوّما أصحابّالمدرسةّالعقلي ةّالش 

،ّدارّالعلمّللط باعة12ّ،ّانظر:ّتعليقّسي دّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّط-رحمهمّهللاّجميعاّ ّ-رضا،ّوعبدّالقادرّالمغربيّ 
عودي ة،ّمجل دّ ة،ّالس   .3978ّ/6والن شر،ّجد 

ّ.3977ّ/6قطب،ّسي د،ّفيّظاللّالقرآن،ّمجل دّّ-2
ابق،ّمجل دّّ-3 ّ.3979ّ/6قطب،ّسي د،ّالمرجعّالس 
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ّوي علنّذلكّعلىّرؤوسّ ورة، ّالس  ّلظهرّمنّالعربّمنّيسارعّإلىّتكذيبّهذه ّحقيقي ة؛ ّحجارة والحجارة

ّ.،ّويطعنّعليه-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-األشهاد،ّوينتهزهاّفرصةّليكيدّلمحم دّ

ّالكونّكل هّملكّهللّّّّّ ورةّتخبرناّأن  ّهذهّالس  وأن هّقادرّعلىّإنزالّالعذابّعلىّّ،-سبحانهّوتعالىّ-إن 

)ّأبوّرغال(ّرمزا ّللخيانةّإلىّيومّالقيامة،ّ ليلّأبرهةّالعربي  ّحين،ّويبقىّالد  ّعصرّوكل  ّظالم،ّفيّكل  كل 

ّالمؤمَنّعلىّبيتّهللاّالحرامّ ّكيَدّأعداءّهللاّضعيف،ّالّيؤث رّوالّيدوم،ّوهذاّي طمئن  والفيلّخيرّمنه،ّوأن 

؛ّفاهللّيحفظّبيتهّكيفّيشاءّومتىّشاء،ّويحفظّمدينةّرسوله،ّومقد ساتّالمسلمينّمهماّكادّلهّاألعداء

ّبإذنّهللا.

 البيان والبديع:

ورةّالكريمةّوجوها ّمنّالبيانّوالبديعّنذكرّمنهاّماّيأتي:ّّّّّ  تضم نتّالس 

ؤالّللت قريرّوالت عجيب،ّ-1 ألمّتَرّكيفّفعلّرب كّبأصحابّالفيل(،ّاستفهامّاستنكاري،ّأي:ّلقدّرأيت،ّّ(الس 

ّهللا ّفإن  ّالعظيمة، ّإلىّداللته ّحت ىّالّّ-سبحانهّ-للت ـنبيه ّللمشركين، ّبيته ّأنّيوكلّحماية الّيريد

ّتكونّلهمّيدّعليه.

ؤيةّبكيفي ةّفعلهّ-2  ّوعالّ-تعليقّالر  ّفعلّرب ك...ّ(،ّبأنّيقال:)ّألمّ الّبنفسه كيفّفعل، -جل  ترّما

ّلتهويلّالحادثة،ّواإليذانّبوقوعهاّعلىّكيفي ةّهائلة،ّوهيئةّعجيبة،ّدال ةّعلىّعظمّقدرةّهللاّتعالى.

ّالعظيم بإضافتهّإلىّاسمّالجاللة،)ّرب ك(،ّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-الخطابّللن بيّ ّ-3 ّ-فيهّتشريفّللن بي 

ّتعالى.ّ،ّوإشادةّبقدرةّهللا-صل ىّهللاّعليهّوسل م

به،ّوجاءّالت شبيهّفيّ الت شبيهّالمرسلّالمجمل،)ّفجعلهمّكعصفّمأكول(،ّ-4 ذ كرِتّاألداةّوح ذفّوجهّالش 

ّالكريمّتشبيها ّمرسال ؛ّليدعّللقارئّبابّالت دب رّمفتوحا ّعلىّمصراعيه،ّليفهمّماّشاءّمنّمعاٍنّ الن ص 

ّ.وصور
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ّتتصو رّرؤيتكّّ-5 ّالعرضّواإلحياء، ّهوّقو ة بروزّلونّمنّألوانّالت صويرّفيّقصةّأصحابّالفيل،

ّعينيه،ّتتخي لّهذهّالمشاهدّالمتواليةّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-لَلحداثّمعّالر سول ال ذيّلمّيرهاّبأم 

ّوبروكاّ  ّإعراضا ، ّالفيل ّوحركَة ّواأللواَن، ّالمشاعَر، ّثم  ّفيّوالهيئاتّوالحركات، ّركضا  ّثم  ّوعنادا ،

ّاألجسادّ ّلهذه ّاألخير ّالمشهد ّوتقفّعند ة، ّالقص  ّوأنّتتخي لّالفجواتّال تيّتركتها ّاآلخر، االت جاه

ّتسقطّعلىّرؤوسهم،ّ ّالن اري ة ّالحجارة ّتحتّوقع ّات جاه ّتتناثرّفيّكل  ّال تيّتركضّهاربة، البشري ة

لّالجث ّوهناك،ّوتتحو  ثّإلىّعصفّمأكول،ّوينتهيّأمرهمّإلىّيصرخونّويتأل مون،ّفيسقطونّهنا

ّالمجهول،ّفالّأهمي ةّللعدد،ّوالّلَلسماء،ّوالّللمكان،ّوالّللز مان.ّ

ّأبابيل،ّ-6 ّتضليل، ّالفيل، ّالحرفّاألخير:) ّفي ّالفواصل ّمأكول(، توافق يل، ناتّ سج  ّالمحس  ّمن وهو

ّالبديعي ة.

ّوكل هاّ-7 غيرة، ّالص  ورة ّالس  ّهذه ّفي ّإال ّترد ّلم ّكلمات ّوأبابيل،ّّأربع ّوتضليل، ّالفيل، ّهي: فواصل،

ّومأكول.

ةّالموجزةّيسم ونهاّحكاية،ّألن هاّحدثّواحد،ّهذهّالحكايةّّ-8 ورةّالقصيرة؛ّبلّهذهّالقص  اإليجاز:ّفهذهّالس 

ّهللاّأكبرّمنه. باني ةّدرسّبليغّإلىّنهايةّالمطاف،ّفالّتخفّمنّعدوكّالكافرّألن   الر 

ة،ّفالّحاجةّلمعرفةّاسمّالفيلّتركّالمبهمات،ّوالت فصيالتّاّ-9 ل تيّقدّتبعدناّعنّالغايةّالر ئيسةّللقص 

ّفتأه ب ّكثير:" ّابن ّيقول ّالفيلة، ّعدد ّأو ّالمثال، ّسبيل ّفيّجيشّكثيفّ أبرهة على ّوصار لذلك،

هّأحدّعنه،ّواستصحبّمعهّفيال ّعظيما ّكبيرّالجث ةّلمّي ـَرّمثله،ّي قالّله:ّمحمود،ّ عرمرم;ّلئال ّيصد 

ّملكّالحبشةّلذلك،ّويقال:ّكانّمعهّأيضا ّثمانيةّأفيال،ّوقيل:ّاثناّعشرّّوكانّقد بعثهّإليهّالن جاشي 

ّ.(1)فيال ،ّوقيلّغيره،ّوهللاّأعلم"

ّ

                                                 

 .8/483ابنّكثير،ّتفسيرّابنّكثير،ّّ-1
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ورة  فوائد الس 

رطّ -1 ّمنّتحقيقّالش  ّنصرّهللاّقريب،ّولكنّالّبد  نصرّهللاّآٍتّولوّبعدّحين،ّوفيّزمانناّهذا؛ّفإن 

ّالق رط،ّألن  ياّأي هاّال ذينّآمنواّإنّتنصرواّهللاّينصركمّويثب تّ ﴿:اعدةّالقرآني ةّتقولليتحق قّجوابّالش 

 .(1)أقدامكم﴾

ةّالمكر مة،ّال تيّهيّموطنّ -2 ّأعظمّبيتّفوقّاألرضّهوّبيتّهللاّالحرامّفيّمك  ورةّأن  تثبتّهذهّالس 

ّ.-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-خاتمّالر سل

ورةّدعوةّواضحةّإلىّالث قةّباهللّ -3 تعالى،ّوأن هّهوّوحدهّسبحانهّالقادرّعلىّنصرةّدينهّوبيتهّفيّالس 

ّحفظّهللاّلبيتهّبسربّمنّالط يرّ ّبإمعانّأدركّالّمحالةّسر  ورة ّالس  ونبي هّوأوليائه،ّومنّتدب رّهذه

ّقدرة ّإن ها عيفّمنّجيشّعرمرم، َّتَعاَلى:﴿ّالض  َّقاَل ّشيء، ّفهوّالقادرّعلىّكل  ِإنََّماّ هللاّالعظيمة،

ْنَّفَيك وّنَأْمر ه ّإِّ َناِّإالََّّواِحَدٌةَّكَلْمٍحِّباْلَبَصر﴾ ،ّوَقاَلَّتَعاَلى:﴿(2)﴾ َذاَّأَراَدَّشْيئ اَّأْنَّيق وَلَّله ّك  ،ّ(3)َوَماَّأْمر 

ا وَقاَلَّتَعاَلى:﴿ َماَواِتَّواَلِّفيّاأَلْرِضِّإنَّه َّكاَنَّعِليم  ّ.(4)﴾ َقِدير اَّوَماَّكاَنَّّللاَّ ِّلي ْعِجَزه ِّمنَّشْيٍءِّفيّالسَّ

ّطاغيةّيحارب -4 ّهذهّنهايةّكل  ّحرماته،َّقاَلَّتَعاَلىّأن  َوَمنّي ِرْدِّفيِهِّبِإْلَحاٍدِّبظ ْلٍمّن ِذْقه ّ ﴿:هللاّويستحل 

حيحينِّمنَّحِديِثَّأِبيّم وَسىّ،(5)﴾ ِمْنَّعَذاٍبَّأِليم ّالنَِّبيَّّ-رضيّهللا ّعنهّ-وفيّالص  صل ىّّ-:َّأنَّ

َّّللاَََّّلي ْمِليِّللظَّاِلِمَّحتَّىِّإَذاَّأَخَذه َّلْمّي ْفِلْته ،َّقاَل:ّث مََّّقَرَأ:﴿ّ-هللا ّعليهّوسل م َوَكَذِلَكَّأْخذ َّربِ َكِّإَذاّ َقاَل:"ِّإنَّ

َّشِديد َّأِليٌم َّأْخَذه  ِّإنَّ َّظاِلَمٌة ّاْلق َرىَّوِهَي ّ(6)﴾ َأَخَذ ّ؟ّ، ّبهّهللاّأبرهةّوجنده ّنوعّالعذابّال ذيّأباد ما

فّأث رتّتلكمّالحجارةّال تيّالّتتعد ىّحب ةّالحم صّفيّأجسامّغالظّفجعلتهمّكعصفّمأكولّ؟ّوكي

                                                 

ّ.7سورةّمحم د،ّآيةّّ-1
ّ.82سورةّيس،ّآيةّّ-2
ّ.50سورةّالقمر،ّآيةّّ-3
ّ.44سورةّفاطر،ّآيةّّ-4
،ّآيةّّ-5  .25سورةّالحج 
ّ.102سورةّهود،ّآيةّّ-6
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فيّفعلهّماّيشاء،ّبماّيشاء،ّكيفّيشاء،ّبمنّيشاءّ؟ّفالّّ-سبحانهّوتعالىّ-هناّتكمنّعظمةّهللا

ا ّفيّ ة،ّتفعلّبأجسامّالكف ارّفعال ّخاص  ا ،ّيحملّحجارةّخاص  الل حظةّعجبّأنّيرسلّهللاّطيرا ّخاص 

رة.  المقر 

خصي ة،ّفصارّدليال ّألبرهةّفيّهدمّالكعبة،ّوماتّ -5 وكماّخان)ّأبوّرغال(ّعربّاألمسّلمصلحتهّالش 

ّدينهمّ ّخانوا ّمم ن ّجدا ؛ ّكثيرة ّفيّعصرنا ّأبيّرغال ّنماذج ّفإن  ّالعربّقبره؛ ّفرجمِت ّبلوغها قبل

ل،ّوأم تهمّوسارواّمعّالظ المينّبمواقفهمّوأقالمهمّ وإعالمهم،ّفمصيرهمّسيكونّمصيرّأبيّرغالّاألو 

ّذم ا ّورجماّ   .وكمّفيّزمنناّمنّأبيّرغالّيستحق 

ّ-تعالىّ-دعاّعبدّالمط لبّرب هّتحتّبابّالكعبة،ّوأخلصّفيّدعائهّأنّيحفظّهللا حادثةّالفيل وفي -6

عاءّبحفظّالبيتينّوالمسجدّاألقصىّمم نّيريدّبهاّّبيتهّرغم أن هّمشرك،ّفأولىّأنّيلهجّالمؤمنونّبالد 

ّجمعهمّ ساتهمّاليومّكبير،ّوإن  ّتآمرّاألعداءّعلىّالمسلمينّومقد  شرا ّمنّالصهاينة؛ّوأعوانهم،ّفإن 

ّعل ّاإللحاح ّمن ّبد  ّفال ّقوسّواحدة، ّعن ّالمسلمين ّورموا ّاألدوار، ّتقاسموا ّوقد ىّهللاّذيّكثير،

ّ.الجاللّواإلكرامّبالد عاء

ّرسولّهللا -7 ّأطلَّ ّلما "ّ ّأن ه: ّأخرجّالبخاري  ّفقد ّأخرىّعظيمة، يومّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-وفائدة

ّخَلِتّ ّفقالوا: ّفألحَّت، ّفزَجروها، ّناقت ه، ّبركت ّقريش، ّعلى ّبه ّتهبط ّال تي ّالث ــني ة ّعلى الحديبية

:"ّماّخَلِتّالقصواء،ّوماّذاكّلهاّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-القصواء؛ّأي:َّحَرَنْت،ّفقالّرسولّهللا

ّالفيل"،ّثمّقال:"ّوال ذيّنفسيّبيده،ّالَّيسألونيّاليومّخطة ّي عظِ مونّفيهاّ ل ق،ّولكنّحَبسهاّحابس  بخ 

ّرسولَّّللاَّّ حيحينّأن  ّعليّ-ح رماِتّهللا،ّإالّأجبت همّإليها"،ّثمّزَجرها،ّفقامت،ّوفيّالص  هّصل ىَّّللاَّ

https://www.alukah.net/sharia/0/62225/
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ّقدّّ-وسل م ّوإن ه ّوالمؤمنين، ّرسوله ّوسل طّعليها ّالفيل، ة ّحبسّعنّمك  َّّللاَّ ّإن  ة:" ّفتحّمك  قالّيوم

اهدّالغائب" ّ.(1)عادتّحرمتهاّاليومّكحرمتهاّباألمس،ّأالّفليبل غّالش 

ّأمرا ّعظيما ّسَيحدث،ّوفيهاّأيّ-أيضاّ ّ-ومماّيالحظ -8 ةّفيهاّتنبيهّعظيمّللعاَلمينّعلىّأن  ّالقص  ضا ّأنَّ

ّاإليمانّ ّإلى ّالم باَدرة ّيجبّعليهم ّفكان ّعنهم، ّالعدو ّقريشّبدفع ّعلى ّوإنعامه ّهللاّللكعبة، تكريم

كرهّعلىَّنعمائهّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّّ-برسالةّمحم د  .وعبادةّهللا،ّوش 

ّ

 المصادر والمراجع

ّالقرآنّالكريمّ •

ّالمفرداتّفيّغريبّالقرآن،ّتحقيق:ّصفوانّ -1 ، اودي،ّطاألصفهاني  ،ّدارّالقلم،ّدمشق،1ّعدنانّالد 

 ه.1412

,1ّ,ّدارّالكتبّالعلمية,ّبيروت،ّلبنان,ّطتفسيرّالبحرّالمحيطاألندلسي,ّأبوّحيانّمحمدّبنّيوسف,ّ -2

 م.2001

ينّأحمدّحيدر،ّط -3 ،ّإعجازّالقرآن،ّتحقيق:ّعمادّالد  ني  ،ّأبوّبكرّمحم دّبنّالط ي بّالباقال  ،1ّالباقال ني 

 م.1986ه،1406ّ،ّلبنان،ّدارّالفكر،ّبيروت

،ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالغفور3ّطالجوهري,ّأبوّنصرّإسماعيلّبنّحم اد,ّتاجّالل غةّوصحاحّالعربي ة،ّ -4

 عط ار،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّ)د.ّت(.

 م.1970ّّ،ّدارّالكتبّالحديثة،ّالقاهرة،1ّحجازي,ّمحم د،ّالوحدةّالموضوعي ةّفيّالقرآن،ّط -5

                                                 

1-ّّ ّابنّحجر،ّأحمدّبنّعلي  )ّت، ،ّتحقيق:ّعبدّالعزيزّبن852ّالعسقالني  هـ(،ّفتحّالباريّفيّشرحّصحيحّالبخاري 
 .2254،ّرقم293ّ،ّص8ّم،ّج2001،ّدارّمصرّللط باعة،ّالقاهرة،1ّباز،ّومحم دّفؤادّعبدّالباقي،ّط
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)ّتّابنّحجر،ّأحمدّبنّ -6 ّالعسقالني  ،ّلمحم دّبن852ّعلي  هـ(،ّفتحّالباريّفيّشرحّصحيحّالبخاري 

،ّتحقيق:ّعبدّالعزيزّبنّباز،ّومحم دّفؤادّعبدّالباقي،ّط ،ّدارّمصر1ّإسماعيلّأبوّعبدّهللاّالبخاري 

 م.2001للط باعة،ّالقاهرة،ّ

،ّصالح،ّالبيانّفيّإعجازّالقرآن،ّط -7 ،ّ،ّدارّعم ار،ّعم ان،ّاألرد2الخالدي   م.1991ن 

ّط -8 ّالقرآن، ّمع ّللت عامل ّمفاتيح ّصالح، ، 1ّالخالدي  ، ّاألردن  رقاء، ّالز  ّالمنار، ّمكتبة ه،1406ّ،

 م.1985

ّط -9 ّوالحديث، ّالت ـفسير ّفي ّاإلسرائيلي ات ّحسين، ي د ّالس  ّمحم د ّدمشق،2ّالذ هبي، ّاإليمان، ّدار ،

 م.1985ه،1405ّ

،ّمحم دّابنّأبيّبكرّبنّعبدّالقادرّالر اّزّ -10 حاح،ّمكتبةّلبنان،ّبيروت،ّلبنان،ّالر ازي  ،ّمختارّالص  ي 

 م.1985

)ّد.ّط(،ّدارّّالزبيدي،ّمحمدّمرتضى،ّشرحّالقاموسّالمسمىّتاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموس، -11

 .ه1306مكتبةّالحياة,ّبيروت،ّ

عود،ّّ -12 ليمّإلىّمزاياّالكتابّ،ّمحم دّبنّمحم دّبنّمصطفىّالعماديّ أبوّالس  الكريم،ّإرشادّالعقلّالس 

عود،المشهورّب ،ّبيروت،)ّد.ّت(9مّتفسيرّأبيّالس   .،ّّدارّإحياءّالت راثّالعربي 

،ّعددّّ -13 ةّفيّالقرآنّالكريم"،ّمجلةّالعربي  م،1976ّ،ّمارس/208ّشحاتة،ّعبدّهللاّمحمود،"ّالقص 

فحاتّ  .40-36الص 

الح،ّصبحي،ّمباحثّفيّعلومّالقرآن،ّط -14  م.1981،ّدارّالعلمّللماليين،ّبيروت،ّلبنان،13ّالص 

لسلةّالقرآني ة،ّط -15 ّإيحاؤهّونفحاته،ّالس  دارّالفرقان،ّعم ان،ّّ،1عب اس،ّفضلّحسن،ّالقصصّالقرآني 

ّ،  م.1987ه،1407ّاألردن 
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عبدّالباقي،ّمحم دّفؤاد،ّالمعجمّالمفهرسّأللفاظّالقرآنّالكريم،)ّد.ّط(،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّلبنان،ّ -16

 م.1987ه،1407ّ

ّفيّالقرآن،ّط -17 روق،ّبيروتّوالقاهرة،8ّقطب،ّسي د،ّالت صويرّالفن ي   م.1983ه،1403ّ،ّدارّالش 

عودي ة،)ّد.ّت(.12القرآن،ّطّقطب،ّسي د،ّفيّظالل -18 ة،ّالس   ،ّدارّالعلمّللط باعةّوالن شر،ّجد 

روق،ّبيروتّوالقاهرة،2ّقطب،ّمحم د،ّدراساتّقرآني ة،ّط -19  .246م،ّص1980ه،1400ّ،ّدارّالش 

ّط -20 ّالقرآن، ّعلوم ّفي ّمباحث ّمن اع، 14ّالقط ان، ّلبنان، ّبيروت، ّالر سالة، سة ّمؤس  ه،1403ّ،

 م.1983

،ّتفسيرّابنّكثير،)ّد.ّط(،ّ،ّعمادّالدّ ابنّكثير -21 ينّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّعمرّبنّكثيرّالد مشقي 

 م.2002ه،1422ّدارّطيبة،ّ

،ّمختصرّتفسيرّابنّكثير،ّتصحيحّ -22 ينّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّكثيرّالد مشقي  ابنّكثير،ّعمادّالد 

،ّط ابوني  ،ّبيروت،ّلبنا1وتنقيح:ّمحم دّعليّالص   ن،)ّد.ّت(.،ّدارّإحياءّالت راثّالعربي 

ّط -23 ّالر اهن، ّالعصر ّفي ّالت فسير ّات جاهات ّالمجيد، ّعبد ّاإلسالمي ة،3ّالمحتسب، ّالن هضة ّمكتبة ،

ّ،  م.1982ه،1402ّعم ان،ّاألردن 

24- ّ ّمصطفى، ّأحمد ّالمراغي،المراغي، ّوأوالدهّّتفسير ّالحلبي  ّالبابي ّمصطفى ّومطبعة ّمكتبة شركة

 .م1946ّ-هـ1ّ،1365بمصر،ّط

،ّدارّإحياء1ّمصطفى،ّإبراهيمّوآخرون،ّالمعجمّالوسيط،ّأشرفّعلىّطبعهّعبدّالسالمّهارون،ّط -25

 بيروت،ّ)د.ّت(.ّالتراثّالعربي،

ّمكّر -26 ّبن ّمحم د ّمنظور، ّت،ّابن ( ّاألنصاري  ّمنظور ّابن ين ّالد  ّجمال ّالفضل، ّأبو ، ّعلي  ّبن م

 .هـ1414،ّدارّصادر،ّبيروت،3ّ،ّطلسانّالعربه(،711ّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A
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مانّفيّتشبيهاتّالقرآن،485ّابنّناقيا،ّأبوّالقاسمّعبدّهللاّبنّمحم دّبنّالحسين،)ّت،ّ -27 ه(،ّالج 

ّ ّط(، ّد. اية،) ّومحم دّرضوانّالد  ّعدنانّمحم دّزرزور، ّاألوقافّوالشؤونّتحقيق: منشوراتّوزارة

،)ّد.ّت(.  اإلسالمية،ّالكويت،ّسلسلةّإحياءّالت راثّاإلسالمي 

ة،ّط -28 ّالقص   ّم.1996،ّدارّصادر،ّبيروت،1ّنجم،ّمحم د:ّفن 

ور"،ّمعّالقرآنّالكريم،ّ -29 ةّالقرآني ةّفيّقصارّالس  ،"ّبالغةّالقص  نوفل،ّيوسف،ّمجلةّالوعيّاإلسالمي 

 .45ّ-40م،ّص1989ه،301ّ،1410ّعددّ
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 في القرآن الكريم دالالت ألفا  القرار

 

 داس محم  وجدان صالح عب   كتورةالد  

 األستاذ المساعد جامعة الكوفة 

 ة اآلدابكلي  

 ةغة العربي  قسم الل  

ّ

 ص: الملخ  

ّمبيرّالظّّّّّ ّالفضل،ّسابغّالنعم،ّمحييّالعقولّوالقلوب، ّينلماالحمدّهللّمتمم ّمنيرّالفلك، والصالةّ،

ّوالسالمّعلىّخاتمّالنبيين،ّالمبعوثّرحمةّللعالمين،ّوعلىّآلهّالطيبينّالطاهرين،ّوأصحابهّالمنتجبين.

ّوقانونّالسماءّألهلّاألرض،ّّّّّّّ ّدستورّالخالقّالمنزلّإلصالحّالمخلوق، ّالقرآنّالعظيم، كتابّهللا،

ّوتعاليمهّوقصصه.ّسالميّلصالحهّوترميمهّبأحكامههدايةّورحمة,ّووسيلةّالمجتمعّاإل

ناّبهّمنّأحداثّئّ نٌصّمكتنزّبالدالالتّالتيّتحملّفيّطياتهاّالحكمّوالعدلّوالنورّمنّخاللّماّتنبِّّّّّّ

ّ.األلبابألصحابّّوعبراّ ّليكونّدروساّ ّ؛ممّالسابقةجرتّعلىّاأل

ّومنّجملتها)ّّّّّ ّالمنطلقّعالجّالقرآنّمسائلّعدة يرّموضعّرّالقرآنّفيّغعبّ ّإذّ،القرار(ّومنّهذا

ّلىّالقارئّالمتمعنّفيّآياتّالذكرّالحكيم.إهاّفيّتوصيلّماهيتهّوحقيقتهّوبمعانّمختلفةّيصبّجلّ 

ّبدايةّأنّأدرسّاللفظ)ّّّّ فيّالقرآنّالكريم,ّولكنّلماّتفحصتّّتخذهّعندّالنساءّحصراّ أقرر(ّّوّوكنتّأودُّ

تتبعهّفيّكتبّاللغةّوالتفسيرّلكيّأصلّاللغويّلهّّوبحثّفيّاألأاآلياتّالتيّوردّفيهاّاللفظّقررتّأنّ

ّ.لمامّأوسعّوأكثرّشموالّ يكونّاإل
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عدة,ّوعليهّفقدّقمتّبدراسةّّيَّ(ّنجدّأنهّيأخذّمعانقرّ ّاللغويّفيّالمعاجمّللفظ)ّاألصلّأخذناّوإذاّّّّّ

نهّقدّتوزعّفيّالقرآنّعلىّأفيّاآلياتّالتيّوردّفيها,ّوكيفّّوتتبعّمعانيه،ّومنّثمّبحثهّداللياّ ّاللفظّلغوياّ 

ّحسب.فالّتكادّتقفّعندّاالستقرارّوالثباتّّ،كثيرةّمعانٍّ

 قرر في اللغة     

َّقراّّّّّ ّبالمكان،ّبالكسر،َّأَقرُّ ،ّبالضم:ّالَقرارّفيّالمكان،ّتقولَّقِرْرت  ّالق ر  َّأيضا ،ّبالفتح،َّأِقرُّ را ّوَقَرْرت 

ّ ،َّقرارا ّوق رورا ّوَقر ا ّوَتْقرارة ّوَتِقرَّة،ّواأَلخيرةّشاذة؛ّواْسَتَقرَّ ّوَيَقرُّ ّبالمكانَّيِقرُّ ّواْقَترَّهّفيهّقرارا ّوق رورا ،ّوَقرَّ وَتقارَّ

ّفيّمكانهّفاستقرَّّ ّوَأَقرَّه ره ّفيّمكا،ّوعليهّوَقرَّ َّيَتقارُّ ّيستقرّ وفالنّما :ّساكٌن،ّوماّّ،نهَّأيّما وفالنّقارٌّ

واّالصالَة،ّهوّمنّالَقراِرّالّمنّالَوقاِر،ّومعناهّالسكون،َّأي ّفيّمكانه,ّوقارُّ اسكنواّفيهاّوالّتتحر كواّ:َّيَتَقارُّ

ٌل،ّمنّالَقرار ّ.(1)والَّتْعَبث وا،ّوهوَّتَفاع 

ّاإِلنسانّبالشيء:ّجعل هّفيّّّّّّ ّعندهّالخبرّحتىّاْسَتَقرّ وَتْقِرير  ْرت  ورّمنّالنساء:ّالتيّ،َّقراره؛ّوَقرَّ والَقر 

يَبة،ّوالقَّ ّمنّالرِ  ّوتسكنّوالَّتْنِفر  َقبِ َلّوالم راِوَد؛ّعنّاللحياني،ّكَأنهاَّتِقرُّ ّالم  ّبهاّالَّتر د  ّلماّي ْصَنع  :َّتِقر  ْرَقر 

،ّوقيل:ّالمستويّاأَلملسّالذيّالّشيء ّفيهّالماء،ّفيهّالقاع ّاأَلْمَلس  :ّماَّقرَّ ّوالَقرارة ّّ،والَقرارةّوالَقرار  والَقرار 

،ّوقيل:ّهوّالقاع ّالمستدير،ّوقالَّأبوّحنيفة:ّالَقرارةّكلّمطمئنّاندفعِّإليهّ منّاأَلرض:ّالمطمئنّالمستقر 

هولةٌّ ّفيه،ّقال:ّوهيّمنّمكارمّاأَلرضِّإذاّكانتّس  ّ.(2)الماءّفاستَقر 

ّالمطّّّّّ ّالماءّالَقرارة  ،ّويقال:ّالَقرارّم ْسَتَقرُّ ّالَقرار  ّفيهّماءّالمطر،ّوجمعها مئنّمنّاأَلرضّوماّيستقر 

ّاأَلرضّالملساءّّ،فيّالروضة ّوالَقْرَقرة ّالمستدير، ّالقاع  ّوالَقرارة ّالماء، ّفيه ّالحوضّالكبيرّيجمع والَمَقرَّة 

ّواسعٍة،ّفِإذاّاتسعتّغلبّعليهاّاسمّالتذكيرّفقالّو ّ.(3)اَّقْرَقرٌّليستّبِجدِ 

                                                 

،ّدارّصادر،3ّقرر(,ّطمحمدّبنّمكرمّاإلفريقيّالمصريّجمالّالدينّأبوّالفضل,ّلسانّالعرب)ّمادةّّابنّمنظور,ّ-1
ّم.2010بيروت,ّ

ّالمصدرّالسابق.ّ-2
 المصدرّالسابق.ّ-3
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ّوليلٌةّّّّّّ قةِّإليهّفَقرَّْتّونامت,ّويوٌمَّقرٌّ وللحزنّدمعةّحارة،ّوقيل:ّهوّمنّالَقراِر،َّأيّرَأتّماّكانتّمتشو 

،ّأيّ ٍةّتصيبهن:ّصابْتِّبق رٍ  ,ّومنهّقولهمّعندِّشدَّ ّأيضا :ّالَقرار  ّبالضم:ّالبرد،ّّوالق رُّ َقرٌَّة،ّأيّباردة,ّوالق رُّ

ّ.(1)الشدةّفيّقرارها،ّوربَّماّقالوا:ّوقعتِّبق ر ٍّصارتّ

ّوالّّّّّّ ّحتىَّتْبر َد ّويقال: ِّإلىّمنّهوّفوقه، ّفالَّتْطَمَح ّحتىَّتَقرَّ ّأَعطاه ّوقيل: ّعيَنهّوبعينه، ّهللا  وَأَقرَّ

ور،ّوهوّالدمعّالباردّيخرجّمعّالفرح،ّوقيل:ّه َّقرَّتّعين هّمْأخوذّمنّالَقر  وّمنَّتْسَخَن،ّوقالّبعضهم:

وء ،ّوقالّاأَلصمعي:َّأبردّهللا َّدْمَعَتهّأَلنَّدْمَعةّالسرورّباردة الَقراِر،ّوهوّاله د 
(2).ّ

ّهللا ّعينكَّأيّصادفتّماّيرضيكّّّّّّ َّأَقرَّ ور،ّوهوّالماءّالبارد،ّوقيل: ّهللاّعينه:ّمشتقّمنّالَقر  وَأَقرَّ

ّهللاّعينه:ّأيّ ّعينكّمنّالنظرِّإلىّغيره،ّوأقر  ّعين هّفالّتطَمَحّإلىّمنّهوّفوقهّفتقر  أعطاهّحتىَّتِقرَّ

ّوالمعنىّصادفّ َّأنامّهللاّعينه، ّهللاّعينه َّأقرَّ َّأبوّطالب: ّوقال ّالقولّواختاره، ّالعباسّهذا ورضيَّأبو

واّبماَّأرادوا ّبهّمواليكّالع يوناَّأيّنامتّعيونهمّلماَّظِفر  ّ.(3)سرورا ّيذهبّسهرهّفينام؛ّوَأنشد:َّأَقرَّ

وفيّحديثّاالستسقاء:ّّ-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-وقرَأَّأبوّهريرة:ّمنّق رَّاِتّأَْعي ن،ّورواهّعنّالنبيّّّّّ

ّبذلكّوَفِرَح،ّقال:ّوحقيقتهَّأْبَرَدّهللا َّدْمَعَةّعينيهّأَلنّدمعةّالفرحّباردة،ّوقيل:ّ رَّ لوّرآكّلَقرَّْتّعيناهَّأيَّلس 

ّهللاّعينكَّأيَّبلََّغكّأ مّْ ّالعينَّأَقرَّ َنَّعْين كّفالَّتْسَتْشِرَفِّإلىّغيره؛ّورجلَّقِرير  كّوَتْسك  ِنيَّتكّحتىَّتْرَضىَّنْفس 

ّفيّالموضعّمثلها ّوَقِرْرت  َّأِقرُّ ّوَقَرْرت  ّبهّعينا ّفَأناَّأَقرُّ ّّ.(4)وَقِرْرت 

وّّ-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-وفيّالحديث:َّأنّالنبيّّّّّ بالنساء:ِّرْفقا ّبالَقوارير؛ّقالّأَلْنَجشَةّوهوَّيْحد 

بالقواريرّالنساء،ّشبههنّبالقواريرّلضعفّعزائمهنّوقلةّدوامهنّعلىّّ-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-َأراد
                                                 

هـ(,ّالصحاحّفيّاللغة,ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالغفورّعطار,393ّالجوهري,ّأبوّنصرّإسماعيلّبنّحمادّالفارابي)ّت،ّّ-1
ّم.1987ّ-هـ4ّ،1407دارّالعلمّللماليين،ّبيروت,ّ)ّمادةّقرر(،ّط

2-ّّ ّمحمد ّآبادي, ّالرسالة,ّّالفيروز ّمؤسسة ّالعرقسوسي, ّنعيم ّمحمد ّالمحقق: ّالقاموسّالمحيط, ّالدين, ّيعقوبّمجد بن
 م,ّ)ّمادةّقرر(.2005ّ-1426

الرازي,ّأبوّالحسينّبنّفارسّبنّزكريا,ّمعجمّمقاييسّاللغة,ّتحقيقّوضبط:ّعبدّالسالمّهارون,ّدارّالفكرّللطباعةّّ-3
 م.1979ّ-هـ1399ّوالنشرّوالتوزيع,

 السابق.المصدرّّ-4
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ّويرتجزّ ّيحدوّبهنِّركاَبه نَّ ّالكسرّوالّتقبلّالَجْبَر،ّوكانَّأْنَجَشة  ّمنّالزُّجاجّي ْسِرعِّإليها العهد،ّوالقوارير 

وراءهن،ّفلمّي ْؤَمْنَّأنّيصيبهنّماّيسمعنّمنّرقيقّالشعرّفيهنَّأوَّيَقَعّفيّقلوبهنّّبنسيبّالشعرّوالرجز

دائهِّحذاَرَّصْبَوِتهنِّإلىّغيرّالجميل،ّوقيل:َّأرادَّأنّاإِلبلِّإذاّ داؤه،ّفَأمرَّأنجَشَةّبالكفّعنّنشيدهّوح  ح 

داءَّأسرعتّفيّالمشيّواشتدتّفَأزعجتّالراكَبّفَأتعبتهّفنها هّعنّذلكّأَلنّالنساءّيضعفنّعنّسمعتّالح 

ّ.(1) وواحدة ّالقوارير:ّقارورٌة،ّسميتّبهاّالستقرارّالشرابّفيهاّشدةّالحركة،

ّفيّالمكان:ّاالستقرارّفيهّّّّّ ّأيضا ّبالفتحّّ،والَقرار  َّقرارا ،ّوَقَرْرت  ّبالمكان،ّبالكسر،ّأَقرُّ تقولّمنه:َّقِرْرت 

َّقرارا ّوق رورا ، ّبهّعينا ّق رَّة ّوق رورا ّفيهماّأِقرُّ ّبهّعينا ّوَقِرْرت  ّّ،وَقَرْرت  ّالعين،ّوقدّقرَّتّعينهَّتِقرُّ ورجٌلّقرير 

نتّْ :ّنقيضّسخ  ّ.(2)وَتَقرُّ

ّّّّّّ ّهللاّعيَنه، ّفوقهوأَقرَّ ّهو ّمن ّإلى ّتطمح ّفال َّتَقرَّ ّحتَّى ّتسخنّ،أيّأعطاه ّوال ّتبرد ّحتَّى ّ،ويقال:

ّمعهّوسكنّ،فللسرورّدمعٌةّباردة،ّوللحزنّدمعةّحارَّةٌّ واّالصالَة"،ّّوفيّالحديث:"،ّوقارَّهّّم قارَّة ،ّأيَّقرَّ قارُّ

ّاإلنسانّبالشيء:ّحملهّعلىّاإلقّرّ،وهوّمنّالَقراِرّالّمنّالوقار ّالشيء:ّجعلهّفيّّ،اِرّبهوتقرير  وتقرير 

ّعندهّالخبَرّحتَّىّاْسَتَقرَّّ ْرت  ّفيّمكانه،ّأيّماّيستقرُّّ،َّقراِرِه،ّوَقرَّ ّ،ّوفالٌنّماَّيَتقارُّ ّوالَقَراَرة :ّماّق رَّ والَقَرار 

أِنّأوّالنََّقدِّ اِنّبالضَّ ّمنّاألرِض،ّوالَغَنم ،ّأوّي َخصَّ َّّللا  ّ،ّفيه،ّوالم ْطَمِئنُّ ّ.(3)َعْيَنه ّوِبَعْيِنهِّوأَقرَّ

جاءّبمعنىّالثباتّوالسكونّوالهدوءّقدّفّ،بداّواضحاّأنّالقرارّقدّاتخذّدالالتّعدةّفيّمعاجمّاللغةّّّّّ

ّ،ّوالفرحّوالسرور نهّيدلّعلىّالنغمةّالموسيقيةّالمتكررةّفيّأوكذلكّالمكانّالذيّيستقرّفيهّالماء،ّكما

ّ.(4)الموسيقيآخرّكلّجزءّمنّأجزاءّاللحنّ

                                                 

ّلسانّالعرب،ّ)ّمادةّقرر(,ّوالقاموسّالمحيط.ّ-1
 .1795م,ّص2008ّّّ-هـ1ّ،1429أحمدّمختارّعبدّالحميدّعمر،ّمعجمّاللغةّالعربيةّالمعاصرة,ّعالمّالكتب,ّطّ-2
 .1795لسانّالعرب,ّومعجمّاللغةّالعربيةّالمعاصرة،ّّ-3
 .1977معجمّاللغةّالعربيةّالمعاصرة،ّّ-4
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الهائجّسكنّوهدأّواطمأن,ّّوقرارةّنفسهّدخيلتها,ّوقرارةّالنفسّعمقها،ّوقرارةّالبحرّعمقّغوره,ّوقرّ ّّّّّ

ّ.(1)الرأيّصحّالعزمّعليهّواستقرّوثبتّومكثّوقرّ 

 دالالت القرار في القرآن الكريم

آخرّغيرّالذيّوجدناهّفيّاللغة،ّفالقرآنّالكريمّّنهاّتأخذّمنحىّ إأماّداللةّالقرارّفيّالقرآنّالكريمّفّّّّّ

عدة،ّولكيّيكونّالعملّمنظماّفقدّقمتّبجمعّاآلياتّّأمورّإلىعالجّاللفظةّوجاءّبمدلوالتّكثيرةّتشيرّ

وتوضيحهاّضمنّسياقّاآليةّّ،العلماءّإليهالتفسيرّالذيّأشارّّوفق(ّبداللةّمعينة,ّقرّ ّالتيّيردّفيهاّلفظ)

نّتفسيرهّعلىّالمكانّوضعتهّفيّحيزّواحدّألّآلياتّالتيّوردّفيهاّلفظّالقرارّداالّ الكريمة,ّبمعنىّأنّا

درجتهاّضمنّاآلياتّالتيّأخرّفقدّآجاءتّاللفظةّبمعنىّّإذاوأماّّ،منّحيثّالمعنىّيكادّيكونّمتشابهاّ 

ّتناظرهاّفيّالقرآنّالكريم.

ماّجاءّبهّمنّّوفقيمكنناّتقسيمّاللفظّّّللقرارّلماّوردّفيّالقرآنّالكريمّمنّمعانٍّّومنّهناّووفقاّ ّّّّّ

ّلىّماّيأتي:إدالالتّ

 المكان( األول: بمعنى)

ّّ(2)﴾َوَجَعْلَناّاْبَنَّمْرَيَمَّوأ مَّه ّآَية َّوآَوْيَناه َماِّإَلٰىَّرْبَوٍةَّذاِتَّقَراٍرَّوَمِعينٍّّ﴿:قالّتعالىّّّّّ واإِليواءّمنّاألويِ 

ثمّاستعملّفيّرجوعّاإِلنسانّإلىّمسكنهّومقره،ّوآواهّإلىّمكانّكذاّأيّجعلهّمسكنا ّلهّّ،وأصلهّالرجوع

وجعلناّعيسىّابنّمريمّوأ مهّمريمّ:ّوالمعنىّ،والربوةّالمكانّالمرتفعّالمستويّالواسع،ّوالمعينّالماءّالجارّي

ّ،ّوأسكن اهماّفيّمكانّمرتفعّمستوّوسيعّفيهّثمارّوماءّجارّ،آيةّدال ةّعلىّربوبيتنا والقرارّهوّالمستقر 

                                                 

ّمخّ-1 ّلبنان،ّابنّكثير, ّبيروت، ّدارّالقرآنّالكريم، ّعليّالصابوني، ّمحمد ّاختصارّوتحقيق( تصرّتفسيرّابنّكثير،)
 م.1981ّ-هـ7ّ،1402ط

 .50سورةّالمؤمنون،ّآيةّّ-2
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ّفيهاّساكنوها والمعين:ّّ،منّاألرضّالمستويةّالمنبسطة,ّذاتّثمارّوماء،ّيعنيّأنهّألجلّالثمار:ّيستقر 

ّ.(1)الماءّالظاهرّالجاريّعلىّوجهّاألرضّألجلّالمنفعة

الحيرةّوذاتّقرارّومعينّهيّالكوفة,ّوالمعينّالفرات,ّأوّهيّمدينةّوقدّذكرّالمفسرونّأنّالربوةّهيّّّّّّ

ّ.ّ(2)تخلوّمنّالضعفّدمشقّالشام،ّأوّمصر،ّويذكرّالمفسرونّأنّهذهّالرواياتّال

ّتعالىّّّّّ ّقوله ّبمعنىّالمكان ّلفظّالقرار ّفيها َّوَجَعَلّّ﴿:منّاآلياتّالتيّورد َّقَرارا  ّٱأَلْرَض َّجَعَل َأمَّن

،ّوالقرارّ(3)﴾نََّهارا َّوَجَعَلَّلَهاَّرَواِسَيَّوَجَعَلَّبْيَنّٱْلَبْحَرْيِنَّحاِجزا َّأِإلَـٌٰهّمََّعّٱهللَّبْلَّأْكَثر ه ْمّاَلَّيْعَلم ّوِخاَلَلَهآَّأنّْ

ّفاعلّ ّوالمعنىّأنهّأبمعنىّاسم ّبينّالشيئين, ّوالخاللّجمعّخالّبفتحتينّوهوّالرجة يّالقارّالمستقر,

ّ.(5)،ّأيّدحاهاّوسواهاّلالستقرارّعليها(4)الّتميدّبكمّسبحانهّجعلّاألرضّمستقرة

ّّّّّّ ّتعالى:﴿ ِّبَنـاءوقال َماء َّوٱلسَّ َّقـَرارا  ّٱأَلْرَض َّلك ـم  َّجَعـَل ّٱلَِّذى ّيستقرّ(6)﴾ٱّلِلَّ  ّالذي ّالمستقر ّوالقرار ،

ّ ّومنه ّالقبة ّقيل ّما ّعلى ّوالبناء ّ ّنعمةّأعليه، ّهللاّتعالى ّويذكر ّعليهم, ّالقبابّالمضروبة ّالعرب بنية

ّ.(7)نسانّعلىّاألرضّوتحتّالسماءاستقرارّاإل

ّفالقرارّهوّالمنزلّوالمستقرّفّرضّمستقراّ بمعنىّأنهّجعلّلكمّاألّّّّّ يّلكمّفيّحياتكمّوبعدّالموت،

ّحالّالحياةّوبعدّالموت.

                                                 

هـ(،ّالكشافّفيّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويل,ّوفي538ّّ-467الزمخشريّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمرّالخوارزمي)ّّ-1
حاشيتهّكتابّاالنتصافّفيماّتضمنهّالكشافّمنّاالعتزالّلإلمامّناصرّالدينّأحمدّبنّمحمدّبنّالمنيرّاإلسكندريّ

ّ.3ّ/193،ّج2م,ّط2001لتاريخّالعربي,ّبيروت،ّلبنان,ّهـ(,ّدارّإحياءّالتراثّالعربي,ّمؤسسةّا683المالكي)ّت،ّ
2-ّّ ّالقرآن، ّالميزانّفيّتفسير ّحسين, ّمحمد ّالسيد ّط18/36ّالطبطبائي, ،1ّ ّاألعلىّللمطبوعات,1997ّ، ّمؤسسة م,

 .3/192بيروت،ّلبنان,ّوالكشاف،ّ
 .60سورةّالنمل،ّآيةّّ-3
 .15/382الميزانّفيّتفسيرّالقرآن،ّّ-4
ّ.3/381الكشاف،ّّّ-5
 .64سورةّغافر،ّآيةّّ-6
 .17/345الميزانّفيّتفسيرّالقرآن،ّّ-7
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ّاْلَقَرارِّّ﴿:وقالّتعالىّّّّّ ِّهَيَّدار  ّاآْلَِخَرَة َّمَتاٌعَّوِإنَّ ْنَيا ّالدُّ ّاْلَحَياة  َّهِذِه ِّإنََّما َّقْوِم ارّّ،(1)﴾َيا ّالدَّ َيق ول:َّوِإنَّ

َّفاْعمَّ َّفَلَها َّيق ول: َّعْنك ْم، ول َّتز  َّواَل َّتم وت وَن َّفاَل ِّفيَها وَن َّتْسَتِقرُّ ّالَِّتي ّاْلَقَرار َّدار َّوِهَي َّوِإيَّاَهاّاآْلِخَرة، ل وا،

ْنَياَّمَتاعّ﴿َيق ول:ّ،وِاْسَتَقرَّْتّاْلَجنَّةِّبَأْهِلَها،َّواْسَتَقرَّْتّالنَّارِّبَأْهِلَهاّ،َفاْطل ب وا َيق ولِّلَقْوِمِه:ّّ﴾ِإنََّماَّهِذِهّاْلَحَياةّالدُّ

َّمَتاعَّتْسَتْمِتع وَنِّبَهاّإِّ ارِّإالَّ َلْتَّلك ْمِّفيَّهِذِهّالدَّ ْنَياّاْلَعاِجَلةّالَِّتيّع جِ  َلىَّأَجلَّأْنت ْمَّباِلغ وه ،ّث مََّّماَّهِذِهّاْلَحَياةّالدُّ

ولّ ارّاآْلِخَرة،َّّوِهَيَّدارّاْلَقَرارّالَِّتيَّتْسَتِقرَُّّتم وت وَنَّوَتز  ّالدَّ ّاآْلِخَرةِّهَيَّدارّاْلَقَرار{َّيق ول:َّوِإنَّ وَنَّعْنك ْم}َّوِإنَّ

َّفاْطل ب وا َّفاْعَمل وا،َّوِإيَّاَها َّفَلَها ولَّعْنك ْم،َّيق ول: َّتز  َّواَل َّفاَلَّتم وت وَن ﴾ّأيّوإنّاآلخرةّهيّدارّالقرارّ﴿،ِفيَها

ّ.(2)ومرادهّبالدارّاآلخرةّالجنةّوالنارّألنهماّالّيفنيانّ،االستقرارّوالخلود

ّأنّنعملّلهاّّّّّّ ْكنىّغيرها،ّوالّب دَّ هذهّتلفتناّإلىّأنّاإلنسانّفيّّ،المستقرّالتيّالّعدوَلّعنها،ّوالّس 

ّلهّأنّيخدمّغاية،ّوي شترطّفيّالغايةّالتيّتخدمّأالَّ ّيكونّبعدهاّغايةّأخرى،ّفإْنّأحداثّالحياةّمعهّالّب دَّ

لةّللغاية،ّفالشيءّماّدامّلهَّبْعدّفليسّبغاية،ّكانّبعدهاّغايٌةّأخرىّفليسْتّبغاية،ّبلّهيّمرحلةّم وصِ ّ

مجردّمتاعّليستّّالغايةّهيّالتيّليسّلهاَّبْعد،ّلذلكّيقولّلهمّالرجلّالمؤمن:ّإنّالدنياّكلهاّبماّفيها

ّ.(3)اآلخرةّغاية،ّإنماّالغايةّالحقيقيةّهي

وقدّأبانّالزمخشريّعنّالمعنىّمنّخاللّتوضيحهّلداللةّالقرارّبتتبعهّاآلياتّالسابقةّوالالحقةّفيّّّّّّ

َشـادِّّ،النص ـْمَّسِبيـَلّٱلرَّ فأجملّلهم،ّثمّفسرّفافتتحّّ﴾أيّأنهّاستشفّالمعنىّمنّسياقّالنصّقال:﴿ّأَْهِدك 

ّاإلخالدّإليهاّ ّكله،ّومنهّيتشعبّجميعّماّيؤديّإلىّسخطّبذمّالدنياّوتصغيرّشأنها؛ّألن  هوّأصلّالشر 

،ّىّبتعظيمّاآلخرةّواالطالعّعلىّحقيقتها،ّوأنهاّهيّالوطنّوالمستقرّ وثنّ ّ،هللاّويجلبّالشقاوةّفيّالعاقبة

ّبينّ ّوازن ّثم ّيزلف، ّلما ّوينشط ّيتلف ّعما ّليثبط ّمنهما، ّكل ّوعاقبة ّوحسنها ّسيئها ّاألعمال وذكر

                                                 

ّ.39سورةّغافر،ّآيةّّ-1
هـ(,ّمحمدّبنّجريرّبنّيزيدّبنّكثيرّبنّغالبّاآلملي،ّجامعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآن310ّبوّجعفرّالطبري)ّت،ّأّ-2

 .20ّ،434م,ّج2000ّ-هـ1ّ،1420للطبري,ّالمحقق:ّأحمدّمحمدّشاكر,ّمؤسسةّالرسالةّ,ّط
ّالمصدرّالسابق.ّ-3
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إلىّدينّهللاّالذيّثمرتهّالنجاة،ّودعوتهمّإلىّاتخاذّاألندادّالذيّعاقبتهّالنار،ّوحذر،ّالدعوتين:ّدعوتهّ

ّوعبرةّ ّعليهم ّحجة ّوجعله ّفرعون، ّآل ّمن ّاستثناه ّهللا ّأن ّجرم ّال ّواحتشد، ّذلك ّفي ّواجتهد وأنذر،

وْاَّوَحاَقِّبآِلّفِّ وءّٱْلَعَذابِّللمعتبرين،ّوهوّقولهّتعالى:﴿َّفوَقاه ّٱّلِلَّ َّسي َئاِتَّماَّمَكـر  وفيّهذاّأيضا ّ﴾ّْرَعْوَنّس 

ّماّّ،والرشادّنقيضّالغيّ،دليلّبي نّعلىّأنّالرجلّكانّمنّآلّفرعوّن وفيهّتعريضّشبيهّبالتصريحّأن 

ّ.(1)عليهّفرعونّوقومهّهوّسبيلّالغي

ّأنإلىّّوالقرارّهناّيدلّعلىّالتهيئةّواالستقرارّفيّالمكان،ّمنّحيثّاألمنّّوالعيشّواالستمرارّفيهّّّّّّ

ّيشاءّهللاّسبحانهّوتعالى.

ّتعالىّّّّّ ِّلَقْوٍمّّ﴿:وقال ّاآْلََياِت ْلَنا َّفصَّ َّقْد َّوم ْسَتْوَدٌع َّفم ْسَتَقرٌّ َّواِحَدٍة َّنْفٍس ِّمْن َّأْنَشَأك ْم ّالَِّذي َوه َو

ّالعزيزّ،(2)﴾َيْفَقه ونَّ ّكتابه ِّفيّّ﴿:وكذلكّقالّفيّمحكم َّدابٍَّة ِّمْن َّوَيْعَلم َّوَما ِّرْزق َها ِ َّعَلىَّّللاَّ اأْلَْرِضِّإالَّ

ِّفيِّكَتاٍبّم ِبينٍّ لٌّ ّ.(3)﴾م ْسَتَقرََّهاَّوم ْسَتْوَدَعَهاّك 

ّاإلّّّّّ ّمستقر ّهي ّاألرضّالتي ّهو ّاألنعام ّسورة ّفي ّاألوالمستقر ّفهو ّالمستودع ّأما صالبّنسان,

,ّقرّكانّالمستودعّاسمّمكانّمثلهّأوّمصدراّ ومنّفتحّقافّالمستّ,(4)مكانّمنّلمّيولدّبعدّأيّواألرحام

,ّوالمستودعّاسمّمفعول,ّوالمعنىّفلكمّمستقرّفيّالرحمّومستودعّفيّالصلب,ّأوّومنّكسرهاّكانّفاعالّ 

ّ.(5)رضّومستودعّتحتهامستقرّفوقّاأل

فهوّتعالىّّ،ولنّتبقىّبغيرّرزّقّ،رضّعلىّهللاّرزقهانّكلّدابةّمنّدوابّاألإأماّفيّسورةّهودّفّّّّّ

ّ ّخبيرّبحالها ّوكالصدفّفيماّإفّ،كانتّأينماعليم ّكالحوتّفيّالماء نّكانتّفيّمستقرّالّتخرجّمنه

وهيّفيّمستودعّستتركهّّّ،نّكانتّخارجةّمنّمستقرهاإرزقهاّهناكّّوّاألرض،وقعتّواستقرتّفيهّمنّ
                                                 

ّ.4/172الكشاف،ّّ-1
 .98سورةّاألنعام،ّآيةّّ-2
 .6سورةّهود،ّآيةّّ-3
 .7/298تفسيرّالميزان،ّّ-4
 .2/48تفسيرّالكشاف،ّّ-5
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ّفيّالهواء ّكالطير ّالغاربّعنأّ،إلىّمستقرها ّكالمسافر ّأوطنهّو ّهناك، ّرزقها ّكالجنينّفيّالرحم ّ،و

الّإوكيفّالّوعليهّتعالىّرزقهاّوالّيصيبّالرزقّّ،هوّتعالىّعالمّبحالّكلّدابةّفيّاألرضّوبالجملة

ّ.(1)وّمعجلّأوّمستقرّأوّمستودعأالمرزوقّوخبرةّمنهّمماّحلّفيهّمنّمحلّدائمّ

ّتعالىاوقّّّّّ ّّ﴿:ل ّاْلَجنَِّة ﴾أْصَحاب  َّمِقيال  َّوَأْحَسن  ّم ْسَتَقرًّا َّخْيٌر َيْوَمِئٍذ
ّتعالىّ,(2) ِّفيَهاّّ﴿:وقوله َخاِلِديَن

َقامّ  َنْتّم ْسَتَقرًّاَّوم  ّ.(3)ا﴾َحس 

المستقرّوالمقيلّاسماّمكانّمنّاالستقرارّومعناهّظاهر،ّومنّالقيلولةّوهيّاالستراحةّفيّمنتصفّّّّّّ

(ّّمنسلخانّأحسنّخير(ّو)ّال،ّعلىّماّقيلّوالجنةّالّنومّفيها،ّوكلمتا)ّأمالنهارّسواءّكانّمعهاّنومّ

اردّغيرّمنسلخّعنّمنّمعنىّالتفضيلّصفةّمشبهةّتدلّعلىّالتفضيلّبمادتهّالّبهيئتهّفيّمثلّهذهّالمّو

فقدّّ،واستحسنواّذلكّوالزمهّالنارّفيّاآلخرةّواإلجراموالعنايةّفيّذلكّأنهمّاختارواّالشركّّ،معنىّالتفضيل

حسنّحتىّعلىّالزمّقولهمّفعليهمّأنّيختاروهاّأفقوبلواّبأنّالجنةّوماّفيهاّخيرّّوّاثبتواّلهاّخيريةّوحسناّ 

ّ.(4)يّحالأعلىّّعلىّالكفرّاإليمانوأنّيختارواّّ،علىّالنار

أوقاتهمّمستقرينّيتجالسونّويتحادثون,ّأماّّأكثريقولّالزمخشريّالمستقرّالمكانّالذيّيكونونّفيهّّّّّّ

ّ ّيأوون ّالذي ّالمكان ّفهو ّأنّّإليهالمقيل ّكما ّومالمستهن, ّبمغازلتهن ّوالتمتع ّأزواجهم ّإلى لالسترواح

سميّمكانّدعتهمّواسترواحهمّإلىّالحورّمقيالّنماّإالمترفينّفيّالدنياّيعيشونّعلىّذلكّعلىّالترتيب،ّّو

رمزّإلىّماّيتميزّلهّمقيلهمّمنّحسنّالوجوهّومالحةّالصورّإلىّّ:األحسنعلىّطريقّالتشبيه,ّوفيّلفظّ

ّ.(5)غيرّذلكّمنّالتحاسينّوالزين

                                                 

ّ.2/310,ّوالكشاف،11/141ّتفسيرّالميزان،ّّ-1
 .24سورةّالفرقان،ّآيةّّ-2
 .76سورةّالفرقان،ّآيةّّ-3
 19/201تفسيرّالميزان،ّّ-4
 3/281الكشاف،ّّ-5
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ّمستقراّ ّّّّّ ّنجد ّأيضا ّالفرقان ّسورة ّّوفي ّالنار ّإألهل ّجل ّيقول ّذ ّّ﴿:عالهفي ّم ْسَتَقرًّاِّإنََّها َساَءْت

َوم َقام ا﴾
ّفي)(1) ّالضمير ّلجهنمّ, ّواإلّ،ساءت( ّاالستقرار ّمن ّمكان ّاسما ّوالمقام ّوالباقيّوالمستقر قامة

ّويجوزّأنّيكون)(2)ظاهر ّبمعنىّّ، ّأنّو)ّأحزنت،ساءت( ّضميرّاسم ّحالّمستقراّ ّوفيها تمييز،ّّأو(

ّ.ّ(3)ومترادفين،ّوأنّيكوناّمنّّكالمّهللاّوحكايةّلقولهمأنّيصحّأنّيكوناّمتداخلينّّوالتعليل

ْمَّأْنت ْمّّ﴿:وقدّذكرّسبحانهّوتعالىّالقرارّفيّموضعّآخرّحيثّقالّجلّوعالّّّّ َقال واَّبْلَّأْنت ْمّاَلَّمْرَحب اِّبك 

﴾ ْمت م وه َّلَناَّفِبْئَسّاْلَقَرار  َقدَّ
﴾َجَهنََّمّّ﴿:وقولهّتعالى،ّ(4) ّهيّجهنـمّّ,(5)َيْصَلْوَنَهاَّوِبْئَسّاْلَقَرار  وبئسّالـمستقر 

ّالبوارّيعنيّأنّتلكّالدارّهيّجهنمّّ،أيّالمقرّوهوّمصدرّسميّبهّ،لـمنّصالها ّتفسيرّلدار وهذا

ليهّهوّبئسهّمنّمكان,ّمنّإوهناّيدلّالقرارّعلىّالمكانّالذيّانتهواّ،ّ(6)يدخلونهاّوبئسّالقرارّقرارّالنار

ّهّأوصلهمّإلىّّاالستمرارّفيّالعذاب.حيثّأن

،ّوالقرارّالمكينّهناّهوّالمكانّالثابتّأيّأناّجعلناّ(7)فجعلناهّفيّقرارّمكين﴾ّ﴿:ومنهّقولهّتعالىّّّّّ

فيّمكانّحريزّمدةّمعلومةّفقدرناّجميعّماّيتعلقّبوجودكمّ،ّألمّنخلقكمّمنّماءّمهين﴾ّالماءّالمهين﴿

ّ.فقدرناّفنعمّالقادرون﴾ّواألحوالّفنعمّالمقدرون﴿منّالحوادثّوالصفاتّ

مكين(ّفإنهاّتعنيّالتمكنّمنّالشيء،ّيقولّصاحبّاللسان:ّوالَمِكنة ّالتمكن،ّتقولّالعربّإنّّوأما)ّّّّّ

ٍن،ّوقدَّمك َنَّمكاَنة ّفهوَّمِكيٌنّوالجمعّم َكناءّوَتَمكََّنَّكَمك نَّ بنيّفالنّلذوواَّمِكنٍةّمنّالسلطانّأيَّتمكُّ
(8).ّ

                                                 

 .66سورةّالفرقان،ّآيةّّ-1
 .19/239الميزان،ّّ-2
 .3/298الكشاف،ّّ-3
 .60سورةّص،ّآيةّّ-4
ّ.29سورةّإبراهيم،ّآيةّّ-5
ّطّ-6 ّبيروت, ّالمرتضى، ّدار ّالقرآن, ّتفسير ّفي ّالبيان ّمجمع ّالحسن, ّبن ّالفضل ّعلي ّأبو 1ّالطبرسي, م,2006ّ،

15/321ّ. 
ّ.21سورةّالمرسالت،ّآيةّّ-7
 لسانّالعرب)ّمادةّمكن(.ّ-8
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ّوالمهيأّّّّّّ ّالصالح ّالمكان ّبأنه ّالقرار ّوفسروا ّالرحم، ّهو ّالمكين ّالقرار ّأن ّعلى ّالمفسرون اتفق

ّوالثابتّفيّالمكانّبحيثّالّيقلعّمنّ ّالحريزّوالحصين، ّالمتمكنّوالشيء ّالمكينّفهو ّوأما لالستقرار،

الذيّجعلناهّمنّساللةّمنّطينّنطفةّيعنيّتعالىّذكرهّبقوله:ّثمّجعلناّاإلنسانّّمكانه،ّيقولّالطبري:"

ّبأنهّمكينّألنهّمكنّلذلكّ ّالمرأة،ّووصفه فيّقرارّمكينّوهوّحيثّاستقرتّفيهّنطفةّالرجلّمنّرحم

ّ.(1)وهيئّليستقرّفيهّإلىّبلوغّأمرهّالذيّجعلهّلهّقرارا "

ّوالّّّّّ ّوالمرأة، ّالرجل ّمن ّالماء ّقرار ّوهو ّفيّالرحم، ّيعنيّجمعناه ّابنّكثير:" ّلذلك،ّويقول ّمعٌد رحم

ّ.(2)حافظّلماّأودعّفيهّمنّالماء"

ّالمكانّّويقولّابنّعاشور:"ّّّّّ ّثبتّفيّمكانه،ّوقدّسميّبهّهنا ّإذا والقرارّفيّاألصل:ّمصدرّقر 

والمكين:ّالثابتّفيّالمكانّبحيثّالّيقلعّمنّمكانه،ّفمقتضىّالظاهرّأنّيوصفّبالمكينّالشيءّّ،نفسه

وقدّوقعّهناّوصفا ّلنفسّالمكانّالذيّاستقرتّفيهّالنطفة"،ّويقولّأيضا :ّالحالّفيّالمكانّالثابتّفيه،ّ

ّثبتّورسخ" ومنهمّمنّّ،"وَمكين:ّصفةّلقرار،ّأيّمكانّمتمكنّفيّذلكّفهوّفعيلّمنّمك نَّمكانة،ّإذا

ّوالّبرد"ّفسرّالقرارّالمكين:" هّفيّفجعلناّ﴿:وكذاّهوّاألمرّفيّقولهّتعالى،ّبأنهّفيّرحمّأ م هّالّيؤذيهَّحر 

الذيّّأمدهالستقرارهّفيهّإلىّبلوغّّهيِ ئذّمكنّفيهّالماءّبأنّإيعنيّالرحمّّوهوّهناّأيضاّ ّ,(3)قرارّمكين﴾

ّ.ّّ(4)جعلّله

                                                 

ّ.21/543جامعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآنّللطبري،ّالجزءّّ-1
ق:ّيقتحآنّالعظيم)ّتفسيرّابنّكثير(،ّابنّكثير,ّإسماعيلّبنّعمرّالقرشيّالدمشقيّأبوّالفداءّعمادّالدين،ّتفسيرّالقّرّ-2

ّ ّطيبة, ّدار ّالسور, ّعلى ّمفهرس ّالفهرسة، ّحالة ّالسالمة, ّمحمد ّبن ّإضافته،1999ّّ–ه1420سامي ّتاريخ م,
ّ.Archive،ّرابطّالتحميلّمنّموقع299ّّ/8م,ّج5/11/2008

 .13سورةّالمؤمنون،ّآيةّّ-3
ّ.7/131مجمعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآن,ّللطبرسي،ّّ-4
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ّاآليةّالكريمةّومنّالمفسرينّالمتأخرينّيقولّالشنقيطي:"ّّّّّ ّمَِّكيٍن﴾ّّ﴿:وقولهّتعالىّفيّهذه ِفيَّقَراٍر

ّ ّمكانّاالستقرار، ّالمتمكنالقرارّهنا: ّبحيثّالّيعرضّلهّّ:والمكين: ّفيّنفسه ّلتمكنه وصفّالقرارّبه

ّ.(1)اختالل،ّأوّلتمكنّمنّيحلّفيه"

فأماّتكرارّأفرادهّبعدّذلكّوتكاثرهمّفقدّّ،ويقولّسيدّقطب:"ّنشأّالجنسّاإلنسانيّمنّساللةّمنّطينّّّّّ

فيّرحمّامرأة،ّنقطةّمائيةّجرتّسنةّهللاّأنّيكونّعنّطريقّنقطةّمائيةّتخرجّمنّصلبّرجل،ّفتستقرّ

ّتستقر:﴿ ّفيّتلكّالنقطة، ّالكامنة ّالخاليا ّمنّعشراتّاأللوفّمن ّواحدة ّالّبلّخلية َّقَراٍرّّواحدة، ِفي

مَِّكيٍن﴾ّثابتةّفيّالرحمّالغائرةّبينّعظامّالحوض،ّالمحميةّبهاّمنّالتأثرّباهتزازاتّالجسم،ّومنّكثيرّ

اتّوتأثراتمماّيصيبّالظهرّوالبطنّمنّلكماتّوكدمات،ّّو ّ.(2) !"ّرج 

ّأينيومئذّّاإلنسانيقولّّبرقّالبصر،ّوخسفّالقمر،ّوجمعّالشمسّوالقمر،ّفإذاّ﴿:ومنهّقولهّتعالىّّّّّ

ّ.(3)﴾كالّالّوزرّإلىّربكّيومئذّالمستقرّ،المفر

ّوالشمسّتقترنّّّّّّ ّيخسفّويطمسّنوره ّوالقمر ّوخطفه، ّالبرق ّتقلب ّيخطفّويتقلبّسريعا فالبصر

ّ ّالكونيّالدقيقبالقمر ّحيثّينفرطّالنظام ّالفلكيّالمعهود، ّويختلّنظامها ّافتراق، وفيّوسطّهذاّّ،بعد

ويبدوّفيّسؤالهّاالرتياعّوالفزعّوكأنماّينظرّفيّكلّاتجاهّّّ؟ّأينّالمفرّ:نسانّالمرعوبالذعرّيتساءلّاإل

ليهّوالمستقرّإوالّمفرّمنّقهرّهللاّوأخذهّوالرجعةّّ،والّملجأّوالّوقاية،ّمأخوذّعليهّ،ذاّهوّمسدودّدونهإف

لإلنسانّيومئذّهوّمستقرهّإلىّربهّحيثّالحسابّعلىّماّفعلهّّاألخير،ّفالمأوىّ(4)عنده،ّّوالّمستقرّغيره

ّفيّالدنيا.

 الثاني بمعنى الثبات:

                                                 

ّ.8/689م,2ّ,1980ّالبيانّفيّإيضاحّالقرآنّبالقرآن,ّطّمحمدّاألمينّبنّمحمدّالمختار,ّأضواءّ-1
 .6/3793م,ّدارّالشروق،1ّ،1972ّسيدّقطب,ّفيّظاللّالقرآن,ّطّ-2
ّ.12ّ-7سورةّالقيامة،ّاآلياتّّ-3
ّ.6/3796فيّظاللّالقرآن،ّّ-4
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َّكِلَمٍةَّخِبيَثٍةَّكَشَجَرٍةَّخِبيَثٍةّاْجت ثَّْتّمِّ﴿ّ:قالّتعالىّّّّّ ّ.(1)﴾ْنَّفْوِقّاأْلَْرِضَّماَّلَهاِّمْنَّقَرارٍَّوَمَثل 

َّخِبيَثٍةّ﴾ّكمثلّشجرةّخبيثة،ّأي:ّصفتهاّكصفتهاّّّّّ بالنصب،ّعطفا ّّ(ومثلّكلمة)ّ:،ّوقرّئ﴿َّكَشَجَرٍة

علىّكلمةّطيبة،ّوالكلمةّالخبيثة:ّكلمةّالشرك،ّوقيل:ّكلّكلمةّقبيحة،ّوأم اّالشجرةّالخبيثةّفكلّشجرةّالّ

ّقوله: ّفيّمقابلة ّٱأَلْرِض{ َّفْوِق ِّمن ّٱْجت ثَّْت ّوقوله:} ّذلك، ّالحنظلّوالكشوثّونحو ّكشجرة ّيطيبّثمرها

ّاستؤص ّٱْجت ثَّْت{ {ّ ّومعنى َّثاِبٌت{ ّأيّ}َأْصل َها َّقَراٍر{ ِّمن َّلَها َّما ّكلها} ّالجثة ّاالجتثاثّأخذ ّوحقيقة لت،

ّالشيءّقرارا ،ّكقولك:ّثبتّثباتا ّشبهّبهاّالقولّالذيّلمّيعضدّبحجة،ّفهوّداحضّغيرّ استقرار،ّيقال:ّقر 

،ّوعنّقتادةّ"والباطلّلجلجّأبلجالحقّ"ّثابتّوالذيّالّيبقىّإنماّيضمحلّعنّقريبّلبطالنه،ّمنّقولهم:

السماءّّ؟ّفقال:ّماّأعلمّلهاّفيّاألرضّمستقرا ،ّوالّفيّقيلّلبعضّالعلماء:ّماّتقولّفيّكلمةّخبيثةأنهّ

ّ.(2)مصعدا ،ّإالّأنّتلزمّعنقّصاحبهاّحتىّيوافيّبهاّالقيامة

ويذكرّالرازيّهيّالشجرةّالتيّليسّلهاّأصلّوالّعرق،ّكالشركّباهللّتعالىّليسّلهّحجةّوالّثباتّّّّّّ

ّل ّوما ّقرّ والّقوة، ّيقال: ّاستقرار، ّليسّلها ّوالمعنىّأنه ّلالجتثاث، ّكالمتممة ّالصفة ّوهذه ّمنّقرار، ّها

الشيءّقرارا ّكقولك:ّثبتّثباتا ،ّشبهّبهاّالقولّالذيّلمّيعضدّبحجةّفهوّداحضّغيرّثابت،ّواعلمّأنّهذاّ

الكثيرة،ّّالمضارالمثالّفيّصفةّالكلمةّالخبيثةّفيّغايةّالكمال،ّوذلكّألنهّتعالىّبينّكونهاّموصوفةّب

أماّكونهاّموصوفةّبالمضارّفإليهّاإلشارةّبقوله:}َّخِبيَثٍة{ّوأماّكونهاّخاليةّعنّّ،وخاليةّعنّكلّالمنافع

ّ.(3)كلّالمنافعّفإليهّاإلشارةّبقوله:}ّٱْجت ثَّْتِّمنَّفْوِقّٱأَلْرِضّماَلَهاِّمنَّقَراٍرّ{ّوهللاّأعلم

                                                 

 .26سورةّإبراهيم،ّآيةّّ-1
 .2/520الكشاف،ّّ-2
مفاتيحّالغيبّالتفسيرّالكبير,ّدارّّمحمدّبنّعمرّبنّحسينّالقرشيّالطبرستاني,الرازي,ّاإلمامّفخرّالدينّأبوّعبدّهللاّّ-3

 .195ّ/4م،2004ّّ-هـ1425الكتبّالعلمية،ّبيروت,ّ



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

919 

ّاقتلعتّمنّفوقّاألرضّلعدمّثبوتّّّّّّ ّالشجرة ّلّأصلهاويبينّالطبطبائيّأنّهذه ّمنّقرارّّوفما ذّإها

:ّ,ّقالّتعالى(1)اإليمانألنّهللاّسبحانهّيجتثّالكفرّّويثبتّّ؛والشرّرالضّرّإالكانتّخبيثةّفالّأثرّلهاّ

ّ.(2)يثبتّهللاّالذينّآمنواّبالقولّالثابت﴾﴿

ّكماّقالّتعالى:ّ،منّالقرارّوإسقاطّأحدّحرفيّالتضعيفّ،(3)﴾َّوَقْرَنِّفىّب ي وِتك نَّّقولهّتعالى:﴿ّّّّّّّ

َّتَفكَّه ونَّ﴿ّ ّ﴾ّمنّوقرّيقرّّ(4)﴾َّفَظْلت ْم وقيلّبأنهّمنّالوقارّكماّيقالّوعدّيعدّعد،﴿َّوَقْرَنِّفىّب ي وِتك نَّ

حذفتّاألولىّمنّراءيّاقررنّونقلتّكسرتهاّإلىّالقاف،ّفاستغنيّعنّهمزةّالوصلّّ،يقرّوقارا ّأوّمنّقرّ 

ّ.(5)قارّإذاّاجتمعوهوّلغةّفيه،ّويحتملّأنّيكونّمنّقارّيّويؤيدهّقراءةّنافعّوعاصمّبالفتحّمنّقررتّأقرّ 

(ّمنّالقرار،ّوأصله:ّاقررن،ّبكسرّالراءّوفتحهاّمنّقررتّّ)ّّّّّ َوَقْرَن(ّبكسرّالقافّوفتحها)ِّفىّب ي وِتك نَّ

ّ.(6)بفتحّالراءّوكسرها،ّنقلتّحركةّالراءّإلىّالقافّوحذفتّمعّهمزةّالوصل

(ّقرأّالجمهور:"ّوقرنّ"ّبكسرّالقاّّّّّ ّوقارا ،ّأيّسكن،ّواألمرّمنهّقرّ ّفّمنّوقرّيقرّ )َّوَقْرَنِّفيّب ي وِتك نَّ

ّقررتّ ّتقول: ّالّمنّالوقار، ّمنّالقرار، ّهو ّالمبرد: ّوقال ، ّمثلّعدنّوزن  ّقرن: ّوللنساء ّالقاف، بكسر

بالمكانّبفتحّالراء،ّواألصل:ّاقررنّبكسرّالراءّفحذفتّالراءّاألولىّتخفيفا ّكماّقالواّفيّظللت:ّظلت،ّ

واستغنىّعنّألفّالوصلّبتحريكّالقاف،ّوقالّأبوّعليّالفارسي:ّأبدلتّالراءّّونقلواّحركتهاّإلىّالقاف،

ّالحرفّالذيّأبدلتّمنه،ّ ّأبدلتّفيّقيراطّودينار،ّوصارّللياءّحركة ّالتضعيفّكما األولىّياءّكراهة

ّالجتماعّ ّالياء ّفتسقط ّبالكسر ّالياء ّتحريك ّكراهة ّالقاف ّعلى ّالياء ّحركة ّتلقى ّثم ّاقيرن، والتقدير:

                                                 

ّ.12/654تفسيرّالميزان،ّّ-1
 .27سورةّإبراهيم،ّآيةّّ-2
ّ.33سورةّاألحزاب،ّآيةّّ-3
ّ.65ّسورةّالواقعة،ّآيةّّ-4
ّعبدّ-5 ّالخير ّأبو ّالدين ّناصر ّالتأويلّّالبيضاوي, ّوأسرار ّالتنزيل ّأنوار ّالشافعي, ّالشيرازي ّ ّمحمد ّبن ّعمر هللاّبن

ّ ّبيروت, ّالعربي، ّالتراث ّإحياء ّدار ّالمرعشلي, ّالرحمن ّعبد ّمحمد ّتحقيق: ّالبيضاوي, ّبتفسير م,2015ّالمعروف
4/231. 

 .545ّ/3تفسيرّالكشاف،ّجّ-6



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

920 

ّوأصله:ّالساك ّبفتحّالقاف، ّنافعّوعاصم ّوقرأ ّفيصيرّقرن، ّبعدها ّالوصلّلتحريكّما ّوتسقطّهمزة نين،

ّبفتحّالقافّكحمدّيحمد،ّوهيّلغةّأهلّالحجاز،ّذكرّذلكّ قررتّبالمكان:ّإذاّأقمتّفيهّبكسرّالراء،ّأقر 

ّتقولّهلّحستّصاحب ّهوّكما ّقالّالفراء: ّالزجاج،ّوغيره، ّأيّهلّأبوّعبيدّعنّالكسائي،ّوذكرها ك،

ّوذلكّألنّقررتّّأحسسته ّبالفتحّللقاف، ّينكرونّالقراءة ّمنّأهلّالعربية ّقالّأبوّعبيد:ّكانّأشياخنا ؟

زهّكثيرّمنّأهلّالعربية ّالّيجو  بالمكانّأقر 
(1).ّ

َّتْعَلم ونَّ﴿ّ:وقالّتعالىّّّّّ َّوَسْوَف ّمُّْسَتَقرٌّ َّنَبٍإ ّلكلّشيءّ(2)﴾لِ ك لِ  }ّ َّنَبٍإ ّلِ ك لِ  {ّ ّيعنيّإنباءهمّ، ّبه، ينبأ

ّمنه ّ{ّوقتّاستقرارّوحصولّالّبد  ّ.(3)بأنهمّيعذبونّوإيعادهمّبه}ّمُّْسَتِقرٌّ

تبينّّنّكانّكذباّ إتبينّصدقّوقوعهّبعدّحين,ّّوّنّكانّحقاّ إوالمعنىّأنّلكلّخبرّحقيقةّووقوع,ّفّّّّّ

ّ.(4)كذبه,ّوستعلمونّصدقّهذاّالقرآنّولوّبعدّحين

نت ْمِّفيَّرْيٍبّمِ َنّّّ﴿:علىّّالثباتّقولهّتعالىّوردّفيهاّاللفظّداالّ ومنّاآلياتّالتيّّّّّّ ِّإنّك  َياَّأيَُّهاّالنَّاس 

ِّمنّمُّْضَغٍةّمَُّخلََّقٍةَّوَغْيرِّ ِّمْنَّعَلَقٍةّث مَّ ِّمنّنُّْطَفٍةّث مَّ ّّّم َخلََّقٍةّلِ ن َبيِ َنَّلك مّْاْلَبْعِثَّفِإنَّاَّخَلْقَناك مّمِ نّت َراٍبّث مَّ َون ِقرُّ

ك ْمَّوِمنك مّمَّنّي تَّ دَّ ِّلَتْبل غ واَّأش  ك ْمِّطْفالّث مَّ ّن ْخِرج  ِّفيّاأَلْرَحاِمَّماَّنَشاءِّإَلىَّأَجٍلّمَُّسمًّىّث مَّ َوفَّىَّوِمنك مّمَّنّي َردُّ

َّوَتَرىّاأَلْرَضَّهامِّ َّشْيئ ا ِّعْلٍم ِّمنَّبْعِد ِّلَكْيالَّيْعَلَم ّاْلع م ِر َّوَرَبْتِّإَلىَّأْرَذِل ّاْلَماءّاْهَتزَّْت َّعَلْيَها َّأنَزْلَنا َّفِإَذا َدة 

َّزْوٍجَّبِهيج لِ  نسقطهّإلىّتمامّمدةّالحمل،ّونقرّّوالّاألجنة،ّأيّونقرّفيهاّماّنشاءّمنّ(5)﴾َوَأنَبَتْتِّمنّك 

ّأييشاء،ّّّماّاألرحامبأنهّيقرّفيّّإخبارصبه،ّفالقراءةّبالرفعّّإذاالماءّّبفتحّالنونّوضمّالقافّمنّقرّ 

ّ ّيشأ ّلم ّوما ّذلك ّمن ّّإقرارهيقره ّوأسقطتهّاألرقاممحته ّقدرته ّيبين ّهنا ّسبحانه ّوهللا ّالخلقّّأوالّ ، في

                                                 

1-ّّ ّهمام, ّابن ّت، ّالسيواسي) ّالواحد ّعبد ّبن ّمحمد ّالدين ّت(,861ّكمال ّد. ّط(،) ّد. ّالفكر,) ّدار ّالقدير, ّفتح هـ(
5/344ّ.ّ

 .67سورةّاألنعام،ّآيةّّ-2
ّ.2/33الكشاف،ّّ-3
ّ.7/41أضواءّالبيانّللشنقيطي،ّّ-4
 .5ّسورةّالحج،ّآيةّّ-5
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،ّكماّأنهّسبحانهّيشيرّإلىّأنهّقادرّعلىّتثبيتّمنّيثبتّفيّالرحمّإلىّأنّّيولدّوينشأّويخرجّواإلنشاء

ّ.ّ(1)طفالّ 

ّتعالىّّّّّ ّ:قوله ّترانيولك﴿ ّفسوف ّمكانه ّاستقر ّفإن ّالجبل ّإلى ّانظر ّعلىّ(2)﴾ن ّباستدالل ّليس ,

ّتجلىّله ّالتجليّكيفّوقد ّاستقرارهّّاستحالة ّللتجليّوعدم ؟ّبلّإشهادّوتعريفّلعدمّاستطاعتهّوإطاقته

للجبلّىّربهّمكانهّأيّبطالنّوجودهّلوّوقعّالتجليّكماّبطلّالجبلّبالدك،ّوقدّدلّعليهّقوله}ّفلماّتجلّ 

ّإلىّذراتّترابيةّصغارّبطلتّّةجعلهّدكا ّوخرّموسىّصعقا ّ{ّوبصيروّر الجبلّدكا ّأيّمدكوكا ّمتحوال 

ّ.هويتهّوذهبتّجبليتهّوقضىّأجله،ّوقوله}ّوخرّموسىّصعقا {

َّمَكاَنه {ّكماّكانّمستقرا ّثابتا ّذاهبا ّفيّجهاته}َّفَسْوَفَّتَراِنى{ّتعليقّلوجّّّّّ ودّالرؤيةّموجودّ}َّفِإِنّاْسَتَقرَّ

ماّالّيكونّمنّاستقرارّالجبلّمكانهّحينّيدكهّدكا ّويسويهّباألرض،ّوهذاّكالمّمدبجّبعضهّفيّبعض،ّ

؟ّثمّّواردّعلىّأسلوبّعجيبّونمطّبديع،ّأالّترىّكيفّتخلصّمنّالنظرّإلىّالنظرّبكلمةّاالستدراك

َّفِإِنّّوجودّالرؤيةكيفّبنىّالوعيدّبالرجفةّالكائنةّبسببّطلبّالنظرّعلىّالشريطةّفيّ ؟ّأعنيّقوله:}

َّمَكاَنه َّفَسْوَفَّتَراِنىّ{ ّ.(3)اْسَتَقرَّ

,ّفكلّشيءّفيّموضعهّفيّهذاّالوجودّالكبير،ّوكلّ(4)﴾وكلّأمرّمستقر﴿ّ:ومنّذلكّقولهّتعالىّّّّّ

لىّيتزعزعّوالّيضطرب،ّفأمرّهذاّالكونّيقومّعلىّالثباتّواالستقرارّالّعّأمرّثابتّفيّمكانهّالذيّال

كلّشيءّفيّموضعهّوفيّزمانهّّ،الهوىّالمتقلبّوالمزاجّالمتغيرّأوّالمصادفةّالعابرة،ّواالرتجالّالعارض

                                                 

 .7/94,ّومجمعّالبيان،3/145ّ,ّوالكشاف،17/345ّالميزانّفيّتفسيرّالقرآن،ّّ-1
ّ.143األعراف،ّآيةّّ-2
 .144ّ/2الكشاف،ّّ-3
ّ.3سورةّالقمر،ّآيةّّ-4
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ّسنيّ  ّوفي ّشيء، ّكل ّفي ّويتجلى ّشيء, ّكل ّيحكم ّواالستقرار ّمكانه، ّالنباتّّوفي ّأطوار ّوفي الحياة

ّ.(1)والحيوان

 ثالثا: بمعنى الفرح والسرور

يَّاِتَناّق رََّةّأَْعي ٍنَّوٱْجَعْلَناِّلْلم تَِّقيَنّإِّ﴿ّّ:قالّتعالىّّّّّ ّ.(2)﴾َّماماّ َوٱلَِّذيَنَّيق ول وَنَّربََّناَّهْبَّلَناِّمْنَّأْزَواِجَناَّوذ رِ 

،ّسألواّربهمّأنّيرزقهمّأزواجا ّوأعقابا ّعماال ّ«قر اتّأعينّ»،ّو«قرةّأعينّ»و«ّذرياتناّ»:ّذريتناّوقرّئّّّّّ

ّلعينّالمؤمنّمنّأنّيرىّزوجتهّوأوالدهّمطيعينّهلل،ّ ّبهمّعيونهم،ّوليسّشيءّأقر  يسرونّبمكانهم،ّوتقر 

ّ."هوّالولدّإذاّرآهّيكتبّالفقهّ"هلل،ّوعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهما:

ّوأنّتكونّّّّّّ ّأنتّأسد ّأي: ّرأيتّمنكّأسدا ، ّوهوّمنّقولهم: ّأعين، ّقر ة ّأنّيجعلهمّهللاّلهم ومعناه:

ّبهّعيونناّمنّطاعةّوصالح،ّفإنّقلت:ّلمّقال}ّق رَِّةّأَْعي ٍن{ّابتدائي ةّعلىّمعنى:ّهبّلناّمنّجهتهمّماّتقر 

فنكرّوقلل؟ّقلت:ّأماّالتنكيرّفَلجلّتنكيرّالقر ة؛ّألنّالمضافّالّسبيلّإلىّتنكيرهّإالّبتنكيرّالمضافّ

دونّعيون؛ّألنهّأرادّأعينّالمتقين،ّوهيّّإليه،ّكأنهّقيل:ّهبّلناّمنهمّسرورا ّوفرحا ،ّوإنماّقيل:}ّأَْعي ٍن{

ّأعينّ ّوهي ّخاصة ّأعين ّأنها ّأَْعي ٍن{ ّتنكير} ّفي ّيقال ّأن ّويجوز ّغيرهم, ّعيون ّإلى ّباإلضافة قليلة

ّ.(3)المتقين

ّإذاوفيّاآليةّهذهّاختلفّالمعنىّفهوّالّيقصدّبهّهناّالمكانّبلّماّيستقرّفيّنفوسهمّمنّسرورّّّّّّ

ّمن ّطلبوا ّما ّأعينناّوهبّهللاّلهم ّلكيّتقر ّصالحين ّوذرياتنا ّأزواجنا ّفيقولونّاجعل ّوازواج, ّمنّذرية ه

ّ.(4)بهم

                                                 

ّ.6/3428فيّظاللّالقرآن،ّ-1
ّ.74سورةّالفرقان،ّآيةّّ-2
ّ.3/302الكشافّّ-3
 تفسيرّالميزان.ّّ-4
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َّتْمِشۤيّ﴿ّ:وفيّذلكّالمعنىّوردتّآياتّتدلّعلىّقرةّالعينّبمعنىّفرحهاّوسرورهاّكقولهّتعالىّّّّّ ِإْذ

ل ه َّفَرَجْعَناَكِّإَلٰىّأ م ِّ لُّك ْمَّعَلٰىَّمنَّيْكف  َّهْلَّأد  َّعْين هاَّواَلَّتْحَزنَّأ ْخت َكَّفَتق ول  ّ.(1) ﴾َكَّكْيَّتَقرَّ

ّتعالىّّّّّ َّتْحَزَن﴾:وقوله َّواَل َّعْين َها َّتَقرَّ َّكْي ِه ّأ مِ  ِّإَلٰى ﴿َّفَرَدْدَناه 
ّمعنىّالقرّ ّ,(2)  ّتطيبّوجاء ّبأنها ّهنا ة

ّ.(3) تحزنّمنّخوفّقتلهّأوّغرقهّنفسهاّوتفرحّبرؤيتكّوبقائكّوال

,ّوكذاّجاءتّبمعنىّطيبيّنفساّ ّأيضاّ ّ,(4)﴾َفك ِليَّوٱْشَرِبيَّوَقرِ يَّعْيناّ ﴿ّ:قولهّتعالىومنّقبيلّذلكّّّّّّ

َّعْيٍنّلِ يَّوَلَكّاَلَّتْقت ل وه َّعَسٰىَّأنَّيْنَفَعَناَّأْوَّنتَِّخَذه َّوَلدا ّ﴿ّ:فيّقولهّتعالىّاألمرهوّ َوَقاَلِتّٱْمَرأَة ِّفْرَعْوَنّق رَّت 

وَن﴾َوه ْمّاَلّ ّ.(5)َيْشع ر 

ّفرعوّنّّّّّ ّيا ّلـيّوَلَك{ َّعْيٍن ّق رة  ّهذا} ّله ِّفْرَعْوَن{ ّاْمَرأة  َّوقاَلِت ّعينّمرفوعةّّ،يقولّتعالـىّذكره:} فقر ة

بـمضمرّهوّهذا،ّأوّهو،ّوقوله:}ّالَّتْقت ل وه {ّمسألةّمنّامرأةّفرعونّأنّالّيقتله،ّوذ ِكرّأنّالـمرأةّلـماّقالتّ

قالّفرعون:ّأم اّلكّفنعم،ّوأماّلـيّفال،ّفكانّكذلكهذاّالقولّلفرعون،ّ
(6).ّ

قالّفرعون:ّّ﴾ق رَّة َّعْيٍنّلـيّوَلكَّّ﴿عنّابنّعبـاسّقال:ّلـماّأتتّبـموسىّامرأةّفرعوَنّفرعونّقالت:ّّّّّ

ِّبِهَّلْوّ:ّ"َّوالَِّذيّ-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-يكونّلك،ّفأماّلـيّفالّحاجةّلـيّفـيه،ّفقالّرسولّهللا ي ْحَلف 

َّّللا َّ َّللا  ِّبِهّكَماَّهَدىِّبِهّاْمرأَته ،َّوَلِكنَّ ّأْنَّيك وَنَّله ّق رََّةَّعْيٍنّكَماّأَقرَّْت،َّلَهَداهّ  ِّفْرَعْون  ّ.(7) َّحَرَمه ّذلَك"أَقرَّ

اَلَّتْعَلم َّنْفٌسّفَّ﴿ّ:لعملّالمؤمنّفيّالدنياّفقالّجلّجاللهّخروياّ أكماّأنهّسبحانهّجعلّقرةّالعينّجزاءّّّّّّ

ِّبَماَّكان وْاَّيْعَمل وَن﴾ مَّآّأ ْخِفَيَّله مّمِ نّق رَِّةّأَْعي ٍنَّجَزآء 
 (8).ّ

                                                 

 .40سورةّطه،ّآيةّّ-1
 .13القصص،ّآيةّسورةّّ-2
 .7/17مجمعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآنّللطبرسي،ّّ-3
 .26سورةّمريم،ّآيةّّ-4
ّ.9سورةّالقصص،ّآيةّّ-5
 .19/321جامعّالبيانّللطبري،ّّ-6
 المصدرّالسابق.ّّ-7
 .17سورةّالسجدة،ّآيةّّ-8
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ّلـمّترّعين،ّولـمّيخطرّعلـىّقلبّبشر،ّولـمّّّّّّ ّهللاّللذينّتتـجافـىّجنوبهمّعنّالـمضاجعّما لقدّأعد 

ّ.(1)تسمعّأذن،ّوماّلـمّيسمعهّملكّمقر ب

وكانّالقياسّأنّالّيجمعّألنّالمصدرّاسمّالجنسّواألجناسّأبعدّّقرَّةّأعين(ّجاءتّالقر ةّمصدراّ ّو)ّّّّّ

ّ.(2)لكنّجعلتّالقرةّنوعا ّهاّهناّفجمعّكماّيقال:ّنحنّفيّأشغالّولناّعلومّشيءّمنّالجمع

ذاّجمعّهللاّإ"ّ:-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-وعنّالحسنّرضيّهللاّعنه:ّأنهّالتهجد،ّوعنّرسولّهللاّّّّّ

األولينّواآلخرينّيومّالقيامةّجاءّمنادّيناديّبصوتّيسمعّالخالئقّكلهم:ّسيعلمّأهلّالجمعّاليومّمنّ

ّثمّ ّقليل، ّفيقومونّوهم ّالذينّكانتّتتجافىّجنوبهمّعنّالمضاجع؛ ّليقم ّيرجعّفينادي: ّثم أولىّبالكرم،

ء،ّفيقومونّوهمّقليل،ّفيسرحونّجميعا ّإلىّيرجعّفينادي:ّليقمّالذينّكانواّيحمدونّهللاّفيّالبأساءّوالضرا

ّ".الجنة،ّثمّيحاسبّسائرّالناس

ّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-:ّكانّأناسّمنّأصحابّرسولّهللا-رضيّهللاّعنهّ-وعنّأنسّبنّمالكّّّّّ

يصلونّمنّصالةّالمغربّإلىّصالةّالعشاءّاآلخرة،ّفنزلتّفيهم،ّوقيل:ّهمّالذينّيصلونّصالةّالعتمةّ

لهمّعلىّالبناءّللفاعل،ّوهوّهللاّسبحانه،ّّيَله م{ّعلىّالبناءّللمفعول،ّماّأخفّيَّالّينامونّعنها}ّمَّآّأ ْخفِّ

وهوّهللاّسبحانه،ّوما:ّبمعنىّالذي،ّأوّوماّأخفىّلهم،ّوماّنخفيّلهم،ّوماّأخفيتّلهم:ّالثالثةّللمتكلم،ّ

ّأعينّ»:وقرّئبمعنىّأي،ّ ّالنفوس«اتّأعينقرّ ّ»و«ّمنّقر ة ّوالّنفسّواحدةّّ-،ّوالمعنى:ّالّتعلم كلهن 

ّمرسل ّالّملكّمقربّوالّنبي  ّنوعّعظيمّمنّالثوابّادخرّهللاّألولئكّوأخفاهّمنّجميعّخالئقه،ّّ-منهن  أي 

هم،ّوالّمزيدّعلىّهذهّالعدةّوالّمطمحّوراءها،ّثمّقال:}َّجَزاءِّبَماَّكان وْاّبهّعيونّالّيعلمهّإالّهوّمماّتقر

ّّ.َيْعَمل وَن{ّفحسمّأطماعّالمتمنين

                                                 

 .122ّّّ/20جامعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآن،ّّ-1
 .265ّ/17مجمعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآنّللطبرسي،ّّ-2
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ّلعباِديّالصالحيَنّماّاَلّقالّ-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-النبيّرويّعنّوّّّّ َّّللاَّ ّتعاَلى:ّأعددت  :"ّيقول 

ّرأْتّوالّأذن ّسمَعتّوالّخطرّعلىّقلِبّبّعين  ّنفس  شٍر،َّبْلَهّماّأطلعت همّعليِه،ّاقرؤ واّإنّشئتم :ّفالّتعلم 

:ّأخفىّالقومّأعماال ّفيّالدنيا،ّفأخفىّهللاّلهمّ-رضيّهللاّعنهّ-وعنّالحسنّ،ماّأخفَيّلهم ّمْنّقرِةّأعيٍن"

ّ.(1)"ماّالّعينّرأتّوالّأذنّسمعت

 بمعنى الزمان رابعا:

ّ﴿ّ:قالّتعالىّّّّ ْمس  ّٱْلَعِزيِزّٱْلَعِليمَِّوٱلشَّ ّلََّهـاَّذِلَكَّتْقِدير  ّلهاّمؤقتّّ،ّ)(2)﴾َتْجِريِّلم ْسَتَقرٍ  ّلََّهـا(ّلحد  ِلم ْسَتَقر 

ّشّ  ّالسنة، ّفيّآخر ّفلكها ّمن ّتنتهيّإليه ر ّمنّب ِّمقد  ّلمنتهىّلها ّأو ّمسيره، ّقطع ّإذا ّالمسافر ّبمستقر  ه

ّ ّمشرقا  ّتتقصاها هاّالمشارقّوالمغارب؛ّألنها ّمغربا ّحتىّتبلغّأقصاها،ّثمّترجعّفذلكّحد  ّومغربا  مشرقا 

ّلهاّمنّمسيرهاّكلّيومّفيّمرأىّعيونناّوهوّالمغرب،ّوقيل:ّمستقر هاّ ومستقر ها؛ّألنهاّالّتعدوهّأوّلحد 

ّفيهّ ّهللاّعليهّأمرهاّفيّجريها،ّفاستقر تّعليهّوهوّآخرّالسنة،ّوقيل:ّالوقتّالذيّتستقر  أجلهاّالذيّأقر 

ّ.(3) نقطعّجريهاّوهوّيومّالقيامةوي

والمستقرّمصدرّميميّأوّاسمّزمانّأوّمكان،ّوالمعنىّأنهاّتتحركّنحوّمستقرهاّأوّحتىّتنتهيّإلىّّّّّّ

يّاستقرارهاّوسكونهاّبانقضاءّأجلهاّأوّزمنّاستقرارهاّأوّمحله،ّوأماّجريهاّوهوّحركتهاّفظاهرّأمستقرهاّ

لّاألرضّلكنّاألبحاثّالعلميةّتقضيّبالعكسّوتكشفّأنّلهاّالنظرّالحسيّيثبتّلهاّحركةّدوريةّحّو

كانّفمحصلّالمعنىّأنّالشمسّالّتزالّتجريّماّّمامعّسياراتهاّحركةّانتقاليةّنحوّالنسرّالواقع،ّوكيف

ّالنظام،ّوأماّ دامّالنظامّالدنيويّعلىّحالهّحتىّتستقرّوتسكنّبانقضاءّأجلهاّفتخربّالدنياّويبطلّهذا

كتهاّالوضعيةّحولّمركزهاّفهوّخالفّظاهرّالجريّالدالّعلىّاالنتقالّمنّمكانّحملّجريهاّعلىّحّر

                                                 

ّ.519ّ/3تفسيرّالكشاف،ّّ-1
 .38سورةّيس،ّآيةّّ-2
ّ.4/19تفسيرّالكشاف،ّّ-3
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ّأيّالجريّالمذكورّتقديرّوتدبيرّممنّالّيغلبهّغالبّفيّ ّذلكّتقديرّالعزيزّالعليم{ ّوقوله} إلىّمكان،

ّ.(1)إرادتهّوالّيجهلّجهاتّالصالحّفيّأفعاله

التقديرّوالحسابّالدقيقّالذيّتكلّالفطنّعنّفيّاآليةّتشيرّإلىّأنّّذلك(ّويضيفّالزمخشريّأن)ّّّّّ

بكلّّالّتقديرّالغالبّبقدرتهّعلىّكلّمقدور,ّالمحيطّعلماّ إاستخراجهّوتتحيرّاألفهامّفيّاستنباطهّماّهوّ

ّ.(2) معلوم

 خامسا: االعتراف

َّأْقَرْرت ْمَّوَأْنت ْمَّتْشَهد ونََّوِإْذَّأَخْذَناِّميَثاَقك ْمّاَلَّتْسِفك وَنِّدَماَءك ْمَّواَلّ﴿ّّّّّّ ْمّث مَّ ْمِّمْنِّدَياِرك  ،ّ(3)﴾ت ْخِرج وَنَّأْنف َسك 

بذلكّّأقررتمّأي,ّوقوله:}ّثمّأقررتمّوأنتمّتشهدون{ّ(4)أقررتمّبمعرفةّهذاّالميثاقّوصحتهّوأنتمّتشهدونّبه

منهمّالميثاق،ّوماّبذلوهّمنّأنفسهم،ّّبأخذنا،ّوبذلتموهّمنّأنفسكم،ّوأنتمّشاهدونّعلىّمنّتقدمكمّأيضا

وإنّكانّالزما ّللجميع،ّلتوكيدّالحجةّّ،سالفهمأخذّالميثاقّكانّعلىّأوشهادتهم،ّألنّّإقرارهمفذكرّتعالىّ

ّ.(5)عليهم

ّجَّوقالّتعالى:﴿ّّّّّّ َّأَخَذّٱّلِلَّ ِّميَثاَقّٱلنَِّبيِ ْيَنَّلَمآّآَتْيت ك مّمِ نِّكَتاٍبَّوِحْكَمٍةّث مَّ ٌقّلِ َماَّوِإْذ وٌلّمَُّصدِ  آَءك ْمَّرس 

ّ َّأْقَرْرَنا ِّإْصِريَّقال ۤوْا ّٰذِلك ْم َّعَلٰى َّوَأَخْذت ْم َّأَأْقَرْرت ْم َّقاَل ر نَّه  َّوَلَتنص  ِّبِه َّلت ْؤِمن نَّ ّمِ َنَّمَعك ْم َّمَعك ْم َّوَأَنْا وْا َّفٱْشَهد  َقاَل

اِهِدينَّ ّ.(6)﴾ٱلشَّ

عروفّواإِلصرّهوّالعهدّوهوّمفعولّأخذتمّوأخذّالعهدّيستلزمّمأخوذا ّاالستفهامّللتقريرّواإِلقرارّمّّّّّ

منهّغيرّاآلخذّوليسّإالَّّأ ممّاألنبياءّفالمعنىّأأقررتمّأنتمّبالميثاقّوأخذتمّعلىّذلكمّعهديّمنّأممكمّ

                                                 

ّ.90-17/89الميزانّفيّتفسيرّالقرآن،ّّ-1
 .4/19تفسيرّالكشاف،ّّ-2
 .84سورةّالبقرة،ّآيةّّ-3
ّ.322ّ/1اف،ّجتفسيرّالكشّ-4
ّالمصدرّالسابق.ّ-5
 .81سورةّآلّعمران،ّآيةّّ-6
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ّفيكونّقوله}ّوأخذتمّعلىّذلكمّإص ّقبولّاألنبياءّذلكّألنفسهم ّالعهد ّبأخذ ّوقيلّالمراد ّأقررنا، ري{ّقالوا

عطفّبيانّلقوله}ّأأقررتم{ّويؤيدهّقوله}ّقالواّأقررنا{ّمنّغيرّأنّيذكرّاألخذّفيّالجوابّوعلىّهذاّيكونّ

ويبعدهّقوله}ّقالّفاشهدوا{ّلظهورّالشهادةّفيّأنهاّعلىّّ،الميثاقّالّيتعدىّاألنبياءّإلىّغيرهمّمنّاألمم

قولّقلّآمنتّفإنّظاهرهّأنهّإيمانّمنّرسولّوكذاّقولهّبعد}ّقلّآمناّباهللّ{ّ"ّالخّ"ّمنّغيرّأنّيّ،الغير

منّقبلّنفسهّوأمتهّإالَّّأنّيقالّإنّاشتراكّاألممّمعّاألنبياءّإنماّيستفادّّ-صلىّهللاّعليهّوآلهّوسلمّ-هللا

ّ.(1)أعنيّقولهّفاشهدواّوقولهّقلّآمناّباهللّمنّغيرّأنّيفيدّقولهّوأخذتمّفيّذلكّشيئاّ ّ،منّهاتينّالجملتين

ّمعانّّّّّ ّأخذ ّالكريم ّفيّالقرآن ّالقرار ّالبحثّأن ّتتضحّمنّخاللّّودالالتٍّّيَّتبينّمنّخالل متعددة

ومنّثمّّ،ومرةّجاءتّتدلّعلىّالثباتّواالستقرارّفيّالمكانّ،فمرةّجاءتّبمعنىّالمكانّ،سياقّالنص

فرحّوالسرورّومرةّأخرىّأشارتّإلىّاالعتراف،ّواألمرّالمميزّلهاّأنهاّوردتّبمعنىّالّ،دلتّعلىّالزمن

تّليسّلماّقرّ ّ:"وكانتّأغلبّالفرحّللمرأةّوسرورّنفسهاّوطيبّقرارهاّواستقرارها,ّوالعربّتقولّفيّأمثالها

ّثمن ّالعين ّمجازاّ ّ،(2)"به ّهنا ّوهي ّالسكن ّتعني ّالعين ّّ؛فقرارة ّتبدو ّالعين ّعلى الرضاّّأماراتألنه

ّلذلكّف ّيبدوّالعكس، ّالتيّتكونّفيّكثيرّمنّإنّواالستقرارّوالهدوء،ّوعليها ّالجارحة التركيزّعلىّهذه

نافذةّلماّيقرّفيّالنفس،ّكماّالحظناّأنّالقرآنّعبرّعنّقرارةّالنفسّواالطمئنانّبذكر)ّالعين(ّّاألحيان

لوجهّوترتسمّفيّالعينّخاصةّومنّآنفةّالذكر،ّذلكّبأنّعالماتّالسرورّتبدوّعلىّمالمحّاّاآلياتفيّ

نهّيمثلّاستقرارّالروحّوالجسمّوالنفسّوكلّالجوارح,ّوالّسيماّإّإذهناّتبدوّأهميةّهذاّالجزءّمنّالجسم،ّ

اختصتّبهاّالمرأةّفيّالقرآنّالكريم,ّربماّلماّتحملهّمنّرقةّوشفافيةّتدعوهاّأنّتودعّّأنّالقرارةّأكثرّما

ّتشعرّبهّفيّعينيها ّما ّواضحةّجلية،ّوكأنّالعينّنافذةّنّتبدوّمشاعرّاإلففيّالعي، ّيضمره نسانّوما

ّنطلّمنهاّعلىّماّاستقرّفيّالنفسّالبشريةّوماّتشعرّبه.

                                                 

ّ.3/383الميزانّفيّتفسيرّالقرآن،ّّ-1
ّ.2/177مجمعّاألمثال،ّّّ-2
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 الخاتمة

ّلفظ)ّّّّّ ّفيها ّمنّآياتّكريماتّاستعرضنا ّبيناه ّإلىّنتائجّيمكنناّّمنّخاللّما قر(ّودالالتهّتوصلنا

ّ:تيعلىّالنحوّاآلّإدراجها

كثيرةّتشيرّفيّمجملهاّإلىّالمكانّالثابتّودوامهّوالمكوثّّيَّمعاجمّاللغةّأخذّمعانقر(ّفيّّأنّلفظ) •

 .فيه,ّكماّأشارتّإلىّفرحّوسرورّالنفس

ّمعينةّّ • ّماهية ّلكلّآية ّويضع ّالتكوين، ّفريد ّاللفظّضمنّسياقّمعينّوبنظام ّيذكر أنّالقرآنّالكريم

ّت ّأنها ّلظهرتّلنا ّتجميعها ّاآلياتّبعد ّتدبرنا ّلو ّوالوعيدّبحيثّأنا صبّفيّدالالتّاخرىّكالتهديد

 ّ.حدثتّأوّأنهاّستحدثّيومّالقيامةّإماوتنبؤناّعنّأحداثّ

ّالمفسرونّوذلكّمنّخاللّّ،البحثّأنّالمستقرّيجيءّبمعنىّالزمانّلظهرّمنّخال • ّذكره ّلما وفقا

 التوجيهّالدالليّللنصّالكريم,ّوبعضّاألحيانّيأتيّبمعنىّالزمان.

ربماّألنهاّعاطفيةّّ،تبينتّأنّالقرآنّالكريمّذكرّقرةّالعينّأكثرّشيءّخصّبهاّالمرأّةمنّاألمورّالتيّ •

ّولماّ ّقريّعينا، ّلها ّقال ّخاطبّمريم ّلما ّسبحانه ّفهو ّفيّنفسها ّبما ّفتبوحّعينها ّالرجل ّمن أكثر

كيّتقرّعينها،ّولماّتحدثّعنّزوجةّفرعونّقالّقرةّعين،ّألنهّقدّّأمهخاطبّموسىّقالّلهّعنّ

موسىّفيّعينيهما،ّوأماّزوجةّفرعونّفقالتّهوّقرةّعينّأيّّوأمماتّالحزنّعندّمريمّظهرتّعال

 نفرحّونسرّبه.

 مماّيشيرّإلىّتشعبّمعانيّاللفظّوكثرةّدالالته.ّوردّاللفظّبمعنىّاالعترافّفيّبعضّاآلياتّالقرآنية, •

ّاللغةّحيثّقال • ّفيّمعاجم ّورد ّالمصيرّكما ّألحظّمجيئهّبمعنىّتحديد ّمنّّاّوغيرّأنيّلم ّقراره أخذ

الشيءّأيّحددّماّيريدّوينويّالقيامّبه,ّكماّأنهّلمّيردّبمعنىّالنتيجةّالنهائيةّللشيءّكاستعمالناّفيّ

 تي.صدارّالقرارّاآلإةّهوّكذا،ّأوّاتفقتّالمجموعةّعلىّحياتناّمثلّقولناّوالقرارّالنهائيّللجنَّ
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ّال • ّلسياقّاآلية ّتوليّأهمية ّأنها ّيميزّبعضّكتبّالتفسير ّعموماّ ما يضلّّفالزمخشريّمثالّ ّ،كريمة

ّالقارّئ ّذهن ّفي ّوتتبلور ّالفكرة ّترسخ ّأن ّإلى ّالداللة ّيالحق ّبشكلهاّ؛ ّللدراسة ّالطريق ّله ّيمهد مما

الصحيح,ّوكذلكّسيدّقطبّفيّبعضّاآلياتّيحللّويفسرّبطريقةّرائقةّمماّيسهلّعلىّالقارئّفهمّ

 النص.

منهاّكالمختصرّوالميسر،ّّاألخذمماّجعلناّنتجنبّبعضّالتفاسيرّكانتّتركزّعلىّجانبّاللغةّفقطّ •

 بجديدّيلفتّاالنتباهّأوّيردّبداللةّمغايرة.ّبمعنىّأنهاّلمّتأتِّ

عنّالجوانبّالبالغيةّودراستهاّّجّعلىّالعاملّالنفسيّلمعنىّاآليةّفضالّ نهّقدّعرّ إأماّتفسيرّالميزانّف •

 بشموليةّوتوضيحهاّبشكلّعلميّرصين.

ّ

 جعقائمة المصادر والمرا

 .القرآنّالكريم •

 م.2ّ،1980،ّطبنّمحمدّالمختارّاألمينالبيانّبالقرآن،ّمحمدّّإيضاحأضواءّالبيانّفيّ -1

ّ،حياءّالتراثّالعربي,ّبيروتإجعفرّمحمدّبنّالحسنّالطوسي,ّدارّّأبوالتبيانّالجامعّلعلومّالقرآن،ّ -2

 لبنان.

3- ّ ّاألنصاريّالقرطبيّأبو ّبنّأحمد ّمحمد ّالقرآن، ّهللاّبنّعبدّالجامعّألحكام ّعبد ّتحقيق: ّهللا، عبد

 م.2006ّ–ه1427مؤسسةّالرسالة،ّّ،1طّالمحسنّالتركي،

ّ:هـ(,ّتحقيق310ّ-224ّجعفرّمحمدّابنّجريرّالطبري)ّألبيجامعّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآن,ّ -4

ّهجرّّ ّبدار ّاالسالمية ّوالدراسات ّالبحوث ّمركز ّمع ّبالتعاون ّالتركي، ّالمحسن ّعبد ّبن ّهللا عبد

 .م2001ّ-ه1422ّ،1طّ،عالن،ّالقاهرةةّوالتوزيعّواإلللطباع
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إسماعيلّبنّعمرّبنّكثيرّالقرشيّالدمشقيّأبوّالفداءّعمادّالدين،ّّالمحقق:ّّ،تفسيرّالقرآنّالعظيم -5

 م.1999ّ–ه1420دارّطيبة,ّ،2ّ،ّطساميّبنّمحمدّالسالمة

ّهللاّبنّعباس -6 ّعبد ّآبادي, ّللفيروز ّالقرآن ّبنّيعقوبّّ،تفسير ّطاهرّمحمد ّأبو ّالدين ّمجد جمعه:

 م.1992ّ–ه1412دارّالكتبّالعلمية,ّ،1ّط,ّيالفيروزّآباد

دارّابنّ،2ّ،ّطهـ(1250ّت،ّفتحّالقدير,ّمحمدّبنّعليّبنّمحمدّبنّعبدّهللاّالشوكانيّاليمني) -7

 هـ.1414،ّدمشق،ّبيروت،ّكثير،ّدارّالكلمّالطيب

 م.1972ّ،شروّقدارّال،1ّطّفيّظاللّالقرآن,ّسيدّقطب, -8

هـ(ّتحقيق:ّمكتب817ّّت،ّ)يآبادّالقاموسّالمحيط,ّمجدّالدينّأبوّطاهرّمحمدّبنّيعقوبّالفيروز -9

وسيّ،تحقيقّالتراثّفيّمؤسسةّالرسالة مؤسسةّالرسالةّللطباعةّوالنشرّ،ّبإشراف:ّمحمدّنعيمّالعرقس 

 م.2005ّ-هـ1426،ّلبنانّ،بيروت،8ّطوالتوزيع،ّ

10- ّ ّالتنزيل ّحقائق ّعن ّالكشاف ّّاألقاويلوعيون ّالتأويل، ّوجوه ّعمرّّألبيفي ّبن ّمحمود القاسم

ّهـ(538-467ّالزمخشريّالخوارزمي) ّالكشافّمنّ، ّتضمنه ّكتابّاالنتصافّفيما وفيّحاشيته

دارّ،2ّطّهـ(,683ّ،تّسكندريّالمالكي)حمدّبنّمحمدّبنّالمنيرّاإلأاالعتزالّلإلمامّناصرّالدينّ

 م.2001لبنان,ّ،خّالعربي,ّبيروتالتراثّالعربي،ّمؤسسةّالتاريّإحياء

ّي،ّأبوّالفضل،ّجمالّالدينّابنّمنظورّاألنصاريّاإلفريقيحمدّبنّمكرمّبنّعلملسانّالعرب,ّ -11

 هـ.1414،ّبيروتّ،دارّصادر،3ّ،ّطهـ(711ّت،)

12- ّ ّألاألمثالمجمع ,ّ ّالفضل ّأبي ّبن ّمحمد ّبن ّأحمد ّبن ّالميداني)إحمد ّالنيسابوري ّ،تّبراهيم

وفصلهّوضبطّغرائبهّوعلقّحواشيه:ّمحمدّمحييّالدينّعبدّالحميد،ّدارّالقلم،ّّحققهّ،ّ(هـ518

 لبنان.ّ،بيروت
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ّّأبوّاإلسالممجمعّالبيانّفيّتفسيرّالقرآن،ّتأليفّأمينّ -13 ،1ّطعليّالفضلّبنّالحسنّالطبرسي,

 م.2006بيروت،ّّ،دارّالمرتضى

ّكثير -14 ّابن ّتفسير ّمختصر ّكثير ّابن ّتفسير ّمختصر ّوتحقيق، ّعليّالصابونيمحّ:اختصار ،ّمد

 م.1981ّ-هـ1402لبنان،ّّ،دارّالقرآنّالكريم،ّبيروت،7ّط

أبوّعبدّهللاّمحمدّبنّعمرّبنّالحسنّبنّالحسينّالتيميّالرازيّ،ّمفاتيحّالغيب،ّالتفسيرّالكبير -15

ّطهـ(606ّت،ّ)الملقبّبفخرّالدينّالرازيّخطيبّالريّ  ،3ّ ّالتراثّالعربي، ،ّبيروتّ،دارّإحياء

 .ه1420

هـ(ّبمساعدةّفريقّعمل،1424ّّت،ّاللغةّالعربيةّالمعاصرة،ّأحمدّمختارّعبدّالحميدّعمر)معجمّ -16

 .م2008ّ-هـ1429عالمّالكتب،ّّ،1ط

مؤسسةّاألعلىّللمطبوعات،ّ،1ّطالميزانّفيّتفسيرّالقرآنّللعالمةّالسيدّمحمدّحسينّالطبطبائي،ّ -17

 م.1997ّ،لبنان،ّبيروت

ّ

 خالصة البحث

ّتناولّّّّّّ ،ّيمنّالجذرّاللغويّله،ّحيثّتعددتّاستعماالتهّفيّالنصّالقرآنّفظّانطالقاّ البحثّاللهذا

نستدلّمنهاّعلىّّاستقر(،ّوكلّ ّورابعة)ّ،ق رة(ّخرى)أّوّ،مستقر(ّومرة)،ّقرار(ّيجيءّمرةّبلفظ)ّذلكّبأنه

برزّماّظهرّفيّالبحثّهوّمخاطبةّالمرأةّفيّأمعناهاّمنّخاللّسياقّاآليةّالكريمةّالتيّوردتّفيها،ّّو

عليها،ّكماّأنهّأوردّاللفظةّعلىّأنهاّالمصيرّّوإشفاقاّ القصصّالقرآنيّبأنّتقرّعينهاّوالّتحزن,ّتلطفاّبهاّ

ّبمعنىّالمكانّوعنّوّرّالمحتومّلكالّالفريقينّمنّأهلّالجنةّوالنارّفضالّ  ّ،االستقرارّوالثباتّوأيضاّ ّ،ده

مثلّّاّ اللفظةّكثيّرّ-نحنّاليومّ-لقرآنّبمعنىّالنتيجةّالنهائيةّلشيءّمعينّكماّنستعملغيرّأنهّلمّيردّفيّا

ّلجنةّكذا،ّوغيرّذلك.لقررتّا
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ّ

ّ

Search Summary 

In this case, it is used in the text of the Qur'aan, once it comes with the word 

(decision), the time (stable), the second (kura), and the fourth (settled). The 

meaning of the verse in which it was received, and the most prominent of what 

appeared in the research is to address women in the Quranic stories to 

recognize the eye and do not grieve, and to listen to them, and also mentioned 

the word as the inevitable fate of both groups of the people of Paradise and 

fire, The place also has stability and stability but it is not mentioned in the 

Quran meaning the final result of something m As we are today, we use many 

words such as embryos, etc 
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 صورة المرأة في القصص القرآني  

 ملكة سبأ وامرأة العزيز أنموذجاً 

 

 نسرين بن سعيدان

 ة، بيروت، لبنان.راسات اإلسالمي  للد   ة األوزاعي  طالبة ماجستير في كلي  

 :البريد اإللكتروني  

 nesrinebrahimbensaidane@gmail.com 

 

 ص: الملخ  

دةّومتنو عة،ّينهلّمنهّالقارئّالقرآنّالكريمّمعينّّّّّّ الّينضبّوكنزّالّيفنى،ّأوجهّاإلعجازّفيهّمتعد 

ّويلهم ّعقله ّوينير ّصدره ّيشرح ّما ّالمتمع ن, ّوالمنصت ّالّّ؛رشدهّالمتدب ر ّالذي ّالمعجز ّهللا ّكالم فهو

ّإلىّ ّإليهّه ِدَي ّأ جر،ّومنّحكمّبهّعدل،ّومنّدعا تنقضيّعجائبه،ّمنّقالّبهّصدق،ّومنّعملّبه

ّمستقيم.ّصراطّ

ّّ،ّحتىّشملتّالعامّ تعد دتّأساليبّالخطابّالقرآنيّ ّّّّّ ،ّوخاطبتّالعقلّوالوجدان،ّجامعةّبينّوالخاص 

ّالفصاحةّوالبالغة،ّوبينّاإلقناعّواإلمتاع.

ّومنّأبرزّهذهّاألساليب،ّقصصّاألولينّواآلخرينّوماّتضم نتهّمنّدروسّومواعظّوعبر.ّّّّّ

أول هماّبلقيسّّ،القرآنيةّرقةّإلىّذكرّنموذجينّالمرأتينّذ كرتاّفيّالقصةتطر قتّالباحثةّفيّهذهّالّوّّّّّ

ّمملك ّشؤون ّوتدبير ّمجتمعها، ّسياسة ّفيّحسن ّلغيرها ّوالتيّكانتّقدوة ّسبأ، ّالشخصيةّّ،تهاملكة أم ا
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ّفيّالمكرّ ّودهاءها ّوظ فتّذكاءها ّلكن ها ّالتيّتمي زتّكذلكّبالفطنةّوالذكاء، ّفهيّامرأةّالعزيز، الثانية،

ّباعّالهوىّوالشهوات.والخداعّواتّ 

،ّاستخلصتّالباحثةّأهمّالنتائجّوالعبرّالتيّفتحّهللاّبهاّعليها،ّراجيةّمنه،ّسبحانه،ّأنّينفعّأخيراّ ّّّّّ

لوجههّالكريم،ّوأنّيوف قنيّللمزيدّمنّفضله،ّهوّحسبيّونعمّالوكيلّّبهذاّالبحثّقارئه،ّوأنّيجعلهّخالصاّ 

ّوالحمدّهللّربّالعالمين.

ّ

 

Abstractّ

   The Holy Quran is an unexhausted source and an unperishable treasure.ّIt 

has a multiple and various miraculous aspect.ّIt is an inspiration for the reader 

who contemplate and the listener who scrutinize it, the Quran then will expend 

their heart, enlighten their mind and guide them. Beside the Quran wonders 

are endless. 

   There are multiple styles of speech in the Holy Quran to be understood by 

the common people and the elite. The Holy Quran talks to minds and spirits as 

well and it has a big ability to convince and to please.ّStories are an Important 

part of Quran speech the goals from these stories - as it is said in the Quran 

itself – are to learn morals and lessons from events, persons and populations 

cited in the stories.ّIn my paper about the image of the women in the Holy 

Quran, I discussed the two stories about two types of women mentioned in 
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Quran’s storiesّ.The first on is Bilqis the Queen of Sheba which was exemplar 

in good governance and Allah complimented her wisdom.ّThe second is the 

wifeّofّEgyptّking’sّMinisterّasّbedّexampleّofّaّcleverّwomenّwhoّusedّherّ

intelligence in a wrong way.ّIn the end of his paper i gave the most important 

lessons from these two stories,ّwishing from Allah to accept this modest work 

and make it unadulterated and pure. 

 

مة:  ّ مقد 

ّالحمدّهللّنحمدهّونستعينهّونستهديه،ّونعوذّباهللّمنّشرورّأنفسناّومنّسي ئاتّأعمالنا،ّمنّيهدهّّّّّّ إن 

ّله،ّومنّيضللّفالّهاديّله،ّأم اّبعد:ّ ّهللاّفالّمضل 

مّالثّ ّالدوليّ ّبمشاركتيّفيّالمؤتمرّالعلميّ ّفقدّسعدتّكثيراّ ّّّّّّ قنية،ّخاصةّانيّلجامعةّالط فيلةّالتّ المحك 

ّم وبحكمّتخصصيّّ،القصصّالقرآنيّأنموذجا(وضوعّالل قاءّدارّحولّإعجازّالقرآنّالكريمّوبيانه)ّوأن 

صورةّالمرأةّّ"ثيةّالمتواضعةّوالتيّتحملّعنوان:فيّالدراساتّاإلسالمية،ّوددتّالمساهمةّبهذهّالورقةّالبح

نيّومنكمّصالحّاألعمال،ّفيّالقصصّالقرآني)ّملكةّسبأّوامرأةّالعزيزّأنموذجا(،ّسائلةّهللاّأنّيتقب لّم

ّ.نّنالّشرفّخدمةّكتابهّونصرةّدينهويكتبناّعندهّممّ 

مةّوثالثةّمحاورّوخاتمة:ّّّّّ مّالبحثّإلىّمقد  ّق س 

مة:ّذكرتّفيهاّأسبابّمشاركتيّفيّالمؤتمرّوأهدافّكتابةّهذاّالبحث،ّوالمنهجيةّالمت بعةّفيه.ّ- ّمقد 

ّية،ّوالغايةّمنّذكرّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني.بالقصةّالقرآنّالمحورّاألول:ّيضم ّتعريفاّ ّ-

ّاستخالصّأبرزّّهاالمحورّالثاني:ّعرضّألهمّوقائعّقصةّملكةّسبأّوأحداثّ- فيّالقرآنّالكريم،ّومنّثم 

ّالدروسّوالعبر.ّ
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ّاستخالصّّهاالمحورّالثالث:ّعرضّألهمّوقائعّقصةّامرأةّالعزيزّوأحداثّ- فيّالقرآنّالكريم،ّومنّثم 

ّأبرزّالدروسّوالعبر.

ّخاتمة:ّفيهاّتوصياتّالبحث.ّ-

ّي:أتالمنهجية،ّيمكنّأنّنلخ صهاّكماّيسلكتّالباحثةّفيّسبكّهذهّالورقة،ّجملةّمنّاألساليبّّ

ّالمنهجّاالستقرائي:ّبتتبعّاآلياتّالقرآنيةّالمتعل قةّبموضوعّالبحث.ّ-1

ّعلىّالمصادرّوالمراجعّالموثوقّبها.ّبتفسيرّاآلياتّاعتماداّ ّالمنهجّالتحليلي:ّ-2

تين.ّ-3 ّالمنهجّاالستنباطي:ّباستخالصّالد روسّوالعبرّمنّالقص 

ّ

 المحور األول:

 تعريف القصة القرآنية: -

ّعليّ ّ،تأتيّبمعنىّالخبر القصةّلغة:  ّ ﴿َّنْحنّ :يقولّتعالى،ّخبرهّأيّأوردهّ  يقال:ّقص  َعَلْيَكَّأْحَسَنَّنق صُّ

 ن.نّلكّأحسنّالبياأيّنبيّ  (،٣يوسف،ّ)،الَقَصِص﴾

ّّ      ّّّّّّ.مقصود ينتهيّإلىّغرض بأسلوبّلغوّي القصةّهيّفنّحكايةّالحوادثّواألعمالّّّّّ

إلىّسردّأحداثّووقائعّتاريخيةّحقيقية،ّتتمي زّ يهدف بياني، هيّفنّوأسلوب القرآنية القصة :اصطالحا

م وِّ  األسلوب، باإلعجازّفيّالطرحّوفي ّ.الغايةّوالرسالة وكذلكّالتنو عّفيّالمقصدّوالغرض،ّوس 

 :الغاية من ذكر المرأة في القصص القرآني -

 الذيّمنّأجلهّأنزلّالقرآنّهاألولّمنّذكرّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني،ّهوّالمقصدّنفس المقصد إنّ ّ-أ

ءّالحقّمنّغيرها،ّلندا والمرأةّبشكلّخاصّأسرعّاستجابةّ؛سواءّالسبيلوّهدايةّالثقلينّإلىّالكريم،ّأالّوه

ّوجلّ ّ–لماّحباهاّهللا ّمرهفبهّّ-عز  ّ.حي وقلب منّحس 
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ّوجلّ ّ–عدلّهللاّ-ب فكلّمنهماّّ،فيّالقصصّالقرآني،ّجنباّإلىّجنبّوالرجل يقتضيّذكرّالمرأّةّ-عز 

ّ.سجاءّفيها،ّوتبليغهاّللنا مكل فّبحملّاألمانةّوالعملّبما

ّ﴿:يقولّتعالىّ،وّمثلّيعتبرّبهّفيّكلّزمانّومكانفيّالقصصّالقرآنيّأسوةّيقتدىّبها،ّأ المرأّة - ج

َّلَقْدَّكاَنِّفيَّقَصِصِهْمِّعْبَرٌةّأِل وِليّاألَْلَباِبَّماَّكاَنَّحِديث اّي ْفَتَرىَّوَلِكْنَّتْصِديَقّالَِّذيَّبْيَنَّيدَّ ْيِهَّوَتْفِصيَلّك لِ 

ّ(.١١١يوسف،ّ)،َوه د ىَّوَرْحَمة ِّلَقْوٍمّي ْؤِمن وَن﴾َشْيٍءّ

ّوتكونّعوناّ ّ-د ّالحنانّوالسكينةّوالطمأنينة، ّتمنحه ّامرأة، ّالمحنّّمعّكلّرجلّعظيم لهّعلىّمواجهة

ّأعظمّمثالّعلىّذلكّامرأةّسيدناّأيوبّالتيّصبرتّمعّزوجهاّحتىّفر جّهللاّعنهما.،ّوالشدائد

،ّأنّالمرأةّالكافرة،ّكغيرهاّمنّالظلمة،ّستنالّجزاءهاّيومّالقيامة،ّولنّيغنيّأنّيوقنّالقارئّالمتدب رّ-ه

نّيالل تّ-عليهماّالسالمّ-كماّحدثّمعّزوجتيّنوحّولوطّ،أحد،ّالّملكّمقر بّوالّنبيّمرسلّعنهاّمنّهللا

ّذاقتاّالعذابّفيّالدنياّقبلّاآلخرة.

ّ

 المحور الثاني: 

ّهللاّالجاهّ: بلقيس ملكة سبأ - ّآتاها ّباليمن، ّحكمتّمدينةّسبأ ّفيّعصرها، ّملوكّالعالم منّأعظم

ّوجلّ ّ–لكن هاّكانتّتعبدّوقومهاّالشمسّمنّدونّهللاّ،والسلطان،ّوقوةّالعتادّوالفرسان كانتّ،ّ-عز 

 وذلكّفيّأوائلّالقرنّالسابعّعشرّقبلّالهجرة.ّ-عليهّالسالمّ-معاصرةّلسيدناّسليمان

عنّطريقّجنديّمنّجنوده،ّإن هّرئيسّّ-عليهّالسالمّ-ارّالملكةّبلقيسّإلىّسليمانلقدّوصلتّأخبّّّّّ

ّالهداهد،ّصاحبّالذ كاءّوالفصاحة،ّواإليمانّوالبراعة.

ّسليمانّّّّّ ّقصة ّالكريم، ّالقرآن ّعلينا المّ-يقص  ّالس  ّتعالى:﴿ّ-عليه ّفيقول ّبلقيس، ّالملكة َوَتَفقََّدّ مع

اَّأْوّأَلَْذَبَحنَّه َّأْوَّلَيأّْالطَّْيَرَّفَقاَلّ َبنَّه َّعَذاب اَّشِديد  ْده َدَّأْمَّكاَنِّمَنّالَغاِئِبيَن*ّأَل َعذِ  ْلَطاٍنَّماِلَيّاَلَّأَرىّاله  ِتَينِ يِّبس 

ِّبَماَّلْمّت ِحْطِّبِهَّوِجْئت َكِّمْنَّسَبٍإِّبَنَبٍإَّيِقينٍّ ِبيٍن*َّفمَكَثَّغْيَرَّبِعيٍدَّفَقاَلَّأَحطت  ْمّم  ّاْمَرأَة َّتْمِلك ه  *ِّإنِ يَّوَجدتُّ
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ْمِسِّمنّد وِنّهللاَّوَزيَّنَّ وَنِّللشَّ د  َّشْيٍءَّوَلَهاَّعْرٌشَّعِظيٌم*َّوَجدتَُّهاَّوَقْوَمَهاَّيْسج  لِ  َّّوأ وِتَيْتِّمْنّك  ْيَطان  ّالشَّ م  َله 

وَن*ّأَّ َّيْهَتد  ّاَل ْم َّفه  ِبيِل ّالسَّ َّعِن ه ْم َّفَصدَّ ْم َماَواِتَّواأَلْرِضّأَْعَماَله  ِّفيّالسَّ ّالَخْبَء ّهللّال ِذيّي ْخِرج  وا د  َّيْسج  الَّ

ّالَعْرِشّالَعِظيِمّ﴾)النمل،ّ ّه َوَّربُّ ّ(.٢٦-٢٠َوَيْعَلم َّماّي ْخف وَنَّوَماّي ْعِلن وَن*ّهللاّاَلِّإَلَهِّإالَّ

فاعّعنّنفسه،ّبتلط فّوقدرةّعلىّاجتذاّّّّّ بّالنظرّإليهّوإصغاءّالسمعّلقدّكانّالهدهدّماهراّفيّالد 

ّلكالمه،ّوأن هّكانّيقومّبرحلةّاستكشافيةّعلميةّلمملكةّسبأ.

ّسليمانّّّّّ ّنب أ ّالسالمّ-ثم  ّوالحكمةّّ-عليه ّالنبوة ّفضل ّمن ّأوتيه ّمما ّبالر غم ّالمعارف، ببعضّتلك

ّللتنبيهّعلىّوجودّالعلمّوالمعرفةّعندّمنّهوّأضعفّمنه.ّ؛والعلومّالجم ة

نبأ"،ّّسبأ"ّو"ّ"جناسّناقص،ّمعّتطابقّالحركاتّبين﴾ّمنّأبنبّأمنّسبّ﴿ىّماّفيّعبارة:والّيخفّّّّّ

ّ.مستحباّ ّووقعّالنطقّعلىّالسمعّوقعاّ 

ّّّّّّ ّالهدهد ّبي ن ّما ّوجودبعد ّوجلّ ّ-دليل ّخّ ّ-عز  ّما ّيخرج ّسبحانه، ّبأن ه ّتوحيده، ّفيّووجوب بِ َئ

ّخّ  ّوما ّفيّاألرضّمنّالسماواتّمنّمطرّوغيره، ّبِ َئ ّذكرّأن هّرب  نباتّومعادنّونفطّإلىّغيرّذلك،

العرشّالعظيم،ّال ذيّليسّفيّالمخلوقاتّأعظمّمنه،ّفكلّعرشّمهماّعظمّفهوّدونه،ّإشارةّإلىّعرشّ

ّوجلّ ّ-فعرشّبلقيسّعظيمّمقارنةّمعّعروشّأبناءّجنسهاّمنّالملوك،ّأماّعرشّهللاّ،بلقيس فهوّّ-عز 

ّرضين.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعظيمّبالنسبةّإلىّماّخلقّمنّسماواتّوأ

ّعنهمّفانظرّماذاّ﴿ّّّّّّ قالّسننظرّأصدقتّأمّكنتّمنّالكاذبين*ّاذهبّبكتابيّهذاّفألقهّإليهمّثم ّتول 

ليلّّ،﴾يرجعوّن القاطعّلمّيتسر عّسيدناّسليمانّفيّتصديقّأوّتكذيبّالهدهد،ّحتىّيتبي نّلهّالخبرّبالد 

امغةّو ّالد  ّالحجة ّوعذوبتهّحينّي، ّالنظم ّالل فظوانظرّإلىّروعة ّالمعنىّوفصاحة ّقال:ّّّّّ،جتمعّداللة فلقد

ّلهّأن هّإنّكانّكاذباّ ّكذبت"،ّمراعاةّللفاصلة،ّومبي ناّ ّ"﴾ّولمّيقل:ّسننظرّأصدقتّأمّكنتّمنّالكاذبين﴿ّ

خرطّفيّسلكّالكذابين،ّوفيّهذهّالحالةّسوفّفيّهذاّالخبر،ّفإن هّدليلّعلىّأن هّمتوغ لّفيّالكذب،ّمن

ّيضاعفّلهّالعقاب،ّعقابّالغيابّوعقابّالكذب.
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ّأرادّسليمانّأنّيتأك دّمنّالخبر،ّفكتبّكتاباّإلىّالملكةّبلقيسّوحاشيتها،ّيدعوهمّإلىّاإليمانّباهللّّّّّ

دّعنهمّقليالّوينتظرّجوابهمّوسل مهّللهدهدّوأمرهّأنّيلقيهّإليهم،ّثمّيبتع،ّتعالى،ّوالدخولّفيّدينهّالحنيف

ةّفعلهم. ّورد 

ّكتابّكريم*ّإن هّمنّ ماّإنّأمسكتّالملكةّبلقيسّالكتابّحتىّقالت:ّ﴿ّّّّّ ياّأيهاّالملؤاّإن يّألقيّإلي 

ّ ّوأتونيّمسلمينّ ّتعلواّعلي  ّفيّأبلغّماّ،ّ﴾سليمانّوإن هّبسمّهللاّالرحمنّالرحيم*ّأال  ّبرقيةّموجزة إن ها

ّوجلّ ّ-اإليجاز،ّافتتحهاّسيدناّسليمانّبالثناءّعلىّالمولىيكونّ وذكرّاسمينّمشتقينّمنّالرحمة،ّّ-عز 

ّّ﴿،ودعوتهمّبالحكمةّوالموعظةّالحسنةوهماّالرحمنّوالرحيم،ّاستمالةّلقلوبهم،ّوتحبيبهمّفيّخالقهم،ّ أال 

ّوأتونيّمسلمين ّهناّبمعنىّالغطرسةّّوّ﴾تعلواّعلي  وكونهّيخاطبهاّّ،هّالملوكّخاصةالز هوّال ذيّيعتادالعلو 

ّبهذهّالل هجةّالمختصرةّالبعيدةّعنّالنقاشّوالجدل،ّفهذاّأمرّيحتاجّمنهاّإلىّنظرّوإلىّأناة.

ّالمشاورةّتحققّنفعاّ ّّّّّ ّللتوصلّملحوظاّ ّفاستشارتّبلقيسّحاشيتهاّولمّتستأثرّباتخاذّالقرار،ّلعلمهاّأن 

ّوأصوبها ّاآلراء ّحت ىّّ،إلىّأفضل ّأمر ا ّكنتّقاطعة  ّأفتونيّفيّأمريّما ّالملؤا ّأي ها ّيا ّقولها:﴿ والدليل

ّمعهمّأيّ،تشهدون﴾ ّوعادتها ّذلكّكانّدأبها فكانتّعاقلة،ّحكيمة،ّمستشيرة،ّالّتخاطرّبمصالحّّ،أن 

ين. ّقومها،ّوالّتعر ضّملكهاّلمهاويّأخطاءّالمستبد 

ّالملوكّإذاّدخلواّقالواّنحنّأولّوّ﴿ّّّّّ اّقوةّوأولواّبأسّشديدّواألمرّإليكّفانظريّماذاّتأمرين*ّقالتّإن 

كانتّبلقيسّامرأةّذاتّعقلّوحكمة،ّفلمّتخترّأنّتعالجّبالحرب،ّّ،﴾قريةّأفسدوهاّوجعلواّأعز ةّأهلهاّأذل ةّ

قهاّ ّوجلّ ّ-هللاطلبّسليمان،ّوقدّصد  ّ﴾.ّفيماّقالتّبقوله:ّ﴿ّوكذلكّيفعلوّنّ-عز 

المّ-وكانتّأخبارّعظمةّسليمانّّّّّ وإن يّمرسلةّإليهمّبهديةّفناظرةّبمّيرجعّّ﴿:قدّبلغتهاّ-عليهّالس 

ّفآثرتّأنّتصانعّسليمانّبهديةّثمينة،ّتتفادىّبهاّمواجهةّجيشهّبماّالّيكافئّلهّعندها.ّ،المرسلون﴾
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ماءّوتصونّاألعّرّلقدّآثرتّالملكةّبلقيسّالسلمّعلىّالحرب،ّّّّّ فكانتّبذلكّرحمةّّ،اضحتىّتحفظّالد 

مةّكتابّسليمانّال ذيّافتتحهّببسمّّ،مّعلىّاستقرارّمملكتهمّوازدهارهالهّلشعبها،ّوعوناّ  وكأن هاّتأث رتّبمقد 

ّهللاّالرحمنّالرحيم.ّ

ّتفرحون*ّّ﴿ّّّّّ ّبهدي تكم ّبلّأنتم ّءاتاكم ّءاتانيّهللاّخيرّمم ا وننّبمالّفما ّجاءّسليمانّقالّأتمد  فلم ا

ّ ّصاغروّنارجع ّوهم ّأذل ة ّمنها ّولنخرجن هم ّبها ّلهم ّقبل ّال ّبجنود ّفلنأتين هم ّسليمانّ،﴾إليهم عليهّّ-أم ا

الم ّبدالّ ّ-الس  ّكانت ّألن ها ّبلقيس، ّهدية ّرد  ّّوّفإن ه ّالحق، ّعن ّالسكوت ّاإلسالمّعن ّإلى ّالد عوة عن

ّغرضهمّإرضاءّهللاّفواجبّالرسلّوأتباعهم،ّالتبليغّدونّأجر،ّودونّمداهنةّأوّمساومة،ّألّ،واإليمان ّ-ن 

ّوجلّ  ّوجلّ ّ-ونشرّالعقيدةّوالفضيلة،ّواإلخالصّفيّعبادةّهللاّ-عز  ّ.-عز 

دهمّّّّّّ ّوهد  ّمقاومتها، ّعلى ّلهم ّطاقة ّبجيوشّال ّوالقتال ّبالحرب ّاإلنذار ّهديتها، ّإلى ّسليمان ضم 

وقدّحققّاإلنذارّالغايةّّ،م،ّمهانينّمحتقرينّإنّلمّيسلمواباإلخراجّمنّأرضهمّأذلةّقدّسلبواّملكهمّوعز ه

ّمنه،ّفجاءتّبلقيسّمعّحاشيتهاّوجنودها،ّمسلمينّمنقادينّطائعين.

ّقبلّأنّّ﴿اّعزمتّعليهّالملكة،ّقالّلجنوده:ولم اّعلمّسليمانّبمّّّّّ ّأي كمّيأتينيّبعرشها ّالملؤا ّأي ها يا

ّأناّءاتيكّبهّقبلّأنّتقومّمنّمقامكّ ّأمين*ّقالّيأتونيّمسلمين*ّقالّعفريتّمنّالجن  وإن يّعليهّلقوي 

ّإليكّطرفكّ﴾ لقدّأرادّسليمانّأنّي ريّبلقيس،ّماّّ،ال ذيّعندهّعلمّمنّالكتابّأناّءاتيكّبهّقبلّأنّيرتد 

هّنادرةّالدنيا،ّعندهّ آتاهّهللاّمنّمعجزاتّإلهية،ّوقدراتّاستثنائية،ّبأنّيحضرّعرشهاّال ذيّتفتخرّبهّوتعد 

ّغيرّّ،طانّمارد،ّبأنّيأتيّبهّقبلّانقضاءّمجلسّحكمهفاقترحّعليهّشيّ،إلىّبيتّالمقدس معّكونهّقوي 

ّسليمانّاستبطأّفعله،ّفقالّجنديّمنّجنودّسليمانّوقدّأوتيّعلماّوحكمة،ّ،ّعاجز،ّأمينّغيرّخائن لكن 

ّّبأن هّقادرّعلىّإحضارهّفيّطرفةّعين.

ّوجلّ ّ-فلم اّرأىّسليمانّالعرش،ّشكرّهللاّّّّّ هذاّمنّفضلّّظيمةّفقال:﴿ونطقّبحكمةّعقديةّعّ-عز 

ّكريمّ﴾ ّرب يّغني  فكلّمتقر بّّ،رب يّليبلونيّءأشكرّأمّأكفرّومنّّشكرّفإن ماّيشكرّلنفسهّومنّكفرّفإن 
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ّوجلّ ّ-هللاإلىّ بعملّصالحّيجبّأنّيستحضرّأنّعملهّإن ماّهوّلنفسه،ّيرجوّبهّثوابّهللاّورضاهّّ-عز 

ّالدنيا.فيّاآلخرة،ّويرجوّدوامّالتفضلّمنّهللاّعليهّفيّ

قالّّ﴿،فراستهاطلبّسليمانّمنّأتباعهّأنّيغي رواّهيئةّعرشهاّوشكله،ّحتىّيختبرّدق ةّمالحظتها،ّّوّّّّّ

نك رواّلهاّعرشهاّننظرّأتهتديّأمّتكونّمنّال ذينّالّيهتدون*ّفلم اّجاءتّقيلّأهكذاّعرشكّقالتّكأن هّ

ّجواباّ ّ،هو﴾ ّمحن كاّ ّذكياّ ّبارعاّ ّسياسياّ ّكانّجوابها ّعلىّكما، ّوثباتّشخصي تهادل  ّودهائها، ّ،لّعقلها

ّفشب هتّعليهمّمنّحيثّشب هواّعليها.

أيّأن هّسبقّلهاّأنّّ،لّهذهّالجملةّمنّتمامّكالمّبلقيسقي،ّوأوتيناّالعلمّمنّقبلهاّوكن اّمسلمين﴾ّ﴿ّّّّّ

دّومالّوقوة،ّأوتيتّالعلمّمنّقبلّالمشاهدةّالبصرية،ّبعظمةّملكّسليمان،ّوماّلهّمنّمجدّوسلطانّوجن

ّوكن اّمنّقبلّحضورناّإلىّمملكته،ّمسلمين،ّأيّمستسلمين،ّمنقادين،ّخاضعين.

ّمعناها:ّأن ناّأوتيناّالعلمّبجاللّهللاّوقدرته،ّووحداني ته،ّمنّقّّّّّ بلّوعلىّقولّأن هاّمنّكالمّسليمان،ّفإن 

ّاألمور ّهذه ّسبأ ّأنّتعرفّملكة ّهللاّعلي، ّاعترافّمنّسليمانّبنعم ّهداهمّوفيّهذا ّإذ هّوعلىّأتباعه،

ّلإليمان.

هاّماّكانتّتعبدّمنّدونّهللاّإن هاّكانتّمنّقومّكافرينّ﴿ّّّّّ فيّذكرّفعلّالكونّمرتينّفيّّ،﴾وصد 

نهاّمنّعبادةّالشمسّوكانّذلكّالت مكنّّ﴿ماّكانتّتعبد﴾ّو﴿ إن هاّكانتّمنّقومّكافرين﴾،ّداللةّعلىّتمك 

ّتهاّعلىّالكفر،ّوبكونهاّبينّقومّكافرين.بسببّاالنحدارّمنّساللةّالمشركينّونشأ

ةّوكشفتّعنّساقيهاّقالّإن هّصرحّممر دّمنّقواريرّ﴿ّّّّ ،ّ﴾قيلّلهاّادخليّالصرحّفلم اّرأتهّحسبتهّلج 

هاّسليمانّللملكةّبلقيسّهيّقصرّأرضي تهّمنّالزجاج،ّحسبتهّالملكةّماءّكثيراّ  ّالمفاجأةّالثانيةّالتيّأعد 

ّبالماءلم اّقيلّلهاّادخليّبالطّالقصر،ّرفعتّثوبهاّالساتّ،موجّاذ فقالّلهاّّ،رّعنّساقيهاّحتىّالّيبتل 

ّسليمان:ّإن هّصرحّمصقولّمنّزجاج.ّ
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رّلهّقوىّّّّّّ ّسليمان،ّمسخ  ّعلىّأن  وقفتّالملكةّمندهشةّأمامّهذهّالعجائبّالتيّتعجزّالبشر،ّوتدل 

ّأكبرّمنّطاقةّالبشر.

ّالعالمينّّ﴿ّّّّّ ّإن يّظلمتّنفسيّوأسلمتّمعّسليمانّهللّرب  ّثم ّّ،﴾قالتّرب  راجعتّبلقيسّنفسها

ّالعالمين. ّلجأتّإلىّرب هاّوناجتهّمعترفةّبضاللها،ّمعلنةّإسالمهاّمعّسليمان،ّالّلسليمان،ّولكنّهللّرب 

 دروس وعبر: -

ّوأمانة،ّ-١ ّمسؤولية ّفاإلمارة ّوالسؤالّعنهم، ّرعيته ّتفق د ّالقيامة.ّّعلىّالحاكم ّيوم ّصاحبها ّيسألّعنها

ّولّلرعي تهّإذاّخالفّأحدهمّأمره،ّفيّحدودّشرعّهللا.ّّؤجوازّمعاقبةّالملكّأوّالمسّ-٢

ّالرسّعلىّدينّهللا،ّحامالّ ّكانّالهدهدّغيوراّ ّ-٣ ّوجلّ ّ-هللاّالة،ّفجزاّههم  أنّمنعّالناسّفيّالدنياّبّ-عز 

عنّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-نهىّرسولّهللاّ"قال:ّ-هللاّعنهرضيّّ-عنّابنّعباس،ّمنّإيذائهّأوّقتله

رِد". واب:ّالنملة،ّوالنحلة،ّوالهدهد،ّوالصُّ ّقتلّأربٍعّمنّالد 

قةّفيّنقلّاألخبارّوالمواالةّفيّإيصالهاّإلىّالمنتفعينّبهاّ-4 ّ﴾.َفمَكَثَّغْيَرَّبِعيدٍّ ﴿،ّتحر يّالد 

ّالمتعل مّ-٥ ّأو ّللكبير، ّالصغير ّيقول ّأن ّعنديّماّجواز ّوتيق نهّللعالم: ّذلك ّتحقق ّإذا ،ّليسّعندك،

ِّبَماَّلْمّت ِحْطِّبِهَّوِجْئت َكِّمْنَّسَبٍإِّبَنَبٍإَّيِقينٍّ﴿ ّ﴾.َّأَحطت 

تواضعّالعلماءّلمنّهمّأدنىّمرتبةّمنهم،ّوحرصهمّعلىّتعليمّمبادئّالدينّونشرّالخيرّوالفضيلةّّ-٦

ّبينّالناس.

ّسبأ:عرضّالهدهدّأوضاعّمملكةّّ-٧

ْمّّ﴿*ّالسياسية: َتْمِلك ه  ّاْمَرأَةّ  ّ﴾.ِإنِ يَّوَجدتُّ

َّشْيٍءَّوَلَهاَّعْرٌشَّعِظيٌمّ﴾.ّ﴿:االقتصادية*ّ لِ  َّوأ وِتَيْتِّمْنّك 

ْمِسِّمنّد وِنّهللاّّ﴿:الدينية*ّ وَنِّللشَّ د  ّ﴾.َوَجدتَُّهاَّوَقْوَمَهاَّيْسج 
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ر،ّبديعّالسماواتّواألرضّ-٨ ّهللاّالخالقّالمصو  ّلهّسبحانه،ّوالّإن  ،ّلهّالخلقّولهّاألمر،ّفالّعبوديةّإال 

ّحكمه ّوجلّ ّ-حكمّإال  ّ.ّ-عز 

ّالعبدّعنّذكرّهللاّتعالى.ّ-٩ ّالشيطانّيزينّالقبيح،ّويصد 

ّالتثبتّمنّاألخبارّمنهجّقرآنيّالّيغفلّعنهّالصالحون.ّّ-١٠

المّ-سليماناستحبابّابتداءّالكتبّبالبسملةّكاملة،ّكماّفعلّسيدناّّ-١١ ّ.-عليهّالس 

ّسليمانّ-١٢ ّفيّكتابهّالذيّابتدأهّباسمه،ّدونّذكرّألقابّ-عليهّالسالمّ-تواضعّسيدنا ،ّيظهرّجليا

ّالتعظيمّوالثناء.ّ

ّهللاّوصفاتهّّ-١٣ ّإثباتّوجود ّوهو ّالمقصود، ّعلى ّمشتمال ّوجازته ّمع ّكتابّسليمان ّمضمون كان

ّترف عّوالتكب رّواألمرّباإلسالم.الحسنىّوالنهيّعنّاالنقيادّللهوىّوالنفسّوال

منّحكمةّوليّاألمر،ّطلبّاالستشارة،ّواالستعانةّبخبرةّأوليّالر أيّمنّالن خبة،ّكماّفعلتّبلقيسّّ-١٤

ّمعّحاشيتها.

اعيّإلىّهللاّالّينبغيّلهّاالغترارّبزخرفّالدنيّّ-١٥ وننّبمالّ،ّاّومتاعهاّالزائلالمؤمنّالحقّوالد  ﴿ّأتمد 

ّيرّمم اّءاتاكمّبلّأنتمّبهدي تكمّتفرحونّ﴾.فماّءاتانيّهللاّخ

ّوجلّ ّ-دورّالعلمّوالعلماءّفيّخدمةّدينّهللاّ-١٦ ّقالّال ذيّعندهّعلمّمنّالكتاب﴾.ّ﴿:-عز 

ّهللاّّ-١٧ ّقدرة ّليريها ّعين، ّطرفة ّفي ّالشام ّبالد ّإلى ّاليمن ّبالد ّبلقيسّمن ّعرش ّسليمان استدعى

ته. ّالعظمى،ّويجعلهّدليالّعلىّنبو 

تهّوعتادهّلمواجهةّأعدائه.ّ-١٨ ّعد  ّالمسلمّعزيزّبدينه،ّمتوك لّعلىّرب ه،ّالّيهابّالموت،ّويعد 

لّبهاّسبحانه.ّّ﴿هذاّمنّفضلّرب ي﴾.ّ-١٩ ّمنّأدبّشكرّالنعمة،ّنسبتهاّإلىّالمتفض 

ّبالشكرّتدومّالنعم،ّوهللاّغنيّعنّعباده،ّفالّيضر هّكفرهم،ّوالّينفعهّشكرهم.ّ-٢٠

ّإن هاّكانتّمنّقومّكافرين﴾.ّ﴿،اسدةّعلىّعقيدةّاإلنسانّوأخالقهالصحبةّالسيئةّوالبيئةّالفتأثيرّّ-٢١
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ّحضارةّمملكتها.ّساتراّ ّطويالّ ّكانتّالملكةّبلقيسّترتديّلباساّ ّ-٢٢ ّ،ّيعكسّسموّأخالقهاّورقي 

ّاألمورّفتختارّأصوبها.أثنىّالقرآنّالكريمّعلىّملكةّسبأّألن هاّامرأةّعاقلةّوحكيمةّتوازنّبينّّ-٢٣

ّ

 : امرأة العزيزالمحور الثالث

المّ-قصةّيوسف      ّمحطاتّحياةّهذاّّ،فريدةّمنّنوعهاّفيّالقرآنّالكريمقصةّّ-عليهّالس  تسردّأهم 

نزلتّفيّالمرحلةّالمكيةّّ،والتراكيب،ّوبأروعّالعبرّوالعظاتالنبيّالكريمّفيّسورةّواحدةّبأحسنّاأللفاظّ

لهّعلىّمواجهةّكيدّأعدائه،ّكماّأن هاّّوتثبيتاّ ّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-الحرجة،ّفيّعامّالحزن،ّتسليةّللن بي

ّ.-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-نزلتّلكلّمحزونّمنّبعده،ّحتىّيتأسىّبالن بي

المّ-دناّيوسفمنّحياةّاالبتالءّالتيّعاشهاّسيّخطيراّ ّيتناولّالمبحث،ّجزءاّ ّّّّّ وهيّفتنتهّّ-عليهّالس 

ّمعّامرأةّالعزيزّونسوتها،ّوكيفّنجاهّهللاّمنها.

لكّّتعنّنفسهّوغل قتّاألبوابّوقالتّهيوراودتهّال ذيّهوّفيّبيتهاّّ﴿:تعالىّفيّسورةّيوسف يقولّّّّّ

ّقالّمعاذّهللاّإن هّرب يّأحسنّمثوايّإن هّالّيفلحّالظالمون﴾.

ّلك:ّبالياءّالمديةّوضمّالتاء،ّّاسمّفعلّ،لكّ﴾ّتهي﴿ّّّّّّ بمعنىَّهل مَّ،ّتعاَل.ّوقرأهاّابنّكثير:ِّهيت 

ّلك. ّبمعنىّتهيَّْأت 

ّطلبتّامرأةّالعزيزّمنّيوسفّمواقعتهاّبرفقّولينّومخادعة.ّ،﴿ّوراودتهّ﴾ّّّّّ

رّإيقاع،ّ﴾﴿ّال ذيّهوّفيّبيتهاّّّّّ األمرّالمكروهّّأيّغالمها،ّوتحتّتدبيرها،ّوفيّالمسكنّالواحد،ّيتيس 

ّخالياّ وزادتّالمصيبةّبأنّ،منّغيرّإشعارّأحد نانّمنّدخولّ،ّفهماّآم﴿ّوغل قتّاألبواب﴾،ّفصارّالمحل 

تهّوكثرةّاألبواب.ّ"والتضعيفّفيّ،أحدّعليهما ةّالفعلّوقو  ّغل قت"ّيفيدّشد 
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ّيّاّ كانّيوسفّفيّذلكّالوقتّأسيّرّّّّّ دعوهّلطلبها،ّتحتّيدها،ّذاتّأمرّعليه،ّوفيهاّمنّالجمالّما

ّوهوّشابّأعزب،ّغريبّالّيستحيّمثلهّماّيستحيهّإذاّكانّفيّوطنهّوبينّمعارفه،ّآتاهّهللاّقو ةّوشطراّ 

هّ،منّالجمال ّ؟ّفماذاّكانّرد 

لقدّعصمهّهللاّمنّارتكابّالفاحشةّمعّزوجّمنّأحسنّّ،﴾﴿ّقالّمعاذّهللاّإن هّرب يّأحسنّمثوايّّّّّ

ّة.مثواهّوتوال هّبالرعايةّوالعناي

ّوفيّهذاّالكالمّعبرةّعظيمةّمنّالعفافّوالتقوىّوعصمةّاألنبياءّقبلّالنبوةّمنّالكبائر.ّّّّّ

"ّضميرّالشأن،ّّ"والضميرّالمجعولّاسمّ،تعليلّثانّلالمتناعّ،﴾ّ﴿ّإن هّالّيفلحّالظالموّنوجملةّّّّّ إن 

ّخبراّ  ّالمجعولة ّالجملة ّأهمية ّجامعةّيفيد ّموعظة ّألن ها ّّ،عنه، ّأن  ّإلى ّظلمّإوأشار ّراودته، ّلما جابتها

لكليهماّبارتكابّمعصيةّمماّات فقتّاألديانّعلىّأن هاّكبيرة،ّوظلمّلسي دهّالذيّآمنهّعلىّبيتهّوآمنهاّعلىّ

ّنفسها.

ّبهاّلوالّأنّرءاّّّّّ هّمنّعبادناّبرهانّرب هّكذلكّلنصرفّعنهّالسوءّوالفحشاءّإنّ ّ﴿ّولقدّهم تّبهّوهم 

،ّجودّموانعّتحولّبينهّوبينّتنفيذهالهم ّهوّالعزمّعلىّالفعلّدونّأنّيبلغّدرجةّالتنفيذ،ّلّوّ،﴾ّالمخلصين

ّوجملة ّبها ّبجملةّشرطألنّ ّ،﴾﴿ّهم تّبهّ﴾ّمستقل ةّعنّجملة﴿ّهم  ّاألخيرة لوال﴾ّوهيّ ﴿هّأردفّهذه

ّبها،ّفقدّ وحده،ّوتقديرها:ّلوالّأّ-المعليهّالسّ ّ-متعل قةّبأحوالّيوسف مّالجوابّعلىّنّرأىّبرهانّرب هّلهم 

ّيوسف،ّشرطهّلالهتمامّبه المّ-وبذلكّيظهرّأن  ّهللاّعصمهّّ-عليهّالس  ّبامرأةّالعزيزّألن  لمّيخالطهّهم 

ّبالمعصيةّبما اختلفّالمفسرونّفيّماهيةّهذاّالبرهان،ّفمنهمّمنّيشيرّإلىّأن هّّوّ،أراهّمنّبرهانّمنّالهم 

،ّإلهي،ّوقيل:ّمشاهداتّتمث لتّلهّقب حتّلهّهذاّالفعل،ّوقيل:ّهوّوحيّإلهي،ّوقيل:ّحفظحجةّنظريةّ

ّوهللاّأعلمّبحقيقته.ّ

السوء:ّأيّخيانةّمنّائتمنه،ّوالفحشاء:ّالمعصيةّوالوقوعّ،ّ﴾كذلكّلنصرفّعنهّالسوءّوالفحشاءّّ﴿ّّّّّ

ّفيّالزنى.
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ابنّوعلىّقراءةّّ،ينّاجتباهمّهللاّواختارهمّلطاعتهالمختارينّال ذمنّّ،﴾ّصينإن هّمنّعبادناّالمخلَّّ﴿ّّّّّ

ّالمخِلصين﴾،ّيكونّالمراد:ّالمخِلصينّفيّالعبادةّوالطاعة.ّ﴿كثير،ّوأبوّعمرو،ّوابنّعامر:

ّالبابّّوّ﴿ّّّّّ ّالبابّوقد تّقميصهّمنّدبرّوألفياّسي دهاّلدا ّيوسفّهارباّمنّفتنةّالمرأةّّ،﴾استبقا فر 

،ّتّقميصهّمنّجهةّظهرهّفشق تهّطوالّ نحوّالباب،ّفلحقتّبهّامرأةّالعزيزّلتمنعهّمنّالخروج،ّفشدّ ّمت جهاّ 

ّعندّالباب.ّماّإنّفتحّيوسفّآخرّاألبوابّحتىّكانتّالمفاجأة،ّلقدّوجداّالعزيزّواقفاّ 

اطفتها،ّوضعفّتركيزهاّالعقلي،ّوتسارعّنبضاتّهناّظهرّمكرّودهاءّامرأةّالعزيز،ّفمعّهيجانّعّّّّّ

ّإ ّوهولّالمفاجأة، ّذكاءّوثبات:قلبها، ّقالتّبكل  ّأن ها ّبادرتّّ﴿ال  ّبأهلكّسوء ا﴾: ّجزاءّمنّأراد قالتّما

ّفر تّمنه،ّتبرئةّلساحتهاّع ّبأن ها ّامرأةّ،ّندهّوإغراءّبهّلالنتقامّمنّيوسفبالكذبّوأوهمتّزوجها ولكن ها

ّأنّيسجنّأوّعذابّأليم﴾.ّ،،ّفتشيرّبالعذابّالمأموّنهتعشق،ّفهيّتخشىّعلي ّ﴿ّإال 

كلّّفحينئذّاحتملتّالحالّصدقّ،﴾ّ﴿ّقالّهيّراودتنيّعنّنفسيفبر أّيوسفّنفسهّمماّرمتهّبه:ّّّّّ

ّعليه.ّ،واحدّمنهما،ّولمّيعلمّأي هما دقّعالماتّوأماراتّتدل  ّوالص  ّهللاّتعالىّجعلّللحق  ّولكن 

ّمنهاّهمهّأوالّ اتّ ّ)وسفّهوّالذيّلحقهاّوهيّفار ةّمنههاّفقال:ّإنّكانّيفانبعثّشاهدّمنّأهلّّّّّ ،ّحياء 

ّمنّق بّ ّوتعظيماّ  ّأنّيكونّثوبهّقدّق د  لّأيّمنّجهةّصدرهّإذّتدفعهّعنّلشأنها(،ّوأدركهاّعندّالبابّفالّبد 

ّمنها،ّفمنّالطبيعيّأنّتجذبّثوبهّمنّجهةّظهّر هّه،ّفنفسها،ّوإنّكانتّهيّالتيّلحقتهّوهوّفار  يكونّقدُّ

ّعظيم*ّيوسفّأعرضّعنّهذاّّ﴿بي نتّإدانةّالمرأة،ّقالّالعزيز:ولم اّت،ّمنّدبر ّكيدكن  ّإن  إن هّمنّكيدكن 

ّعزيزّمصرّكانّقليلّالغيرة،ّوقيلّ،﴾واستغفريّلذنبكّإن كّكنتّمنّالخاطئين كانّّ:قالّالمفسرونّبأن 

الكيدّهوّ،ّّوفّمؤاخذةّالمرأةّبمراودةّمملوكهابها،ّأوّكانتّشبهةّالملكّتخفّاّ ،ّولعل هّكانّمولععاقالّ ّاّ حليم

ّعلىّالمراجعةّاالحتيالّعلىّإيقاعّالسوءّبخفاء،ّويقومّبه ّّ،منّالّيملكّالقدرة ّالمرأةّعظيم،ّألن  وكيد

وطلبّمنّيوسفّكتمانّاألمرّعنّالن اس،ّوطلبّمنّامرأتهّأنّتستغفرّلذنبهاّولمّيزدّ،ّضعفهاّأعظم

ّالخبرّماّلبثّأنّشاعّوانتشرّعلىّألسنةّالعامةّوالخاصة.ّ،هلىّذلكّفيّتوبيخهّوعقابع ّلكن 
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ّشغفهّوقالّ﴿ّّّّّ ّقد ّنفسه ّعن ّفتاها ّتراود ّالعزيز ّامرأة ّالمدينة ّفي ّفيّضاللّنسوة ّلنراها ّإن ا ّحب ا ا

ّلصنيعها،ّكونهاّزوجّعزيزّمصرّوكونهاّّولمّيذكرنهاّباسمها،ّاستقباحاّ ،ّمبين﴾ محصنةّفالّيليقّمنهن 

ّ ّتراود ّأن ّلهابها ّالمضارعّ،مملوكا ّالفعل ّاستعمال ّماّ"وجاء ّأن ها ّعلى اللة ّللد  ّإلىّّتراود" زالتّتدعوه

ّمضاجعتهاّومعاشرتهاّمعاشرةّاألزواج.

ّحب ا﴾ّ﴿ّّّّّ ّلهّقدّوصلّإلّ،قدّشغفها ّحب ها ّفيّفؤادهاأيّأن  والشغافّهوّّ،ىّشغافّقلبها،ّفاستقر 

ّالغالفّال ذيّيحيطّبالقلب.

ّسكين اّوقالتّاخرجّّ﴿ّّّّّ ّواحدةّمنهن  ّمت كأّوءاتتّكل  ّوأعتدتّلهن  ّأرسلتّإليهن  فلم اّسمعتّبمكرهن 

زّّرغمّالقيلّوالقال،ّما،ّ﴾عليهنّ  زالتّامرأةّالعزيزّمصر ةّعلىّموقفها،ّغيرّآبهةّبمنّحولها،ّوحتىّتعز 

ّسكينا،ّوطلبتّمنّيوسفّأنّيخرجّموقفها،ّدعتّأولئكّ ّواحدةّمنهن  النسوةّإلىّطعامّعندها،ّوآتتّكل 

. ّإليهن 

ّملكّكريمّ﴿ّّّّّ ّوقلنّحاشّهللّماّهذاّبشر اّإنّهذاّإال  ّ–نز هنّالمولىّ،﴾فلم اّرأينهّأكبرنهّوقط عنّأيديهن 

ّوجلّ  يّلمّيعهدّمثلهّفيّعنّالعجزّوالنقص،ّونفينّعنّيوسفّالبشريةّلماّشاهدنّمنّجمالهّالذّ-عز 

ّالبشر،ّوأثبتنّليوسفّالملكيةّلماّترك زّفيّالنفوسّمنّجمالّصورةّالملك،ّكماّترك زّفيّالنفوسّأيضاّ 

ّقبحّصورةّالشيطان.

ّّّّّ﴿ّّ ّليسجنن  ّءامره ّيفعلّما ّولئنّلم ّفاستعصم ّراودتهّعنّنفسه ّال ذيّلمتنن يّفيهّولقد قالتّفذلكن 

اغرين ّمنّالص  ّأنّتعملّعلىّسجنهّوإذاللهّأقسمتّّ،﴾وليكونن ا ّيوسف، ّوبحضرة ّالنسوة أمامّصواحبها

ّوإهانتهّإنّلمّيطعهاّفيماّتأمرهّبه.

ّعلىّّّّّّ ّمحر ضاتّله ّصرن ّالئماتّلها، ّالال ئيّكن  ّالنسوة ّورأىّأن  ّالتهديد، ّيوسفّهذا ّسمع لم ا

ّطمعنّفيهّأيضاالستجابةّل ّمم اّقّ﴿ا ،حينئذّلجأّإلىّرب هّداعيا ،ّطلبها،ّولعل هن  ّإلي  ّالسجنّأحب  الّرب 

ّوأكنّمنّالجاهلينّ﴾. ّأصبّإليهن  ّتصرفّعنيّكيدهن  ّيدعوننيّإليهّوإال 
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ّجميعاّ ّ"ولمّيقل:ّيدعوننيّإليه﴾ّ﴿وقوله:ّّّّّ ّكن  مشتركاتّفيّالد عوة،ّسواءّّماّتدعونيّإليه"،ّألن هن 

ّبالقولّأمّبالحركاتّوالل فتات.

رينّّوّّّّّ لّالسجنّعلىّارتكابّالفاحشة،ّففيّالسجنّلقدّاختارّيوسفّأهونّالش  ّالضررين،ّفض  أخف 

فاستجابّلهّرب هّفصرفّّ﴿،مّفيّأمرهراحةّبالّوهدوءّنفسّوخروجّعنّبيئةّالفساد،ّوتخل صّمنّالتحكّ 

ّالعليم ّالسميع ّهو ّإن ه ّكيدهن  ّتحي ره،ّّ،﴾عنه ّإلىّأنّيرىّالملكّرؤيا ّويوسفّفيّالسجن، ّاأليام وتمر 

ّفيسألّعنّتأويلها،ّفيدل ونهّعلىّيوسف.

تيّقط عنّال ّلهّماّبالّالنسوةّالأوقالّالملكّائتونيّبهّفلم اّجاءهّالرسولّقالّارجعّإلىّرب كّفاسّ﴿ّّّّّ

ّعليم ّرب يّبكيدهن  ّّإن  ّامرأةّامتنعّيوسفّعنّالخروجّحتىّيفّ،﴾أيديهن  صلّفيّقضي ةّاتهامهّبمراودة

وهذاّمنّتمامّّ،تزالّتخوضّفيّعرضهّوهوّبريءّمنهاالعزيز،ّوحتىّيقطعّكلّاأللسنةّالتيّخاضتّوالّ

ّعقله،ّوكمالّحكمته،ّوجميلّصبره.

ّدونّامرأةّالعزيزّتسهيالّ ّّّّّّ تيّقط عنّأيديهن  ّالال  للكشفّعنّأمرها،ّّجعلّيوسفّسؤالهّعنّالن سوة

ّذكّر ّللعزيز.ّهاّمعّمكانةّزوجهاّمنّالملك،ّرب ماّيصرفّالملكّعنّالكشفّرعياّ ألن 

ّيوسفّعنّنفسهّقلنّحاشّهللّماّعلمناّعليهّّ﴿استدعىّالملكّالن سوةّوقال:ّّّّّ ّإذّراودتن  ماّخطبكن 

ّمنّسوءّقالتّامرأةّالعزيزّاآلنّحصحصّالحقّأناّراودتهّعنّنفسهّوإن هّلمنّالصادقين﴾.

.حصحص﴾:ّثّ﴿ّّّّّ ّبتّواستقر 

فهذاّإقرارّّ،اءّإلبطالّأنّيكونّالنسوةّراودنهأناّراودته﴾:ّتقديمّالمسندّإليهّعلىّالمسندّالفعليّجّ﴿ّّّّّ

ّعل ّبالبراءةمنها ّلغيرها ّوشهادة ّنفسها، ّبلفظّ،ى ّصدقه ّفأك دت ّفي:﴿ّ"وزادت ّوالال م " ّلمنّّإن  وإن ه

ّالصادقين﴾.

أيّليعلمّزوجيّأن يّلمّأخنهّبيوسف،ّوأن يّلمّأرتكبّالفاحشة،ّّ،﴾بالغيب﴿ّذلكّليعلمّأن يّلمّأخنهّّّّّّ

دق.أوّليعلمّيوسفّأن يّلمّأت همهّوهوّفيّالسجن،ّبالت حر شّبيّكذباّ  ّالكذبّضدّأمانةّقولّالص  ّ،ّألن 
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ّهللاّالّيهديّكيدّالخائنينّّّّّ ّفنونّالباطلّولوّ،ّ﴾﴿ّوأن  ّسن ةّهللاّفيّالكونّجرتّعلىّأن  راجتّأيّأن 

ّتنقشع ّأن ّتلبث ّال ّمم اّّ﴿،أوائلها ّالويل ّولكم ّزاهق ّهو ّفإذا ّفيدمغه ّالباطل ّعلى ّبالحق ّنقذف بل

ّّ(.١٨األنبياء،ّّ).تصفون﴾

ّأبرّ ﴿ّّّّّّ ّبالسوءّّئوما ّالنفسّألم ارة ّاألمرّ﴾نفسيّإن  ّبالفاحشةّوسائرّالذنوبّأيّلكثيرة ،ّلصاحبها

ّ.فإن هاّمركبّالشيطان،ّومنهاّيدخلّعلىّاإلنسان

ّربيّغفورّرحيمّ﴿ّّّّّ ّماّرحمّربيّإن  اهّهللاّمنّنفسهّاألم ارةّحتىّصارتّنفسهّمطمئن ةّإلىّّ،﴾إال  فنج 

فس،ّبلّمنّفضلّهللاّورحمتهّرب ها،ّمنقادةّلداعيّالهدى،ّمتعاصيةّعنّداعيّالر دى،ّفذلكّليسّمنّالن

والمعاصي،ّرحيمّبقبولّتوبتهّإذاّتابّوتوفيقهّلَلعمالّفهو،ّسبحانه،ّغفورّلمنّتجر أّعلىّالذ نوبّ،ّبعبده

ّالصالحة.

 دروس وعبر:

ّالثباتّعندّالفتنّوعدمّالر كونّإلىّمواطنّالز لل،ّالّيتأتىّإال ّلمنّأعطاهّهللاّالعلمّوالحكمة،ّفكانّّ-١ إن 

ّعلىّالتمييزّبينّالحاللّوالحرام.ّقادراّ 

ّصبرهّعلىّإخوتهّهوّصبرّاضطرار،ّّمحنةّيوسفّمعّامرأةّالعزيزّأعظمّمنّمحنتهّ-٢ معّإخوته،ّألن 

ّمحبةّهللاّ م ّقد  ّلكن ه ّلوقوعّالفعل، ّدواعيّكثيرة ّمعّوجود ّفهوّصبرّاختيار، ّامرأةّالعزيز ّمع ّصبره أم ا

ّعليها.

٣-ّ. ّفيّالت خل صّمنّورطتهن  ،ّوالحتيالهن  ّعظيم،ّلعظمّفتنتهن  ّكيدهن  ّالحذرّمنّفتنةّالن ساء،ّفإن 

ّوجلّ ّ–عظمةّهللااستحضارّّ-٤ ّفيّّ-عز  ّووقوعه ّيحولّبينّالعبد ّالفضلى، ّالحسنىّوأفعاله بصفاته

ّالمعاصي.ّّّّّّ

ّالت مسكّبالدينّّ-٥ ّسواء،ّوإن  ّالعف ةّواألمانةّواالستقامة،ّمصدرّالخيرّكله،ّللرجالّوللنساء،ّعلىّحد  إن 

ّضيلةّمصدرّاالحترامّوحسنّالسمعة.والف
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ّإن اّلنراهاّفيّضاللّمبين﴾.ّ﴿،خسارةّوالفضيحةاحشّهيّالخيبةّوالعاقبةّالزنىّوالفّوّ-٦

ّالهوىّّ-٧ّ ّنوازع ّوعند ّالمصائبّوالمحن، ّعند ّوالطاعة ّاإليمان ّعلى ّيثب تّقلبه ّأن ّرب ه ّالعبد دعاء

  والشيطان.

ّالقميصّمقبالّ ّ-٨ ّ،ّدليلّعلىّالقياس،ّواالعتبارّوالعملّبالعرفّوالعادة.ومدبراّ ّفيّآيةّقد 

ّرارّمنّمواطنّالفتنّواجتنابّخلوةّالر جلّبالمرأةّاألجنبية.الفّ-٩

رّوقوعهمّفيها.تفشيّالمعاصيّوانتشارهاّبينّالن اس،ّليسّّ-١٠ ّحجةّلهم،ّوالّيبر 

ّكماّفعلّالن سوةّمعّامرأةّالعزيز.ّ،لمعاصي،ّوتعينّعلىّغوايةّالشيطانرفقةّالسوء،ّتزي نّاّ-١١

ّ﴿ّقالّهيّراودتنيّعنّنفسيّ﴾.،الباطلةّمقصدّشرعيعرضّمنّالت همّتبرئةّالّ-١2

الن فوسّثالثةّأنواع:ّالنفسّاألمارةّبالسوء،ّالتيّيغلبّعليهاّاتباعّهواهاّبفعلّالذنوبّوالمعاصي،ّّ-١3

ّوالحسناتّوتريده،ّ ّالخير ّتحب  ّالتي ّوهي ّوالنفسّالمطمئن ة، ّتذنبّوتتوب، ّالتي ّوهي والنفسّالل وامة،

يئاتّوتكرهّذلك،ّوقدّصارّذلكّلهاّخلقاّ وتبغضّالشرّ ّوعادةّوملكة.ّوالس 

ّاالعترافّبالذنبّوالرجوعّإلىّالحق،ّخيرّمنّاإلصرارّعلىّالمعصيةّوالت ماديّفيّالباطل.ّّّّّّّّّّّّّ-١4

 الخاتمة:

ّواستنباطّبعضّالدروسّوالعبرّّّّّّ ّالعزيز، ّبلقيسّوامرأة ّوأحداثّقصتيّالملكة ّاستعراضّوقائع بعد

ّمسلمّومسلمة،ّباإلقمنه ّوجلّ ّ-بالّعلىّكتابما،ّتوصيّالباحثةّنفسهاّوكل  ّودراسةّوتدب راّ ّحفظاّ ّ-عز 

وصحبهّاألكرمين،ّحتىّيعودّألمتناّمجدهاّّ-صل ىّهللاّعليهّوسل مّ-بسيدّالمرسلين،ّمحمدّ،ّاقتداءّ وعمالّ 

الظلماتّإلىّالنورّبإذنّرب همّإلىّألرّكتابّأنزلناّإليكّلتخرجّالناسّمنّّ﴿يقولّتعالى:،ّوفضلهاوعز هاّ

ّ(.١ّإبراهيم،ّ)،﴾صراطّمستقيم

ّين.ّّدّوعلىّآلهّوصحبهّومنّواالهّإلىّيومّالدّ مّوباركّعلىّمحمّ وسلّ ّالل همّ ّوصلّ ّّّّّ

ّ
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 قائمة المصادر والمراجع:  

ّالقرآنّالكريم.ّّ

ّمحمّ ّ- ّأحمد ّالقاهرة، ّدارّالسالم، ّالمرأةّفيّالقصصّالقرآني، ّالشرقاوي، ٣ّطد م،٢٠١١ّّّه/١٤٣٢،

ّ.2ّ-١ج

ابنّتيمية،ّالجامعّلكالمّاإلمامّابنّتيميةّفيّالتفسير،ّتحقيقّإيادّبنّعبدّتقيّالدينّبنّعبدّالحليمّّ-

ّ.٦٦٤،ّص٤،ّجه١٤٣٢ّالل طيفّالقيسي،ّدارّابنّالجوزي،ّالرياض،ّ

-٩م،ّج٢٠١٤ه/٢ّ،١٤٣٥،ّدارّالقلم،ّدمشق،ّطني،ّمعارجّالتفكرّودقائقّالتدبرالميداحسنّحبن كةّّ-

١٠ّ. 

عبدّالرحمنّبنّناصرّالسعدي،ّتيسيرّالكريمّالرحمنّفيّتفسيرّكالمّالمن ان،ّدارّالسالم،ّالرياض،ّّ-

ّ.١١٥٠م،ّص٢٠٠٢ه/١٤٢٢،٢ط

ّ.٦٠٦،ّص٧م،ّمج٢٠٠٩ّه/١٠ّ،١٤٣٠،ّطوهبةّالزحيلي،ّالتفسيرّالمنير،ّدارّالفكر،ّدمشقّ-

-ّّ ّطمجموعةّمنّالعلماء، ّالرياض، ّمركزّالمنهاجّلإلشرافّوالتدريبّالتربوي، ،٥ّالقرآنّتدب رّوعمل،

ّ.٦١٦م،ّص٢٠١٥ه/١٤٣٧

ّ.١٩-١٢م،ّج١٩٨٤الطاهرّبنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّتونس،ّمحمدّ ّ-

ّ.١٢٨٣٢م،ّص١٩٩٧لشعراوي،ّمطابعّأخبارّاليوم،ّالقاهرة،ّمحمدّمتوليّالشعراوي،ّخواطرّاّ-ّ

ّطّ- ّبيروت، ّاإلسالمي، ّالمكتب ّوزيادته، ّالصحيح ّالجامع ّصحيح ّاأللباني، ّالدين ّناصر ،٣ّمحمد

ّ.١٣٦٨،ّص٢م،ّمج١٩٨٨ه/١٤٠٨

ّ.٤٠١٢،ّص١٩-١٣م،ّج٢٠٠٣ه/٣٢ّ،١٤٢٣سيدّقطب،ّفيّظاللّالقرآن،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،طّ-
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الالت الن فسي ة والوجداني ة في الحوار القرآني    :ّالد 

 أنموذجًا   هود"  سورة "

 

 د أحمدد. سحر محمود محم  

 ةغة العربي  األستاذ المساِعد بِقسم الل  

 ربية واآلدابة الت  كلي  

 جامعة تبوك

 ةعودي  س  ة الالمملكة العربي  

 هـ1439ل ربيع األو   22فقجر الجمعة  -مةة المكر  مك  

 

 صمستخل

ّّّّّّ ّهود"ّسورة  يّ " ّمك  ّيونس،ّوتضمّ سورٌة ّثالٌثّوعشرونّومائة،ّنزلتّبعدّسورة ّآياِتها نْتّماّة،ّوعدد

ة،ّوالبعثّوالحساب،ّوالجزاء،ّوَفْصلّفيماّأجملّبوّ وحيد،ّوالنّ ة،ّوهيّالتّ ينّعامّ نتهّتلكِّمنّأصولّالدّ تضمّ 

لّعليهمّالسّ سابقتهاِّمنّقصصّالرّ فيّ ّالرّ وقدّتضمّ ّ،(1)المس  محاتّهود"ّبعَضّاللّ ّسلّفيّسورة"نّحوار 

ّمثلّالجانبّالنّ ال تيّتستوقفّالمتأمّ  ّلها، ّاألدواتّالمؤثّ ّ-والوجدانيّ ّفسيّ َل ّفيّحوارّاآلَخرّوهوّأحد رة

ّ،يّلكمّنذيٌرّمبينإلىّقومهّإنّ ّاّ اّنوحولقدّأرسلن:﴿ّال ذيّنراهّفيّعددّمنّاآلياتّمثلّقولهّتعالىّ-هوخطاب
                                                 

املة167/11ّتفسيرّالمراغيّّ-1 ّ. page-http://shamela.ws/browse.php/book#23608-2270المكتبةّالش 
الباحث83ّّّ-1وانظر:ّالد راسةّالت حليلي ةّلمقاصدّالحزبّالث الثّوالعشرينّمنّالقرآنّالكريمّوأهدافه،ّسورةّهودّاآلياتّّّّّّ

ورةّسم يتّبهود:ّلتكرارّاسمّهودّفيها27ّ،ّص2014ّ-1435عةّاإلسالمي ةّبغزةّسعيدّطهّخضر،ّالجام ّالس  )ّوقيلّإن 
ّهودا ّبذلّجهدا ّفيّدعوةّهؤالءّ ّماّحكيّفيهاّعنّهودّأطولّمنّغيره،ّأوّألن  تهّمعّقومه،ّوألن  خمسّمر ات،ّوقص 

ابقّنفسهّص ّ(.27الط غاةّالمتجب رينّال ذينّأرسلّإليهم(.ّ)ّانظر:ّالس 

http://shamela.ws/browse.php/book-23608#page-2270
http://shamela.ws/browse.php/book-23608#page-2270
http://shamela.ws/browse.php/book-23608#page-2270
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ّهناّهوّأحدّالمشاعرّالواقعيّ ،ّ(1)﴾يّأخافّعليكمّعذابّيوٍمّأليمّهللاّإنّ ّتعبدواّإالّ أالّ  ةّال تيّتعتريّفالخوف 

ّفيّاآليةّهناّعلىّنوعّمنّساّ وتوجّ ّاّ بهاّأمر،ّأوّتحد ثّلهاّفاجعة،ّأوّتستشعرّقلقّفسّحينماّيِلمّ النّ  ،ّويدل 

قالواّياّنوحّقدّ:﴿ّثم ّفيّقولهّتعالىّ،همّعنّغيِ همّوضاللهمحمةّعلىّقومه،ّفيّمحاولٍةّلصدّ اإلشفاقّوالرّ 

ّفأكثرَتّجدالنا ّأنّ (2)ّ﴾جادلتنا ّالحوارّنفسها،ّولمّّ،ّويلفتّانتباَهنا ّمفردة قومهّفيّحوارهمّلمّيستخدموا

ّحاَوْرتنا،ّوكأنّ  ّأنّ يقولوا ّهوّحالّإلىّالرّ ّعوةخطابّالموعظةّوالدّ ّهمّرأوا ّالّطائلّمنه،ّوهذا شادّجداٌل

 صورة.ّدةّعلىّقبولّالحوارّوالخطابّمنّاآلَخرّبأيّ فسّالمتمرّ النّ 

اركبّمعناّوالّّقالّياّبنيّ :﴿ّهود"ّفيّخطابّنوحّالبِنهّ"ّفيّسورةّفّعندّنموذجّآَخرّأيضاّ ونتوقّ ّّّّّ

ّفيهاّماّنتأمّ ،ّ(4)﴾قالّربّإنّابنيّمنّأهلي﴿ّ،ّ(3)﴾تكنّمنّالكافرين لّهناّخطابّالوالدّلولِدهّبمفردٍة

ّالد الالتّالمشعّ  ّمن ّواقعيّ فيها ّرغم ّوتلقائيّ ة، ّتها ّب َنيّ ّ﴿ّتها، ّالخوفّّ...ّ﴾يا ّمشاعر ّتتبد ىّأماَمنا ثم 

ّهناّهي،ّوالتّ سِّمنّمصيٍرّقاِدمِّمنّخاللّالن داءّالمقتِرنّبالنّ وجّ فقةّوالعطفّوالعتاب،ّوالتّ والشّ  يعكسّركيب 

ّقوط.راعّال تيّتسيطرّعلىّموقفّأٍبّيرىّولَدهّعلىّهاويةّالسّ مشاعرّالص ّ

ةّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّفيّّونرىّأيضاّ ّّّّّ يوفّالكرام،ّحينّجاءهّالض ّّ-المعليهّالسّ ّ-إبراهيمَّقص 

ّاستشعارهّالخوفّمنهم،ّإلىّأِنّاطمأنّ  ّب شَرىّتلكّالمرأةّالعجوزّالّ ّثم  تيّأصابهاّاليأسِّمنّأنّإليهم،ّثم 

ريعةّعليهاّنسماتّالخير،ّفتأتيّانفعاالتهاّالسّ ّعليهاّالبشرى،ّوتطلّ ّت رَزقّبمولوٍدّلِكَبرِّسنِ ها،ّإلىّأنّتهلّ 

ائرةّلتصبحّقةّراضية ّبقضاءّربِ ها،ّوبينّطرفةّعيٍنّتنفرجّالدّ ال تيّتعكسّموقفّامرأٍةّكانتّفيّدائرٍةّضيّ 

ّرحب ّهذاِّمنّخاللّاآلياتّالكريماتّفيّقولهّتعالىّضاّ ،ّوأّرشاسعاّ ّاّ فضاء  َوَلَقْدّ:﴿ّخضراءّمبتسمة،ّوكلُّ

ل نا ّّ،قاَلَّسالٌمَّفماَّلِبَثَّأْنّجاَءِّبِعْجٍلَّحِنيذٍِّّإْبراِهيَمِّباْلب ْشرىّقال واَّسالماّ ّجاَءْتّر س  ْمّالَّتِصل  َفَلمَّاَّرأىَّأْيِدَيه 

                                                 

ّ.26ّ-25سورةّهودّآيةّّ-1
ّ.32سورةّهودّآيةّّ-2
ّّ.42سورةّهودّآيةّّ-3
ّ.45سورةّهودّآيةّّ-4
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ِّمنّْ َّوَأْوَجَس َّنِكَره ْم ّل وطٍِّإَلْيِه ِّإلىَّقْوِم ّأ ْرِسْلنا ِّإنَّا ّالَّتَخْف ّقال وا ِّخيَفة  ْم ْرناهاّّ،ه  َّفَبشَّ َّفَضِحَكْت ّقاِئَمٌة َواْمَرَأت ه 

َّيْعق وبَّ ِّإْسحاَق َّوراِء َّوِمْن َّشْيخّ،ِبِإْسحاَق َّبْعِلي َّوهذا وٌز َّعج  َّوَأَنا َّأَأِلد  َّوْيَلتى ّيا ّلشّاّ قاَلْت ّهذا ّيءٌِّإنَّ

ّ.(1)﴾عجيب

هذاّالبحَثّّ،ّكماّأنّ راّ ومؤثّ ّبارزاّ ّا ّّردّوّفسيّ يّفيهاّالجانبّالنّ ةّال تيّيؤدّ وغيرّذلكّمنّالمواقفّالحواريّ ّّّّّ

فيّّاّ الد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّقدّي فِصحّعنهاّتركيبّأوّمفردةّأوّأسلوب،ّوقدّتأتيّضمنيّ ّيكشفّأنّ 

ياقّسياقّالكالم،ّف غَةّبطاقاِتهاّاللّ ّاستجالءّالعديدّمنّالمشاعرّواالنفعاالت،ّكماّأنّ لهّدورّكبيرّفيّالس 

حواراِتّاألنبياءّمعّّضحّلناّأنّ كذاّيتّ ّ؛وإيحاءاتهاّتوظ فّفيّالحوارّبماّيخدمّأهدافّالمتكل مّأوّالمخاَطب

ذيّبداّفيّبرّوالخلقّالرفيعّالّ رهيب،ّوَكشفتّعنّقيمّالص ّرغيبّوالتّ عتّفيّأساليبهاّبينّالتّ أقوامهمّتنوّ 

ّأنّ  ّالد الالتّتوحيّبتنوّ ّالحواراتّالمختلفة،ّكما ّأنّ هذه ّوارتفاع،ّكما ّت فِصحّعّنبراتّالحوارّبينّهدوٍء ها

ّالظّ  ّعْبرّاألسلوبّّوعنّمضمونها ياقّاهرّوالمستتر، عبيراتّوالمفرداتّواإليحاءاتّالكامنةّخلفّالتّ الس 

ظِ فتّفيّمواقَفّحواري م،ّوأسهمتّفيّاإلفصاحّةّأبرزتّمقاصدّالمتكلّ ٍةّعدّ المشحونةّبالعاطفة،ّوال تيّو 

ِّلّعناصرّالخطابّالمنطوقّوغيرّالمنطوق،ّودراسِته.عنّالحوارّال ذيّيحتاجّفيّتحليلهّإلىّتأمّ 

 ورة والحوار القرآني( حول الس  1)

يّ ّسورة "ّّّّّ ِويّعنّأبيّبكرٍّهود"ّمك  ّرسولّهللاّ-رضيّهللاّعنهّ–ة،ّور  ماّّ-مهللاّعليهّوسلّ ىّصلّ ّ–سألت 

ّوأخَواتهاّ:شيََّبك؟ّقال هاّكجزءِّمنّآيةّؤّ هاّآية،ّأوّنقّروتبدأّاآليةّبحروٍفّمقط عةّعلىّأنّ ،ّ(2)شيََّبتنيّهود 

                                                 

ّ.72ّ-69سورةّهودّّ-1
ه(ّتحقيق774ّّّ-700ّ)مشقيّ الدّ ّانظر:ّتفسيرّالقرآنّالعظيم،ّللحافظّأبيّالفداءّإسماعيلّبنّعمرّبنّكثيرّالقرشيّ ّ-2

ّمحمّ  ّبن ّالرّ السّ ّدسامي ّالجزء ّللنّ النّ ّ–األنفالّابع)المة، ّطيبة ّدار ّوالتّ حل( ّطشر 1ّوزيع، ،1418-1997ّ ،2ّطم،
عودي ةّم،1420-1999 ّ.)ّنسخةّإلكتروني ة(302صّ،الس 
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(1)ّ ّمشتقّ ، ّمادّ ّوالحوار  ّوراَجَعهّّة"ِمن ّأيّباَدَله ّوحاَوَره ّأكثر، ّأو ّاثنين ّبين ّالكالم ّمراجعة ّوهو َحَور"

ّ.ّ(2)ةينّاثنينّأوّأكثرّكماّجاءّفيّمعاجمناّالعربيّ الكالم،ّوهوّحديٌثّيجريّب

ّوردتّفيّالقرآنّفيّثالثةّمواضَع،ّوهيّة"ومادّ ّّّّّ ّأكثرّمنكّ:﴿َّحَور" ّأنا فقالّلصاحبهّوهوّيحاوره

وقولهّ،ّ(4)﴾قالّلهّصاحبهّوهوّيحاورهّأكفرَتّبال ذيّخلقكّمنّتراب:﴿ّوقولهّتعالىّ،(3)﴾نفراّ ّوأعزُّّّماالّ 

ّ.(5)﴾سمعّهللاّقولّال تيّتجادلكّفيّزوجهاّوتشتكيّإلىّهللاّوهللاّيسمعّتحاوركماقدّ:﴿ّتعالى

ِّذكرهّعلىّخمسةّأضرب،ّوقدّيكتنفّالض ّّلّفيّآيّالقرآنّالكريمّيلحظّأنّ والمتأمّ ّّّّّ رَبّالحوارّوَرَد

ّجاءّفيّالقرآنِّذكرّالحوارّعلىّوجهّالعموم،ّسّوّالواحدّمدٌحّوذمّ  ّفقْد ّأكانّذلكّباعتباراتّمختلفة: اٌء

ّ ّلفظّالحوار،ّأمّبمشتقاته،ّأمّبذكرّوصِفهّوماّجرىّفيهّمنّأقوالّالمتحاورين.ّبِذكرّنص 

ّجاءتّفيّّّّّّ ّفإذا ّالمناَزعة، ّالمخاَصمة ّوأصل  ّويأتيّبِذكرّالمخاَصمة، ويأتيّكذلكّبِذكرّالمجاَدلة،

ّدلّ  ّالحوار ّخاص  ّنوع ّأّتّعلى ّفيه ّالحقَّ ّيتنازع ّال ذي ّوهو ّالجدال، ّبِذكرّمن ّويأتي ّطرف، ّمن كثر 

ّفال ّالمخاَصمة، ّمن ّضْرٌب ّوهي ّالّتّ المحاججة ّأو ّببرهان ّاإلتيان  ّمعه ّيكون ّقد ّالمخاصمة ّفي نازع

ّفيّقولّاآلَخرّتزيين ّوطْعٌن ّومناَزعٌة للقائلّّاّ للقولّوتصغيّرّاّ يكون...ّويأتيّبِذكرّالم َماَراة،ّوهيّمجاَدلٌة

ّ(6)بخالفه".

ّّّّّّ ّفي ّالحوار ّدار ّمتعدّ وقد ّقضايا ّحول ّتتّ القرآن ّالبعثّدة ّهللاّوإثبات ّكإثباتّوجود ّبالعقيدة، صل

ّأوّإثباتّصْدقّالرّ  ّأوّإثباتّكْونّالقرآنّكالَمّهللاّةّالسّ ماويّ ساالتّالسّ سالةّمثلّسائرّالرّ والجزاء، ابقة،

                                                 

ّ.156ص1ّّعةّفيّتفسيرهّلسورةّالبقرةّجإلىّالحروفّالمقطّ ّ-وغيرهّ-أشارّابنّكثيرّ-1
ّ:راجع:ّموقعّالمعانيّ-2
ّar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ّ
ّ.34سورةّالكهفّآيةّّ-3
ّ.37ّآيةّّسورةّالكهفّ-4
ّ.1آيةّّلمجادلةاسورةّّ-5
ة،ّاألحدّللوسطيّ ّريبي،ّالمنتدىّالعالميّ عيسىّبنّناصرّالدّ ّفيّحواراتّاألنبياء،ّد.ّمالمحّوخصائصّالحوارّالقرآنيّ ّ-6ّ

twww.wasatyea.neّ(ّلكترونيّ إموقعّّ)باختصار11/2009ّ

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/
http://www.wasatyea.ne/
http://www.wasatyea.ne/
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،ّرّ حولّموضوعاتّأخرىّكاإليمانّوالكفر،ّوالخيرّوالشّ ّال ذيّليسّلهّمرجٌعِّسواه،ّكماّدارّالحوارّالقرآنيّ 

أشخاصِّمنّّاّ سلّمنّجهةّوبينّأقوامهم،ّوأحيانوالجبرّواالختيار،ّوقدّجرىّهذاّالحوارّبينّاألنبياءّوالرّ 

أوّلغيرهّيجدهّالّيقتصرّعلىّخطابّّ-مىّهللاّعليهّوسلّ صلّ ّ–بيّ رّخطاَبّالقرآنّللنّ جهٍةّثانية،ّوَمنّيتدبّ 

ماّيحاورَّمنّيخاطبهّحَده،ّوالّعلىّالفطرةّوحَدها،ّوالّعلىَّمَلكاتّالخيالّوالعاطفةّوالحدس،ّوإنّ العقلّّو

ّوبالدّ  ّال ذيّيناسبه، ّوباألسلوبّالموجزبالقول ّال ذيّيفحمه، ّفيّالشّ ّ؛ليل ّأصٌل ّاإلسالميّ فالحوار ة،ّريعة

ّ.(1ّ)-مىّهللاّعليهّوسلّ صلّ ّ-سولوهذاّهوّأسلوبّالقرآن،ّونهجّالرّ 

ّأداٌةّمهمّ ّإنّ ّّّّّ ّالخطاب،ّوهوّوسيلةّنكشفّبهاّعنّمكنونّالحواَر ةّفيّتبادلّاآلراءّواالنتفاعّبثمرة

ّوأداةّ النّ  ّإنسانيّ ّفس، ّتواصٍل ّوله ّالمتلقّ ت، ّفي ّأهدافّعدّ أثير ّوللحوار ّالهادئّمفتاحّي، ّالحوار ّمنها: ة

ّالشّ القلوبّوطريقّالنّ  ّودْفع ة، ج  ّالح  ّإلقامة ّأداٌة ّوهو ّوتضييقّهوّ فوس، ّوتقريبّوجهاتّبهة، ّالخالف، ة

ّاألباطيلوسيلٌةّللكشفّعنّالشّ ّاّ وهوّأيضّ،ظرالنّ  ّ.(2)ب هاتّوردِ 

الالت الن فسي ة والوجداني ة فيها: ( مواقف الحوار في سورة"2)  هود" وأثر الد 

ِّمنّقبل،ّتشتملّسورةّّّّّّ الخطابّمنّة،ّبعضهاّجاءّفيّسياقّعلىّمضامينّعدّ "ّهود"ّكماّذكرت 

كّتاركّفلعلّ :﴿ّ،ّكماّنجدّفيّقولهّتعالى-مىّهللاّعليهّوسلّ صلّ ّ-سولإلىّالرّ ّ-سبحانهّوتعالىّ-المولى

المواقفّّأم ا)،ّ(3)﴾بعضّماّيوحىّإليكّوضائقّبهّصدركّأنّيقولواّلوالّأنزلّعليهّكنزّأوّجاءّمعهّملك

يّلكمّنذيرّإلىّقومهّإنّ ّولقدّأرسلناّنوحاّ :﴿ّىعناصرّالحوار،ّفهيّتبدأّمنّقولهّتعالّة(ّال تيّتضمّ الحواريّ 

ّذينّكفرواّمنّقومهّماّنراكّإالّ فقالّالمَلّالّ ّ،يّأخافّعليكمّعذابّيومّأليمّهللاّإنّ ّتعبدواّإالّ مبين.ّأالّ 

                                                 

ّالحقّ ّ-1 ّعبد ّد. ّالقرآن، ّفي ّالحوار ّّأسلوب ّالعدد 14553ّعزوزي، ّالجزيرة1433ّرمضان14ّالخميس، ّمجل ة ه
jazirah.com-www.alّ

عودي ةّ–عوةّواإلرشادةّواألوقافّوالدّ ؤونّاإلسالميّ أهدافّالحوارّومقاصدهّوآدابه،ّمقالّمنشورّفيّموقع:ّوزارةّالشّ ّ-2 ّ-الس 
 .ه1431األولىّجمادى6ّّبتاريخّ

      islam.com/content.aspx?pageid=1092&ContentID=965-http://www.alّ
ّ.12سورةّهودّآيةّّ-3

http://www.al-jazirah.com/
http://www.al-jazirah.com/
http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1092&ContentID=965
http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1092&ContentID=965
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ّ،كاذبينكمّأيّوماّنرىّلكمّعليناّمنّفضلّبلّنظنّ ذينّهمّأراذلناّباديّالرّ ّالّ بعكّإالّ مثلناّوماّنراكّاتّ ّبشراّ 

يتّعليكمّأنلزمكموهاّوأنتمّلهاّمّ نةّمنّربيّوآتانيّرحمةّمنّعندهّفعّ قالّياّقومّأرأيتمّإْنّكنتّعلىّبيّ 

ّأناّبطاردّالّ إالّ ّإنّأجريَّّوياّقومّالّأسألكمّعليهّماالّ ّ،كارهوّن ّإنّ ّعلىّهللاّوما همّهمّمالقوّربّ ذينّآمنوا

 .(1)﴾تجهلوّنّيّأراكمّقوماّ ولكنّ 

ّأوّ ّّّّّ ة،ّمنها:ّسمّبسماتّخاص ّماّيتبد ىّلناّمنّهذهّالمواقفّهوّحوارّاألنبياءّمعّأقوامهمّال ذيّاتّ ّلَّإن 

َناّمثالّ هأثيرّفيّعقلّالمخاطبّوقلبزانّفيّالعرض،ّواإلقناعّومحاولةّالتّ استخدامّطريقةّاالتّ  لّنتأمّ ّ،ّفه 

ظ فتّفيّالحوار،ّوهي ،ّ﴾يّأخافّعليكمّعذابّيومّأليمإنّ :﴿ّبعضّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّال تيّو 

ّاإلبالغّفالتّ  ّعلىّمجرد ّفالّينحصرّاألمرّمنه ّللمخاَطبّفيّالحوار، ّالمتكل م ّيوحيّبمشاركة عبيرّهنا

ّاألمَرّتجاوزّذلكّإلىّفكرةّالتّ حذيريّ سالةّالتّ بالرّ  ّعليهمّواقتراباّ ّدّإليهم،ّحت ىّفيّتحذيرهم؛ّإشفاقاّ ودّ ة،ّولكن 

هّقريبّرغمّالخوفّعليه،ّورغمّإقدامهّواقترابهّمنّإليكّوت شِعرهّبأنّ المتلق يّاّتأخذّبيدّكّحينممنهم،ّألنّ 

ّثمّ  ّفإن  ّيّ الخطر، ّوتجعله ّفيّخاطره، ّتجول ّقد ّتراجْع ّلحظَة ّوحياتهعدّ َة ّتفكيره ّمسار ّلفظّّ؛ل ّكان لذا

هّكذلكّفيّإقناعّقومه،ّوكأنّ ّ-المعليهّالسّ ّ-هللاّنوحّيعكسّطريقةّنبيّ ّاّ حيّ ّالخوفّبداللتهّالواضحةّتعبيراّ 

يّ،ّأيّإنّ ﴾عذابّيومّأليم:﴿ّوفيّقوله،ّاليومّالعظيمّرغمّإنكاِرهمّلهيستثيرّعقوَلهمّووجدانهمّلتخي لّهذاّ

ّ.(2)أخافّعليكمّمنّعذابّيوٍمّمؤلٍم،ّعقاب هّوعذابهّلمنّع ذبّفيهّ

همّفيّّّّّّ ّماّقالّولكلّ ّكرانّلكلّ الحوارّبالجحودّوالنّ وفيّإطارّعدمّاستجابةّقومّنوحّلدعوته،ّكانّرد 

جّ  ماّنراكّ:﴿ّبعهّأراذلّالقومّوأضعفهم،ّوتستوقفناّهناّجملةهَّبَشٌرّاتّ تهمّفيّذلكّأنّ ماّدعاّإليه،ّوكانتّح 

أتباَعكّالّّنعتّاآلخرّبصفةّوضيعةّهيّمحاولةّللنْيلِّمنّالخصمّبأنّ ّ؛ّألنّ ﴾ذينّهمّأراذلناّالّ بعكّإالّ اتّ 

                                                 

ّ.34ّ-29سورةّهودّآيةّّ-1
ّ-ادّمعروفارّعوّ كتورّبشّ هّوعل قّعليهّالدّ قهّوضبطّنص ّالقرآن(ّهذ بهّوحقّ جامعّالبيانّعنّتأويلّآيّّ)بريّ تفسيرّالطّ ّ-2

ّم،1994ّ-ه1ّ،1415طّ-سالةّبيروتسةّالرّ اشرّمؤسّ حل،ّالنّ النّ ّ–األنفالّ–ابعدّالرّ المجلّ ّ-وعصامّفارسّالحرستانيّ 
ّ.ة(المكتبةّالوقفيّ ّ-ةلكترونيّ إنسخةّّ)270ص
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ّفه مّكالسّ قيمةّلهمّ ّأي"ّأي"باديّالرّ ّأم اّجملة"ّ،راب،ّالّنراهمّوالّنشعرّبأثرّخطواتهموالّوزن،ّومنّثم 

ّّ.(1)فيماّنرىّويظهرّلنا"

همّفيّحوارهمّفيّوصفهمّلآلَخر"ّّّّّ ّتأتيّخاتمةّردِ  رةّةّمؤثّ بالكذب"،ّوهذهّالكلمةّتحملّداللة ّنفسيّ ّثم 

ّفالّمقامّلهّوالّحديث،ّوهوّلفظّّألنّ َةّخاسرة؛ّالقضيّ ّأكيدّعلىّأنّ للتّ  اآلخرّموصوٌفّبالكذب،ّومنّثم 

ّيج ّفما ّثم  ّومن ّذاتها، ّأساسّالفكرة ّيهدم ّأن ّبه ّالمتكل م ّوبهتانّيءيريد ّافتراٍء ّمحض  ّهو ّذلك ّ،بعد

ّالموقفّالحواريّ  ّبكلّ ّلنبيّ ّويمضي ّوصِفه ّبعد ّقومه ّمع ّواالتّ ّهللاّنوح ّالهدوء ّبنفسّنبرة ّسبق زانّما

،ّوابتداء ّ﴾ّ...ّينةّمنّربّ قالّياّقومّأرأيتمّإْنّكنتّعلىّبيّ :﴿ّفيّحوارهّهناّجملةّناع،ّمستخدماّ واإلق

بلفظّالقومّالمضافّإليه،ّيحملّداللةّالقربّواإلشفاقّعليهم،ّفهاّهوّيخاِطبّا ّجملِةّالحوارّبالن داءّمقرون

ّكنتّعلىّعلمٍّ ّترانيّإْن ّثانية: ّقد"ورحمةٍّّودليلٍّّعقولهم ّلكن ّأي"مّ عّ ّ، ّتهتدواّأّيت"، ّفلم خفيتّعليكم

ّّ.(2)إليها"

ّبطريقّالرّ ّّّّّ ّلفظّع مّ فهلّألزمكم ّإن  ّمبنيّ ّ-يتشاد؟ ّالهداية،ّّ-للمجهولّوهو ّطريَق يوحيّبفقدانهم

مّإذاّوصلواّإلىّهذاّالحدّ ّوالتباسّالحقّ  البعيدّالمنِذرّبالخطر،ّفهلّيستطيعّالعاقلّأنّّبالباطلّلديهم،ّفه 

المتكل مّفيّدرجةّمنّالوعيّبماّوصلواّإليهّّعبيرّهناّتوحيّبأنّ كارهون"؟ّوداللةّالتّ ّوه مّله"ّيلزمهمّبالحقّ 

أقصىّدرجاتّعدمّاالستجابةّّيالكراهية،ّوهوّوصٌفّقاٍسّيعنّحت ىّوصلواّحدّ ّوعمىّ ّمنّجحوٍدّونكرانٍّ

ّثمّ  ّالسّ ّ–هوّلدىّاإلنسان، ّعليهّ:﴿ّيمضيّفيّدفاعهّعنّنفسهّ-المأيّنوحّعليه ّالّأسألكم ّقوم ويا

هّهّيختمّحواَرهّمعهمّبأنّ فكيرّال تيّقدّتدورّفيّذهنّالمستِمعّإليه،ّلكنّ أدواتّالتّ ّهّيستجمعّكلّ ،ّوكأنّ ﴾ماالّ 

ِِّإْنّ:﴿ّهمّالّزالواّيقبعونّفيّجهلهمّّأنّ ديدّعليهمّوإشفاقه،ّإالّ رغمّحرصهّالشّ  ر ِنيِّمَنَّّللاَّ َوَياَّقْوِمَّمْنَّيْنص 

                                                 

ابقّنفسهّصّّ-1 ّ.271الس 
ّ.317كثيرّصّتفسيرّابنّّ-2
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ونَّ َّأَفالَّتَذكَّر  ْم ّ(1)﴾َطَرْدت ه  ّقومِّ، ّأفالّتتدّ ّويا ّعاَقبنيّعلىّطرديّالمؤمنين؟ برونَّمنّيمنعنيِّمنّهللاّإْن

 األمورّفتعلمواّماّهوّاألنفعّلكمّواألصلح؟

ّ﴿ّوفيّقولهّتعالى: َّلك ْمِّعْنِديَّخَزاِئن  ِّللَِّذيَنَّتْزَدِريَّوالَّأق ول  ِّإنِ يَّمَلٌكَّوالَّأق ول  ّاْلَغْيَبَّوالَّأق ول  َِّوالّأَْعَلم  َّللاَّ

َّّللاَّ َّخْيّر م  ِّبَماِّفيَّأْنف ِسِهْمِّإنِ يِّإذّاّ أَْعي ن ك ْمَّلْنّي ْؤِتَيه  والّأقولّلكمّعنديّخزائنّ،ّ(2)﴾َلِمَنّالظَّاِلِمينَّّاّ َّللاَّ ّأَْعَلم 

ّإلىّاتّ ّهللاّال تيّال ّفأد عيّالرّ تفنىّفأدعوكم ّالعباد ّسرائر ّوالّأعلم ّمنّبوبيّ باعيّعليها، ّولستّبَمَلٍك ة،

,ّفاهللّوحَدهّتستحقرهمّأعينكم:ّلنّيؤتَيكمّهللاّخيراّ ّمم نَبعونيّذينّآَمنواّباهللّواتّ ل ّاالمالئكة,ّوالّأقولّلهؤالءّ

َمّعلىّسّر ّأعلمّبماّفيّضمائرّصدورهم،ّولنّأفت شّأوّأحك  ائرهمّخالَفّماّأبدتهّألسنت همّلي,ّولِئنّفعلت 

ّ(3ّ).المينلمنّالظّ ّيّإذاّ ذلكّإنّ 

ّأنّ ّّّّّ ّهذاّّونلَحظّفيّاآلياتّهنا ّثم  ّمنّنوحّلقومه، ّالوجداني ة ّعلىّتلكّالمشاركة ّيدل  ّالن داء تكرار

ّالمتكرّ  ّالمتلبّ االستفهام ّبتعبيراتّاإلقناع ّالمقتِرن ِّكْبرهمّسّبالشّ ر ّرغم ّالمحتوم، ّمصيرهم ّمن ّعليهم فقة

ّال ّبنبرة ّالحوار ّمواصلة ّلهم ّال ذيّهي أ ّالتّ ص ّوعناِدهم ّفي ّنلحظها ّال تي َّلفّالمرتفعة ّالمنطوقّعبير غير

قالواّياّنوحّقدّجادلتناّفأكثرتّجدالناّفأتناّبماّتعدناّإْنّكنتّمنّ:﴿ّوال ذيّيوحيّبهّسياقّاآليات،ّحيث

ّ﴾ادقينالص ّ ّلنوح، ّنوح ّقوم ّالسّ ّ-قال ّمنّ-المعليه ّتِعدنا ّبما ّفأِتنا ّخصومتنا، ّفأكثرَت ّخاصْمتنا ّقد :

ّأنّ  َّدعواك ّفي ادقين ّالص  ّكنتّمن ّإْن ّهللالعذاب، ّكّرسول ّأنّ ، ّبذلك ّمنّيعني: ّعلىّشيء ّيقدر ّلن ه

ّ(4).ذلك

ّالتّ ّّّّّ ّأنّ إن  ّمنّخالل ّجاء ّوسأِمهم ّأنّ عبيرّعنّضيقهم ّرأوا ّيكنّحواراّ ّهم ّلم ّبينهم ّدار بلّهوّّ؛ما

خطابهّّضعافّاآلَخر،ّوإشعاِرهّبأنّ إلعبيرّيحملّوظيفة ّفيّالحوارّفّمرِهق،ّوهذاّالتّ جدال،ّوجدالّمكثّ 

                                                 

ّّ.30سورةّهودّآيةّّ-1
ّ.31سورةّهودّآيةّّ-2
ّ.274-273صّّبريّ راجعّتفسيرّالطّ ّ-3
ّ.274ابقّنفسهّصّالسّ ّ-4
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حديّالواضح،ّوتصلّإلىّذروتهاّفيّاستخدامِّفعلّاألمرّلمّيكنّسوىّمحاولةّجداٍلّفاشلة،ّفتعلوّنبرةّالتّ 

ّ-فأِتناّ-جدالناّ-جادلتناّناّالفاعلين"ّال تيّت شِعرّبالجمعّوالقوة،ّواقترانهاّبأكثرّمنّتعبير:)ّالمضافّإلى"

همّعلىّيقينّبصدقّمزاعمهمّوكذبّطريقّحرفّإْن،ّوكأنّ شكيكّعنّحديّنبرة ّالتّ تِعدنا(،ّوتقترنّبنبرةّالتّ 

ّالتّ صاحبّالدّ  ّأيضاّ عوة،ّوهذا َّيشعرّبأنّ ّاّ نفسيّ ّيحملّبعداّ ّعبير  ّكْونّالمتكل م ّالض ّّهّيبثّ آخَر، عفّروَح

وأوحيّإلىّ:﴿ّة،ّحيثّيقولّسبحانهحة ّسياقّالقص ّوتمضيّاآلياتّموض ّ،ِّتهةّاآلخرّوقوّ ْيلّمنِّهمّ والنّ 

الفلكّبأعينناّووحيناّوالّّواصنعِّّ،ّمنّقدّآمنّفالّتبتئسّبماّكانواّيفعلوّنلنّيؤمنّمنّقومكّإالّ هّنوحّأنّ 

عليهّمَلّمنّقومهّسخرواّمنه،ّقالّإنّّماّمرّ ويصنعّالفلكّوكلّ ّ،همّمغرقوّنذينّظلمواّإنّ تخاطبنيّفيّالّ 

ّمنّ  ّفإنّ تسخروا ّتسخروّنا ّكما ّمنكم ّنسخر ّويحلّ ّ،ا ّعذابّيخزيه ّعذابّّفسوفّتعلمونَّمنّيأتيه عليه

ّ.(1)﴾مقيم

ّالخطابّاإللهيّ ّّّّّ المّ-لنوحّإن  يّعنّالحزنّبصنيعّقومهّخلّ ِمنّأزِره،ّويدعوهّإلىّالتّ ّيشدّ ّ-عليهّالس 

ّذاتّهّيحملّدالالتٍّف،ّلكنّ وَتنقلناّاآلياتّهناّإلىّحواٍرّقصيرّمكثّ ّ،وِفعِلهم،ّليؤَمرّنوحّبأنّيصنعّالفلك

ذينّسِخرواّمنه،ّعليهّهؤالءّالعصاةّالّ ّ؛ّفحينماّامتثلّنوحّألمرّهللاّوَصنعّالفلك،َّمرّ ووجدانيّ ّبعٍدّنفسيّ 

ّالحيويّ  ّفيّذلكّالمشهد ّكانتّالبداية ّنوحّفيّّوهذه ّوجاءّرد  ّحدث، ّنحوّتصو رّما ال ذيّيثيرّالخياَل

اّنسخرّمنكمّكماّاّفإنّ نّ فةّال تيّتلب سّبهاّهؤالءّالعصاة،ّحيثّقالّإْنَّتسَخرواّمِّبذاتّالص ّّاّ حوارهّمقترن

ّالسّ ّ...ّتسخروّن ّأرادّأالّ ّلآلخر،ّفكأنّنوحاّ ّة ّمنّالكراهيةّوالحقدّوالِغلّ معقدّ ّخريةّيحملّمشاعرَّوسلوك 

ّفشخوصّالحوارّقدّ ّفبضاعتهمّر د تّإليهم،ّومنّثم  ّه م، ّال ذيّارتأوه َيخرجّعنّدائرةّوصفهمّوسلوكهم

ّهناّوالسّ ،ّقليلّمنهعبيرّعنّرفضهمّلآلَخرّوالتّ ة ّللتّ ةّوسلوكيّ ال ذيّيحملّداللة ّلفظيّ ّهعبيرّنفسفواّالتّ َوظّ  ؤال 

                                                 

ّ.36سورةّهودّآيةّّ-1
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ّفيّالموقفّالمكثّ  ّال تيّنقلتّلنا ّله:"قيلّإنّ ّف؟ماّمصدرّسخريتهم ّالنّ ّلَتّنجاراّ أتحوّ ّهمّقالوا ؟ّّةبوّ بعد

فينةّفيّالبّ  ّ.ّ(1)ّ؟ّ"رّ وتعملّالس 

ثم ّتنقلناّاآلياتّإلىّمشهدّّ،اهمّمنّعاقبةّظلمهمّوطغيانهمإيّ ّراّ ويمضيّنوحّفيّحوارهّمعّقومهّمحذّ ّّّّّ

لنوحّبمنّيصحبّمعهّّ،ّوهوّحالةّنوحّمعّقومه،ّحيثّاألمرّاإللهيّ يّ آخرّالّينفصلّعنّالمشهدّالكلّ 

ّنتلمّ فيّالسّ  ّوهنا ّوالوجدانيّ سّبعضّالتّ فينة، ّذاتّالد الالتّالن فسي ة ّهللاّ:﴿ّةعابير ّبسم ّفيها ّاركبوا وقال

وهيّتجريّبهمّفيّموجّكالجبال،ّونادىّنوحّابنهّوكانّفيّمعزلّّ،ربيّلغفورّرحيمّرساهاّإنّ هاّومّ يجّرمَّ

قالّالّعاصمّاليومّمنّّ،قالّسآويّإلىّجبلّيعصمنيّمنّالماءّ،اركبّمعناّوالّتكنّمعّالكافرينّياّبنيّ 

ّّ،وحالّبينهماّالموجّفكانِّمنّالمغَرقينّ،َّمنّرحمأمرّهللاّإالّ  ابلعيّماءكّوياّسماءّأقلعيّّوقيلّياّأرض 

ّإنّ ّهّفقالّربّ ونادىّنوحّربّ ّ،المينللقومّالظّ ّعداّ وقيلّبّ ّضّالماءّوقضيّاألمرّواستوتّعلىّالجوديّ وغي

هّعملّغيرّصالحّهّليسّمنّأهلكّإنّ قالّياّنوحّإنّ ّ،وأنتّأحكمّالحاكمينّوعدكّالحقّ ّابنيّمنّأهليّوإنّ 

ّ.(2)﴾يّأعظكّأنّتكونّمنّالجاهلينماّليسّلكّبهّعلمّإنّ ّفالّتسألنِّ

ّهناّأنّنتأمّ ّّّّّ ّبالمشاعرّواالنفعاالتّالمختلفة،ّوألنّ ّمفعماّ ّلّمشهداّ هاّتشكّ لّاآلياِتّمجتمعة ؛ّألنّ آثرت 

رةّفيّالموقفّ،ّوبالوقوفّعلىّالعناصرّالمؤثّ يّالمشهدّكامالّ بتلقّ ّوثيقاّ ّسياقّفْهمّالد الالتّيرتبطّارتباطاّ 

ناّنحنّأمامّمشهدّتطالعناّفيهّالبداية،ّوهيّتهيّ ّ،الحواريّ  المّ-ؤّنوحٍّفه  فينة،ّوهوّلركوبّالسّ ّ-عليهّالس 

رّاآلياتَّلقطة ّمؤثّ مشهدّالختامّفيّهذهّالقص ّ فينةّال تيّتتالطمهاّاألمواج،ّوتعصفّة،ّوتصو  رةّلهذهّالس 

ّالرّ  ّاألوّ بها ّوالكافر، ّالمؤمن  ّومآلها ّمصيَرها ّوينتظر ّالياح، ّإلى ّوالثّ نّ ل ّاإلنكارّجاة، ّمن ّمزيد ّإلى اني

،ّوَمنّآمنواّبه،ّوابنهّالكافر،ّ-المعليهّالسّ ّ-ىّأمامناّفيّالمشهدّشخوصّالحوار:ّنوح،ّوهناّيتجلّ توّ والعّ 

                                                 

ّ.276صّّبريّ تفسيرّالطّ ّ-1
ّ.46-41سورةّهودّآيةّّ-2
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ّمناجاةّنوحّلرب ه تّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّفيّالمشهد؟ّوكيفّأث رتّفيّ،ّفكيفّتجلّ -وعالّجلّ ّ-ثم 

ّي؟أثيرّللمتلقّ التّ الحوارّوانتقلّهذاّ

ّاألوّ التّ       ّمنركيب  ّتنطلق ّال ذي ّالدّ ل ّوالوجداني ةه ّالن فسي ة ّابَنهّ﴿اللة ّفالتّ ﴾ونادىّنوح ّهناّ، عبير

نوحّبهاّّحظةّال تيّمرّ وهوّيستحضرّتلكّاللّ المتلق يّهّيثيرّخياَلّ،ّالّأثرّللخيالّفيه،ّلكنّ واقعيّ ّخبريّ 

منشغلّبنفسه،ّّموقٍفّعاصٍفّمتشابكّيشبهّأهواَلّيومّالقيامة،ّالكلّ ِّخَضمّ وهوّفيّّ-بيّ َقبلّالنّ ّ-األبّ 

ّالعاطفة ّتغلبّكلّ  أسانيدّالعقلّال تيّكانتِّمنّّيستجمعّقواهّللحظةّنجاةّفارقةّفيّحياٍةّأوّموت،ّولكن 

ّكانّنداءّاألبّ راجعّعنّإنقاذّابنهّألنّ للتّ ّاّ نّأنَّتدفعّنوحالممك ال ذيّيدركّعاقبةّّبيّ والنّ ّهّكافر،ّومنّثم 

ّلفظاأل ّوال ذيّآَثرّأنّيستخدم ّإلّاّ مور، ّأيضاّ ساقه ّالمشحونّبالعاطفة ّقلب ه ّبّ ّ﴿ّيه ّي سمِ ه﴾ّنيّ يا ّولم ،ّ

ّأيض ّيلفتّانتباَهنا ّوما ّقالّسآويّإلىّجبٍلّّأنّ ّاّ باسِمه، ّأماَمه، ّالحاضر ّالمشهد ّهْولّهذا االبنّرغم

اللّوعاقبةّتلكّنهايةّالض ّّقّأنّ اللّوالكفر،ّفلمّيصدّ غمامَةّالض ّّاّ يزالّمرتديّالهّيعصمنيّمنّالماء؛ّألنّ 

وهوّيواجهّّواألبّ ّبيّ عاطفةّهذاّالنّ ّاّ لّأيض،ّلناّأنّنتخيّ بينهماّالموجّفكانّمنّالمغَرقين﴾ّوحالّ﴿الكفر،

ّثمّ ّاّ تحدي ّوعناده، ّاستجابته، ّوعدم ّالهداية، ّعنّطريق ّابِنه ّحيثّمْيل ّآخر، ّأمامّّوابتالء  ّالموج يبتلعه

ّعينيه!

؟ّوبعدّأنّقيلّياّّالمصيَرّبأم ّعينيهّ-بلّرأىّّ-وّوهجّعاطفتهّحينئٍذّبعدّأنّعَرفخبيَىّهلّسَرّتّ ّّّّّ

ّ ّسماءّأقلعيّوغيضّالماءّوقضيّاألمرّواستوتّعلىّالجوديّ ّأرض  للقومّّاّ وقيلّبعدّابلعيّماءكّويا

ّالمين؟!الظّ 

ّالعاطفةّبعد،ّبلّاّّّّّّ دّأمامّعينيه،ّالمصيرّقدّتجسّ ّبوميٍضّخافٍتّرغمّأنّ ّزدادّتعل قّاألبّ لمَّتخب 

ّهناّيحف زّوجدانناّالستحضارّصورةّنوحّثانية ّبعدّندائهّ،ّالتّ ﴾هونادىّنوحّربّ ﴿ّهّقائالّ فنراهّيناجيّربّ  عبير 

،ّونراهّفيّ﴾ابنيِّمنّأهليّفقالّإنّ ﴿ّ:الكونّسبحانهّاد،ّهناّيستغيثّبربّ لّالبنهّوال ذيّباءّبفشلّوعناألوّ 

،ّوهيّكلمةّ﴾ابنيتها،﴿ّمفردة ّلهاّداللتهاّرغمّتلقائيّ ّاّ ارعّمستخدمنداءّاالستغاثةّهناّومناجاةّالقلبّالض ّ
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هّهلل،ّفهوّسبحانهّهاّتسل مّاألمَرّكلّ االستغاثةّعندماّتصدرّمنّقلوبّاألنبياءّفإنّ ّمشحونةّبالعاطفة،ّولكنّ 

تّإيماَنهّال ذيّيّعقيدَتهّويثبّ علىّأساٍسّراسخّمتين،ّيقوّ ّاّ لنبيِ هّمستندّالحقّ ّويجيءّحوارّ،أحَكمّالحاكمين

ّالوجداني ةّغيرّالمنطوقةّفيّالكالم،ّلّالدّ ونتأمّ ّ،االبتالءّالعظيمّحت ىّوهوّفيِّخَضمّ ّاّ لمّيتزعزعّأبد اللَة

ضةّنورّفيّظالمّطاٍغّفيّوال تيّت فَهمِّمنّسياقّالحوارّنفسه،ّحيثّحوارّنوحّال ذيّيشبهّالبحَثّعنّوم

ّابنيِّمْنّأَْهلِّسؤالهّعنّابِنهّثانية ،ّيدعمّهذاّالتّ  َّوْعَدَكّالحق﴿ّ،ّ﴾يعابيرّالمنطوقةّالواضحة﴿ِّإنَّ ،ّ﴾َوِإنَّ

ْلفّفيه،ّوقدّوعدتنيّياّربّ ّكلّ ّوإنّ  أنّتنجينيّوأهليّمنّالغرقّوالهالك،ّوقدّهلكّابني،ّّوعٍدّتِعدهّفالّخ 

ْمّليّبماّوعدتنيّ،بالحقّ ّ﴾َأنَتَّأْحَكم ّالحاكمينوَّ﴿ّوابنيِّمنّأهلي؟ّ ّ.(1)فاحك 

يّأعظكّأنّهّعملّغيرّصالحّفالّتسألنّماّليسّلكّبهّعلمّإنّ هّليسّمنّأهلكّإنّ قالّياّنوحّإنّ ﴿ّّّّّّ

ّبالجهلّهناّالّيقتضيّالتّ ّ،﴾الجاهلينمنّتكونّ بلّهوّوصٌفِّلَماّقدّيلحقّبهّّ؛قليلّمنّاآلخروالوصف 

ّمنطوقّالخالقلوّأنّ  ةّتمّخلتّ ّ-وعالّجلّ ّ-هّصد قّغيَر ّذلكّبمصيرّالعذابّلمنّطغى،ّنوحّبعقص  د

ىّهللاّعليهّصلّ ّ-دسلّمحمّ علىَّمنّآَمنّوه ِدي،ّلتكونّهذهّالِعَبرّتسلية ّلنبيّهللاّوخاتِمّالرّ ّركاٍتّتحلّ وبب

ّ.-موسلّ 

ّ؟ّوماذاّبعد

ّّتطلّ ّّّّّ ةّعلينا ّالد الالتّالن فسي ةّوالوجدانيّ قص  ظِ فتّفيها ّبارزّفيّالحوار،ّأخرى،ّو  ّدوٌر ة،ّوكانّلها

ةّوهيّ ّقالّياّقومّاعبدواّهللاّماّلكمّمنّإلهّغيرهّإنّأنتمّإالّ ّوإلىّعاٍدّأخاهمّهوداّ الم:﴿ّهودّعليهّالسّ قص 

ّ.(2)﴾مفتروّن

ّأيضالحّوّّّّّ ِّمنّحواراتّاألنبياء ّهنا ّالدّ تيّتتّ الّ ّاّ ار  ّفيّسبيل ّالجهد ّاإلقناعّوبْذل ّبنبرة ّوقدّسم عوة،

ّ.(3):ّاختلقهيءة:َّفريّالشّ وفيّمعجماتناّالعربيّ ّ-قومّهودّ–تعبيرّاالفتراءّفيّمخاطبةّاآلخرّاستخدم

                                                 

ّ.280صّّبريّ الطّ ّتفسيرانظرّّ-1
ّ.50سورةّهودّآيةّّ-2
ّ https://www.almaany.comانظر:ّموقعّالمعانيّ:ّ-3
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ّأنّ ّّّّّ المّ-اّ هودّونلحظّهنا ّأتبعهّّ﴾اعبدواّهللافيّالحوار﴿ّّاستخَدمّاألسلوبّاإلنشائيّ ّ-عليهّالس  ثم 

ّوكأنّ  ّبالكذب، ّيؤثّ ّبوصفهم ّأن ّشأنه ِّمن ّوهذا ّمرتفعة، ّحاسمة  ّجاءت ّالحوار ّالمخاَطب،ّنبرة ّفي ر

ّهودٍّ ّحوار المّ-ويمضي ّالس  ّاإلنشائيّ ّ-عليه ّاألسلوب ّسياق ّنبرةّفي ّتأتي ّثم  ّتوبوا، ّثم  ّاستغفروا، :

همّتهمّلوّأنّ مهمّوأمنهمّوقوّ همّبتنعّ رغمّعنادهمّوكفّرّ-قومهّ–الط رفّاآلخررغيبّفيّالحوارّواستمالةّالتّ 

ّشاد.ّالتزمواّطريقّالهدايةّوالرّ 

ّاإلنشائيّ ّّّّّ ّنفسيّ ّواألسلوب  ّيحملّداللة  ،ّلكنّكيفّأث رّاّ رهيبّمعرغيبّوالتّ ةّوهيّالجْمعّبينّالتّ هنا

واستمرواّّاآلخر؟ّإنّقوَمهّقدّعصواّونفواّماّجاءهمّمنّبي نة،الط رفّذلكّفيّأجواءّالحوارّوفيّاستجابةّ

المّ-اّ هودّّأنّ فيّغيِ همّوضاللهم،ّإالّ  وحسمّبمصيرّهؤالءّّمضىّفيّحوارهّمعهمّفيّنبرةّتحد ٍّّ-عليهّالس 

ّوعلىّالرّ  ّالوقوفّعلىّدالالتّنفسيّ العصاة، ّمنّعدم ّغيرّماّةّووجدانيّ غم ّاستخدمتّفيّحوارّهود ة

ّخيبةّهذاّأجواءّالحوارّبينّهوٍدّوقوِمهّتخيّ ّّأنّ ،ّإالّ أشيرّإليهّآنفاّ  مّعليهاّلحظاتّأمٍلّفيّهدايتهم،ّثم 

ّبدليلّأنّ  ّالّاألملّواليأسّمنّاستجابتهم؛ ّهذه َّختمتّلنا ّبقولهّتعالى:﴿ّاآلياِت ة وتلكّعادّجحدواّقص 

ّا ّدعاّالّإنّ أنياّلعنةّويومّالقيامةّعواّفيّهذهّالدّ تبِّواّ ّ،جباٍرّعنيدّبعواّأمرّكلّ بآياتّربهمّوعصواّرسَلهّواتّ 

ّ.(1)﴾لعادّقومّهودّاّ همّأالّبعدكفرواّرب

ةّصالحلّفيّآخرّمنّحوارّاألنبياءّمعّأقوامهمّفيّسورةّهود،ّويتمثّ ّونقفّمعّمشهدّحواريّ ّّّّّ ّ-قص 

الم المّ-صّالموقفّفيّدعوةّصالحمعّقوِمه،ّويتلخّ ّ-عليهّالس  ّعزّ ّ-قوَمهّإلىّاإليمانّباهللّ-عليهّالس 

ّإالّ -وجلّ  ّومحاوالتّإّأنّ ، ّجهده ّبعد ّيّ هم بونّمنّدعوتهّبلّويتعجّ ّ؛ونّعلىّكفرهمّوضاللهمِصرّ قناعه

ّكانّتحذيرّصالحبتركّعب المّ-ادةّاألوثان،ّثم  ّ–ال تيّجاءّبهاّكآيٍةّلهمّ–اقةَّواّالنّ ِمنّأنّيمسّ ّ-عليهّالس 

ةّوعدّهللا،ّحيثّت ِركواّفيّبالدهمّثالثّالكفرّيورثّالعناَدّوالبغضاء،ّفعقروها،ّوحينئٍذَّحقّ ّّأنّ بسوٍء،ّإالّ 

اّفيّديارهمّجاثمين،ّيحة ّفأصبحّوذينّظلمواّالص ّالّ ّوَمنّآَمنّمعه،ّوأخذتِّّاّ هللاّصالحّاام،ّوبعدّذلكّنجّ أيّ 

                                                 

ّ.60سورةّهودّآيةّّ-1
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كمّمنّاألرضّأكمّمنّإلهّغيرهّهوّأنشهللاّماّلّقالّياّقومّاعبدواّاّ ثمودّأخاهمّصالحوإلىّيقولّتعالى:﴿ّ

ّتوبواّإليهّإنّربيّقريبّمجيبواستعمركمّفيهاّفاستغفروهّث قبلّهذاّّاّ قالواّياّصالحّقدّكنَتّفيناّمرجوّ ،ّم 

ّ.(1)﴾تدعوناّإليهّمريبمم اّّناّلفيّشكّ أتنهاناّأنّنعبدّماّيعبدّآباؤناّوإنّ 

ةّوقدّعرضتّالّّّّّ ةّصالحكاملة ّمعّجزءّمنّاآلياتّال تيّتناولتّقص  طْرحّّ؛ّألنّ -عليهّالسالمّ-قص 

ياقّ يّعابير،ّويؤدّ فيّفْهمّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّال تيّجاءتّمنّبعضّالتّ ّاّ مهمّاّ يّدوّريؤدّ ّالعامّ الس 

ّتّدورهاّفيّالحوار.وكيفّأدّ ّفيّفْهمّأبعادّالحوارّوجوانبه،ّوماّيعنيناّهناّهوّتلكّالد الالتّراّ مؤثّ ّاّ دوّر

ّمنّقبل،ّحيثّالدّ ّّّّّ ّصالحّمعّقوِمهّيبدأّكماَّعرضت  هذاّالن داءّال ذيّّاّ عوةّإلىّاإليمانّمستخدممشهد 

،ّويمضيّالحوارّمعّتوظيفّ﴾قالّياّقوميّاعبدواّهللا:﴿ّاّ ب،ّواإلشفاَقّعليهمّأيضقرّ دّوالتّ نلمسّفيهّالتودّ 

ّالتّ  ّوالتّ أسلوب ّبنِّرغيب ّذكير ّوفضله، ّهللِا ّعم ّالتّ مم ا ّإلى ّاآلخَر ّيدفع ّاألمرّقد ّوتعق ل ّواالستجابة فكير

ّفيهاِره:﴿ّوتدبّ  ّالّت سَتَشفّ الدّ ّإنّ ّ،﴾هوّأنشأكمّمنّاألرضّواستعمركم منّتعبيرّواضحّيحملّّاللةّهنا

ّوجدانيّ  يموجّبمشاعرّالحزنّّاّ إنسانيّ ّاّ ،ّأوّيرسمّموقفاّ صريحّاّ ،ّأوّيخاِطبّالعاطفَةّخطاباّ أوّنفسيّ ّاّ مغزى 

ي فَهمّّاّ ضمنيّ ّاّ الحوارّوفيّغيرهّتكونّوتشكلّخطاباللةّالن فسي ةّوالوجداني ةّفيّهذاّاستشفافّالدّ ّمثال،ّولكنّ 

هّيسألهمَّمنّرِّنعمّهللا،ّوكأنّ ٍة،ّويدعوهمّإلىّتدبّ ٍلّورويّ وتعقّ ّمنّسياقّالكالم،ّفهاّهوّيدعوهمّفيّتأنٍّ 

ّوَمنّهوّمالكّالم لكّإْنّسرتمّوراءّضاللكمّوكفركم؟صاِحبّهذاّالخلق؟ّ

فّالل،ّيوظّ َلفّوالكبرياء،ّوالعنتّوالض ّبالص ّّاّ آلمالهّورجائه،ّيأتيّمغل فّا ّبقومّصالحّمخيّ ّويأتيّردّ ّّّّّ

راجع:﴿ّْيلّمنهّوإضعافه،ّوفيّمحاولةّلدفعهّإلىّالتّ خريةّفيّمحاولٍةّللنّ فيهّأسلوبّالعتابّالَمشوبّبالسّ 

ّالتّ ّ،﴾قبلّهذاّاّ ياّصالحّقدّكنتّفيناّمرجوّ ّقالوا قد"ّّ"منّالفعلّالماضيّالمقترنّبـّعبيرّجاءّمركباّ هذا

قّحقّ وصْلناّإلىّدرجةّالتّ ّنامّفيكّالخيَرّقبلّذلك،ّولكنّ اّنتوسّ همّيقولونّكنّ بوت،ّوكأنّ قّوالثّ حقّ ال تيّتفيدّالتّ 

ّوالثّ  ّكما ّاألسلوب  ّيائسةّلدفِعهّبوتِّمنّخيبةّاألمل!ّوهذا ّهوّمحاولٌةّإلضعافّاآلخر،ّومحاولٌة أشرت 
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ّالم ضيّ  ّّعن ّتأمّ ّ،طريقهفي ّنستكمل ّثم  ّاآلية:﴿ ّوإنّ ل ّآباؤنا ّيعبد ّما ّنعبد ّأن ّشكّ أتنهانا ّلفي منهّّنا

ّاالستفهامّهناّيحملّداللة ّذاتّبعٍدّنفسيّ ﴾مريب عبيرّعنّإنكارهمّالمحاور،ّوللتّ الط رفّأثيرّفيّ؛ّللتّ ،ّإن 

ّودهشت ّاألوثان، ّتْركّعبادة ّوهو ّالمطلب، ّمنّهذا ّوسخريتهم ّتنوعهم ّيكِسبّالحواَر فيّاستخدامّّاّ مم ا

ّمتنوّ  ّبدالالت ّومشحونٍة ّمختلفٍة ّتعبير ّكلّ أدوات ّالتّ عة، ّبهدف ّسلبها ّيحاورهم َّمن ّعلى ّه مّّا ،أثير فها

ّخبريّ  ّةّتأكيديّ يستخِدمونّجملة  ّبوصٍفّلهّمضمونّورسالة: ّّلفيّشكّ ّناوإنّ ﴿ّةّمقرونة  ّإليهّمم ا تدعونا

"ّمعّ"ّ،ّاستخدام ّ"﴾مريب دعوتهّّبأنّ ّ-أوّهكذاّيبدونّأماَمهّ–ةّلديهمناّالجمع"ّيعكسّنبرَةّالحسمّوالقوّ ّإن 

ّيبةّهوّيبّّوالرّ والرّ ّ"هّمريب،ِصفّخطاَبّاآلخرّبأنّ تلكّمريبة،ّوحينماّنَّ ك  ّ.(1)همة"نةّوالتّ والظّ الش 

ّفإنّ ّّّّّ ّمن ّفيّصدرك ّاستقر ّبما ّلمحاورك ّتدفع ّك ك  ّومضمونّالش  ّالكذبّبرسالته ّثم  ّومن والظن،

ّالنّ  ّوهذا ّإضعاٍفّخطابه، ّالمّةوانهزاميّ عتّوسيلة  ّثمودّ-حاورّهنايريد ّنجاحأنّيحقّ ّ-قوم ّبها فيّّاّ قوا

رّلناّردّ ،ّكْسبّقضيتهم ّيمضيّالحوارّبعدّذلكّوهوّيصو  المّ-صالحّثم  هّعنّدعوتهّودفاعَّّ-عليهّالس 

ّيختمّحواَرهّبأنّيأمرهمّأالّ ﴾ينةّمنّربّ قالّياّقومّأرأيتمّإْنّكنتّعلىّبيّ أداةّاالستفهام:﴿ّّاّ مستخدم ّ،ّثم 

ّالنّ يمسّ  ّتعنتاقَةّوهيّمعجزتهّال تيّجاءّبها،ّولكنّ وا ّالنّ اّ وصَلفّاّ همّازدادوا ّقالّصالح،ّوعقروا ّ-اقة،ّفماذا

ّفيّفقالّتمتّ ﴿ّ؟ّّ-عليهّالسالم ّغيرّمكذوبداركمّثالثةّأيّ عوا ّالتّ ولنتأمّ ّ،﴾امّذلكّوعٌد ّهذا عبيرّلّهنا

ّ.ّ(2)بهّفيّإمهالّالخصمّونحوهّثالثة"ّحيثّاستدلّ ّعوا"ّ..ّ"تمتّ ّة،ّوهوّ"ال ذيّيوحيّبداللةّخاص ّ

أمامناّفرصة ّماّيلوحّفيّاألفقّفجأةّعندماّنمنحَّمنّربّ ّاّ خافتّاّ ةّوميضثمّ ّالكلمةّتعبيٌرّعنّأنّ ّولعلّ ّّّّّ

ّلالنتظارّمهماّبلغّتجاوزهّوطغيانه.

ذ ِكرواّفيّأكثرّمنّّاّ شخوصّة،ّويضمّ االنفعاالتّاإلنسانيّ (ّآَخرّيموجّبالمشاعرّّوموقٍفّحواريّ ّ)ومعّّّّّ

ةّسورٍةّمنّقبل،ّ المّ-مإبراهيقص  ّولقدّجاءتّرسلناّإبراهيَمّبالبشرىّقالواّسالماّ ﴿ّقالّتعالى:ّ-عليهّالس 
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رهمّوأوجسّمنهمّخيفةّقالواّالّاّرأىّأيديهمّالّتصلّإليهمّنكِّفلمّ ّ،ماّلبثّأنّجاءّبعجلّحنيذلّسالمّفقا

قالتّياّ،ّاءّإسحاقّيعقوبوّرّرناهاّبإسحاقّوِمنوامرأتهّقائمةّفضحكتّفبشّ ّ،أرسلناّإلىّقومّلوطاّتخفّإنّ 

قالواّأتعجبينّمنّأمرّهللاّرحمةّهللاّوبركاتهّّ،عجيبّيءهذاّلشّإنّ ّعجوزّوهذاّبعليّشيخاّ أأِلدّوأناّّاويلت

ّإنّ ،ّاءتهّالبشرىّيجادلناّفيّقومّلوطوعّوجاّذهبّعنّإبراهيمّالرّ فلمّ ّ،هّحميدّمجيدعليكمّأهلّالبيتّإنّ 

ّمنيب ّأو اه ّلحليم ّإنّ ّ،إبراهيم ّهذا ّأعِرضّعن ّإبراهيم ّربّ يا ّأمر ّجاء ّقد ّوإنّ ه ّغيرّك ّعذاب ّآتيهم هم

ّ.(1)﴾مردود

ّامرأةّإبراهيمّ-المالئكةّ–،ّورسلّهللا-المعليهّالسّ ّ-الحوارّهنا:ّإبراهيمشخوصّّّّّ َيذكرّّ،-سارةّ–ثم 

ياقّرونّفيّالمفسّ  ةّللّالعامّ الس  المّ-إبراهيمَّّهناّأنّ قص  ،ّاّجاءتهّالمالئكةّبالبشرىّقالواّسالماّ لمّ ّ-عليهّالس 

مّقدّفسّمنّوعثاءّالطّ زنةّال تيّتريحّالنّ عليناّبداللتهّالهادئةّالمتّ ّالم"ّهناّيطلّ السّ ّ"ولفظ ريقّوالحياة،ّفه 

ّيجبإلقاءّالسّ ّاّ الحوارّإذّبدؤوا ّإبراهيميءّالم،ّومنّثم  المّ-رد  ةّذاتها،ّوهوّيترجمّسلوَكّحيّ بالتّ ّ-عليهّالس 

ّالرّ  ّأيضاإليمان ّيعكس ّال ذي ّاللّ وصفّخلفيّ ّاّ اسخ ّودقائق ّالمشهد ّإكرامهمّحظات ّبواجب ّقام ّحيث ة،

ّيليقّبكلّمؤمنّعربيّ  ّمكارمّاألخالهللاّاّوهوّنبيّ سي ماّّكريم،ّالّوضيافتهمّبما ،ّوتحكيّقل ذيّيعل منا

ّ.﴾فماّلبثّأنّجاءّبعجٍلّحنيذ﴿ّفيّاإلعداد؛ّفالَعَجلةّفيّالخيرِّمنّشيمّالكرامّّاّ هّلمّيستغرقّوقتاآليةّأنّ 

ياقّإلىّهناّيمضيّّّّّّ يفّالّيقربّطعاَمه،ّوالّالض ّّضيفّأنّ هشة،ّلكنّحينماّيلفتّانتباهّالمّ ددونّالس 

ّمنهمّخيفة،ّوالمفردةّهناّتعنيّالقلقّالمتزايدّّوّ﴾أوجسقلَبهّقد﴿ّّيهنأّبوفادته،ّفإنّ  ك  فيهمّوالخوفّمنّالش 

اآلخرّليسِّمنّسّمنّوجّ التّ ّلِّمنّبينّالكلماتّواألجواء،ّوهيّأنّ ةّتتسلّ حبة،ّوهناّداللةّضمنيّ تلكّالص ّ

ماّقدّا،ّوإنّ ِمنّ ّالّيلقىّقبوالّ بشيءّخصّظّالشّ ةّمنطوقة،ّكأْنّيتلفّ أنّينحصرّفيّعالماتّتعبيريّ ّروريّ الض ّ

كالٍمّّمّأجواٌءّبعينهاّعلىّموقٍفّأوّمشهٍدّماّتكونّهيّاألدعىّباالحتياطّوالحذر،ّوتكونّأبلَغّمنّأيّ تخيّ 

                                                 

ّ.76-69سورةّهودّآيةّّ-1



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

969 

ّجليّ  ِّعلمّتحليمنطوقّأوّتعبيٍر ّفإن  ّلذا ياقّعنىّبلّالخطابّيّ ، ةّوبغيرّالمنطوقّمنيّ سائلّالض ّوبالرّ الس 

ّ.اّ يقلهّالمتكل مّأوّالمخاطبّأحيانّوغيرّذلكّمنّاإلشاراتّال تيّت فِصحّوَتكِشفّماّلم

ةّوهناّفيّّّّّّ فّصرّ لتّإليهّإثَرّهذاّالتّ يبةّقدّتسلّ مشاعرّالقلقّوالرّ ّنرىّأنّ ّ-المعليهّالسّ ّ-إبراهيمَّقص 

ّقويّ لوكّوالسّ  ّداللة  ّبأنّ ال ذيّيحمل ّواضحة ّالمّ ّاّ سرّ ّة ّيعرفه ّال ّألنّ ما يفّيخاِلفّعاداِتّالض ّّضيف؛

ّالمّ العربّالمتوارث ّفيّاالستجابةّوتلبيةّدعوة ّعلىّاالمتنانضيف،ّوالّيقدّ َة ّيدل  بلّالعكس!ّوهناّّ؛مّما

ّالرّ  ّإلىّالض ّتصل ّالمنطوقة ّغير ّوكأنّ اّ يوفّأيضسالة ّتسلّ ّاّ شعاعّ، ّإليقد ّفيّاللّ ل ّوهوّهم ّذاِتها، حظة

ورهاّفيّماّيكونّهوّاألداةّالوحيدةّال تيّتقومّبدّاّ االنفعالّكثيّرّسّإبراهيمّمنهم،ّوهناّيلفتّانتباهناّأنّ توجّ 

ّالكالمدونّحجابّيتحليلّالخطاب،ّوهوّرسولّ ّقدّعجزّعنه ّبتوصيلّما ّثانية ّّ،قوم ّاآلية ّقراءة نعيد

ّ،﴾رهمّوأوجسّمنهمّخيفةّقالواّالّتخفاّرأىّأيديهمّالّتصلّإليهّنكِّمّ فل﴿ّة:ّّلندركّهذهّاإلشاراِتّالمهمّ 

كونّمنّاالطمئنانّوالسّ ّاّ نهيّقاِطٍعّيبعثّفيّالمخاَطبّنوعوالقلقّمباشرة ّبأسلوِبّّأزاحواّعنهّستارّالهمّ 

ّلتلقّ  ّسيطرحّمنّجديد،ّويحقّ واالستعداد ّسيقالّوما الّيقطعّهّواصلّفيّالحوار؛ّألنّ منّالتّ ّاّ قّنوعيّما

زيٍدّمنّاإليضاحّهيّبمبعواّالنّ موزّإْنّبدت،ّلذاّاتّ ريقّعلىّالفهمّومحاولةّالوصولّللحقيقةّوكشفّالرّ الطّ 

ّ.ّ﴾اّأرسلناّإلىّقومّلوطقالواّالّتخفّإنّ وإزالةّالح ج ب:﴿ّ

ّأخرىّمنّالمشهدّاب،ّوماّتضم نهّمنّحوارالجذّ ّردّالقصصيّ ونمضيّمعّالسّ ّّّّّ ّ–لنقفّأمامّلمحٍة

ال تيّضحكتّّ-المعليهّالسّ ّ–واياهّالمبِهرة،ّحيثّزوجّإبراهيمصلّبهّوتكملّإحدىّّزتتّ ّ-راهيمّوالمالئكةإب

هاّعب رتّعنّمكنونّقلبهاّبتعبيٍرّغيرّب،ّونلحظّهناّأنّ عجّ هشةّوالتّ وأ لِقيتّإليهاّالبشرىّال تيّأصابتهاّبالدّ 

ب،ّكماّبْينّعجّ هشةّوالتّ رور،ّأوّالدّ عادةّوالسّ عبيرّالموِحيّبالسّ حك،ّوهوّأحدّأدواتّالتّ ملفوظ،ّوهوّالض ّ

ّالتّ  ّوهذا ّاآلن، ّنفسيّ أيدينا ّداللة  ّال ذيّيحمل ّووجدانيّ عبير ّمهمّ ة ّحيثّالتّ ة ، ّأشرت  ّكما هشةّبّوالدّ عجّ ة

ّإبراهيَمّبتعبيٍرّملفوظّيرسمّمظاهرّالدّ  أأِلدّوأناّعجوزّ﴿ّ:حتّبقولهادها،ّحت ىّصرّ هشةّويؤكّ أتبعتهماّزوج 

رحمةّّ،قالواّأتعجبينّمنّأمرّهللاّ﴿:المالئكةّفيّالحوارّيأتيّردّ ّ،﴾عجيبلشيءّهذاّّإنّ ّوهذاّبعليّشيخاّ 
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ّتعبيرّزوجّ،ّ﴾هّحميدّمجيدهللاّوبركاتهّعليكمّأهلّالبيتّإنّ  هّ،ّلكنّ اّ إبراهيمّعنّدهشتهاّلمّيكنّاعتراضإن 

عِقبّخبٍرّكهذا،ّتجيءّعادةّال تيّءّمشاعرّالسّ هشةّالمقترنةّبحياءّالمرأةّوفطرِتهاّفيّإخفايحملّداللةّالدّ 

ّالمالئكةّيزيحَّهم ّالدهشةّوالحْيرة،ّويسكبّالطّ  ّرد  ّ.مأنينَةّفيّقلبهاولكن 

ةّفيّةّخيوطّمهمّ ،ّوهناّنرصدّعدّ ﴾قالواّأتعجبينّمنّأمرّهللاّ﴿األسلوبّيوِمئّبداللةّالعتابّكماّأنّ ّّّّّ

ّالموقفّالحواريّ  ّباالنفعاالت:ّهذا ّبذلكّصرّ ّ"المفعم ّشافهوها ّأنّ لما ّالعجبِّمن ّبينّحتّبوجه ّجامع ه

ّاألمر،ّفقالتّمؤكّ اياّويلتقالت:ّّعجبْينّفيّكونهّمنهّومنها،ّبأنّْ رّهذاّإنّ ﴿ّدةّهذا ﴾ّأيّاألمرّالمبش 

بها،ّثم ّعللّبينِّمنّتعجّ عجّ تمّلها؟ّفقيل:ّأتعجبينّمنّأمرّهللا؟هّقيل:ّفماذاّقيلّفكأنّ ّ﴾عجيبّشيءبه﴿ّل

ّأخذّيجادلّاّ،﴾هّحميدّمجيدإنّ ﴿ّ:ألصلّالكالمّال ذيّذكرَته،ّفقالّاّ تثبيتّا ّدإحسانهّإليهمّمؤكّ  لمالئكَةّثم 

موضعّالماضيّّ﴾يجادلناالمضاِرع﴿ّّيسألناّنجاَتهم،ّووْضعّ ّأيّ﴾فيّقومّلوطللفتّمخاطبهّعماّيقوله:﴿ّ

ّجدا ّفيهم ّأيّجادلنا ّالحال، ّتصوير ّمع ّالمجادلة ّإلىّتكرار ّ(1)ّاّ كثيّرّالّ إشارٌة ّعلّ ، ّمجادلتَّثم  هّلتّاآلية

ّالص ّ﴾إبراهيمّلحليمّأو اهّمنيبّإنّ بقوله:﴿ّ ّبهذه ةّالقلبّوعلىّالةّعلىّرقّ فاتّالجميلةّالدّ ،ّمدٌحّإلبراهيَم

ّ(2ّ)أنّي رفعّعنهمّالعذاب.ّمم اّحملهّعلىّالمجادلةّفيهمّرجاءَّذلكّّأفة،ّفبي نّأنّ حمةّوالرّ الرّ 

ةّإبراهيمةّنبيلةّيخبرناّعنهاّالقرآنّفيّسياقّوجدانيّ وتلكّداللةّّّّّّ ّيؤَمرّإبراهيمّّ-المعليهّالسّ ّ–قص  ثم 

ِسم. ّباإلعراضّعنّهذاّاألمرّال ذيّقدّح 

ّالتّ ّّّّّّ ّووجدانيّ عبيراِتّال تيّتحملّدالالٍتّنفسيّ إن  ةّةّفيّة  ّأْثَرتِّقص  الحوار،ّوقامتّبتوصيلّّإبراهيم

ّ.لحظةّفيّهذاّالموقفّاإلنسانيّ ّ،ّوأسهمتّفيّإثارةّخيالهّليستحضرّكلّ يرسالتهّكاملة ّإلىّالمتلقّ 

                                                 

ّ.75سورةّهودّآيةّّ-1
ّتفسيرّالزّ 335ّانظرّابنّكثيرّصّ-2 ّالكشّ مخشريّ وانظر: ّالتّ افّعنّحقائقّالتّ : أويل،ّنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوه

ه،ّاعتنىّبهّوخر جّأحاديثهّوعل قّعليه538ّّ-467ّالخوارزميّ ّمخشريّ عمرّالزّ تأليفّأبيّالقاسمّجارّهللاّمحمودّبنّ
ّ.ة(لكترونيّ إنسخةّّ)491صّم،2009ّ-ه3ّ،1430طّ-لبنانّ–بيروتّّ-خليلّمأمونّشيخا،ّدارّالمعرفة
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ةّةّبوتخبرناّاآلياتّالقرآنيّ ّّّّّ ةّهود"ّمتتابعةّبعدّّ"ةّأخرىّفيّسورةحواريّ قص  ةإبراهيَم،ّوهيّقص  ّ-قص 

ةّوالّ-الملوطّعليهّالسّ  نّخرجواّإبراهيَمّوبعدّأواّّؤذينّجالهاّسياقّمرتبطّبسابقتها،ّحيثّالمالئكة ّالّ قص 

المّ-ِمنّعندهّمضْواّإلىّلوطٍّ ّ.(1)يلةإهالكّقومّلوطّفيّهذهّاللّ ّبعدّأنّأعلمواّإبراهيمّبأنّ ّ-عليهّالس 

ّاّجاءتّرسلناّلوطاّ ﴿ّولمّ :ي ةّوالوجداني ةّفيها،ّقالّتعالىالد الالتّالن فسّلّاآلياِتّثم ّنقفّعندّأهمّ نتأمّ ّّّّّ

ّذرعاّ ّيءَّس ّبهم ّوضاق ّعصيبّبهم ّيوم ّهذا ّيعملونّّ،وقال ّكانوا ّقبل ّومن ّإليه ّيهرعون ّقومه وجاءه

ّأطهرّلكمّفاتّ يّ السّ  ّ،زوِنّفيّضيفيّأليسّمنكمّرجلّرشيدقواّهللاّوالّتخئاتّقالّياّقومّهؤالءّبناتيّه ن 

ّفيّبناتكّمنّحقّ  ّلنا ّلقدّعلمتّما ّنريدوإنّ ّقالوا ّأوّآويّليّبكمّقوّ ّقالّلوّأنّ ّ،كّلتعلمّما إلىّركٍنّة

ّلوطّإنّ ّ،شديد ّيا ّرسلّربّ قالوا ّبأهلكّبقا ّإليكّفأسِر ّمنّاللّ كّلنّيصلوا ّإالّ طٍع ّأحد ّيلّوالّيلتفتّمنكم

ّموعدهمّالص ّكّإنّ تامرأ ّ(2).﴾بحّبقريببحّأليسّالص ّهّمصيبهاّماّأصابهمّإن 

ّللتّ ّّّّّ ّسْردّالقرآنّلقصصّاألنبياءّبماّفيهّمنّجذٍبّوتشويق،ّودعوٍة عتبار،ّيلفتّانتباَهناّلّواالأمّ إن 

ّتخلّ ألسلوبّالسّ ّاّ أيض ّوما ّنفِسه، ّفالرد ّمنّحوار، ّله ة ّأنّ قص  ّأنّجاءتّّابتدأتّبإخبارنا ّبعد المالئكَة

ّالسّ ّ-اّ لوط ّمهمّ ّفإنّ ّ-المعليه ّأمٌر ّالمشهد ّفوْصفّظالِل ّثم  ّومن ياه، َّتَغش  ّقد ّوالحزن تكتملّبهّّالهم 

ّردّ  ّوهو ّالحوار ّاآلياتّببداية ّوتخبرنا ّالمضمون، ّعنّطريقه ّوي فَهم ّالحوار، ّلوطٍّّعناصر عليهّّ-فعل

ّأنّ ّ-المالسّ  ،ّاستخدمّوفزِعهّوقلِقهيعب رّفيهّعنّحيرِتهّّهّحواٌرّداخليّ حيثّقالّهذاّيوٌمّعصيب،ّوأحسب 

ّتعبيّر ّّاّ فيه ّوالوجداني ة ّالد الالتّالن فسي ة ّيومّعصيبيعكسّهذه ّحيثّقالّهذا ؤالّهناّوالسّ ّ،فيّداخله،

ّلماذاّفزَعّلوطّمنّالمالئكة؟ّولماذاَّوصفّاليوَمّبالعصيب؟

                                                 

ابقّّنفسهّصّّ-1 ّ.336انظرّالس 
ّ.81-77سورةّهودّآيةّّ-2
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ّمنّعلىّأحسنّاّ واّإليهّبيَضّالوجوهّحسانّؤرّابنّكثيرّأكثَرّمنّرأي،ّحيثّجاَيذكّّّّّ هللاّّهيئٍةّابتالء 

ّرآهماّ واختباّر ّفعندما ،ّّ ّوخشي ّبسببهم، ّنفسه ّيضيّ إضاقت ّلم ّالطّ ْن ّالقوم ّهؤالء ّفسيضي فهم غاةّْفهم

ّ.ّ(1)المفِسدوّن

ِصفّبهاّألنّ ّّّّّ لذاّقالّهذاّيومّعصيبّأيّّ؛هّلمّيكنّعلىِّعلٍمّبحالّهؤالءومنّثم ّفحالة ّالفزعّال تيّو 

ّّ.(2)شديدّشر هّعظيمّبالؤه

ّّّّّّ ّاّ ،ّوأد ىّدوّراخليّ عبيرّال ذيّجاءّفيّسياقّالحوارّالدّ مشاعرّالقلقّوالفزعّهناّقدّنقلهاّلناّهذاّالتّ إن 

ّاللّ ّاّ بارّز ّتلك ّانفعاالت ّرْسم ّبوضوحفي ّالشّ ولمّ ّ"،حظة ّمن ّحاَله َّذكر ّقومهّدّ ا ّوجاءه ّاليوم، ّهذا ّفي ة

ّلقومهّمنّأغراضٍّ ِّلما ّعلىّأضيافه ّكانّيخشاه ّوهوّما ّأنكرّأشدّ ّيهرعونّإليه"، ّثم  اإلنكارّّومطامَع،

أليسّمنكمّّ﴿شد،ّفقال:ولزومّسبيلّالرّ ّعلىّاإلقالعّعنّالغيّ ّاّ همّالّيكونّمنهمّرشيدّحثّ حالهمّفيّأنّ 

ّ.ّ(3)﴾رجلّرشيد

ّهذاّالتّ ّّّّّ ،ّعبيرّيومئّباالستنكارّلعقولهمّونفوسهمّالمريضة،ّوبالحزنِّلماّأصابهمّمنّباطٍلّوغيّ إن 

ّفهوّ ّللمتلقّ ومنّثم  ّهذا فيّّاّ لوطّرّأمَره،ّونلحظّأنّ هّيتدبّ ،ّلعلّ اّ يّوللمخاَطبّفيّالحوارّأيضيعكسّكلَّ

ّبنواياهمّالخبيثةّحاولّأنّيردّ  ّعِلَم ّقوم-األمرّ–أسلوَبّاإلنشاءّاّ همّمستخِدمحوارهّمعهمّلم ا قواّاتّ ّ-:ّيا

َملّالمتتاّ-والّتخزوِنّفيّضيفيّ-هللا ّهذهّالج  ي،ّأذّ بعَةّتعكسّمشاعرّالغضبّوالتّ أليسّمنكمّرشيد؟ّإن 

ّقومّلوطّفيّالحوار؟ّوكيفّسيدافعونّعنّغي همّوضاللهم؟ ّولكنّت َرىّبماذاّسيرد 

                                                 

ّ.336تفسيرّابنّكثيرّصّّ-1
ّ.297صّّبريّ انظرّتفسيرّالطّ ّ-2
ّالنّ ّ-3 ّنحو ّالنّ اتّ ّ–ص  ّدراسة ّفي ّجديد ّمنّ ّ-ةغويّ صوصّاللّ جاه 1ّطّ،اععادل ّالعربيّ النّ ّم،2011، ّمصر ّللنّ اشر شرّة

ّ.306صّّ-مصرّ-وزيعوالتّ 
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كور،ّأيّليسّلناّغرٌضّإالّالذّ ّ،﴾كّلتعلمّماّنريدوإنّ ّلقدّعلمَتّماّلناّفيّبناتكّمنّحقّ ﴿ّ:قالواّّّّّّ

ّّ.(1)لك؟حاجٍةّفيّتكرارّالقولّعليناّفيّذّوأنتّتعلمّذلك،ّفأيّ 

ّيستنِكرونّعليهّأنّيدفعّإليهمّبأيّ إنّ ّّّّّّ ّللوٍطّهنا ّأوّطلٍب؛ّألنّ ّهمّفيّحوارهم ّبماّرجاٍء هّعلىّعلٍم

ّتعبيريّ  َمٍل تهم!ّومنّثم ّةّت خفيّنبرةّمرتفعةّمنّاالستعالءّوالكبرياءّوالحسمّفيّقرارهمّوقضيّ يريدون،ّبج 

وهدفهاّمنّحيثّالمضمون،ّوتقومّبتوصيلّرسالةّواضحةّلمنّعبيراتّتفِصحّبوضوحّعنّغايتهاّفهذهّالتّ 

ع،ّكئّفيّدفاعهّعنّنفسهّعلىّشكلّغيرّمباشرّوغيرّمتوقّ المخاطبّيتّ ّهاّتوحيّبأنّ يحاورونه،ّكماّأنّ 

مّلمّينفواّالتّ  بريرّحت ىّبلّلمّيرواّتهمة ّمنّاألساس،ّولمّيحاولواّإضفاءّصبغٍةّمنّالتّ ّ؛همَةّعنّأنفسهمفه 

ِّمنّوجهةّنظرهم!ّةّللحصولّعلىّماّيرونهّمنّحقّ ماّكانّحوارهمّمحاولة ّجادّ لقبيح،ّوإنّ لفعِلهمّا

ّيأتيّردّ ّّّّّّ ّأوّآويّإلىّركنّشديد﴾ّ..ليّبكمّقوّ ّقالّلوّأنّ ّ:﴿-المعليهّالسّ ّ-لوطٍّّثم  بأنصارّّ)ة

ّمانعّتنصرنيّعليكمّوأعوانّتعينني(ّأوّآويّإلىّركنّشديد،ّيقولّأوّأنضمّ  ةّتمنعنيّمنكمّإلىّعشيرٍة

ّتريدونّمنّ لحلّْ ّجئتم ّوبينّما ّوأنّ ّ-يّفيّأضيافيتّبينكم ّعليه، ّالكالم ّلداللة معناهّّوحذفّجوابّلو

ّ.ّ(2)مفهوم(

ّينتقلّبناّالحوارّإلّّّّّ ذينّيعلمونهّبأمرّهللاّالّ ّ-المعليهّالسّ ّ-ىّطرفّآخر،ّوه مّالمالئكةّمعّلوطثم 

لنّيصلواّإليكّكّاّرسلّربّ قالواّياّلوطّإنّ ّوالعاقبةّوالهالكّلمنَّعَصا،﴿عه،ّووعده،ّحيثّنجاةَّمنّآَمنّم

ّ.(3)﴾ّامرأتكيلّوالّيلتفتّمنكمّأحدّإالّ ٍعّمنّاللّ فأسِرّبأهلكّبِقطّْ

ّتختتمّّّّّّ ةّّوّهود"ّبآخرّموقفّ"سورةّثم  َعيبوهيّّ-المعليهمّالسّ ّ-منّقصصّاألنبياءقص  ةّش  ّ-قص 

ّالمكيالّّمدينّأخاهمّشعيباّ وإلىّ:﴿ّ-المعليهّالسّ  ّقومّاعبدواّهللاّمالكمّمنّإلهّغيرهّوالّتنقصوا قالّيا

وياّقومّأوفواّالمكيالّوالميزانّبالقسطّوالّّ،يّأخافّعليكمّعذابّيومّمحيطيّأراكمّبخيرّوإنّ والميزانّإنّ 

                                                 

ّ.338تفسيرّابنّكثيرّصّّ-1
ّ.298صّّبريّ تفسيرّالطّ ّ-2
ّ.83ّ-81سورةّهودّآيةّّ-3
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ّالنّ  ّأناّعليكمّكنتمّمؤمةّهللاّخيرّلكمّإنّبقيّ ّ،ياءهمّوالّتعثواّفيّاألرضّمفسديناسّأشتبخسوا نينّوما

كّألنتّقالواّياّشعيبّأصالتكّتأمركّأنّنتركّماّيعبدّآباؤناّأوّأنّنفعلّفيّأموالناّماّنشاءّإنّ ّ،بحفيظ

وماّأريدّأنّأخالفكمّّحسناّ ّيّورزقنيّمنهّرزقاّ نةّمنّربّ قالّياّقومّأرأيتمّإنّكنتّعلىّبيّ ّ،شيدالحليمّالرّ 

وياّقومّّ،لتّوإليهّأنيبّباهللّعليهّتوكّ ماّاستطعتّوماّتوفيقيّإالّ ّاإلصالحّإلىّماّأنهاكمّعنهّإنّأريدّإالّ 

ّأوّالّيجرمنّ  ّنوحّأوّقومّهود ّأصابّقوم ّمثلّما ّلوطّمنكمّكمّشقاقيّأنّيصيبكم ّقوم قومّصالحّوما

ّتوبواّإليهّإنّ واستغِفرواّربّ ّ،ببعيد لنراكّاّتقولّوإنّ مم اّّقالواّياّشعيبّماّنفقهّكثيراّ ّ،يّرحيمّودودربّ ّكمّثم 

خذتموهّعليكمّمنّهللاّواتّ ّقالّياّقومّأرهطيّأعزّ ّ،هطكّلرجمناكّوماّأنتّعليناّبعزيزولوالّّرّفيناّضعيفاّ 

يّعاملّفسوفّتعلمونّمنّيأتيهّوياّقومّاعملواّعلىّمكانتكمّإنّ ّ،يّبماّتعملونّمحيطربّ ّإنّ ّاّ وراءكمّظهريّ 

يناّشعيباّ ولمّ ّ،يّمعكمّرقيبعذابّيخزيهّومنّهوّكاذبّوارتقبواّإنّ  ذينّآمنواّمعهّبرحمةّوالّ ّاّجاءّأمرناّنج 

لمدينّكماّبعدتّّاّ كأنّلمّيغنواّفيهاّأالّبعدّ،يحةّفأصبحواّفيّديارهمّجاثمينذينّظلمواّالص ّاّوأخذتّالّ منّ 

ّ.(1)﴾ثمود

ّحوارّنبيّ ّّّّّ ادع ّ﴿ّّ،اّ َلنبياءّوالمرسلينّجميعلّنفسهّمعينالينطلقّمنّّ-المعليهّالسّ ّ–هللاّشعيبّإن 

ّ.ّ(2)﴾كّبالحكمةّوالموعظةّالحسنةّوجادلهمّبال تيّهيّأحسنإلىّسبيلّربّ 

ّالص ّّّّّّ ّوتعل منا ّوالعظة، ّالمواقفّتفيضّبدالالتّاالعتبار ّفيّهذه ّالحوار ّسماِت ّفإن  ّوالتّ لذا ةّؤدّ بَر

ّأنّتتجسّ الط رفّتنا،ّمهماّكانتّخصالّيّفيّعرضّقضيّ أنّ والتّ  دّفيناّأخالقّالعقيدةّكماّاآلخر،ّوالّبد 

عْبرّمضامينّّلهذاّالخطابّالقرآنيّ المتلق يّأرادهاّهللا،ّوليسّكماّأرادهاَّمنّحوَلنا،ّوالد الالتّهناّيستقيهاّ

مهاّفيّسياقّاآليةظاهرٍة،ّوأخرىّخفيّ  ّماّيتبد ىّلناّفيّحوارّشعيبّمعّوأوّ ّ-أوّاآلياتّ-ٍة،ّنتنس  قومهّل 

ّالن داءّالمضافّإلىةّووجدانيّ انَبّنفسيّ وجّوّاّ منّدالالتّتحملّأبعاد قوم"؛ّإلشعارهمّبالقربّّ"ة،ّاستخدام 

                                                 

ّ.95ّّ-84سورةّهودّآيةّّ-1
ّ.125آيةّحلّسورةّالنّ ّ-2
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ّإلىّالمتلقّ فقةّعليهم،ّوقدّنجحّالتّ منهمّوبالشّ  ّالحوارركيبّفيّإيصالّهذا وفيّّ-ي،ّوقامّبدورهّفيّهذا

ذينّبلغواّومّالّ رّفيّهؤالءّالقركيبّفيّالوقتّذاتهّلمّيؤثّ هذاّالتّ ّلكنّ ّ-حواراتّأخرىّلَلنبياءّمعّأقوامهم

ّاّ كدّمشاعرهمّالمتراكمةّويثيرّغباّركّرواتعبيٍرّمعهّأنّيحرّ ّالّيستطيعّأيّ ّاّ اللّحدّ درجة ّمنّالكفرّوالض ّ

 قسوة.ّعلىّأفئدتهمّال تيّهيّكالحجارةّأوّأشدّ 

ّاإلنشائيّ ّّّّّ ّاألساليب ّتأتي ّبالعاطفة ّالمشحون ّالن داء ّومع ّة ّهللا﴿ ّ﴾اعبدوا ،ّ ﴿ّ ّتنقصوا المكيالّوال

ّاألسلوبّيستخدمّفي﴾والميزان عوةّبأداءّ،ّوهوّالدّ اّ وواضحّاّ الحوارّحينماّيكونّالمقصودّصريحّ،ّوهذا

يّأراكمّإنّ يقول:﴿ّّ-المعليهّالسّ ّ–شعيباّ والحقيقة،ّونرىّّهّهوّالحقّ ،ّليسّلَلمرّفيّذاته،ّبلّألنّ يءالشّ 

المعليهّّ–فنراهّهنا،ّ﴾يّأخافّعليكمّعذابّيومّمحيطبخيرّوإنّ  يعاودّمخاطبَةّالعاطفةّثانية ؛ّفهيّّ-الس 

ل مّالنّ  ة،ّوخطابّالعاطفةّهناّليسّالستمالتهاّفيّالحوارّفحسب،ّلكنّقدّجاةّللبصائرّالحيّ طريقّالخيرّوس 

ّاّ المخاَطبّالّيزالّملتمسّاتّاآلَخرّفيّناحيٍةّبعيِنها،ّوأنّ منّاإلقرارّبَحَسناتّوإيجابيّ ّاّ عبيرّنوعيكونّالتّ 

ّا ّمنّااللخيفيه ّدرجٌة ّولديه ّبمحاولةّّتناعّبأنّ قر، ّويقترنّتحفيزّاآلخرّهنا ّمفيدة، الحوارّسيأتيّبثمرٍة

ّ ّالمحِدقّبه، ّإلىّالخطر ّتنبيِهه ّبخيرّوإنّ إنّ ﴿ ّمحيطيّأراكم ّعذابّيوم ّوإنّ ﴾يّأخافّعليكم يّأراكمّ،

أوّّ،هاّأنّتقابلّبغيرّماّتفعلوّنأوّأراكمّبنعمةّمنّهللاّحقّ ّ،طفيفيريدّبثروةّوِسعةّتغنيكمّعنّالتّ ّ)بخير:

ّ.ّ(1)أراكمّبخيرّفالّتزيلوهّعنكمّبماّأنتمّعليه

ّالتّ ّّّّّ ّشأنهما ِّمن ّوتحذير ّإشفاق ّفهو ّعليهم ّبخوفه ّلقومه ّشعيب ّإخبار ّولعلّ أم ا ّفيهم، ّيكونّأثير ه

ّالعذابّباإلحاطةّأبلغّأمّّوّ)محاولةّإليقاظهم ّاليومّبهاّفإْنّقلَتّوْصف  :ّبلّوصف  ْصفّاليومّبهاّقلت 

لّعليهّمنهّكماّإذاّاليومّزمانّيشتملّعلىّالحوادث،ّفإذاّأحاطّبعذابهّفقدّاجتمعّللمعذبّماّاشتمّألنّ 

ّ.(2)أحاطّبنعيمه(

                                                 

ّ.493صّمخشريّ تفسيرّالزّ ّ-1
ّ.ابقّنفسهالسّ ّ-2
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ّتتواّّّّّ بعدّأنّأمرهمّبعبادةّهللا،ّوأالّيبخسواّّ-المعليهّالسّ ّ-لىّإشاراتّالمخاِطبّفيّحوارّشعيبثم 

ّ؛سّفيهمّالخيرهّالّيزالّيتلمّ فيّالكيلّوالميزان،ِّلماّفيّذلكّمنّضالٍلّوتدليس،ّواختتمّاآليةّبأنّ اَسّالنّ 

ّيعثواّفيّهّيخافّعليهمّمنّعذابّهللا،ّيعاودّثانية ّتذكيَرهمّوحث همّعلىّالوفاءّبالكيلّوالميزان،ّوأالّ ن ّإلذاّف

ّماّأوّ ،ّ﴾الواّياّشعيبّأصالتكّتأمركقتيّدورّقومّشعيبّفيّالحوار،ّحيث:﴿ّاألرضّمفسدين،ّوهناّيأ ل 

خرية،ّحيثّقيلّهّيرتكزّعلىّاالستفهامّال ذيّيخفيّداللَةّاالستهزاءّوالسّ نلمحهّهناّفيّأسلوبّالحوارّأنّ 

المّ-اّ شعيبّإنّ  هذاّّالة،ّوكانّقومهّإذاّرأوهّيصل يّتغامزواّوتضاحكوا،ّوأرادواّأنّ كانّكثيرّالص ّّ–عليهّالس 

مثلهّالّيدعوكّإليهّداعيّعقلّوالّيأمركّّتهّوأنّ ال ذيّتأمرّبهِّمنّتْركّعبادةّاألوثانّباطٌلّالّوجهّلصحّ 

بهّآِمرّفطنةّفلمّيبقّإالّأنّيأمركّبهّآمرّهذيانّووسوسةّشيطانّوهوّصالتكّال تيّتداومّعليهاّفيّ

ّ.ّ(1)هاّمنّبابّالجنوّنليلكّونهاركّوعندهمّأنّ 

ّنبرةّاّّّّّّ فيهمّّأثيريّ البعدّالتّ ّتهم،ّوأنّ ةّدرجاٍتّمنّاالقتناعّبقضيّ ثمّ ّلخطابّفيّالحوارّتشيّبأنّ إن 

ّالنّ يرتكزّعلىّجانبّالسّ  ّفيّهذه ّبدليلّم ضي هم ّالرّ إنّ برة:﴿ّخرية، ّتحملّ﴾شيدكّألنتّالحليم ّوالجملة ،

ّالسّ  ّإم ا ّشهرتَّخريةّوالتّ داللتين: ّتأمرّبهّالّيطابقّحالكّوما ّما ّأوّأن  ّوالرّ ّهكم، ّمنّالِحلم ّفيّبه شد

ّ.(2)قومك

يّورزقنيّنةّمنّربّ قالّياّقومّأرأيتمّإنّكنتّعلىّبيّ :﴿ّدّ فيّالرّ ّ-المعليهّالسّ ّ–ويأتيّدورّشعيبّّّّّ

وياّقومّالّّ،لتّوإليهّأنيبّباهللّعليهّتوكّ ّاإلصالحّماّاستطعتّوماّتوفيقيّإالّ وماّأريدّإالّ ّحسناّ ّمنهّرزقاّ 

ّ،قومّصالحّوماّقومّلوطّمنكمّببعيدكمّشقاقيّأنّيصيبكمّمثلّماّأصابّقومّنوحّأوّقومّهودّأوّيجرمنّ 

أنّنعرفّمضمونّاآلياتّبإيجازّحت ىّنفهمِّّمنّالمهمّ ّ،﴾يّرحيمّودودربّ ّكمّثم ّتوبواّإليهّإنّ واستغِفرواّربّ 

ياقّ فهوّّ-المعليهّالسّ ّ-فسّمنّشعيبعنّالنّ ّتحملّدفاعاّ عبيراتّال تيّال ذيّاستخدمتّفيهّالتّ ّالعامّ الس 

                                                 

ابقّنفسهّّ-1 ّ.494انظرّالس 
ابقّنفسهّّ-2 ّ.494انظرّالس 
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يّفيماّأدعوكمّإليهّوفيماّأنهاكمّعنه،ّورزقنيّيقولّلهم:ّياّقومّأرأيتمّإْنّكنتّعلىّبياٍنّوبرهانّمنّربّ 

ّأفعله،ّأيّأخالفكمّفيماّأمرتكمّبه،ّوماّأريدّفيماّآمركمّبهّا ّبطيّ ّمنهّحالالّ  ،ّوالّأريدّأنّأنهاكمّعنّأمٍرّثم 

ّباهلل،ّأوّأنهاكمّعنهّسوىّإصالحكمّوصالِحّأمركمّقْدرّاستطاعتي،ِّلئالّينالكمّعقابّهللا،ّوماّتوفيقيّإالّ 

ّإصابتيّالحقّ  ّالم عين،ّفيّإصالحكمّوإصالحّأمركمّإالّ ّوما ّفإليهّأفو ضّاألمر،ّفهوّوحَده ّهللّتعالى،

ّ.ّّ(1)ضّأمرّيجاءّوإليهّأفوّ قةّوالرّ وهوّالثّ 

ّعداوتيّوبغضيّوفراقّالدّ والّيحملنّ ّ)ّّّّّ ّاألوثانّوبخسّكم ّمنّالكفرّباهللّوعبادة ّعليه ينّال ذيّأنا

ّوالتّ النّ  ّوالميزانّوتركّاإلنابة ّالغرّقاسّفيّالمكيال ّنوحّمن ّأصابّقوم ّما ّمثل ّمنّّ،وبة ّهود ّقوم أو

ّالرّ ّ،العذاب ّمن ّصالح ّقوم ّالّ ّ،جفةأو ّلوط ّقوم ّوما ّببعيد ّاألرضّمنكم ّائتفكتّبهم أفالّّ،مهالكهذين

ّ.(2)بهّوتعتبرون(ّعظوّنتتّ 

ّأنّ ّّّّّ ّنلحظّهنا ّيوحيّبحوارّتخيّ ّفكما ،ّمّعليهّأجواءّمنّالعاطفةّوالعقلّمَعاّ سياقّاآلياتّمجتمعة 

ادقةّفيّغبةّالص ّالرّ ّأثيرّفيَّمنّنحاوره،ّوأيَضاّ ،ّتهدفّإلىّالتّ والعقلّفيّآنّ ّكّالحس ّمتماوجةّتحرّ ّخيوطٌّ

ّأالّ ّله،ّومحاولةّإقناعهّبمناقشةّكلّ إقناعه،ّورجاءّالخيرّ ّآثرت  ّماّقدّيجولّفيّخاطرهّونفسه،ّومنّثم 

ّالعامّ  ّسياقها ّمن ّجملة ّ ّألنّ أقتطع ّّ؛ ّيساعد ّوانسجاَمه ّالخطاب ّترابط ّالموقفّالمتلق ي ّاستدعاء على

،ّوتجاوَبّمعّاّ رفينّمعَّهّقدّشاركّفيهّبوجدانهّوعاطفتهّوعقله،ّواستمعّإلىّكالّالطّ بتفاصيله،ّكأنّ ّالحواريّ 

ّتأثيّر ّترك ّواستّاّ َمن ه، ّوحسِ  ّمشاركفيّعقله ّويجعله ّإليه، ّينفذ ّأن ّمستِمعاّ متفاعالّاّ طاع ّال ّقارئاّ ّ، ّأو

ّفحسب.

ّاستكمالّجوانبّحوارّشعيبّمعّقومهّيؤكّ ّّّّّ ّقالواّياّشعيبّماّنفقهّكثيراّ اللة،ّحيث﴿ّدّهذهّالدّ لذاّفإن 

ّقوِمّشعيبّهناّجاءّإّ،﴾ولوالّرهطكّلرجمناكّوماّأنتّعليناّبعزيزّضعيفاّ اّلنراكّفيناّتقولّوإنّ مم اّ ّردَّ ن 

                                                 

ّ.303صّّبريّ انظرّتفسيرّالطّ ّ-1
ابقّنفسهّصّّ-2 ّ.304الس 
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غة،ّوعدمّتشب عهاّبمجازّةّاللّ غمّمنّتلقائيّ عبارٍةّأكثَرّمنّإيحاء،ّعلىّالرّ ّفيّداللته،ّحيثّتحِملّكلّ ّا ّفمكثّ 

ةّمنّمضمونها،ّوإخالءّتهدفّإلىّإفراغّالقضيّ ّ﴾تقولمم اّماّنفقهّكثيراّّ﴿ورمزّعميقْين،ّفالجملةّاألولى

لّمنّأجلّللهدفّاألوّ ّاّ ﴾ّتحقيقاّلنراكّفيناّضعيفاّ وإنّ ّانية﴿الحوارّمنّهدفه،ّحيثّتأتيّمقترنة ّبالجملةّالثّ 

ةّ،ّفأنتّبالّقوّ ﴾ولوالّرهطكّلرجمناكّوماّأنتّعليناّبعزيزّلهزيمةّواالنكسارّلمنّيحاورونه،ّ﴿روحّاّبثّ 

ّ.اَمنّتستقويّبهمّلكانّهالككّعلىّيدينراب،ّولوالّأوّسندّنراكّكالسّ 

ّتأمّ ّّّّّ همّأقوياءّةّأرادّقومّشعيبّأنّينشروها،ّوهيّأنّ أجواءّنفسيّ ّقة ّيبثّ لّهذهّاآليةّمجتمعة ّثم ّمتفرّ إن 

وتستوقفناّهناّبعضّاأللفاظّال تيّقامتّبدورّكبيرّفيّرسمّّا ،منّيحاورهم،ّوالّيقيمونّلهّوزنالّيأبهونّب

﴾،ّوهيّكلمةّذاتّاّ مهاّقومّشعيبّكلمة﴿ّضعيفي ةّلهذاّالحوار،ّفمنّهذهّاأللفاظّال تيّاستخدَّاألجواءّالن فس

زوعّإلىّالنّ ّاّ َمنّيخاطبناّيعمدّأحيانّلكنّ ّ؛(1)-رينعّالمرادّبهاّلدىّبعضّالمفسّ رغمّتنوّ ّ–مقصودّواضح

ّالطّ  ِّمنّأقصر ّواضحّللوصولّإلىّهدفه ّالّإلىّلفٍظ ّرق، ّلفظّأنّ سي ما ّقرنوا ّتأكيدعفّبالرّ الض ّهم ّاّ ؤية

ّثم ﴿ّاّ وتثبيت ّقوَمه،ّحيثّجعلوهمّرهطولوالّرهطك، ّقل لوا ّوالرّ اّ ﴾، ّوقيلّإلىّهطِّمنّالثّ ، الثةّإلىّالعشرة،

ّوإنّ السّ  ّولوالهمبعة، ّقالوا: ّما ّواعتدادّاّ احترام، ّألنّ ّاّ لهم ّخوفبهم ّال ِّمل ِتهم ّعلى ّكانوا ّشوكتهمّّاّ هم من

ّقتلة،ّ﴿ّلرجمناك﴾،تهموعزّ  ّ.(2)﴾وماّأنتّعليناّبعزيزّ﴿،لقتلناكّشر 

وِمنّدعوته،ّّ-المعليهّالسّ ّ–ْيلّمنّشعيببقصدّالنّ ّواستهزاءّ ّةّتخفيّسخريةّومكراّ هاّأدواٌتّدفاعيّ إنّ ّّّّّ

ّ-المعليهّالسّ ّ–شعيباّ ّةّال تيّجاءتّفيّثوبّحوارّمتباَدل،ّلذاّفإنّ وإنزالّالهزيمةّبهّفيّمعركتهمّالكالميّ 

:﴿ّزنّالعاقلّالممزوجّبصوتّالوجدان،ّيختتمّحواَرهّقائالّ القدوةّالحريصّعلىّنبرةّالخطابّالمتّ ّبيّ النّ وهوّ

وياّقومّاعملواّّ،يّبماّتعملونّمحيطربّ ّإنّ ّخذتموهّوراءكمّظهرياّ عليكمّمنّهللاّواتّ ّقالّياّقومّأرهطيّأعزّ 

ّ،﴾يّمعكمّرقيبهوّكاذبّفارتقبواّإنّ ّيّعاملّفسوفّتعملونّمنّيأتيهّعذابّيخزيهّومنعلىّمكانتكمّإنّ 

                                                 

ابقّّ-1 495ّ.صّّمخشريّ وتفسيرّالزّ ،305ّنفسهّصّانظرّالس 
ّ.495صّّمخشريّ تفسيرّالزّ ّ-2
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ّشعيب ّالسّ ّ–اختتم ّبالدّ ّ-المعليه ّمشَبٍع ّباستفهام ّحواَره ّيتبعهّوالتّ ّواإلنكارهشة ّنراه ّثم  ّلحالهم، عجب

ّفسوفّتعلمونّمنّيأتيهّعذابّيخزيهّومنّهوّّ﴿ّآخر:ّبأسلوبّإنشائيّ  ّعلىّمكانتكم ّاعملوا ّقوم ويا

ّإنّ  ّرقيبكاذبّوارتقبوا ّالسّ ّ–شعيباّ ّإنّ ّ،﴾يّمعكم ّالتّ ّ-المعليه ّمنه ّال ذيّقصد ّاالستفهاَم هديد،ّاستخدم

ّوذ ِكرتّفيّسّو ّاألنعام﴿وحذفّالفاء، ّناشئّعنّإصرارهمّّصريحّبأنّ للتّ ّ،(1)﴾فسوفّتعلموّنّرة الوعيد

اشئّعنّيسألّعنهّويعتنىّبه،ّوذلكّنمم اّذلكّّأبلغ ّلإلشعارّبأنّ ّهويلنّفيهّوالتّ مكّ علىّماّه مّعليه،ّوالتّ 

ّعلىّماّدلّ فناَسَبّأنّيبالغّلهمّفيّالتّ ّ-المعليهّالسّ ّ–مبالغتهمّفيّاالستهانةّبه تّعليهّالفاءّهديد،ّويدل 

ّ.(2)فظالمحذوفةّمعّماّفيّذلكّمنّتكثيرّالمعنىّبتقليلّاللّ 

ّالتّ ّّّّّ ّنبرة ّتتسلّ إن  ّالحّرهديد ّمنّوراء ّبوضوحّوسرعة ّأنّ ل ّإلى ّوتصل عليهّّ–اّ شعيبّوفّوالكلمات،

ّتارة ّّ-المالسّ  ّلنداءّاإليمان، ّالعناءّوالجهدّمعهمّفيّحوارهمّمنّأجلّأنّتلينّقلوبهم ّأنّبلغّذروة بعد

عابيرّال تيّاختتمّبهاّرهيب،ّيصلّمعهمّبالحوارّإلىّدائرِةّمغلقة،ّبدتّواضحةّفيّالتّ رغيب،ّوتارة ّبالتّ بالتّ 

ماّّقةّفيّصْدقّدعوتهّورسالته،ّوفيّكلّ برةّالثّ صافهمّبالكذب،ّإلىّأنّتظهرّنضّباتّ الحوارّوال تيّتعرّ 

يّوارتقبواّإنّ ﴿ّوٍبّإنشائيّ هايةّال تيّالّجدالّبعدهاّعنّطريقّأسلجاءّبهّمنّوعٍدّووعيد،ّلتكونّنقطةّالنّ 

ّاآلياتّبعدّذلكّبمصيرّقومّشعيبّالّ ﴾معكمّرقيب ّتخبرنا يحةّال تيّقضتّذينّكذ بوهّمنّتلكّالص ّ،ّثم 

ّذينّآمنواّمعه.والّ شعيبا ّهللاّّّاعليهم،ّونجّ 

 :اللة، األسلوب، الد  ياق( الس  3)

ّالحواريّ ّّّّّ ّالمواقَف ّتأم لنا ّمرّ إذا ّال تي ّسماٍتّة ّهناك ّسنجد ّأقوامهم، ّمع ّاألنبياء ّحوارات ّمن ّبنا ت

ّتستحقّ  ّتمّ وقّ التّ ّومالمَح ّبما ّاكتفاء  ّبعضّمظاهرها، ّنفسيّ فّورْصد ّإليهّمنّلمحاتّوأبعاد ةّتّاإلشارة

ّهذاّالجانبّسنِطلّ ّناّفيمنّمعاٍنّومضامين،ّلذاّفإنّ ّماّتحملهّةّأثناءّعرضّالمواقفّذاتهاّبكلّ ووجدانيّ 

                                                 

ّ.135آيةّاألنعامّسورةّّ-1
ّد.ّعادلّمنّ ّ-2 ّم.1985بيروتّّ،راثّالعربيّ دارّإحياءّالتّ ّ–عنّروحّالمعانيّلَللوسيّنقالّ 116ّصّّ,اعنحوّالن ص 
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اللةّالن فسي ةّياق،ّوعالقتهماّبالدّ وابطّال تيّتجمعّبينّاألسلوبّوالسّ رّ المظاهرّوالّفةّترصدّأهمّ إطاللة ّمكثّ 

بسياقّالموضوعّنفِسهّّاّ وثيقّاّ المحها،ّيرتبطّارتباطواستجالءّمّداللة،ّاستكشافّأيّ ّوذلكّألنّ ّة،والوجدانيّ 

ّإنتاجّداللةّجزئيّ  ّالحوارّوتقنياته،ّومنّثم  َملتتوافرّفيّالتّ ّ–ةولغِة ستقىّمنّةّتّ وداللةّكليّ ّ-عابيرّوالج 

ّألنّ  ّالحوارّالمنطوقّوغيرّالمنطوق، ّّأجواء ّالكاملّمنّعدّ والخطابّيستمدّ الن ص  ّأدوات،ّانّوعيهما ة

 ياق.غةّوالسّ اللّ منهاّ

ياقّوعالقتهّبالخطابوفكرة ّّّّّّ حت ىّاآلن،ّّةّال تيّشغلتّالفكَرّاإلنسانيّ إحدىّالقضاياّاألساسيّ ّهيّالس 

ياقّويقومّ ّفيّترابطّّبدورّمهمّ الس  ّأجزائهّوفْهمّدالالِته،ّوينطويّالن ص  ياقّوانسجام ّالس  ّفيِّعلم الن ص 

ّروطّوالقواعدّالمالئمةّبينّأفعالّةّال تيّتعنىّبالشّ داوليّ تحتّلواءّالتّ  ةّومقتضياتّالمواقفّالخاص ّالن ص 

ّبه،ّأيّالعالقةّبينّ ّياق،ّوهذاّماّي عَرفّبمقتضىّالحال،ّويبرزّتماسكّوالسّ الن ص  ومنّ،ّ(1)وترابطهالن ص 

ّفهناكّفاعليّ  ّللسّ ثم  ّاللّ ّ)ياقة ّفيّالتّ المقام، ّبرزّّيّ ص ّماسكّالنّ غوي( ّكما ّمادةّدورّالحوارّ.. ال ذيّهو

ّالقّ  هّيبعثّالحياَةّوالحركةّفيّالخطاب،ّويترجمّورةّمنّخاللّسياقّالموقف،ّحيثّإنّ المباَركّفيّالسّ ّص 

ّالنّ عنّشخصيّ  ّالحوارّمنّخاللّفضاء ّومواقِف ّاِت ّمنّصراعاتّوانفعاالتّص  ّبداخلها ّويستبطنّما ،

ّ.(2)األممّلرسِلهمتدورّفيّالموقفّال ذيّتدورّحولهّاألحداث،ّكماّنالحظّمنّتكذيبّ

ّنحوّالنّ ّ)وقدّتناولّكتابّّّّّ ياقّ(ّص  ياقّعناصرّّأهمّ ّا ّحهود"ّموض ّّفيّسورةّ"الس  ّوهي:الس 

ّةّسبحاَنهّوتعالى.العزّ ّم،ّوهوّربّ المتكلّ  -

ّاألوّ المتلقّ  - ّالمخاَطب ّالرّ ي، ّوسلّ صلّ ّ–سولل ّعليه ّهللا ّالسّ ّ-مى ّاألمم ّحال ّولبيان ّله، ابقة،ّتسلية 

 .عوةَمنّتبلغهّالدّ ّبّالقرآنّكلّ خاطيِّته،ّومنّجهةّأخرّىلهمّ ّاّ وشحذ

                                                 

ّراجعّنحوّالنّ ّ-1 حسامّجايلّعبدّالعاطيّّالمعاصر،ّد.ّعرّالعربيّ فيّالشّ ّيّ ص ّماسكّالنّ عن:ّالتّ ّاعّنقالّ د.ّعادلّمنّ ّ،ص 
ّوبالغةّالخطابّوعلمّالنّ ّ،115(ّص2006ّجامعةّالقاهرةّرسالةّمخطوطةّّ) ّ.25ّ-24،ّد.ّصالحّفضلّصص 

ّصّّ-2 ّ.324ّ-323انظرّنحوّالن ص 



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

981 

ّثالَثّآياٍتّنزلتّة،ّإالّ هود"ّمكيّ ّ"هود"ّومكانّنزولها،ّفسورةّ"مانّوالمكان،ّأيّزمنّنزولّسورةالزّ  -

ّفهيّمدنيّ  ّوالسّ بالمدينة، ّالمكيّ ة، ّالتّ َور ّقواعد ّإرساء ّمنها: ّخصائص، ّلها ّوثنيّ ة ّفيّمجتمع ،ّوحيد

ّالسّ وبيانّحالّ ّالمكذ بياألمم ّونهاية ّوسورةابقة، ّباستثناءّّ"ن، ّالعبادات، ّكذلكّخلتّمنّقواعد هود"

 وحيد.ورة،ّولهاّصلةّبمفهومّالتّ الةّفيّالسّ األمرّبإقامةّالص ّ

ّقْصدّالنّ  - ّ،ّاألحداثّالجاريةّفيّالنّ الّ ،ّوي نَظرّإليهّمنّخاللّرصدّموقفْينّمختلفين:ّأوّ ص  ،ّ،ّثانياّ ص 

ّباعتبارّ  .(1)اّ كالميّ ّدثاّ حالن ص 

ّأنّنوض ّاّ حواريّ ّاّ قصصيّ ّاّ خذّأسلوبهود"ّتتّ ّ"وسورةّّّّّ ياقِّمنّأهمّالمالمحّال تيّتبرزّّحّأنّ ،ّوالّبد  الس 

ّقبلّ-ورةغرضّالسّ  ّمن ّأشرت  ّوالظّ ّ،(2)-كما ّوالبيئة ّبالنّ والمجتمع ّالمحيطة ّروف ّفاللّ ص  ّنشاٌطّ، غة

ّأنّ ّاجتماعيّ  ّكما ّالنّ ّلإلنسان، ّّوشاط ّالمعنى، ّقسيم ّمهمّ الن ص  ّالتّ وسيلة ّوسائل ّمن ّأفرادّة ّمع واصل

ةّال تيّكانّحراويّ تّفيهمّمالمحّبيئتهمّالص ّذينّتجلّ ينّالّ َةّبينّالقرشيّ ورةّفيّمكّ المجتمع،ّفقْدّنزلتّهذهّالسّ 

ّإالّ  ّمنّغلظةّوجفاوة، ّكبيرّعلىّتشكيلّحياتهم ّتأثيٌر ّتميّ ّأنّ لها ّلغويّ هم ّببيئة ّأجزوا ّفيهاّةّفصيحة ادوا

يَنّالجديدّوالقرآَنّال ذيّنزلّبه،ّهمّأنكرواّالدّ ّأنّ وبرعوا،ّومنّثم ّفهيّبيئٌةّالستقبالّالقرآنّوفْهمّمعانيه،ّإالّ 

 .(3)لمعتقداتهمّوموروثاتهمّاّ لّخطّرينّيشكّ هذاّالدّ ّورأواّأنّ 

ّيهمّ ّّّّّ ّفيّالد الالتّوما ّهوّتوضيحّسياقّالحوارّوتأثيره ّهنا ّحيثّإنّ الن فسي ةّوالوجدانيّ نا المتكل مّّة،

روفّأوّالحالّأوّالموقفّفيّتوجيهّهذاّالفعل،ّوقدّهّيراعيّالمقاَمّأوّالظّ عندماّيستخدمّلغة ّبعيِنها،ّفإنّ 

ّأهميّ  ّإلى ّقبل ّالنّ أشرتّمن ّفي ّالحوار ّة ّنلخّ ص  ّأن ّبإيجاز ّونستطيع ّسورة، ّفي ّالحوار ّ"صّخطوات

ّمحمّ الم24ّّ-1فاآلياتِّمنّ)ّهود": منِّقَبلّرب ه،ّوذكرّقصصّّ-مىّهللاّعليهّوسلّ صلّ ّ–دخاَطبّبها

                                                 

ابقّنفسهّصّّ-1 ّ.بإيجاز35ّ-34انظرّالس 
ّصّّ،منّالبحث3ّو2ّراجعّصّّ-2 ّ.36وراجعّنحوّالن ص 
ّصّّ-3 ّ.باختصار37ّانظر:ّنحوّالن ص 
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ِلماّّعوةّوتحم الّ فيّالدّ ا ّتشميّرّ-مىّهللاّعليهّوسلّ صلّ ّ-دادوبيانّحالهمّليّزّ،اعينّإلىّهللاّتعالىاألنبياءّالدّ 

ّيقاسيهّمنّالمعاندين.

49ّّ-25.......................اآلياتّمنّوبينّنوٍحّوقوِمه،ّونوٍحّوربِ هّ

60ّّ-50................................ّاآلياتّمنّّّوبينّهوٍدّوقوِمه

68ّّ-61................................اآلياتّمنّّوبينّصالٍحّوقوِمه

76ّّ-69.........................اآلياتّمنّّّّّّوبينّإبراهيَمّوالمالئكة

83ّّ-77.................اآلياتّمنّّّالمالئكة،ّولوٍطّوقومهوبينّلوٍطّّو

95ّّ-84.............................اآلياتّمنّّّّّوبينّشعيٍبّوقوِمه

ّالتعّ ّّّّّ ّيعودّالخطابّإلىّالرّ ّليقّالعامّ ثم  لتختمّبهّّ-مىّهللاّعليهّوسلّ صلّ ّ-سولعلىّهذهّالحوارات،ّثم 

ّ.ّ(1)ورةّ(السّ 

ياقّدوّروِمنّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّال تيّأد ىّّّّّّ عليهّّ-فيّفهِمهاّماّجاءّفيّحوارّنوحّاّ كبيّرّاّ الس 

الم ّمناجيّ-الس  ّقال ّسبحانه:﴿ربّ ّاّ حينما ّربّ ّه ّوإنّ ّإنّ ّقال ّأهلي ّمن ّالحقّ ّابني ّأرحمّّوعدك وأنت

ّنوحّإنّ ّ،احمينالرّ  ّليسّمنّأهلكقالّيا ّمشحّوّإنّ ّ،﴾ه ّهنا ّاألبّ الجملة ّبعاطفة ّلكنّ ّنٌة ّال ذيّيسثغيث،

ّأنّت رَبطّبسياقهاّحت ىّي فَهمّالقصدّمنها،ّفهذاّسؤالّاستعالمّوكْشفّمنّ،ّ﴾وعدكّالحقّ ّوإنّ ّجملة﴿ الّبد 

ّال ذيّغرق،ّوقدّوعدتنيّبنجاةّولديّووعدكّالحقّ ّ-المعليهّالسّ ّ-نوحٍّ ّيخلف،ّوهوّال ذيّالّعنّولِده

ّ.ّ(2)﴾وأهلكّإالّمنّسبقّعليهّالقولّّ﴿:يشيرّإلىّقولهّتعالى

ّإنّ ّّّّّ ّممّ أي ّالولد ّهذا ّفكان ّقومك، ِّمن ّآمن َّمن ّبنجاة ّوعدتك ّما ّبالغرق؛ ّالقول ّعليه ّسبق لكفرهّن

المّ-اّ ولمخالفتهّأباهّنوح ّ.(3)-عليهّالس 

                                                 

ابقّنفسهّصّّ-1 ّ.42ّ-41الس 
ّ.40سورةّهودّآيةّّ-2
ّ.325انظرّتفسيرّابنّكثيرّصّّ-3
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ّنفسيّ ّّّّّ ّّناةّأخرىّيدلّ ولمحٌة ياقّعليها ّقدّغلبتّنوحعاطفةّاألبوّ ّأنّ ّهنا،ّوهيالس  المّ-اّ ِة ّ-عليهّالس 

ةّالموقفّدفعتهّإلىّتلكّالعاطفةّوتلكّشدّ ّهِّمنّأهِله،ّولعلّ اجين؛ّألنّ ولَدهّربماّيكونّمنّالنّ ّأنّ ّحت ىّظنّ 

ّاألمنية،ّرغمّماّبداّلهّمنّقبل.

ياقّدوّريّفيهّحواٌرّآخرّيؤدّ ّّّّّ ةّإبراهيمّاّ مهمّ ّاّ الس  إبراهيمّاّجاءتّرسلناّولمّ ﴿ّ-المعليهّالسّ ّ–فيّقص 

ّ.ّ(1)﴾قالّسالمّفماّلبثّأنّجاءّبعجلّحنيذّبالبشرىّقالواّسالماّ 

إم اّأنّتكونّبإسحاق،ّأوّفيّإهالكّقومّّ-بهاّفسّوت َسرّ ةّت قِبلّعليهاّالنّ وهيّمفردةّوجدانيّ ّ–فالبشرّىّّّّّ

كماَّذكرّّ،وط﴾جاءتهّالبشرىّيجادلناّفيّقومّلوعّّواّذهبّعنّإبراهيَمّالرّ فلمّ ّ﴿لوط،ّواألولىّتدعمهاّآية

فهيّتحتاجّإلىّ(3ّ)همّمالئكةّإبراهيمّكانّيعرفّأنّ ّأم اّبعضّاآلراءّال تيَّتذكرّأنّ ،ّ(2)ابنّكثيرّفيّتفسيره

ّعلىّأنّ ّ(4)سياقّاآلياتّفيّهودّوفيّسَوٍرّأخرّىّنظر؛ّألنّ  إبراهيَمّأوجسّمنهمّخيفةّلعدمّإقبالهمّّيدل 

،ّوَلَماّأضمرتّاّ المالئكةّالّتتناولّطعامّهّكانّعلىّعلٍمَّلَماّقامّبهذاّاألمرّلعلِمهّبأنّ عام،ّولوّأنّ علىّالطّ 

ةّحكّيحملّدالالٍتّعدّ ،ّفالض ّ﴾وامرأتهّقائمةّفضحكتّ﴿:فيّقولهّتعالىّأيضاّ ّ،وخوفاّ ّاّ نفسهّمنهمّروع

حّلناّلماذاّسياقّاآلياتّلمّيوض ّّهشة،ّوغيرّذلك،ّلكنّ بّوالدّ عجّ عادةّوالبشرى،ّأوّالتّ السّ ّعبيرّعنمنهاّالتّ 

عّعلىّّوضحكتّلم اّرأتّالرّ ّي:تصّفيّاآلرينّال تيّتتلخّ ضحكتّامرأةّإبراهيم،ّلذاّكانتّاجتهاداتّالمفسّ 

منّغفلتهم،ّضحكتّا ّبتعجّ أوّا ّثّلقومّلوطّمنّهالك،ّأوّإنكاّربماّسيحدّاّ وجهّإبراهيم،ّضحكتّاستبشاّر

عام،ّأوّذينّقامتّهيّوزوجهاّعلىّأمرهم،ّبينماّه مّقدّأعرضواّعنّتناولّالطّ يوفّالّ ألمرّالض ّّاّ تعجب

رتّبإسحاق ياقوهذاّمخالفّلهذاّّ-ضحكتّلم اّب ش  ّ.ّ(5)البشارةّصريحٌةّمرت بةّعلىّضحكهاّفإنّ ّ-الس 

                                                 

ّ.69سورةّهودّآيةّّ-1
ّ.332انظرّتفسيرّابنّكثيرّصّّ-2
ّ.490صّمخشريّ انظرّتفسيرّالزّ ّ-3
ّ.وماّبعدها52ّوسورةّالحجرّّ,وماّبعدها24ّارياتّورّال تيّذكرتّفيهاّقصةّإبراهيمّسورةّالذّ منّالسّ ّ-4
ّ.490صّّمخشريّ والزّ ّ،294صّّبريّ وتفسيرّالطّ 333ّراجع:ّتفسيرّابنّكثيرّصّ-5
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ّواضحةّعلىّالتّ ّّّّّ ياقّحهاّيوض ّّرّواالنفعالأثّ وهناكّداللٌة المذكورةّفيه،ّويدعمهاّسياٌقّآخرّفيّالس 

ةّسورةّأخرىّتناولتّال ةّذاتهاّكماّفيّقص  ّسارَةّزوِجهّلم اّتلق تّقص  إبراهيمّوحوارهّمعّالمالئكة،ّومنهاّقول 

ّ ّالبشرى، ّويلت﴿ ّبعليّشيخّاقالتّيا ّعجوزّوهذا ّوأنا ّوتعجّ ّ،﴾اّ أأِلد ّدهشتها الممزوجْينّبالفرحةّّبهاإن 

،ّ(1)﴾تّوجههاّوقالتّعجوزّعقيمةّفصكّ صرّ ّفأقبلتّامرأتهّفي:﴿ّارياتفيّسورةّالذّ ّاّ والبشرىّجاءّأيض

ّ.ّ(2)بعجّ عندّالتّ ّوأفعالهنّ ّساءّفيّأقوالهنّ كماّجرتّبهّعادةّالنّ 

ياقّوكماّنرىّفّّّّّ مم اّبها،ّآخرّيعب رّعنّدهشتهاّوتعجّ ّاّ صوتيّ ّاّ نّتعبيّرارياتّقدّتضمّ انيّفيّالذّ الثّ الس 

ة،ّأبعادهّالن فسي ةّوالوجدانيّ ّبكلّ ّحظةّفيّهذاّالموقفّالحواريّ لتلكّاللّ المتلق يّأسهَمّفيّسهولةّاستحضارّ

ياقّةّضحّلناّأهميّ ومنّثم ّيتّ  فيّإبرازّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّال تيّتتكاملّّغويّوالمقاميّ بنوَعيهّاللّ الس 

ياقّةّةّترتكزّعلىّأهميّ راساتّاألسلوبيّ الدّ ّكلّ ّابتّأنّ فالثّ ّ"لذاّّ؛يرهاّفيّالخطابّالقرآنيّ معّغ بوصفهّالس 

ّ.(3)الفضاءّال ذيّتتبلورّفيهّالمعاني"

قّةّال تيّتحقّ ةّالّتخلوّمنّالموضوعيّ ،ّوهذهّالمرجعيّ أكثرةّبينّاثنينّأوّفالحوارّيقومّعلىّمرجعيّ ّ)ّّّّّ

ّفيّالنّ ّيّ ص ّماسكّالنّ التّ  ّمعّربّ ّ-المعليهّالسّ ّ–،ّكماّالحظناّمنّحوارّنوحص  ة،ّثم ّالعزّ ّمعّقومه،ّثم 

هّةّأخرى،ّثم ّمعّابِنه،ّثم ّمعّربّ هّمرّ ةّأخرىّمعّقومهّعندّسخريتهمّبهّوهوّيصنعّالفلك،ّثم ّمعّربّ يعودّمرّ 

ّّةّثالثة،ّوكلّ مرّ  ّ.ّ(4)ّبها(ّمحاورةّتأتيّفيّسياقّخاص 

 :والوجداني   فسي  في إطار البعد الن   سمات األسلوب الحواري   أهم   

                                                 

ّ.29ارياتّآيةّسورةّالذّ ّ-1
ّ.334انظرّتفسيرّابنّكثيرّ-2
ّالقّرّأساليبّ-3 ّالخطاب ّبناء ّفي ّأسلوبيّ ّ–نيّ آاإليجاز ّشارفّ-ةمقاربة ّبن ّدرجةمذكّ ّ-الباحثّحمدي ّلنْيل مة ّمقد  ّرة

ّاللّ الجزائر،ّكليّ ّ-دراسةّفيّاألساليبّ-الماجستيرّفيّبالغةّالقرآن ّاللّ ةّاآلداب، ِّقسم ةّجامعةّغةّالعربيّ غاتّوالفنون،
ّّ.)ّنسخةّإلكتروني ة(14صّّم،2015ّ-1436/2014ّ-1435ّ-ةوهرانّأحمدّبنّبلّ 

ّّصّّ-4 ّ.324نحوّالن ص 
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ابقةّوغيرهاّمنّالحقائق،ّيخلصّإليهاّبتصويرّحينّيعرضّأحواَلّاألممّالسّ ّالخطاَبّالقرآنيّ ّنالحظّأنّ ّ-

ّالزّ ّيّ فنّ  ّبحيثّتتالشىّالفوارق  ّنابضّبالحركةّوالحياة، اذ ّالبعيدةّعنّتلكّالشّ منيّ أخ  خوصّواألحداث،ّة

ّ.ّ(1)ةىّليكادّقارئّالقرآنّيرىّرأيّالعينّتلكّالَمشاهدّالحواريّ حتّ 

أسلوبّّ"أقوامهمّاكتسَبّسمةّرئيسة،ّوهيّنّحواَرّاألنبياءّمعال ذيّتضمّ ّوهذاّاألسلوبّالقصصيّ ّّّّّ

ظ ِّ ّال ذيّو  ّوأصبحّنفاعالّ ّاّ فّتوظيفالحجاج" ّالخصبة،، ّانطالقّالحوارّوأرضه ّوالخطابّالقرآنيّ ّ)قطة

ّّ.(2)زّفيّالمضمون،ّاألسلوب،ّالحجاج،ّاإلقناع(متميّ 

ّدراساتّشتّ ّّّّّ ّالقرآنيّ وهناك ّالحجاَج ّتناولت ّالكريمى ّفالقرآن  ّومنهاّّ، ّيكون، ّوما ّكان ّما ّفيه ال ذي

ّبأسلوبّإعجازيّ األحداثّالقصصيّ  مها ّقد  ّال تي ّالحواريّ ّة ّعلى ّقائٍم ّالحجاجيّ ذيّبناٍء ّة ّمن ّفما ةّة قص 

ّ.ّ(3)منه"ةّخلتّقرآنيّ 

ّ.ّ(4)والحجاجٌّةّبينّالخطابّالقصصيّ فهناكّروابط ّعالئقيّ ّّّّ

ّيهمّ ّأنّ ّإالّ ّّّّّ ّوالوجدانيّ ما ّالن فسي ة ّواألبعاد ّالحجاج ّبين ّتربط ّال تي ّالعالقة ّالبحثّهو ّهذا ّفي ة،ّنا

؟ّالّّهود"ّ"سورةةّفيّالحجاجّفيّاللةّاالنفعاليّ عبيراتّواألساليبّذاتّالدّ فتّالتّ وبطرٍحّآخر:ّكيفّوظّ 

ّ ّالتّ ّأنّ سي ما ّوتؤثّ هذه ّكبير، ّواإلقناعّبشكٍل ّالحجاَج ّتخدم ّواألساليَب ّ–المتلق يّوفيّطرفرّفيّعبيراِت

سّ،ّونتلمّ ا ّدجيّ ّاّ رة،ّإذاّوظِ فتّتوظيفالعاطفَةّأحدّأدواتّاإلقناعّالمؤثّ ّالحوار،ّفالّأحدّينكرّأنّ ّ-أطراف

ّمنها:،ّهود"،ّنذكرّبعضّاألمثلةّ"سورةواهدّعلىّذلكّفيّحواراتّبعضّالشّ 

                                                 

ّ.179صّّالقرآنيّ انظر:ّأساليبّاإليجازّفيّبناءّالخطابّّ-1
ّسويّ فيّالخطابّالنّ ّأثيرّواإلقناعّالحجاجيّ ةّألساليبّالتّ غة،ّدراسةّتطبيقيّ ةّأحداثّاللّ تحليلّالخطابّفيّضوءّنظريّ ّ-2

ّط ّعكاشة، ّمحمود ّالكريم، ّالقرآن 1ّفي ّالنّ ، ّدار ّالقاهرة ّللجامعات 2013ّشر ّاإلصدار، ،ّم2014ّ-ه1435تاريخ
ّ.16ص

ّالقصصّحجاجيّ ّ-3 ّنوحالقرآنيّ ة ّقصة المّ-، ّالس  ّد.أنموذجاّ ّ-عليه ّم. ّالزّ ّ، ّسالمعبد ّآل ّإسماعيل الجامعةّّ–هرة
ّّ.)ّنسخةّإلكتروني ة(65ّصّ,107ّالعددّّ-مجل ةّّاآلدابّ–ياحةةّالسّ كليّ ّ–ةّالمستنصريّ 

ابقّنفسهّصّّ-4 ّ.65انظرّالس 
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ّللنّ ّ-1 ّاستخدام هم ّأقوامهم، ّمع ّاألنبياء ّفيّحوار ّيلفتّاالنتباَه ّواإلشفاقّما ّبالقربّمنهم ّالمشعر داء

قالّياّقومّّوإلىّعادّأخاهمّهوداّ ابقة،ّكذلك﴿ّفيّجميعّالحواراتّالسّ ّ﴾قالّياّقومّاعبدواّهللا﴿ّعليهم:ّ

ّلكمّمنّإله ّهللاّما ّ(1)﴾غيرهّاعبدوا ّأخاهمّصالحاّ ﴿ّ، ّمنّإلهّّوإلىّثمود ّلكم ّهللاّما ّاعبدوا ّقوم قالّيا

وهذاّاألسلوبِّمنّشأنهّّ،﴾قالّياّقومّاعبدواّهللاّماّلكمّمنّإلهّغيرهّوإلىّمدينّأخاهمّشعيباّ ﴿ّ،ّ(2)﴾غيره

ّويكونّمدخالّ أنّيؤثّ  ّلكنّ ّرّفيّأطرافّالحوار، ّأقصىّإلقناعهم، ّبلغوا ّقد ّاألنبياء درجاتّالكفرّّأقوام

ّاللّفلمّتستجبّقلوبهمّوالّعقولهم.والض ّ

قالواّياّشعيبّأصالتكّتأمركّأنّنتركّماّهم﴿ّأخَبرناّهللاّتعالىّأنّ ّ-المعليهّالسّ ّ–فيّحوارّشعيبّ-2

ّالحجاجّهناّيتّ ﴾كّألنتّالحليمّالرشيديعبدّآباؤناّأوّأنّنفعلّفيّأموالناّماّنشاءّإنّ  كئّعلىّتوجيهّ،ّإن 

ّاّ ةّتناقضثمّ ّلفعلّالمخاطب،ّوهوّدعوتهمّإلىّعبادةّهللا،ّكأنّ ّاّ استنكاّرّوروحيّ ّاستفهامّذيّمغزىّدينيّ 

ّوالسّ  ّالفعل ّوربّ بين ّالتّ لوك، ّمعنىّاالستعارة ّيحمل ّاالستفهام ّيكون ّمنّهكميّ ما ّاآلخر ّالجزء ّوفي ّهنا ة

عهمّيرتكزونّهمّفيّدفاإنّ ّ،﴾تّالحليمّالرشيدإنكّألنّ﴿لّقولهمثم ّنتأمّ ّ،(3)﴾شيدكّألنتّالحليمّالرّ إنّ ّ﴿اآلية

دمّفيهّعلىّمسلكهّال ذيّهمّأرادواّتحريكّبواعثّالنّ فيّنفسّالمخاطب،ّكأنّ ّاّ تأثيريّ ّاّ علىّتعبيرّيحملّبعد

ّالرّ  ّعلى ّبه، ّقام ّغم ّواتّ مم ا ّعقل ّرجاحة ّمن ّع ِرفّعنه ّفإن  ّذلك ّورغم ّتلكّّ)شعيباّ زان، ي عِرضّعن

عوةّالواثقّفّصاحبّالدّ فيّإشعارهمّتلطّ ّفيتلطّ خريةّال تيّالّيباليهاّوهوّيشعرّبقصورهمّوجهلهم،ّالسّ 

ّّ.(4)األلفاظّوأحناها(ّ،ّثم ّيفتحّلهمّبابّالمغفرةّبأرقّ فيّالحقّ 

ّكلٍّ ّّّّّ ّحواّرّوفي ّآثروا ّقد ّوجدانيّ ّاّ معتمدّاّ حجاجيّ ّاّ فه م ّمداخَل ّشعيبعلى ّطرح ّأن ّوبعد عليهّّ–ٍة،

نةّقالّياّقومّأرأيتمّإنّكنتّعلىّبيّ ّهاّبنداءّالقربّواإلشفاقّعليهم،﴿أدواِتّإقناعهّال تيّاستهلّ ّ-مالالسّ 

                                                 

ّ.50سورةّهودّآيةّّ-1
ّ.61سورةّهودّآيةّّ-2
ّ.ريبيّ فيّحواراتّاألنبياء،ّد.ّعيسىّبنّناصرّالدّ ّالحوارّالقرآنيّ انظرّمالمحّوخصائصّّ-3
ابقّنفسهّ-4 ّ.انظرّالس 
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ّيحملّوميضوكأنّ ّ،ي﴾منّربّ  ّالّيزال ّلإليمانّّاّ ه ّودعوته ّيدافعّعنّرسالته ّنراه ّأملّفيّهدايتهم، من

شقاقيّأنّيصيبكمّمثلّماّأصابّقومّنوحّكمّوياّقومّالّيجرمنّ :﴿ّاّ سلوبّيمزجّبينّالعقلّوالعاطفةّمعبأ

ّ.﴾أوّقومّهودّأوّقومّصالحّوماّقومّلوطّمنكمّببعيد

ّة:هود"ّاألساليبّاإلنشائيّ ّ"تخدمهاّالقرآنّفيّالحوارّفيّسورةومنّاألساليبّال تيّاس -

ّالخطابّالقرآنيّ ّّّّّ ّوإيقاٍعّنغميّ منّتصوير،ّولغةّموحية،ّالفن ي ةّعبيرّاستعانّبعددّمنّأساليبّالتّ ّإن 

ّةّال تيّوظ فهاّةّ...ّوكانِّمنّأبرزّاألساليبّاإلنشائيّ ٍة،ّوأخرىّخبريّ ع،ّوأساليَبّإنشائيّ متنوّ  ،ّالقرآنيّ الن ص 

َّيخرجّفيّالخطابّالقرآنيّ ّ"،أسلوبّاالستفهام فهمّمنّيّوظائَفّأخرىّتّ عنّأصلّوضِعهّليؤدّ ّواالستفهام 

ّ.(1)سياقّالكالم"

ّمنّمكوّ ّوي َعدّ ّّّّّ ّشأنهّشأنّاألساليبّاألخّغويّ ركيبّاللّ ناتّالتّ االستفهام ّبنيانه، رىّمنّأمٍر،ّوأسِس

لتّبعدّاّ حيثّانصهرتّاألساليبّجميعّ،ونهي،ّوتَمٍن،ّونداء ..ّأم اّأساليبّّاّ جماليّاّ فيّبوتقةّواحدةّفشك 

ّاّ فيّثالثةّوعشرينّموضعّدت،ّحيثّورَدّهذاّاألسلوبفقدّتعدّ ّ-المعليهّالسّ ّ-االستفهامّفيّسورةّهود

ٍب،ّوتقريٍر،ّالموقفّال ذيّذ كرتّفيهّماّبينّأمٍر،ّوإنكاٍر،ّأوّتعجّ ّوفقعتّأغراضهاّ،ّكماّتنوّ فيّاآليات

ّأساليبّالنّ أوّتهكّ  ّأم ا ّأوّتكذيبّ... ّأوّنفٍي، ّتنبيٍه، ّأو ّوردتّفيّعشرينّّ"ّهيّفيّسورةٍم، ّفقد هود"

 .ّ(2)اّ موضع

تّداللتهاّمنّةّاألخرىّال تيّاستمدّ سنقفّعندّاالستفهامّوبعضّاألساليبّاإلنشائيّ وفيّهذاّالموضعّّّّّّ

ّبماّذ ِكرّفيّثناياّالبحثّفيّعرضّالمواقفّالحواريّ ّ–والوجدانيّ ّفسيّ الجانبّالنّ  فيّّفنجدّمثالّ ّ-ةاكتفاء 

                                                 

ّ:موقعّديوانّالعربّم،2013يوليو13ّّحيمّحمدانّحمدانّعبدّالرّ ّ–بنيةّاالستفهامّفيّسورةّصّ-1
ّّّّّّّّّّwww.diwanalarab.com ّ

ة(،ّالباحثّمجديّعايشّعودةّلكترونيّ إنسخةّّ–رسالةّماجستيرّة،)فيّسورةّهود،ّدراسةّأسلوبيّ ّظمّالقرآنيّ انظر:ّالنّ ّ-2
ّ.فبتصرّ 101ّوص،108ّصّّم،2009ّ–ه1430ّ،ةغةّالعربيّ ِقسمّاللّ ّ–ةّاآلدابكليّ ّ–ةةّبغزّ الجامعةّاإلسالميّ ّ-لحية

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
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ّ ّإبراهيمَّحوار ّالسّ ّ–امرأة ّب ش ِّّ-المعليه ّويلترت:حينما ّيا ّقالت ّعجّوّا﴿ ّوأنا ّشيخاّ أأِلد ّبعلي ّوهذا ،ّ﴾ز

ّهشة.بّوالدّ عجّ استفهامّمشحونّبداللةّالتّ 

الّ-وعلىّلسانّشعيب - رهيب،ّنراهّتّ الرغيبّّوتّ الأدواتّّاّ بعدّأنّحاولّإقناعهمّمستخدمّ–مّعليهّالس 

وياّكل مّقدّبلغّذروةّالجهدّوالعناء:﴿ّالمتّهديد،ّوهوّأداةّتعب رّعنّأنّ يوحيّبالتّ ّاّ إنشائيّ ّاّ يستخدمّأسلوب

يّخزيهّوَمنّهوّكاذبّوارتقبواّإنّ يّعاملّفسوفّتعملونَّمنّيأتيهّعذابّيّ قومّاعملواّعلىّمكانتكمّإنّ 

ّرقيب ّ﴾معكم ّال ذيّيوحيّبالتّ ، ّاألمر ّأسلوَب ّأمامنا ّأيضونجد َملّّونلمحّأنّ ّ﴾وارتقبوا:﴿ّاّ هديد الج 

راء،َّةّوالثّ يّدورهاّفيّالحوارّوفيّإكسابهّالحيويّ وجداني ةّوالن فسي ةّتؤدّ ةّالمشحونةّبالد الالتّالالخبريّ 

واّهّيقولّلهمّوسأنتظرّمعكمّلترَّوكأنّ ّ﴾يّمعكمّرقيبإنّ ابقة:﴿ّوِمنّذلكّالجزءّاألخيرّمنّاآليةّالسّ 

ّ.-المعليهّالسّ ّ-توحيّبنبرةّثقٍةّويقينِّمنّشعيبّعاقبةّكفركمّوضاللكم،ّوالجملة

رهيب،ّرغيبّوالتّ أسلوبّاألنبياءّفيّحوارهمّيجمعّبينّالتّ ّ،ّأنّ للخطابّالقرآنيّ المتلق يّاَهّوماّيلفتّانتب -

ّلذاّفإنّ ّ؛منهمّوبينّإنذارهمّبعاقبةّاألموريزاوجّبينّإشعارّاآلخرّبالقربّّويمزجّبينّالعقلّوالعاطفة،ّّو

كماّّ،وليسّمنّتركيٍبّأوّجملةّبعيِنهاّ،اّ لّالحوارّمجتمعمنّتأمّ ّاّ ستقىّأحياني ّّوالوجدانيّ ّفسيّ البعدّالنّ 

ّعدّ أسلوبيّ ّأنّ  ّجوانَب ّالخطابّت دَرسّمن ّإالّ ة ّمتشابكة، ّمقتصّرالّّأنّ ة ّكان ّأهمّ ّاّ حديثّهنا ّعلى

 ةّال تيّلهاّعالقةّبالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّ.واهرّاألسلوبيّ الظّ 

ّفيّالخطابّمنّتوفّ ّ،(1)واستجابةّوفائدةّا ّّروأثّأكثَرّهذهّاألنواعّتفاعالّ ّالحوارّالقرآنيّ ّويعدّ ّّّّّ رّوالّبد 

ي،ّالمتكل مّوالمتلقّ ّ:صال،ّأيّممارسةّالخطابّبينّطرفيهقّغرَضه،ّوهي:ّاالتّ صالّكيّيحقّ عناصرّاتّ 

ّاالتّ ّوي ستَحبّ  ّح سنّ في ّومالءَّّصال ّوالخلوّ المناَسبة، ّالمقام، ّالتّ ّمة ّاالستماع،ّمن ّفي شويشّواإلعاقة

ّالص ّأدواتّالتّ وتوظيفّ ّواإلقناع ّواللّ وتيّ أثير ّوالحركيّ فظيّ ة ّاالتّ ة ّوعناصر ّإنتاجّة، ّال تيّتشاركّفي صال

ياقالمتكل مّوالمتلق يّوالخطابّّوّ-الخطاب ِّلَماّيقول،ّوأالّ ّأنّيكونّأهالّ ّ-مأيّالمتكلّ ّ-وي شَترطّفيهّ-الس 

                                                 

ّ.18تحليلّالخطاب،ّد.ّمحمودّعكاشةّصّّ-1



 الّدراسات األدبيّة الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه/ القصص القرآنّي أنموذجا          المؤتمر العلمّي الّدولّي المحّكم الثّاني         جامعة الّطفيلة التّقنيّة    
 

989 

فّأدواتّ،ّيوظّ اّ القةّفيّالكالمّمفو هرّلديهّبعضّالمهاراتّمثلّالطّ ،ّوأنّتتوفّ اّ زوّرينتحلّخطابّغيرهّ

ّتغيّ التّ  ّمثل ّنبراتّالص ّأثير ّالتّ ير ّوح سن ّواألسلوب،ّوت، ّاألداء ّوتنويع ّالمقام، ّومراعاة ّواالنتقاء، عبير،

ّ.ّ(1)يّوغيرّذلكلقّ وتنشيطّالتّ 

ّفيّحوارّاألنبياءّّماتالسّ ّهوهذّّّّّ ّأمامنا ّنراها ّّ"فيّسورة األساليبّالمختلفةّنويعّبينّحيثّالتّ هود"

ب،ّومناشدتهمّبالعقلّاللةّوإشعارهمّبالقربّمنهمّرغمّكفرهمّوعصيانهم،ّكأسلوبّترغيراكيبّذاتّالدّ والتّ 

عليهم،ّوتوجيهّاستفهاماتّّدّ يّاالستفهامّمنهمّوح سنّالرّ يّالقولّواإلصغاءّلهم،ّوتلقّ ،ّوتلقّ اّ والعاطفةّمع

ّثمّ  ّباإلشفاقّوالخوفّعليهم، ّإشعارهم ّمع ّأنّ ّلهم ّأنّيدركّالمتكل م ّالحوارّبعد المخاَطبّقدّّفيّنهاية

همّسيالقونّوصلّإلىّذروةّاإلنكارّوالجحود،ّتأتيّنبرةّاإلنذارّوالوعيدّصريحة ّمرتفعةّبعقابّهللاّلهم،ّوأنّ 

ّفإنّ ّ،منّالعذابّاّ مصيّر ّ-األنبياءاآلخر،ّأقوامّالط رفّفيّّ–ةّهناالحوارّلمّيأِتّبثمرتهّالمرجوّ ّومنّثم 

واصل،ّؤّلقبولّالتّ هيّ امعّاالستعدادّوالتّ السّ المتلق يّينتدبّفيّّ)ٍةّوراسخةّحيثرغمّاستنادهّعلىّركائَزّمهمّ 

جاوبّمعّقائله،ّم،ّواإلنصات،ّوتقب لّالخطاب،ّوالتّ هن،ّواإلقبالّعلىّالمتكلّ واالستمرارّفيه،ّوحضورّالذّ 

ّ.ّ(2)هّوالحركةّواإلشارة(وتحفيزهّبتعبيرّالوجّ،بّوتعزيزّالقائلأدّ والتّ 

ّلمّيتوفّ ّّّّّ ّآذاَنهمّوعذينّصمّ رّفيّهؤالءّالقومّالّ وهوّما ونقفّعندّبعضّّ،ماّسبقّقولهمّعنّكلّ وا

 لّعلىّهذا:اإلشاراتّال تيّتدلّ 

أراذلناّذينّهمّّالّ بعكّإالّ مثلناّوماّنراكّاتّ ّّبشراّ ماّنراكّإالّ مّقالوا:﴿ّهنرىّفيّحوارّنوٍحّمعّقومهّأنّ ّّّّّ

ّالنّ ّ،﴾كمّكاذبينأيّوماّنرىّعليكمّمنّفضلّبلّنظنّ الرّ ّباديَّ فيّالمتتابعّللعباراتّال تيّتحويّمشاعَرّإن 

ّفكلّ سلبيّ  هذهّاإلشاراتّّة ،ّوتقطرّمنهاّنفوسّمظلمةّختمتّقولهاّبوصفَّمنّيحاورهمّبالكذب،ّومنّثم 

ّأنّ المتكل مّمْهَماّأوتيّقدرة ّوموهبةّفيّاإلّناّعلىّأنّ تدلّ  والّّاّ لهّيدّاآلخرّيمدّ الط رفّّقناعّوالخطابّفالّبد 

                                                 

ابقّنفسهّصّّ-1 ّ.29راجعّالس 
ابقّنفسهّصّّ-2 ّ.29الس 
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ّالطّ  ّبداية ّالحوارّإلريق؛ّحت ىّالّتؤولّقضيّ يغلقّالبابّفيّوجههّمنذ ّتجاوبّة ّبعد م ّفه  ّلذا ىّالفشل،

ّقالّياّقومّأرأيتمّإنَّْلفّوالكبرياءّال تيّكانواّعليها﴿ّزانّوحكمةّرغمّحالةّالص ّبنبرةّاتّ ّ-المعليهّالسّ ّ–نوح

قالواّياّنوحّقدّجادلتناّ﴿ّلّمنّوراءّالكلمات:،ّنرىّنبرةّانفعالهمّوضجيجهمّتتسلّ ﴾ينةّمنّربّ نتّعلىّبيّ ك

نبرةّتعاٍلّتقفزّّهّحوارّمنّاألصل،ّبلّجداٌلّعقيمّمرِهقّبالّفائدة،ّلذاّفإنّ واّأنّ ،ّفلمّيرَّ﴾فأكثرَتّجدالنا

ّالتّ  ّبين ّمن ّماثلة ّونراها ّنفسها، ّتعلنّعن ّبالتّ عبير، ّومقترنة  ّاتّ أمامنا ّالتّ شكيكّعندما ابقّركيبّالسّ بعوا

ّأنّّْأنّ ّاّ ﴾،ّونستقيّمنّحوارّاألنبياءّجميعادقينكنتّمنّالص ّّفأتناّبماّتعدناّإنّْبقولهم:﴿ّ ّالمحاورّالّبد 

ّوه مّقدوةّللبشرّأجمعين.سي ماّيلتزمّبأدبّالحوارّمْهَماّتجاوزّالمخاَطِب،ّالّ

ّعّرّّّّّ ّخالل ِّمن ّأنّ ضّالمواقفّالحواريّ ونلحظ ّالمختلفة، ّعدّ راكيبّوالتّ التّ ّة ّحملتّدالالٍت ة،ّعابير

ّوالّّعةوجاءتّمتنوّ  ّبعدمثلّاألساليب، ّتلكّال تيّتحمل ّوسيخاطبّالنّ ّاّ سي ما ّوالوجدان، أكتفيّهناّفَس

ّعلىّماّذ ِكرّفيّثناياّالبحث.ّاّ بنموذجْينّفقطّاعتماد

اّلنراكّفيناّوإنّ ﴿ّ..ّوّ﴾تقولمم اّقالواّياّشعيبّماّنفقهّكثيراّ﴿ّ:-المعليهّالسّ ّ–فيّحوارّشعيبّّّّّ

ّوضعّكلّ ّ،﴾وماّأنتّعليناّبعزيز﴿ّ..ّوّ﴾ولوالّرهطكّلرجمناك﴿ّ..ّوّ﴾ضعيفاّ  تعبيرّبينّقوسْينّّآثرت 

ّفاألوّ اّ رّداللتهّمنفردلتدبّ  ّوضعهّفيّسياقهّمنّاآلية، ّثم  ّوصفّ، ّثم  ّالحوار، ّإلدراكهم المخاَطبّلّنفيٌّ

ّنبرةّتهديدّواضحة،ّوأخيّربالض ّ راب،ّواآلياتّمجتمعةّتعكسّإخبارهّبمنزلتهّلديهمّال تيّهيّكالسّ ّاّ عف،ّثم 

ّيدلّ  ّوسخرية ّوعناٍد ّتحٍد ّالنبرة ّاستخدام ّعليها ّإنّ ض ّل ّلنراكمائر: ّ-أنتّ-لرجمناكّ-رهطكّ-فيناّ-ا،

ظمّمنّاإلضافةّإلىّبعدّفيّإحكامّنسيجّالنّ ،ّبمائرّوتموضعهاّفيّالخطابّالقرآنيّ نوعّالض ّّإنّ ّ)،علينا

ّ.ّ(1)ةّظاهرةّالّتخفىّعلىّدارسّالقرآن(راكيب،ّذوّقيمةّإيجازيّ بطّبينّالتّ خاللّالرّ 

                                                 

ّ.122صّّّأساليبّاإليجازّفيّبناءّالخطابّالقرآنيّ ّ-1
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ةّمائرّطاقةّإيحائيّ الض ّّ،ّحيثّتضمّ ميرّفيّنسقّالخطابّالقرآنيّ ةّفاعلةّللض ّفهناكّوظيفةّإيجازيّ ّّّّّ

ّ.(1)مائرنطلقّعليهّإيحاءاتّالض ّّيمكنّأنّْمم اّق،ّوسالسةّوتدفّ تكتنزّالعديدّمنّالمعانيّفيّيسٍرّ

ةّنوحٍّّلّمثالّ نتأمّ ّّّّّ المّّ–قص  ّالس  ّدعاهمّّ–عليه ّمعّقومهّحينما إلىّعبادةّهللاّوحَده،ّوظفّوحواَره

،ّوفيّ﴾يّأخافّعليكمّعذابّيومّأليمإنّ فقال:﴿ّّ-فقةّعليهممعّالشّ ّ–هبةباإلنذارّوالرّ المتلق يّي شِعرّّاّ تعبيّر

ةّشعيب المّّ–قص  ّفيّمقامّسابقّبالغَةّ﴾يّأخافّعليكمّعذابّيومّمحيطإنّ ﴿ّ–عليهّالس  ،ّوقدّأوضحت 

ّّ.(2)أليمّومحيطّكماّقالّعلماؤناّمنّعذابٍّّالجملتينّحيثّإحاطةّاليومّبالعذابّبدالّ 

ّّّّّّ ّلكنّهنا ّكلمةّغويّ فيّالجانبّاللّ أيضا  ّال تيّذ ِكرتّفيّّ)تتبد ىّلنا أكثرّمنّموضعّفيّالخوف(

بلفظّالخوفّّاّ والمآلّواستشعارّالخطرّجاءّصريحّبّالمصيرعبيرّعنّترقّ حوارّاألنبياءّمعّأقوامهم،ّفالتّ 

ّهوّالفزعّوالقلقّوالخشية،ّوهوّانفعاٌلّفيّالنّ  عّماّيِردّمنّفسّيحدثّلتوقّ بداللةّالفعلّالمضارع،ّوالخوف 

ّّ.(3)المكروهّأوّيفوتّمنّالمحبوب

ّيخشىّمنهّمستقبالّ واستخداّّّّّ ّالواضحةّلمواجهةّالمخاَطبّفيّالحوارّبما ّبداللتها ّهنا ّالمفردة معّّم 

ّ.مّإْنّلمّيستجيبواّلنداءّاإليمانمحاولةّإشعارهمّبالخطرّالمحدقّبه

قالّ﴿ّّ-المعليهّالسّ ّ–فيّقولّنوحّغة ّفيّالحوارّهناّاالمتزاَجّبينّالعقلّوالعاطفة،ّمثالّ وتعكسّاللّ ّّّّّ

ّ ّقوم ّكنتّ يا ّإن ّبيّ ّأرأيتم ّربّ على ّمن ّفعمّ نة ّعنده ّمن ّرحمة ّوآتاني ّلهاّّيتّْي ّوأنتم ّأنلزمكموها عليكم

ّالمّ ﴾كارهوّن ّالن داء ّيقابلنا ّياّ-شِعرّبالقرب، ّأداةّالبعد ّبالثّ ّ-رغم ّوبثّ وخطابّالمتكل م ّفيّمأنينالطّ ّقة ة

وهذهّّ)يتلّكلمةّعمّ إلزامّوالّإكراهّ..ّونتأمّ لّبهدوءّعْبرّقراءةّاآليةّمجتمعة،ّفالّاآلخر،ّوهوّخيطّيتسلّ 

ّالكلمةّ ّوذلكّأنّ مم ا ّإذّاإلنسانّهوّال ذيَّيعمىّعنّإبصارّالحقّ ّحولتّالعربّالفعلّعنّموضعه، ،

ّوالحقّ  ّوهوّفيّجوازهّّالّيوصفّبالعمىّإالّ ّيعمىّعنّإبصاره، ّالكالم  علىّاالستعمالّال ذيّجرىّبه

                                                 

ابقّنفسهّصّّ-1 ّ.137و123ّّراجعّالس 
ّ.منّالبحث13ّوص4ّّانظر:ّصّّّ-2
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جلّهيّال تيّالرّ ّفيّرجلي،ّومعلومّأنّ ّ:ّدخلّالخاتمّفيّيدي،ّوالخفّ اهّنظيرّقولهمالستعمالّالعربّإيّ 

ّ.ّ(1)المرادّفيه(ّاّ اّكانّمعلومهمّاستعملواّذلكّكذلكّلمّ ،ّواإلصبعّفيّالخاتم،ّولكنّ تدخلّفيّالخفّ 

ّ:عبيرّغيرّالمنطوّقمواقفّالحوارّوالتّ ّ-4

ّانفعاليّ ّالمفرداتالعديدّمنّّنتِّومواقفّالحوارّتضمّ ّّّّّ ّمتنوّ ال تيّتحملّدالالٍت ّمنها:ة  ّ-أخافّ)عة،

ّ-ضاقّ-ْيءسّ-حليمّ-وعالرّ ّ-خيفةّ-أوجسّ-شكّ ّ-نخزيهّ-تسخروّنّ-نسخرّ-تبتئسّ-وّنكاره

ّ.تخزون(

ّ-كمّكاذبيننظنّ ّ-مبينّ-نذيرّ)ةّ ة ،ّوصفاٍتّشخصيّ وهناكّمفرداتّوتعبيراتّتحملّدالالٍتّسلوكيّ ّّّّّ

ّ-ادقينإْنّكنتّمنّالص ّّ-أكثرتّجدالناّ-جادلتناّ-المينلمنّالظّ ّاّ يّإذإنّ ّ-رّيتزدّ-تجهلوّنّقوماّ ّ-بطارد

ّ-فاصبرّ-الخاسرينّ-الجاهلينّ-تجرموّنمم اّّيءٌّبّرّ-إجراميّ-افتريتهّإنِّّ-افتراّهّ-والّينفعكمّنصحي

ّ-لفيّشكّ ناّوإنّ ّ-عذابّغليظّ-ونهّشيئاّ والّتضرّ ّ-فكيدونيّ-بريءّ-بسوءّ-واّمجرمينوالّتتولّ ّ-مفتروّن

ّْضّأعرِّّ-أو اهّمنيبّ-عجيبلشيءّّ-فضحكتّ-قالواّسالماّ ّ-بالبشرّىّ-غيرّمكذوبّ-تخسيرّ-مريب

ّ.(ضعيفاّ ّ-شيدالحليمّالرّ ّ-الّتبخسواّ-ةقوّ ّ-رجلّرشيدّ-الّتخزونِّّ-يهرعونّإليه-عنّهذاّ

ّتركيٍبّالّتتّ ّّّّّ ناّراكيب،ّيجعلّ المفرداتّوالتّ هذهّّلَّتأمّ ّّفيّسياقهّالكامل،ّلكنّ ضحّداللتهّومعناهّإالّ وكلُّ

ّأنّ ّنستشفّ  ّنفسيّ ّمنه ّداللة  ّتحمل ّوتعبيرات ّمفرداٍت ّوشعوريّ هناك ّالمتكلّ ة ّانفعاَل ّوتنقل ّواضحة، م،ّة

،ّوهناكّمفرداتّوتعكسّشعوَرهّفيّلحظةّالحوارّذاتها،ّوتجعلناّنستحضرّنبرَةّصوِته،ّوأداَءهّالخطابيّ 

ياقّيكشفّّةة ّضمنيّ وتعبيراتّتحملّدالالٍتّشعوريّ  ّاتهاّبوضوح.عنّآليّ الس 

الّيخلوّتراثناّّ)لغةّالجسد(ّوّ)ٍتّغيرّمنطوقة،ّأوّماّيطلقّعليهاهناكّتعبيراّكماّنلحظّكذلكّأنّ ّّّّّ

خاطب،ّغةّوالتّ قّبينّاللّ نفرّ ّغةّالمنطوقةّولغةّالجسدّ...ّوينبغيّأنّْمنّالعالئقّبينّاللّ ّوالبالغيّ ّغويّ اللّ 

                                                 

ّ.272صّّبريّ تفسيرّالطّ ّّ-1
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غَةّوالحركاتّواإلشاراتّواصلّفيشملّاللّ خاطبّأوّالتّ اّالتّ يعب رّبهاّاإلنسانّعنّحاجاته،ّأمّ غةّأصواتّفاللّ 

ّ.ّ(1)موز(والرّ 

عٍةّغةّمنّخاللّألفاٍظّوتعبيراتّوأساليَبّمتنوّ يعب رّعنّانفعاالتهّومشاعرهّباللّ ّوالمتكل مّبشكلّعامّ ّّّّّّ

طريقّإشاراتّورموزّمختلفة،ّكماّهوّمعروفّّعنأيضا ّهذاّّرّعنّكلّ بصورةّمنطوقةّأوّمكتوبة،ّويعبّ 

ناّإذنّأمامّمواقَفّمواقفّحوار(ّفإنّ ّ)ثّفيّهذاّالبحثّعناّنتحدّ ى،ّوإذاّّكنّ ثتّعنهّدراساتّشتّ وتحدّ 

ّيرتكزّعلىّأدواتّتعبيرّعدّ تجمعّبينّمتكلّ  أثيرّعنّةّمنها:ّاإلقناع،ّومنهاّالتّ مّومخاَطبّورسالة،ّوالحوار 

بعّلمّنشاهدّهذهّالحوارات،ّوأ خِبرناّفقطّعنها،ّناّبالطّ ،ّولكنّ الخطابّبنوعيهّالمسموعّوالمرئيّ طريقّلغةّ

ّ:ةّفنرىّمثالّ عبيراِتّمنّخاللّاآلياتّالقرآنيّ سّبعضّهذهّالتّ ناّيمكنّأنّنتلمّ لكنّ 

- ّ ّإبراهيمَّفي ة ّالسّ ّ–قص  ّالمالئكة:ّ-المعليه ّجاءته ّحينما ّأيديَّفلمّ ﴿ ّرأى ّا ّإليهم ّتصل ّال رهمّنكِّهم

سّإبراهيمّوإنكاره،ّوهيّعالماتّبّعليهاّتوجّ ة،ّترتّ ؤيةّهناّرؤيٌةّبصريّ الرّ ّ،ّإنّ ﴾وأوجسّمنهمّخيفة

ّكثيانفعاليّ  ّالوجه ّيكشفّعنها ّورموز ّتعبيّرا ّّرة ّنلمح ّّاّ ، ّمنطوق ّغير ّتعالى:﴿ّآخر ّقوله ّفي أيضا 

نّعنّطريقّالوجه،ّحيثّلدىّاإلنساةّحكّكذلكّتعبيٌرّعنّمعاٍنّعدّ ،ّوالض ّ﴾وامرأتهّقائمةّفضحكت

ويكادّالوجهّينطقّّ،هنّويموجّفيّالوجداناّيدورّفيّالذّ رّعمّ ىّتعبّ ةّشتّ يختزلّالوجهّدالالتّنفسيّ ّ"

ّوتموّ  ّأطيافّلونه ّوانقباضّالعضالتّواسترخائهابوساطة معلنّيضمرّّوهوّخطابّجسديّ ّ،جاتها

ّ.ّ(2)ىّفيّقسماتّالوجه"ةّال تيّتتجلّ الفسيولوجيّ راتّغيّ بالتّ ّاّ بصيّرّا ّييقتضيّمتلقّ ّاّ لغويّ ّاّ خطاب

- ّ ّتعالى:﴿ ّقوله ّفي ّلوطاّ ولمّ أيضا  ّجاءتّرسلنا ّذرعاّ ّا ّبهم ّوضاق ّبهم ّتكشفّعنّ﴾سيئ ّاآلية ،

دّمالمحهّحظة،ّواالنفعالّالموصوفّفيّاآليةّالّنستطيعّأنّنترجمهّأوّنحدّ مشاعرّلوٍطّفيّتلكّاللّ 

ّ-اّ لوطّاآليةّتكشفّبوضوحّأنّ ّهّأوّعْبرّأداٍةّأخرى،ّولكنّ علىّالوجّ-مثالّ ّ–بوضوح،ّحيثّانعكاسه

                                                 

ة،ّجامعةّآلّراساتّاإلسالميّ ةّفيّالدّ بحثّمنشورّفيّالمجل ةّاألردنيّ ّ–لغةّالجسدّفيّالقرآنّالكريم،ّد.ّعمرّعتيقّ-1
ّ.باختصار4ّّ-3ص2013ّّمايو1ّّعّ–9البيتّم

ابقّنفسهّصّّ-2 ّ.12الس 
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الم ّالس  ّواّ-عليه ّذروتها، ّإلى ّوصلت ّال تي ّوالفزع ّوالحيرة ّالقلق ّمشاعر ّبتعبيرّاعترته ّأتبعها ل تي

 .﴾وقالّهذاّيومّعصيبمنطوق﴿ّ

ّالثّ التّ  - ّاّ ،ّأوّعْدّواّ مشىّمشيغةّأيّ،ّوهرعّفيّاللّ ﴾وجاءهّقومهّيهرعونّإليهالثّفيّقولهّتعالى:﴿ّعبير 

 .ّ(1)فيهّسرعةّواضطراب

ّالسّ  - ّيفزعّأوّيستجيعبيرّعلوكّهوّأحدّأشكالّالتّ وهذا رّبآخرّأوّيلوذّبهّويلجأ،ّندّاإلنسان،ّعندما

ّناّعلىّمقصدّالتّ ،ّتدلّ ﴾ئاتيّ وكانواّمنّقبلّيعملونّالسّ سياقّاآلية:﴿ّّلكنّ  عبيرّوداللتهّكماّأوضحت 

 .ّ(2)فيّموضعّآخرّمنّهذاّالبحث

ّفإنّ  - ّثم  ّيوظّ ّومن ّالمخاطبّقد ّأو ّمتنوّ المتكل م ّمنطوقةفّأدواتّتعبير وغيرّّ-وهيّاألغلبّ-عة

 .يسالةّللمتلقّ منطوقةّتساعدناّفيّفْهمّالخطابّوتوصيلّالرّ 

ّ

 الخاتمة

ّوعونهّ-انتهيتّ ّّّّّ ّوتوفيقه ّهللا ّموضوعه:ّ-بفضل ّكان ّال ذي ّالبحث ّهذا ّالن فسي ةّّ)ِمن الد الالت

ّ(،ّوقدّجاءّالموضوعّفيّأربعةّمباحث:ّاّ الحوارّالقرآني،ّسورةّهودّنموذجوالوجداني ةّفيّ

ّ.ورةّوالحوارّالقرآنيّ ل:ّحولّالسّ األوّ 

ّ.اني:ّمواقفّالحوارّفيّسورةّ"هود"،ّوأثرّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّفيهاالثّ 

ّ.اللةياق،ّاألسلوب،ّالدّ الث:ّالسّ الثّ 

ّ.عبيرّغيرّالمنطوّقابع:ّمواقفّالحوارّوالتّ الرّ 

                                                 

ّ.مادةّهرعwww.almaany.comّموقعّالمعانيّّ-1
ّ.-المعليهّالسّ ّ–ةّلوطّص ّمنّالبحثّق12ّانظرّصّّ-2

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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ّت فِسحّالطّ الحوارّأداةّخطاٍبّذاتّتأثيرّكبيرّفيّالمتلقّ  -1 ّالمتكل مّوالمخاطَّي، بّللبوحّعنّريقّأمام

ّفس،ّوت فِصحّعنّالعديدّمنّالمشاعرّواالنفعاالتّوالرّ مكنونّالنّ  ؤىّال تيّتموجّلدىّكليهما،ّوالحوار 

ّ.ِلس،ّومفَعمّبدالالتّخصبةدائهّالسّ زّفيّأمتميّ ّالقرآنيّ 

ّمناجاةّمعّالحقّ ّاّ لهاّأحيانيتخلّ ّ–قفّالحوارّبينّاألنبياءّوأقوامهمالعديدّمنّموا"ّهود"ّتّسورةّضمّ  -2

عبيراتّالمشحونةّوهذهّالمواقفّاستخدمتّالعديدّمنّاألساليبّوالتّ ّ-سبحانه،ّأوّحوارّمعّالمالئكة

 .بالعاطفةّوالوجدان

ّّحوارّاألنبياءّمع -3 ّفيّسورة ّأقوامهم ّهود" ّمتّ ّكانَّمَثالّ " ّيجمعّبينّالعقلّأعلىّفيّحواٍر زنّراٍق

 .رهيبرغيبّوالتّ والعاطفةّوالتّ 

ستقىّمنّمفردةّأوّتركيبّأوّعبارةّأوّاستفهامّأوّنداء،ّوغيرّذلك،ّالد الالتّالن فسي ةّوالوجداني ةّتّ  -4

 .ستقىّمنّأجواءّالموقفّكامالّ وقدّتّ 

ياقّ -5 فيّالكشفّعنّالمشاعرّواالنفعاالتّال تيّجاءتّمختبئةّفيّبعضّاألساليبّّمهمّ لهّدورّالس 

 .عابيروالتّ 

6- ّ ّمنّالعاطفةّوالوجدانإن  يحتاجّإلىّدراسةّاألسلوبّوتحليلّّها؛وكشفّاستجالءّالد الالتّالمستقاة

 .لّعْبرّاألساليبّوالمفرداتةّال تيّتتسلّ منيّ لّاإليحاءاتّوالمعانيّالض ّالخطابّوتأمّ 

عة،ّكانّلهاّدوٌرّبارزّفيّتوصيلّةّمتنوّ تّتعابيرّوجدانيّ ضمّ "ّهود"ّمواقفّالحوارّفيّسورةّّنّ إ -7

 .برسالةّالمتكل مّوالمخاطَّ

عبيراتّالموحيةّال تيّتخاطبّحرَصّالمتكل مّعلىّتوصيلّرسالتهّعنّطريقّاستخدامّاألساليبّوالتّ  -8

 .رةّفيّاآلخرّوالجاذبةّلهّنحوّاإلقناعرقّواألدواتّالمؤثّ الطّ ّهاِّمنّأهمّ فسّوالوجدان؛ّألنّ النّ 

ّالقرآنيّ ّنّ إ -9 ّّالحجاَج ّفيّسورة ّهود" ّكأداةّتعبيرّوإفصاحّّضمّ " ّوالوجداني ة بعضّالد الالتّالن فسي ة

 .وطريقّإقناعّوإجابة
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 .حوارّأهلّالكفرّكشَفّعنّعنادهمّوصلفهم،ّوعنّنبرةّاستعالءّوِكْبرّنّ إ -10

ّّنّ إ -11 ّخيال ّتثير ّووجدانية ّنفسية  ّدالالٍت ّال تيّتحمل ّالموقف،ّالمتلق يّمواقفّالحوار الستحضار

صورةّمنطوقةّبعبيرّعنهاّالتّ ّ،ّويتمّ اّ وهدوءّاّ ،ّوصخباّ وانخفاضّاّ وتّفيهّارتفاعواستدعاءّنبراتّالص ّ

 طوقة.أوّغيرّمن

ّال ذيّتتنوّ ّنّ إ -12 ّيؤثّ الحوار ّونبراته ّأدواته ّالمتلقّ ع ّفي ّشعوريّ ر ّجوانَب ّالكشفّعن ّفي ّوينجح ٍةّي،

ّ.مختلفة

ّبعد،ّو

فيّسورةّّةّفيّالحوارّالقرآنيّ العديدّمنّالمالمحّواألبعادّالمهمّ ّيَّأجلّ ّأنّّْ-قْدَرّطاقتيّ-فقْدّحاولتّ ّّّّّّ

ة،ّمعّدراسةّالحوارّبينّاألسلوبّوتحليلّالخطاب،ّ"هود"،ّوال تيّكشفتّعنهاّالد الالتّالن فسي ةّوالوجدانيّ 

غمّمنّالوقوفّعندها،ّوعلىّالرّ ّال تيّتستحقّ ّّىّؤوالرّ مفعٌمّبالعديدّمنّالد الالتّّالخطابّالقرآنيّ ّحيثّإنّ 

َمنّتطل عّإليه،ّوأسألّهللاّّكريمّال ذيّهوّنْبٌعّفي اضّلكلّ فيّرحابّالقرآنّالّاّ متواضعّالجهدّيظلّ ّهذاّفإنّ 

حيمّ..ّوآِخرّدعواناّأِنّيغفرّليّماّكانّمنّخطأّأوّسهوّأوّجهلّأوّنسيان،ّفهوّسبحانهّالغفورّالرّ ّأنّْ

 العالمين.ّالحمد ّهللّربّ 

 فهرس المصادر والمراجع:

 القرآنّالكريم -

مةّرةّمقدّ مذكّ ّ-الباحثّحمديّبنّشارفّ-ةمقاربةّأسلوبيّ ّ–القرآنيّ أساليبّاإليجازّفيّبناءّالخطابّّ-1

غاتّوالفنون،ِّقسمّةّاآلداب،ّاللّ الجزائر،ّكليّ ّ-دراسةّفيّاألساليبّ-لنْيلّدرجةّالماجستيرّفيّبالغةّالقرآن

ّ.ة(لكترونيّ إنسخةّّ)2015ّّ-2014ه/1436ّ-1435ّ-ةّةّجامعةّوهرانّأحمدّبنّبلّ غةّالعربيّ اللّ 

ّالحقّ ّ-2 ّد.ّعبد ّّأسلوبّالحوارّفيّالقرآن، ّالعدد ه1433ّرمضان14ّّالخميسّّ،14553عزوزي،

 .jazirah.com-www.alةّالجزيرةّّمجلّ 

http://www.al-jazirah.com/
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ّالشّ أهدافّالحوارّومقاصدهّوآدابه،ّمقّ-3 عوةّةّواألوقافّوالدّ اإلسالميّ ّؤوّنالّمنشورّفيّموقع:ّوزارة

 .ه1431جمادىّاألولى6ّّبتاريخّّ-ةّعوديّ السّ ّ–واإلرشاد

ّصّ-4 ّفيّسورة ّاالستفهام ّالرّ ّ–بنية ّحمدانعبد ّحمدان ّحيم 2013ّيوليو13ّ، ّالعربّّ، ّديوان موقع

www.diwanalarab.com.ّ

فيّّأثيرّواإلقناعّالحجاجيّ ةّألساليبّالتّ غة،ّدراسةّتطبيقيّ ةّأحداثّاللّ ريّ الخطابّفيّضوءّنظّتحليلّ-5

تاريخ2013ّّشرّللجامعاتّ،ّالقاهرة،ّدارّالنّ 1لقرآنّالكريم،ّد.ّمحمودّعكاشة،ّطفيّاّسويّ الخطابّالنّ 

ّ.2014ّ-ه1435اإلصدارّ

ّالقّرّ-6 ّكثير ّبن ّعمر ّبن ّإسماعيل ّالفداء ّأبي ّللحافظ ّالعظيم، ّالقرآن ّ-700ّ)مشقيّ الدّ ّشيّ تفسير

1ّوزيع،ّطشرّوالتّ حل(ّدارّطيبةّللنّ النّ ّ–األنفالّ)ابعالمة،ّالجزءّالرّ ه(ّتحقيقّساميّبنّمحمدّالسّ 774

ّ.ة(لكترونيّ إنسخةّّ)ةعوديّ السّ ّ-م1999ّ-ه2ّ1420طّ،(م1997-ه1418)

ّهذ بهّوحقّ ّ)بريّ تفسيرّالطّ ّ-7 ّالبيانّعنّتأويلّآيّالقرآن( ّقهّوضبطّنص ّجامع ّالدّ ه كتورّوعل قّعليه

سالةّسةّالرّ اشرّمؤسّ حل،ّالنّ النّ ّ–األنفالّ–ابعدّالرّ المجلّ ّ-وعصامّفارسّالحرستانيّ ّ-ادّمعروفارّعوّ بشّ 

ّ:(ةالمكتبةّالوقفيّ ّ-ةلكترونيّ إنسخةّّ)م1994ّ-ه1ّ،1415طّ-بيروت

islam.com/content.aspx?pageid=1092&ContentID=965-http://www.alّ

افّعنّحقائقّالتّ مخشريّ تفسيرّالزّ ّ-8 أويل،ّتأليفّأبيّالقاسمّنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوهّالتّ :ّالكش 

ّبنّ ّاعتنىّبهّوخر جّأحاديثهّوعل قّعليه538ّّ-467ّالخوارزميّ ّمخشريّ عمرّالزّ جارّهللاّمحمود ه،

 .ة(لكترونيّ إنسخةّّ)م2009ّ-ه3ّ،1430طّ-لبنانّ–بيروتّ-مأمونّشيخا،ّدارّالمعرفةّخليل

 املة:المكتبةّالشّ 167/11ّتفسيرّالمراغيّّ-9

          2270-23608#page-http://shamela.ws/browse.php/book 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1092&ContentID=965
http://shamela.ws/browse.php/book-23608#page-2270
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ّالقصصّالقرآنيّ حجاجيّ ّ-10 ّة ّنوح، ة المّ-قص  ّالس  ّالزّ اّ أنموذجّ-عليه ّعبد ّد. ّم. ّآلّ، ّإسماعيل هرة

ّ.ة(لكترونيّ إنسخةّّ)107العددّّ-ةّاآلدابمجلّ ّ–ياحةةّالسّ كليّ ّ–ةالجامعةّالمستنصريّ ّ–سالم

-1الثّوالعشرينّمنّالقرآنّالكريم،ّسورةّهود،ّاآلياتّةّلمقاصدّوأهدافّالحزبّالثّ حليليّ راسةّالتّ الدّ ّ-11

 م.2014ّ-ه1435ةّةّغزّ الباحثّسعيدّطهّخضر،ّالجامعةّاإلسالميّ ّ،83

ّبّ-12 ّعتيق، ّعمر ّد. ّالكريم، ّالقرآن ّفي ّالجسد ّالمجلّ ّ–اختصارلغة ّفي ّاألردنيّ بحثّمنشور ّفيّة ة

ّم.2013مايو1ّّعّ–9ّة،ّجامعةّآلّالبيتّمّميّ راساتّاإلسالالدّ 

ّريبي،ّالمنتدىّالعالميّ فيّحواراتّاألنبياء،ّد.عيسىّبنّناصرّالدّ ّمالمحّوخصائصّالحوارّالقرآنيّ ّ-13

 .twww.wasatyea.ne(ّلكترونيّ إموقعّّ)باختصار11/2009ّة،ّاألحدّللوسطيّ 

 .www.almaany.comموقعّالمعانيّّ-14

15-ّّ ّنحو ّالنّ ّ–الن ص  ّفيّدراسة ّجديد ّمنّ ّ-ةغويّ صوصّاللّ اتجاه 1ّاعّطعادل اشرّمصرّالنّ 2011ّ،

ّ.وزيعشرّوالتّ ةّللنّ العربيّ 

ة(،ّالباحثّمجديّلكترونيّ إنسخةّّ–رسالةّماجستيرّة،)فيّسورةّهود،ّدراسةّأسلوبيّ ّالقرآنيّ ظمّالنّ ّ-16

 .ةغةّالعربيّ ِقسمّاللّ ّ–ةّاآلدابكليّ ّ–ةةّبغزّ الجامعةّاإلسالميّ ّ-عايشّعودةّلحية

ّ

ّ

 

http://www.wasatyea.ne/
http://www.wasatyea.ne/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/

