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اإلعجاز البالغي يف قصة صاحل عليه السالـ
كفايت ا﵁ علداين*

احلمد ﵁ الذم أعجز أرباب الفصاحة كأساطٌن البالغة بالقرآف ،كٓندل به أساتيذ الرباعػة كالبيػاف ،أف يػاتبا بسػبرة ثػه ث لػه
علػػم ثػػر الػػدألبر كا زثػػافُ ،ارغمػػت طيالكتػػه أ فػػة ادلالوػػربيه ،كسػػجدت حلالكتػػه بػػا ادل وػريه ،كالصػػالة كالسػػالـ علػػم بيػػه
ا ثٌن ،كعلم آله كأصحابه الطيبٌن الطاألريه ،كبعد ...
ُ ػ ف قةػػية اإلعجػػاز البالغػػي للقػػرآف الوػػر ثػػا ت ػزاؿ زلػػحم أ اػػار الدارسػػٌن ،كزلػػبر األالمػػاـ البػػاح ٌن ،ث ػػذ ُجػػر
الرسػػالة حػػٌن ذػػق ح ػ ٌذاؽ اللذػػة كأُػػذاذألا ثػػا أسػػر قلػػبال كعقػػبذلل ثػػه آيػػات الػػذكر احلوػػيلُ ،اسالشػػعرك بفطػػرلل اللذبيػػة،
كقرائحهل ال ديٌة ،كتاثلب بب داهنل ،كصفاء أذألاهنل ،كأيق با حػ اليقػٌن أ ػه كػالـ ُػبؽ كالثهػل ،كثرتبػة ثػه البالغػة كالبيػاف

تعجػػز ع هػػا طاقػػاللُ ،ا قػػادكا لعامالػػه ،كمةػػعت فبسػػهل كثشػػاعرألل لبطاتػػه ،كاسػػلمبا لبالغالػػه طبع ػان أك كرألػان ،ثػػه آثػػه
ثػ هل كثػػه ي يػ ثه دلػػا أكدعػػه ا﵁ تعػػا ثػػه أسػرار كالثػػه ،كعجائػػب اللػػه ككمالػػه ،ككالػػب ُيػػه اخللػػبد عاػػل الرسػػا ت
ِنلبد ُ ،واف ُن كالاب العربية ا عال ،كث اذلا ا قبـ ،كادلعجزة اللذبية اخلالدة ،اليت أظهرألا علم يد صفبة أ بيائػه كرسػله،
ال ػػا ا ثػػي صػػلم ا﵁ عليػػه كسػػلل لالوػػبف حجالهػػا أقهػػر ،كبرألاهنػػا أاػػم كأاػػرُ ،فػالىل ا﵁ تعػػا بػػه أعي ػان عميػان ،كآذا ػان صػػمان،
كقلبب ػان غلف ػان ،ككػػاف قطػػة الالحػػبؿ يف حيػػاة العػػرب كادلسػػلمٌن ،يف ثعالقػػدألل كتفو ػًنألل كث ػ ه حيػػالل ،كثصػػدر عطػػائهل
ال قايف كاحلةارم كالفورم كالركحي كا ديب.
كدلا كا ت لذة القرآف الور ألػي ثومػه اإلعجػاز كثاهػر  ،كاف أثػر قػائل يف أقصػر سػبر  ،عوػا علمػاء ا ثػة
ا ُذاذ عليه بالبحث كا سالقصاء ،كالالبضيىل كالالفسًن كا سالد ؿ كا سال الاجُ ،بقفػبا ع ػد ألفاظػه كد لػا ،ليوشػفبا عػه
دقة اماليارألا كحسه تاليفها ،كع د ٗنله كك ب تركيبها ،كقبة سبوها كا سجاثها ،ك اركا يف بديق امه كأسلببه ،كأثر ذلك
كله يف ال فبس ،كأسر للقلببُ ،علمبا أ ٌف أثػر اإلعجػاز قػائل يف بالغػة القػرآف الػيت أعجػزت بالغػات البشػر ،ك٘نلػالهل علػم
ا ثال اؿ حواثه ،كالعمل ّنقالةم أكاثر ك باأليه ،كالبقبؼ ع ػد حػدكد  ،كأف اإلعجػاز البالغػي ألػب أعاػل ك ػب اإلعجػاز
ُيه كأعمها يف صبصه ،كأك رألا ثالءثة لطبيعة ادلعجزة اخلالدة.
كا طالق ػان ثػػه الرغبػػة يف اإلُػػادة ثػػه ألػػذا اإلرث ادلب ػػبث يف كالػػب اإلعجػػاز كالالفسػػًن كتبظيفػػه يف ٓنليػػل ال ػ
القرآين ٓنليالن بالغيان للبقبؼ علم ا سرار البالغية كبياف قيمالها البيا ية يف مدثػة ا ألػداؼ كادلقاصػد الدي يػة ،آثػرت القصػة
القرآ ية ألي ثيداف البحث ،كذلك دلا ٓنالله ثه ثوا ة ثلحبظة ثه القرآف الور  ،ك ديرة بالع ايػة كا ألالمػاـُ ،هػي ثػه أألػل
ا سػاليب الدعبيػػة حلمػل الرسػػالة اخلالػػدة إ اإل سػا ية ،كبهنػػا ٓنمػل مالصػػة الالجػػارب اإل سػا ية الباقعيػػة القريبػة ثػػه الػ ف
البش ػرية ،كتعرضػػها بػػالطرؽ الف ي ػػة الػػيت تس ػالمد قػػدرلا عل ػػم الالػػاثًن ثػػه الف ػػبف البالغي ػػةُ ،وا ػػت الفةػػاء الرح ػػب كا ر
اخلصبة للبقبؼ علم أسرار ال ال كالف بف البالغية ،دلا تشوله القصة ثػه صػبر ثالواثلػة ثػه الػ ال ،توشػا بيسػر كسػهبلة
علب البالغة القرآ ية ،كاقالدارألا علػم تصػريا ا حػداث كادلشػاألد كاثػالالؾ زثاثهػا كٓنريوهػا حسػب ثقالةػيات ا حػباؿ
عه ِّ
كادلقاثات ،ك قل الالجارب اإل سا ية كثا يالخللها ثه ثباقا فسية كشعبرية ْنعل القارئ
* ا سالاذ ادلساعد ،قسل اللذة العربية كآدااا،اجلاثعة البط ية للذات احلدي ة ،سيورت اي ائه اسالـ آباد ،باكسالاف
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يعيشػػها ب حساسػػه كك دا ػػه كيالػػاثر اػػا كي الفػػق ّنػػا ُيهػػا ثػػه عػػرب كعاػػات .ك عل ػت ثبضػػبع ُن ػػي زاإلعجػػاز
البالغي يف قصة صاحل عليه السالـ).
كردت قصة ا ا﵁ صاحل عليه السالـ يف سبريت الشعراء ك ال مل ثه سبر الطباسٌن ،أثا ثا كرد ث ها يف سبرة الشعراء ُقد
اء ث اسبان جلب السبرة العاـ يف الرتكيز علم دعبة قبثه زٖنبد) إ تقبل ا﵁ تعا  ،كإ وار ثا ألل عليه ثه ادلعاصي اليت
أدت ال إ الوفر كاجلحبد ،كبياف ثبقفهل ثه دعبته ،كادلصًن ادلرتتب علم توذيبهل ،مث اإلشارة إ ثا ُيها ثه العربة
لالسلية ال ا الور صلم ا﵁ عليه كسلل ،كٓنذير ادلشركٌن ببياف عاقبة ثه سبقهل ثه الذابريه .كإذا كاف قبـ ألبد قد غلبت
عليهل ادللذات ادلع بية ،بالالطاكؿ يف الب ياف كأناذ ادلصا ق علم هة الالعايل كاإلُساد ،كالالفرد بالقهر ،كالالجرب علم العباد ،
ُ ف قبـ صاحل قد غلبت عليهل الشهبات احلسيةُ ،نب اخللبد يف عيل الد يا ،ثا علهل ؼللدكف إ ا ر  ،ك يلالفالبف
ً
ٌن ز )141إً ٍذ
إ رسالة السماء لشور ال عل ،كابالذاء اخللبد يف ال عيل ادلقيل ،كذلك يف قبله تعا  ﴿ :ىك َّذبى ٍ
ت ىٖني ي
بد الٍ يم ٍر ىسل ى
اؿ ىذلل أىمبألل صالًىل أىى تىػالَّػ يقب ىف ز )147إً ِّين لى يول رس ه ً
ً ً
ىساىلي يو ٍل ىعلىيٍ ًه ًث ٍه
بؿ أىث ه
ٌنزُ )141ىاتَّػ يقبا اللَّهى ىكأىط ييعبف ز )144ىكىثا أ ٍ
ٍ ىي
قى ى ي ٍ ي ي ٍ ى ه
و
ًً
َّات كعي و
ً
ً
كع ىكىطلٍ ول
بف ز )142ىكيزير و
م إًَّ ىعلىم ىر ِّ
األىا آث ى
ب الٍ ىعالىم ى
ٌن ز )141أىتيػٍالػىريكب ىف ًيف ىثا ىأل ي
ٌن زً )141يف ى ى يي
أى ٍ ور إ ٍف أى ٍ ًر ى
ً
ً
ً ً ً
ً
ً ً
ً
ٌن
ٌن زُ )144ىاتَّػ يقبا اللَّهى ىكأىط ييعبف ز )111ىكى تيط ييعبا أ ٍىثىر الٍ يم ٍس ًرُ ى
يل ز )143ىكتىػٍحاليب ىف ث ىه ا ٍجلبى ًاؿ بػيييبتنا ُىا ًرأل ى
طىلٍ يع ىها ىألة ه
ز )111الَّ ًذيه يػ ٍف ًس يدك ىف ًيف اٍ ىر ً كى يصلًحب ىف ز )117قىاليبا إًَّظلىا أىٍ ً
ت إًَّ بى ىشهر ًث ٍػليىا
يه ز )111ىثا أىٍ ى
ى
ٍ ى يٍ ي
ى ي
ت ث ىه الٍ يم ىس َّح ًر ى
اؿ أل ًذ ً ىاقىةه ىذلا ًشرب كلى يول ًشرب يػبوـ ثعلي وبـ ز )111كى ٕنىى ُّسبألا بًسبءو
ً
ً
ً
ً و
ت ث ىه َّ
الصادق ى
ى ٍ ه ى ٍ ٍ ي ىٍ ى ٍ
ٌنز )114قى ى ى
ُىاٍت بًآيىة إً ٍف يكٍ ى
ى
ى ي
ً
ًً
و ً
ك ىَليىةن ىكىثا ىكا ىف
اب إً َّف ًيف ىذل ى
ىصبى يحبا ىادث ى
اب يػى ٍبـ ىعاي ول زُ )111ىػ ىع ىقيركىألا ُىا ٍ
ٌن زُ )112ىا ى
ىم ىذ يأل يل الٍ ىع ىذ ي
ُىػيىاٍ يم ىذ يك ٍل ىع ىذ ي
ز)1
ك ىذلب الٍع ًزيز َّ ً
ًً
يل ز. ﴾)114
أى ٍك ىػيريأل ٍل يث ٍ ث ى
ٌن ز )113ىكإً َّف ىربَّ ى يى ى ي
الرح ي
أثا ثا كرد ث ها يف سبرة ال مل ُيةيا ثشهدان ديدان ثه ثشاألد قصة صاحل عليه السالـ ثق ٖنبد تفصيالن دلا

أيٗنل يف سبرة الشعراء ثه ثبقا قبثه إزاء دعبته ،كا قساثهل علم ُريقٌنُ ،ري ث ثه كألل القلة  ،كُري كاُر بدعبته،
ثوابر عه تصدي رسالاله  ،مث يصبر ثا دبر أل ء ثه ثويدة لقالل صاحل عليه السالـ كثا قدر ا﵁ تعا عليهل ثه
العذاب ،كذلك يف قبله تعا  ﴿ :كلى ىق ٍد أىرسلٍ ا إً ى ىٖنيبد أىماألل ً
اف ىؼلٍالى ً
احلا أ ًىف ٍاعب يدكا اللَّه ُىًذىا ألل ُى ًري ىق ً
اؿ
ص يمب ىف ز )41قى ى
ى ٍىى
ى
ى ى يٍ ى
ي
ص ن
يٍ
ً
ً
ً
اؿ طىائيريك ٍل
ك قى ى
يىا قىػ ٍبًـ يى تى ٍسالىػ ٍع ًجليب ىف بً َّ
ك ىكًّنى ٍه ىث ىع ى
السيِّئى ًة قىػٍب ىل ا ٍحلى ىسى ًة لى ٍبى تى ٍسالىػ ٍذفيرك ىف اللَّ ىه لى ىعلَّ يو ٍل تيػ ٍر ى٘نيب ىفز )41قىاليبا اطَّيَّػ ٍرىا بً ى
و ً
ً ًً
ً ً
اذيبا
صلً يحب ىف ز )43قىاليبا تىػ ىق ى
عٍ ىد اللَّه بى ٍل أىٍػالي ٍل قىػ ٍبهـ تػي ٍفالىػيب ىف ز )42ىكىكا ىف ًيف الٍ ىمديىة ت ٍس ىعةي ىرٍألحم يػي ٍفس يدك ىف ًيف اٍ ٍىر ً ىكى يي ٍ
بًاللَّ ًه لىيبػيِّالػَّه كأىأللىه يمثَّ لىىػ يقبلى َّه لًبلًيِّ ًه ثا ىش ًه ٍد ىا ثهلً ى ً ً
ص ًادقيب ىفز )44ىكىث ىويركا ىثونٍرا ىكىث ىو ٍرىا ىثونٍرا ىكيأل ٍل ى يى ٍش يعيرك ىف
ىٍ
ىى ي ى ٍ ي
ك أ ٍىألله ىكإًَّا لى ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
األ ٍل ىكقىػ ٍبىث يه ٍل أ ٍ
ك ىَليىةن
ك بػيييبتػي يه ٍل ىماكيىةن ّنىا ظىلى يمبا إف يف ذىل ى
ٌن زُ )11ىاللٍ ى
زُ )11ىا ٍايٍر ىكٍي ى
ىٗنىع ى
ا ىكا ىف ىعاقبىةي ىث ٍورأل ٍل أىَّا ىد َّث ٍرى ي
ز)2
ً و
ً
َّ
يه ىآثيبا ىكىكا يبا يػىالَّػ يقب ىف ز. ﴾)11
ل ىق ٍبـ يػى ٍعلى يمب ىف ز )17ىكأ ٍىصلىٍيػىا الذ ى

كردت القصة يف سبرة الشعراء علم سبيل ا سالئ اؼ لالعله ادلفا اة بالوذيب الدعبة أك ن ،مث تعبد حلواية
أحداث القصة كثا دار ُيها ثه حبار ،بدعبة صاحل عليه السالـ قبثه إ تقبل ا﵁ تعا  ،كتعليل صدقه بالذكًن قبثه
باثا اله ،كا الفاء طلب ا ر احالسابان له ع د ا﵁ تعا  ،كادلشهد الذم امالصت به القصة يف ألذ السبرة يبدأ ثه إ وار
علم قبثه حبهل اخللبد يف الد يا ،ثال عمٌن ّنا أسدل علي هل ا﵁ تعا ثه ُةله ،آث ٌن يف بيبلل ،كرلاكزة احلد يف الال عل
األىا
إ اإلسراؼ ،ثق حبد ُةل ا﵁ تعا عليهل ،ككفرألل به ،ابالداءن بقبله تعا علم لساف صاحل﴿ :أىتػيالٍػىريكب ىف ًيف ىثا ىأل ي
ًً
ٌن﴾(ُ )3لما كا ت حاذلل ثه اإلعرا عه عبادة ا﵁ تعا  ،كا ذماس بادللذات احلسية ،كا طمئ اف بالبيبت ا﵀ص ة
آث ى
سببان لالوذيبهل صاحل عليه السالـ  ،أ زذلل ث زلة ثه ياه اخللبد كدكاـ ال عمةُ ،خاطبهل باسلبب زا سالفهاـ اإل وارم
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الالببيخي) ،كادلراد إ وار ظ هل أصالن ،كإظلا سلحم اإل وار علم ُعل الرتؾ إشارة إ أف تركهل علم تلك ال عل يوبف
أصالن ،كتذكًنان ذلل ُنالمية ادلبت كثفارقة الد يا كثلذالاُ ،واف إ وار الرتؾ الذم يساللزـ إ وار الاه أبلغ دلا ُيه ثه
ا سالد ؿ بباقق احلاؿ علم حالمية ا طباء كالزكاؿ ،كثفارقة احلياة الد يا  ،كُيه تعليل دلا تقدثه ثه اإل وار  ،كحث علم
العمل ساليفاء تلك ال عل ،باف يشوركا ا﵁ تعا عليها( .)4كيف اإلااـ با سل ادلبصبؿ كاإلشارة إليه ثق الال بيه يف الالعبًن بػ
زُيما أله ا) تفخيل لاللك ال عل كإلفات إ عامالها اليت غلب علم ادلال عل اا أف ي دم شورألا .كزآث ٌن) حاؿ ثبي ة
لبعض ثا أٗنله اإلااـ ،كذلك ت بيه علم عمة عايمة يدؿ عليها أسل اإلشارة هنا يشار إليها كألي عمة ا ثه اليت

ألي ثه أعال ال عل ك يالذكؽ طعل ال عل ا مرل إ ااُ ،ةالن عما يف الالعبًن ثه اإلغلاز البديق بالقصر(.)5
كدلا أيقظ فبسهل ثه س ة الذفلة ،كألفالهل إ عايل ثا ألل عليه ثه ال عمة شرع يف بيػاف ذلػك يف قبلػه تعػا :
ً
و
ً
َّات كعي و
ةيل كتىػٍ ًحاليب ىف ًثػه ا ٍجلًب ً
ٌن﴾( ،)6علػم سػبيل زالالفسػًن بعػد اإلاػاـ)،
بف ىكيزير و
ػاؿ بػيييبتنػا ُىػا ًرأل ى
ى ى
﴿ًيف ى ى يي
كع ىكىطلٍ ول طىلٍ يع ىها ىأل ه ى
ليوػػبف ذلػػك أكقػػق يف فبسػػهل ،كأ فػػق يف تػػذكًنألل .كعطػػا زطلػػل) علػػم ز ػػات) ثػػه زعطػػا اخلػػا

علػػم العػػاـ) للال بيػػه

علم ثا ُيه ثه ُةل مصبصية يسالح عليها اإلُراد ،كألي عايل ال عمة للمال عل به( .)7كأُاد اإلُراد أيةػان الال صػي

علػم

كصفه بػ زألةيل) أم :ادلالوسر ثه لي ه كرطبباله ،حػ تػ ق ّنػ ا يػدم ،أك بركػبب بعةػه علػم بعػض ،علػم أف زُعيػل)
ّنعىن زثفعبؿ)ُ ،يوبف الالعبًن اريان علم سبيل زا سالعارة الالصرػلية) ،كذلك ثه قبذلل :اثرأة ألةيل الوشىل ،للد لة علم
بدتػػه( ، )8حيػػث شػػبه الطلػػق للطاُالػػه كرمصػػه ،كت قصػػه ال ػرتاكل بعةػػه علػػم بعػػض ،بوشػػىل ادل ػرأة الػػدقي الةػػاثر ،كاجلػػاثق

بي هما ألب الدقة كالةمبر ال ات عه اللطاُة كاللٌن .كقيل :إف ألةيل ّنعىن ادلوال ز الذم قد ضمه بدمبؿ بعةه يف بعض،
علم أف زُعيل) ّنعىن زُاعل) ،كبذلك توبف زا سالعارة ثو يةن) لالصبير تدامله ببعةه لشدة رطببالػه كإي اعػهُ ،وػاف بعةػه

قد ألةل بعةان لفرط تواتفه ،كشدة تشابوه(.)9

ً
ً ً
اجلًب ً
ٌن﴾( ،)10دكف ثراعػاة
ػاؿ بػيييبتنػا ُىػا ًرأل ى
كيف العدكؿ عه ا كالفاء با سػل إ الفعػل ادلةػارع يف ﴿ ىكتىػٍحاليػب ىف ث ىػه ٍ ى

س ػ العطػػا بػػاف يقػػاؿ :كبيػػبت ،اسالحةػػار حلػػالالهل يف ضل ػالهل بيبت ػان ثػػه اجلبػػاؿ( ،)11دلػػا يف تلػػك احلػػاؿ ثػػه إظهػػار القػػبة
كالعامػػة ُيمػػا يالخػػذ رثػزان لػػذلك ،كللد لػػة علػػم إرادة اخللػػبد يف احلذاقػػة بصػ عها يف تلػػك ا ػراـ العايمػػة ثػػه اجلبػػاؿ ف
إبداء ثااألر العامة كال شاط كالقبة يف العمراف أظهر ثه إرادته يف الزركع كاجل اف ،كأف ْناكز احلػد ُيهػا عػه اإليػباء كالعػي
غًن ثسبغ ّنصلحة ثشركعة ،لذلك عدؿ إ الفعل ادلةارع لالصبير حاذلل يف ذلك الفعل غًن ادلسبغُ ،بٌن حػاذلل كعلقهػا
بذلك الفعل ككصفها بػزُارألٌن) أم :حاذقٌن ،سلالربيه دلباضق ضلالها ،كالفراألة ألي الوي كال شاط(. )12
ً
ىطيعػ ً
ػبف﴾( )13تفريػػق علػػم إ وػػار ثػػا ألػػل عليػػه ثػػه ال عػػيل ،الػػذم تسػػبب ع ػػه توػرار
كقبلػػه تعػػا ُ﴿ :ىػػاتَّػ يقبا اللَّػػهى ىكأ ي
ا ثر بالالقبل ،كبطاعة صحه ذلل بعبادة ا﵁ تعا  ،كُيه أيةان لديد كٔنبيا ثه زكاؿ تلك ال عل احلسية ك ال فسية ،دلا يف

الب ية ا سالفهاثية اخلار ة لإل وار كالالببيخ ثػه إثػارة اسػالدعاء ال قػيض لوثػه كال عمػة كألػب اخلػبؼ ثػه زكاذلمػا( .)14كٗنلػة:
ً
ً
ٌن﴾( )15تاكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالعطا عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ثة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبف ا ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
﴿ ىكى تيط ييعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبا أ ٍىث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػر الٍ يم ٍس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرُ ى
بطاعال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ف ا ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيء يقالة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ال ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػ ػػه ضػ ػ ػ ػ ػ ػػد ُ ،و ػ ػ ػ ػ ػػرر ال ف ػ ػ ػ ػ ػػي زي ػ ػ ػ ػ ػػادةن يف الالاكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
طاعاله ،كيف اإلحلاح عليهل كإبداء إمالصه ذلل بول ثا يسالدعيه الالةاد الذم حققه زطباؽ السلب) بٌن زكأطيعبف) كزك
ً
ً
ٌن رلػاز يف ال سػبة اإليقاعيػة ف
تطيعبا) ثه ادلعاين كالد ت ادلرتتبة علػم ادلالةػاديه .كيف الالعبػًن ب ػ ىكى تيط ييعػبا أ ٍىث ىػر الٍ يم ٍسػ ًرُ ى
الطاعػػة تقػػق علػػم أثػػر ادلسػػرٌُن ،كإظلػػا علػػيهل ،كالالقػػدير :ك تطيع ػبا ادلسػػرٌُن بسػػبب أث ػرألل ،كذلػػك علػػم سػػبيل زا ػػاز
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العقل ػػي) لعالق ػػة الس ػػببية ،ثبالذ ػػة يف ال ه ػػي ،كاحل ػػث عل ػػم اإلق ػػالع ع ػػه الطاع ػػة العمي ػػاء للمسػ ػرٌُن يف ض ػػالذلل كُس ػػادألل

كإُسا دألل ،كال سبة اإليقاعية ألي إيقاع الفعل ادلالعدم علم غًن ثا حقه أف يقق عليه لعالقة بي هما ثق قري ػة( ،)16كغلػبز اف
توبف اإلطاعة ثسالعارة لالثال اؿ ،زاسالعارةن تصرػليةن تبعيةن) ،دلا بي هما ثػه الشػبه يف اإلُةػاء إ ُعػل ثػا أثػركا بػه ،أك زرلػازان
ثرسالن) ع ه لعالقة اللزكثية(. )17
َّ ً
ً
صػ ػػلً يحب ىف﴾( )18اسػ ػالئ اؼ لبيػ ػػاف صػ ػفالهل الػ ػػيت دأبػ ػبا عليهػ ػػا،
يه يػي ٍفسػ ػ يػدك ىف ًيف اٍ ٍىر ً ىكى يي ٍ
كقبل ػػه تعػ ػػا ﴿ :الػ ػػذ ى
كاسػالحقبا اػػا عػالهل بادلسػػرٌُن ،كالالعريػا با سػػل ادلبصػػبؿ للالفايػػق علػػيهل كالالسػجيل بصػػفة اإلُسػػاد يف ا ر  ،ثػػق د لػػة
صللحُ ُو ا عليهػػا تاكيػػد لبقػػبع الشػػيء ب فػػي
ادلةػػارع علػػم الػػدأب كا س ػالمرار علػػم تلػػك الصػػفة الشػ يعة ،كعطػػا ٗنلػػة اَل يُ ْ
()19
و
ػالح ثػ هل  ،كيف
ضد  ،كإلُادة أف ُسادألل يشببه صالحُ ،الالعبًن ار علم سبيل زا حرتاس) ثػه تبقػق حصػبؿ ص ن
العطا والة بالغية أمرل ،كألي أف ا سلبب القرآين عدؿ ُيه عه الفصل الذم يقالةيه كمػاؿ ا تصػاؿ بػٌن اجلملالػٌن إ

البصػل ليةػيا ثعػىن آمػػر ،كألػب تعديػد ػرائمهل كثسػاكئ أمالقهػل ،دلػا تفيػػد زالػباك) ثػه ادلذػػايرة(ُ ،)20ةػالن عمػا حققػػه
الالعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًن بالل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك اجلمل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ا﵀سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديعي ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزالطباؽ ادلع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبم) ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٌن زيفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكف)
كز يصػػلحبف) ،ثػػق ثراعػػاة حسػػه الالػػذييل ،كت اسػ الف اصػػلة القرآ يػػة لالحقيػ ا سػػجاـ الصػػبيت ثػػق عمػػبـ الػ القػػرآين
ادلعجز.
ُذكر ا﵁ سبحا ه كتعا باب قبـ صاحل عليه السالـ بعدثا أ وػر علػيهل ظػ هل اخللػبد يف عػيل الػد يا ،كبعػد
َّ ً
يه يػي ٍف ًس يػدك ىف
تورار ا ثر بالقبل ا﵁ تعا كطاعاله يف دعبته كتاكيػد ذلػك بػال هي عػه طاعػة أثػر ادلسػرٌُن ،قػاؿ تعػا ﴿ :الػذ ى
ت بًآيػ وػة إً ٍف يكٍػػت ًثػػه َّ ً ً
ً
ً
ًيف اٍ ىر ً كى يصػػلًحب ىف قىػػاليبا إًَّظل ػىا أىٍػ ً
ػح ًريه ثػػا أىٍػ ى ً
ٌن﴾(،)21
الصػػادق ى
ى
ػت إَّ بى ىشػ هػر ث ٍػليىػػا ُىػاٍ ى
ػت ثػ ىػه الٍ يم ىسػ َّ ى ى
ٍ ى يٍ ي
ى ى
حواية جلباب قبثه علم سبيل ا سالئ اؼ البياين ،ف الػ ف تالشػبؼ دلعرُػة ػباال بعػد اإل وػار علػيهل اخللػبد يف الػد يا،
كا ثػػر بالقػػبل ا﵁ تعػػا كطاعػػة بيػػهُ ،جػػاء اجل ػباب علػػم عو ػ ثػػا يالب ػػب علػػيهل ،ثع ػربان عػػه ثػػدل ٕنػػاديهل يف غػػيهل،
كاسػالخفاُهل بػدعبة بػػيهل ،إُنَّمل َانْل ا ُ
يْ الػػذيه سػحركا سػحران ثالمو ػان أذألػب عقػػبذلل ،أم :أ ػت ثسػػحبر
ِ َّ
ا
لو ُ ا
لم َل الْ سَ ُْم ا
كما تزعل أ ك رسبؿ ثه ا﵁ ،كأف ثا يصدر ع ك لي كحيان بل ألب ثه تاثًن السحر عليك ح بلغ بك حد اجل بف ُيما
تقػػبؿ ،كأكػػدكا ذلػػك بالالةػػعيا ثبالذػػة يف زيػػادة ادلعػػىن ،كباسػػلبب القصػػر بػػزإظلا) مالُػان دلقالةػػم الاػػاألر ب زالػػه ث زلػػة العػػاي
بالشػػيء غػػًن ادل وػػر لػػه  ،علػػم سػػبيل زالقصػػر اإلضػػايف) بقصػػر ادلبصػػبؼ علػػم الصػػفة ،كألػػب ثػػه قصػػر القلػػب( .)22أك أهنػػل
ػحر) كألػػي الرئػػة ،أم :إ ػػك بشػػر ث ل ػػا ُػػال
أرادكا ب ػ زثػػه ادلسػػحريه) الػػذيه يعللػػبف بالطعػػاـ كالشػرابُ ،هػػب ثػػامبذ ثػػه َّ
زالسػ ٍ

يصىل أف توبف رسب ن إلي ا(.)23

كدلا تةمه قبله تعا علم لساهنل :إُنَّم َانْ ا ُ
لم إََُّل
يْ توذيبهل إيا لبشرياله ػاءت ٗنلػة :اَل َانْ ا
ا
ِ َّو ُ ا
م َ اْ سَ ُْم ا
شل م َُ ْلحُاال علػم سػػبيل الفصػػل لالاكيػػد ثةػػمبف اجلملػة السػػابقة ،لػػزعمهل أف الرسػػبؿ يوػبف إ سللبقػان مارقػان للعػػادة كػػاف
با ا
يوبف ثلوانُ ،بقعت اجلملة ثبقق البدؿ ثه ا ك إلرادة الالاكيد الالعديد ،كألذا ألب سر الفصل بٌن اجلملالػٌن ،ثػق ثػا يف
()24
ش م َُْلحُاا بال في با سال اء
م إََُّل با ا
اَلية ثه الو اية الالعريةية بصاحل  .كالالعبًن باسلبب القصر يف اجلملة ادل كدة اَ َانْ ا
مػػركج علػػم ثقالةػػم الاػػاألر ف القصػػر اػػذا ا سػػلبب يسػالعمله ُيمػػا ي وػػر ادلخاطػػب ،كػلالػػاج إ تاكيػػدُ ،ػػا زلبا صػػاحلان
ث زلػػة اجلاألػػل أك ادل وػػر لبش ػرياله .كيف ألػػذا الاللػػبف يف الالعبػػًن باسػػاليب القصػػر ،كاس ػالعماؿ كػ وػل ث همػػا علػػم مػػالؼ ثقالةػػم
الااألر تالجلم بالغة الػ ال القػرآين ادلعجػز يف الوشػا عػه زيػغ إدعػاءات القػبـ ،كمػبرألل كإُالسػهل عػه ا﵀ا جػة بالػدليل
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ادلق ق لالوذيبهل بيهل صلم ا﵁ عليه كسللُ ،الالعبًن بػ زإظلا) ُيما ػلالمل الشك كػلالاج إ تاكيد ،كبػ زثا) كزإ ) ُيمػا ألػب
ثقطػػبع بػػه ،ؽل ػػل ا عواس ػان دلػػبقفهل ادل هػػزـ أثػػاـ صػػدؽ الػػدعبة كإعماذلػػا يف فبسػػهل ،كألػػل ػلػػاكلبف الالاػػاألر ّنبقػػا ادلالػػيقه
مالُان دلا ألب يف قرارة فبسهل .كشلا ي كد ألذا ادلبقا ادلالااألر اسالبعادألل ٓنق طلبهل الذم ساقب علم سبيل الالفريق علػم
ثا تقػدـ ثػه إ وػار كػبف صػاحل رسػب ن ثػه ا﵁ تعػا  ،كمػا يف قبلػه تعػا  :إ ُِنَّمل َانْ ا ُ
يْ ُ ،عػربكا عػه اشػرتاط
ِ َّ
ا
لو ُ ا
لم َ الْ سَ ُْم ا
صدقه با داة زإ ٍف) الذالب يف اسالعماذلا ضػعا ٓنقػ الشػرط بعػدألا كاسػالبعاد كركد  ،كزادكا ذلػك ا سػالبعاد بػاف يوػبف ثػه
الراسخٌن يف الصدؽ ،العريقٌن ُيه(.)25
اؿ أل ًذ ً ىاقىةه ىذلا ًشرب كلى يول ًشرب يػبوـ ثعلي و
ػبـ﴾( )26اسػالئ اؼ لبيػاف ػباب صػاحل عليػه السػالـ
ى ٍ ه ى ٍ ٍ ي ىٍ ى ٍ
كقبله تعا ﴿ :قى ى ى
علػػم طريقػػة ا﵀ػػاكرات ،كالالعبػػًن القػػرآين يػ ذف بسػػرعة ادلبػػادرة كادلباغالػػة يف اجلػباب ،دلػػا يطبيػػه ثػػه الوػػالـ ا﵀ػػذكؼ ث اسػػبة دلػػا

يقالةيه ثبقا اإلسراع ب ظهار ادلعجزة علم تقدير :زقاؿ آيت اا ،قالبا :ثػا ألػيق قػاؿ :ألػذ اقػة ا﵁)( ، )27كاإلشػارة إليهػا
باداة القرب زألذ ) لإليذاف بسرعة إمرا ها كسهبلاله ،كٕنييزان سالحةارألا يف الذأله ،كتقريران ذلا كٔنصيصان ،لالحقي ادلعجزة

اا(. )28

ُُ
ُ
﴿كى
كدلا تةمه الالعبًن بػ اهذه نا قاةم َ ااه ش ْ م
ب ثػا تقػدير ُ :خػذكا شػربول كاتركػبا ذلػا شػراا ،عطػا عليػه قبلػه :ى
ً و
اب يىػ ٍػبوـ ىع ًاػػي ول﴾( ،)29لإلس ػراع بالح ػذيرألل ثػػه ثذبػػة قاللهػػاُ ،يحػػل علػػيهل عػػذاب يػػبـ عاػػيل
ٕنىى ُّس ػبىألا ب يسػػبء ُىػيىاٍ يم ػ ىذ يك ٍل ىع ػ ىذ ي
ثباغ ػػت كم ػػا ت ػ ذف ب ػػذلك ُ ػػاء الالعقي ػػب( .)30ككص ػػا الي ػػبـ ب ػػالعايل زرل ػػاز ثرس ػػل) لعالق ػػة زثا ي ػػة( ، )31إذ ادل ػراد كص ػػا
العذابُ ،ػػزعال اليػبـ حللػبؿ العػذاب ُيػه ،ككصػا اليػبـ أبلػغ ثػه كصػا العػذاب ف البقػت إذا عاػل بسػببه كػاف ثبقعػه
()32
ً
ًً
ٌن﴾(،)33
اب إً َّف ًيف ذىل ػ ى
ػك ىَليى ػةن ىكىث ػػا ىك ػػا ىف أى ٍك ى ػ يػريأل ٍل يثػ ػ ٍ ث ى
ث ػػه العا ػػل أش ػػد)  .أم ػػرب ب ػػه تع ػػا يف قبل ػػهُ﴿ :ىا ى
ىمػ ػ ىذ يأل يل الٍ ىع ػ ىذ ي
()34
كالالعقيب كاإلٗناؿ بذكر العذاب دكف ا كالفاء بالبصا إشارة إ عال العذاب ،كإيػذاف بالسػرعة كالالعجيػل يف ا مػذ

.

كيف الالعبًن بػ فالياأْخ اذ ُك ْم عه حلبؿ العذاب ال زاسالعارة ثو ية) تشخيصية ،حيث شبه العذاب باإل ساف الذم

ؽلاللك اإلرادة كالقصد يف الالصرؼُ ،حذُه كأبقم إحدل لبازثه كألي اإلرادة ،لالصبير شدة أمذ العذاب ذلل كٕنو ه ث هل
ً
ًً
ٌن
اب إً َّف ًيف ىذل ى
ك ىَليىةن ىكىثا ىكا ىف أى ٍك ىػيريأل ٍل يث ٍ ث ى
كإيالثهل ،ككا ه ات عه ح كغيظ عليهل .كقبله تعا ُ﴿ :ىا ى
ىم ىذ يأل يل الٍ ىع ىذ ي
ك ىذلب الٍع ًزيز َّ ً
يل﴾( ،)35اسالئ اؼ بياين لرتديد اإلشارة إ ثباطه العرب يف قص سبرة الشعراء ،كُيه دليل علم
ىكإً َّف ىربَّ ى يى ى ي
الرح ي
صدؽ ا بياء كادلرسلٌن يف دعبلل إ عبادة ا﵁ ُ ه تعا زعزيز) ؼلرج عه قبةاله كإرادته شيء ،كزرحيل) ي يهلك
قبثان ح يبعث إليهل رسب ن ،كيف تورير ألذا اخلالاـ أعال تسلية لل ا صلم ا﵁ عليه كسلل كأعال عربة للمشركٌن لالرتداع
عه توذيب ال ا ا ثٌن .كيف في اإلؽلاف عه أك رألل يف ألذا ادلقاـ إؽلاء إ ا ه لب آثه أك رألل دلا أمذكا بالعذاب ،كأف

قريشان إظلا عصمبا ثه ث له بربكة ثه آثه ث هل(. )36
قاؿ تعا ﴿ :كلى ىق ٍد أىرسلٍ ا إً ى ىٖنيبد أىماألل ً
اف ىؼلٍالى ً
احلا أ ًىف ٍاعب يدكا اللَّه ُىًذىا ألل ُى ًري ىق ً
ص يمب ىف﴾(ُ ،)37اسالهالؾ
ى ٍىى
ى
ى ى يٍ ى
ي
ص ن
يٍ
ادلشهد بالالاكيد بالالـ ادلبطئة للقسل ،كزقد) الالحقيقية لالألالماـ ّنا يالةم ه اخلرب ثه زلل العربة ،كقد يوبف ألذا الالاكيد
ثب يان علم مالؼ ثقالةم الااألر ب زاؿ ادلخاطبٌن ث زلة ثه ياه أك يرتدد يف تصدي ثا تةم ه اخلرب ثه توذيب ٖنبد
أماألل صاحلان ،كاسالخفاُهل ببعيد رال علم لسا ه ،كحلبؿ العذاب ال ل ذلك ف حاذلل يف عدـ العاة ّنا رل
للمماثلٌن حلاذلل ثه ا ثبر العجيبة اليت ْنعل ادلخاطبٌن كمه ي ور كقبع ث له ال( ،)38كذلك دلا يف تلك القصة ثه
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ا ثبر الداعية للالعجيب ثه حاذلل ،كقدـ اجلار كا ركر علم ادلفعبؿ يف إَُاى ثا ُم اد َا اخ ُه ْم ف ثا حل بالقبـ أألل ذكران يف
ص َُ ًو إذ ٗنق إ
ألذا ادلقاـ ثه زلل الالسلية اليت ػلققها ذكر ادلفعبؿ به ،كثه دكاعي الالعجيب ثه حاذلل الالعبًن َا اخ ُه ْم ا
حسه الفعل ،حسه ا سل كقرب ال سب ،مث زاد يف الالعجيب ّنا أشارت إليه ُاء الالعقيب كزإذا) الفجائيةُ ،قاؿ تعا :
فاُإ اذس ُه ْم ثعجبان ثه حاذلل ّنبادرلل إ ا ُرتاؽ ّنا ألب ثدعاة لال الماعُ ،اإلتياف ُنرؼ ادلفا اة زك اية) عه كبف
ا قساثهل غًن ثرضي لعدـ تبقعه كارتقابه ث هل ،كلذلك ي يالعر الالعبًن القرآين يف ألذا السياؽ إل وار كبف أك رألل
كاُريه – كما تقدـ يف سبرة الشعراء  -لإلشارة إ أف رلرد بقاء الوفر ُيهل سباء قل أك ك ر و
كاؼ يف قبىل ص يعهل،
كالالعجيب ثه حاذلل يف بقاء ُري ث هل علم ثلة الوفر(. )39
كدلا كاف ٔناصل الفريقٌن يف شاف صاحل عليه السالـ كدعبته ػاء بابػه علػم سػبيل ا سػالئ اؼ البيػاين ردان علػم

ثا تةم ه ٔناصمهل ثه زلػاكلالهل إُحاثػه بطلػب ػزكؿ العػذاب ،كلػذلك ػاء بابػه ثفصػب ن علػم طريقػة ا﵀ػاكرات ،كذلػك
ً
احلى ىسػى ًة لى ٍػبى تى ٍسػالىػ ٍذ ًفيرك ىف اللَّػهى لى ىعلَّ يو ٍػل تيػ ٍر ى٘نيػب ىف﴾( )40حوايػة جلبابػه عمػا
السيِّئى ًة قىػٍب ىل ٍ
يف قبله تعا ﴿ :قى ى
اؿ يىاقىػ ٍبًـ يى تى ٍسالىػ ٍع ًجليب ىف بً َّ
تةم ه ٔناصمهل( . )41كألذا ا سالئ اؼ ي بئ عه ُجبة يف أحداث القصة درؾ ثه مالذلا أف ُري ادلوػذبٌن قػد اسػالعجلبا
عذاب ا﵁ الذم أ ذرألل به صاحل ،بد ن ثه أف يطلببا ألدل ا﵁ تعا كر٘ناله ال – شاهنل يف ذلك شاف ثشركي قري ثػق
الرسبؿ الور ُ -اسالذىن السياؽ القرآين عه ذكر تلك الفجػبة اكالفػاءن ّنةػمبف ٗنلػة اإل وػار علػيهل باسػالعجاذلل العػذاب،

ُةالن عما ػلققه ثه اإلغلاز كالرتكيز علم ذكر ثا ؼلدـ غر القصة كألػدُها( )42لػذلك أقالصػر السػياؽ علػم ذكػر ثرا عػة
صػػاحل عليػػه السػػالـ قبثػػه يف شػػاف غػػركرألل باػ هل أف تػػامر العػػذاب أثػػارة علػػم كػػذب ثػػا تبعػػدألل بػػه كمػػا حوػػي عػ هل يف
ً
ثبضق آمر بقبله تعا ُ﴿ :ىػع ىقركا الَّاقىةى كعالػبا عه أىث ًر رِّاًل كقىاليبا ياصالًىل ائٍالًىا ًّنىا تىعً يػد ىا إً ٍف يكٍ ً
ٌن﴾( )43ف
ػت ث ىػه الٍ يم ٍر ىسػل ى
ى
ى ىى ٍ ى ٍ ٍ ى ٍ ى ى ى ي
ىي
الذػػر يف ألػػذا السػػياؽ ألػػب ثبعاػػة قػري يف اسػالعجاذلل العػػذاب كمػػا حوػػا تعػػا يف ﴿ :ىكإً ٍذ قىػػاليبا اللَّ يهػ َّػل إً ٍف ىكػػا ىف ىألػ ىذا يألػ ىػب
احل َّ ًثه ًعٍ ًد ىؾ ُىػاىث ًطر علىيػىػا ًحج ً
السػم ًاء أى ًك ائٍالًىػا بًعػ ىذ و
اب أىلًػي ول﴾( ،)44كضػرب العػربة ذلػل ُنػاؿ ٖنػبد ادلسػاكم حلػاذلل،
ٍ ٍ ىٍ
ى
ٍى ٍ
ػارةن ث ىػه َّ ى
ىى
ليعلم ػبا أف عاقبػػة ذلػػك شلاثلػػة لعاقبػػة ٖنػػبد لالماثػػل احلػػالٌن ،كبػػذلك ػلق ػ القص ػ القػػرآين ألدُػػه ال ػرئي ُيمػػا يعرضػػه ثػػه

احللقات كادلشاألد(. )45
الحٌه بالذكًنألل با ه حري علم صحهل
كاسالهالؿ اجلباب باسلبب ال داء يف زيا قبـ) لالسالعطاؼ كال ى
()46
كألدايالهل ،كلالموٌن إ وار عليهل اسالعجاذلل بالسيئة قبل احلس ة ،أم :يا أب اء قرابيت كثه ُيهل كفاية للقياـ بادلصاحل
إلثارة ثا يربطهل به ثه أكاصر القرابة ،كإشعارألل بصدؽ اللهفة إ أتباعه كا مذ ب صيحالهُ ،ةالن عه في الالهمة ليومل
()47
ْو َّق علم سبيل
تلقي الوالـ بالقببؿ  ،كبعد ليئة ال فبس كاسالعطاؼ القلبب يايت يف قبله :سَحَّ ُه َّم إُ ْ اك ا اه اذس ُه ا سَ ا

زا سالفهاـ ا ازم لإل وار كالالببيخ) علم أمذألل َنا ب العذاب دكف الر٘نة ،كظاألر ا سالفهاـ أ ه عه علة ا سالعجاؿ،
كألب يف احلقيقة عه ادلعلبؿ ك اية عه ا الفاء ثا حقه أف يوبف سببان سالعجاذلل العذابُ ،اإل وار ثالب ه إ ا سالعجاؿ
لعلاله ،كزالباء) يف زبالسيئة) لالاكيد لصبقهل بال سيئة ،كادلراد اا العذاب قبل الر٘نة ،كألب ثا يسالب ب اإل وار ،كادلراد
إ وار علهل تامًن العذاب أثارة علم كذب البعيد به ،كأف ا ك ال أف غلعلبا اثالداد السالثة أثارة علم إثهاؿ ا﵁
تعا ذلل ُيالقبا حلبؿ العذاب ،أم :ي تبقبف علم الالوذيب ث الاريه حلبؿ العذاب ،ككاف ا در بول أف تبادركا إ
الالصدي ث الاريه عدـ حلبؿ العذاب بادلرة(. )48
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كقد يراد بػ زالسيئة) احلالة السيئة يف ادلعاثلة كألي الالوذيب ،كبػ زاحلس ة) ضد ذلكُ ،يوبف اإل وار ثالب هان
إ ثبادرلل بامذ طرؼ الالوذيب إذ أعرضبا عه الالدبر يف د ئل صدقه ،أم :إف ك الل ثرتدديه يف أثرم ُ ف اُرتا
الصدؽ كا الاار العاقبة ادلرتتبة عليه أك ثه اُرتاضول الوذب ،كألذا ثه أساليب احلجاج الرُيعة يف احلبار القصصي
القرآين ،إل زاؿ اخلصل إ زلل ال ار بد ن عه اإلعرا  ،كلذلك ٗنق بٌن ادلالةاديه با﵀سه البديعي يف زالطباؽ) بٌن
زالسيئة) كزاحلس ة) ،للالبصر ُنقيقة ا ثريه .كيف كال ا حالمالٌن يوبف اجلباب اريان علم طريقة زا سلبب احلويل) َنعل

يقي هل بوذبه زلمب ن علم ترددألل بٌن صدقه ككذبه( .)49كيف الوالـ أيةان تعريض بذبائهل كتعاثيهل عه ٓنرم الصباب،

كالالماس ادلصاحل ثق اتةاح ا ثر ك الئه ،ثا أضطر صاحلان  إ ال زكؿ ثعهل إ ثا ألب ثه بديهيات ا ثبر ،كإشعاران
ذلل باهنل ي يعملبا عقبذلل يف ألذا ا سالعجاؿ ،كأف احلومة تقالةي اإلقالع عه ادلعصية ب عالف الالببة ال صبح ،الرتدد

كتقد اُرتا عدـ إ زاؿ العذاب علم اُرتا اسالحصاؿ الر٘نة ،مث أبدل ذلل ث الهم احلر يف زلاكلة أمًنة الشاذلل ثه
العذاب يف قبله تعا علم لسا هَ :ا ْ اَل تا ِْتالغْ ُف ُو ا سَحَّها  ،حةان ذلل علم درء السيئة بالالببة كا سالذفار ،كأ اط ذلك
باسلبب الرت ي كعدـ اجلزـ ٔنبيفان ذلل كح ان علم اإلسراع بادلبادرة ،ثق ثا يف الالحةيض بػ زلب ) ثه اسالمرار الال بيه علم

مطئهل كالالا يب علم اسالعجاؿ العقببة ،كالالجهيل ذلل علم ألذا ا عالقاد(.)50
كادلفا اة الوربل ثه قبـ صاحل عليه السالـ تايت عقب ألذا ا سالعطاؼ كادلالي ة ،كزلاكلة بث ا ثل بقببؿ
الالببة قبل حلبؿ ثا اسالعجلبا به ثه العذاب ثه صاحل عليه السالـُ ،ما كاف ث هل إ اإلصرار علم الوفر كالع ادُ ،ةالن
اؿ طىائًيريك ٍل ًعٍ ىد اللَّ ًه بى ٍل أىٍػالي ٍل قىػ ٍبهـ
ك قى ى
ك ىكًّنى ٍه ىث ىع ى
عه الالشاؤـ به كبادل ث ٌن ثه قبثه ،كذلك يف حواية قبذلل﴿ :قىاليبا اطَّيَّػ ٍرىا بً ى

تيػ ٍفالىػيب ىف﴾( ، )51أم :تشاءث ا بك كّنه ثعك ثه أتباع ا ،كز ر ا الطًن با ا سيصيب ا بك كال ادلوارة كادلصائب( .)52كإدغاـ

تاء ا ُالعاؿ يف زاطًن ا) يعرب عه شدة تشاؤثهل ،أثا يف سياؽ سبرة زي ) ُقد كرد الفعل علم ا صل يف قبله تعا :
﴿قىاليبا إًَّا تىطىيَّػرىا بً يول لىئًه ىي تىػٍالػهبا لى ػر يٗنَّ يول كلىيم َّسَّ يول ًثَّا ع ىذ ً
يل﴾( ،)53كذلك ف تطًن ٖنبد أشد ثه تطًن
ى ه
ٍ ٍ ٍ ى ي ىٍ ى ٍ ى ى ى ٍ
ٍ
اب أىل ه
أصحاب القرية الذيه ألددكا ادلرسلٌن بالر ل كالعذاب ا ليل ف ٖنبد قد أقسمبا كتعاألدكا علم قالل صاحل عليه السالـ
كأألله ،كثعىن ذلك أف الالطًن ع دألل قد بلغ در ة أكرب شلا يف سبرة ي ُ ،جاء السياؽ ّنا ُيه زيادة ثبالذة(ُ .)54الالعبًن
القرآين يعىن ببالغة ادلفردة يف دقة اماليارألا ،كإيفاء د لالها ،ع اياله ببالغة اجلملة ،ح تايت اللفاة ثلقيةن باالذلا علم ال
ّنا يزيد ركعة ك ال ن ،كّنا غلعلها شاألدان علم اإلعجاز البالغي ،هنا تال اكؿ سائر صبر ادلعىن كمصائصه ،ك تقا ع د
العمبثيات ،كٕنالاز عه سائر ثرادُالا بالطاب أمت ثه ادلعىن ادلراد ،ك يقبـ غًنألا ثقاثها ،ك يذين غ اءألا .
كدلا ذق ث هل صاحل عليه السالـ ثا ذق رد عليهل َن لفاهل :قال ْ مم تُل ْفتالاُ ا  ،علم سبيل زا سالعارة
الالصرػلية) ثشاكلة لقبذلل ،كسلاطبة ذلل ّنا يفهمبف إل صالح اعالقادألل هنل سببا اخلًن كالشر إ الطائر ُاسالعًن دلا كاف
سببهما ثه قدر ا﵁ كقسماله ،أك ثه عمل العبد الذم ألب سبب الر٘نة كال قمة أك أ ه يريد :إف عملول ثوالبب ع د ا﵁

ُم ه ثا زؿ بول عقببة لول كُال ة ،تُل ْفتالاُ ا أمٔ :نالربكف ،أك يفال ول الشيطاف ببسبساله إليول الطًنة( .)55كتقد ادلس د
إليه ا ذي زأ الل) علم اخلرب الفعلي إلُادة احلصر كتقبية احلول با الفاء الش ـ بسببه كبسبب ثه آثه ثعه ،كالالعبًن عه
اُالالاهنل بادلةارع يفيد الالجدد كا سالمرار يف ا ُالالاف كا مالبار .كاللطيفة البالغية ا مرل يف ال ال ادلعجز تالجلم بػ
زا لالفات الةمائرم) ثه الذائب إ ادلخاطب ،إذ عدؿ عه :يفال بف إ تفال بف ،تر يحان جلا ب اخلطاب علم الذيبة
أدؿ علم ادلعىن ادلراد ،كأشد كقعان يف ال فبس(. )56
ه ٌ
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و ً
ً ًً
صلً يحب ىف﴾( )57ا القاؿ ثه ثقاـ اجلداؿ
﴿كىكا ىف ًيف الٍ ىمديىة ت ٍس ىعةي ىرٍألحم يػي ٍفس يدك ىف ًيف اٍ ٍىر ً ىكى يي ٍ
كقبله تعا  :ى
باحلبار إ ثقاـ اإلمبار عه حاؿ الواُريه كثبقفهل إزاء بيهل ،كلذلك اء الوالـ علم سبيل الفصل .كالرألحم :اجلماعة
ثه ال اس ضلب العشرة ،ير عبف إ أب كاحد ،كإظلا از إضاُة زتسعة) إليه

ه – كإف كاف ٗناعة -لفاه ثفرد(،)58

كالالعبًن به يفهل ثعىن العامة كالشدة كا الماع( . )59كقيل :إف ثع ا تسعة ر اؿ ،ثقابلة لآليات الالسق اليت أظهرألا ا﵁
تعا علم يد ثبسم ُ ،)60( امرب تعا با ه كاف يف زاحلجر) ثدي ة صاحل عليه السالـ تسعة أ ف يفسدكف يف ا ر
ك يصلحبف ،ككاف إُسادألل بالوفر كادلعصية ،كإظلا مصهل ثه دكف الواُريه يف عمبـ ا ر

ال اقة ،كالالآثر علم قالل صاحل عليه السالـ (. )61

هنل سعبا ٗنيعان يف عقر

صحُ ُو ا  ،ثق إثواف
كال والة البالغية يف ألذ اَلية تومه يف بالغة العطا بػ زالباك) يف قبله تعا  :اواَل يُ ْ
الفصل علم أ ٌف اجلملة بعدألا تاكيد دلا قبلها دلا بٌن ادلع يٌن ثه كماؿ ا تصاؿُ ،اُاد البصل ثعىن إضاُيان كألب ٕنخةهل
لإلُساد البحت الذم يشببه صالحُ ،هل ليسبا كباقي ادلفسديه الذيه قد ي در ث هل بعض الصالح ،كأهنل كا با
يُل ْف ُِ ُدو ا فُي ْسْل ْار ُ
ض ُلل يقالصر إُسادألل علم ادلدي ة ،زياد نة يف الالش يق عليهل( . )62كبذلك قطق العطا كل ر اء يف
إصالح أثرألل كٓنسٌن حاذلل ،ثق د لة ادلةارع علم اسالمرارألل كإصرارألل علم الفساد كاإلُسادُ ،جاءت ٗنلة ﭽ ﮅ

ﮆﭼ علم سبيل زا حرتاس) ،أك ثا يسمم بػ زالالماـ أك الالميل)(. )63
اذبا بًاللَّ ًه لىيبػيِّالػَّه كأىأللىه يمثَّ لىىػ يقبلى َّه لًبلًيِّ ًه ثا ىش ًه ٍد ىا ثهلً ى ً ً
ص ًادقيب ىف﴾(،)64
كقبله تعا ﴿ :قىاليبا تىػ ىق ىي
ىٍ
ىى ي ى ٍ ي
ك أ ٍىألله ىكإًَّا لى ى
ى ى
اسالئ اؼ لبياف ثبقا أل ء الرألحم ثه صاحل كدعبته ،أمٓ :نالفبا با﵁ أيها القبـ ،كتعاألدكا علم قالل صاحل عليه السالـ
كأألله ،باإلغارة عليهل ليالن كقاللهل غدران ،مث قبؿ دله يطالب بدثه ،ثا شهد ا ألالؾ أألله ،اك ثواف ألالكهل دُعان
دلشاألدة ثهلك صاحل أك ثباشرة قالله بطري ا ك  ،كدلا كا ت الفجيعة ثه كليه االكه عليه السالـ أك ر ثه الفجيعة
االؾ أألله كأعال ،كاف يف السياؽ باإلس اد إ زالبيل) أمت إرشادان إ أف الالقدير :ك ثهلوه علم سبيل ا كالفاء(. )65
كالعطا بػ زمث) اليت تفيد الرتامي ،يوشا عه الالمهل يف اإل ابة عه الس اؿ عه قالله إف سئلبا ،دكف الالسرع بالقبؿ دُعان
للشبهة ،كي ل عه عدـ ثبا لل كثدل اسالخفاُهل بصاحل عليه السالـ كْنرئهل علم ارتواب ث ل ألذا الفعل الش يق
اص ُدقُ ا بػ زإف) كزالالـ) كاذية اجلملة،
كإعالف احلرب علم ا﵁ تعا بقالل بيه ،كزادكا يف دُق الشبهة بالالاكيد يفى إُنَّ َ ا
ثبالذة يف اإليهاـ كالاللبي .
()66
﴿كىث ىويركا ىثونٍرا ىكىث ىو ٍرىا ىثونٍرا ىكيأل ٍل ى يى ٍش يعيرك ىف﴾  ،سلربان عه عايل احالياذلل كتدبًن ُالوهل يف
قاؿ تعا  :ى
ادلور ،ثق ثا يفيد الال وًن ثه تعايل ثا بيٌالب
اخلفاء ُسما ثوران ،كأكد ذلك بادلفعبؿ ادلطل للد لة علم قبته يف
ثه ادلور كلبيله .كيف الالعبًن بػ زكثور ا ثوران) رلاز زثرسل عالقاله السببية) ،إذ عرب – سبحا ه – عه ثبادرته ب ألالكهل
قبل أف يالمو با ثه تبييت صاحل كأألله ،كتامًن اسالئصاذلل إ البقت الذم تآثركا ُيه علم القالل ،بفعل ادلاكر يف تا يل
ُعله إ كقت احلا ة ،ثق عدـ إشعار ثه ييفعل به ،كالالقدير :ثوركا ثوران مفيان زلول الالدبًن ،كثور ا ثوران زلول
الالبقيت ،ك ٌور ثور ل كعال تعايمان له كاتقا ان يف تبقياله كثفا اته ذلل ،او ُه ْم اَل يا ْش ُع ُو ا أف يد ا﵁ تعا تعمل يف
اخلفاء ،كيف ألذ اجلملة احلالية تاكيد سالعارة ادلور لالقدير ا سالئصاؿ كْنريد ذلا(. )67
ألبؿ ثا أعد ا﵁ تعا ذلل ثه ادلور ،زاد يف الالهبيل با ثر زُا ار) كعامه باإلشارة باداة ا سالفهاـ إ
كدلا ٌ
ُ
ُ
ف اك ا اَ ْك ه ْم َانَّ اد ََّ ْنا ُه ْم  ُ ،ف ذلك س ال ا يف أث اذلل ،مث يايت اجلباب عه ألذا
أ ه أألل ف يساؿ ع ه ُقاؿ :فا نظُْ اكيْ ا
ا سالفهاـ علم سبيل ا سالئ اؼَ :انَّ اد ََّ ْنا ُه ْم لالفسًن ثا تقدـ ثه اإلااـ ،زيادة يف الالهبيل كالالعايلُ ،ةالن عه تاكيد
اخلرب للال صي علم ٓنقي ثةمب ه علم هة الالموه كاإلحاطةُ ،ا ه تدثًن إذلي مارج عه الالصبر ،كعطا زقبثهل)
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عليهل دلباُقة اجلزاء للمجزم عليه ،هنل ثوركا بصاحل كأألله ُدثرألل ا﵁ تعا كقبثهل زأٗنعٌن) للالاكيد كزا حرتاس) ثه
أف يفلت ث هل سلرب ،ك ُرؽ يف ذلك بٌن ثقبل كثدبر ،كأثا ثورألل ُواف علم ا الهادألل يف إتقا ه ،كإحواـ شا ه قد
ٌبزكا ُيه سالثة كيل له يفرتكف عليه ا الفاء ثشاألدلل ثهلوهُ ،شالاف بٌن ادلوريه ،كأليهات دلا بٌن ا ثريه(. )68
كيف ألذا اإلألالؾ السريق ،كا مذ ادلريق ،كاللمحة اخلاطفة كألل يدبركف كؽلوركف ،ثا يشول ع صر ادلفا اة غًن
ادلالبقعة بادلباغالة احلاذة القاضية ،كألي ثفا اة ثقصبدة يف ألذا السياؽ الذم بيين علم ادلفا آت يف ثطلق ادلشهد حٌن
العمل زاءن كُاقا(.)69
دعاألل صاحل إ عبادة ا﵁ تعا  :س ْعبُ ُدوس سَحَّها  ،كثفا اته ّنا ي يالبققُ ،جاء العقاب ثه
ً
ك ىَليىةن لًىق ٍبوـ يػى ٍعلى يمب ىف﴾(ُ ،)70في اإلشارة باداة البعد زتلك) إبعاد ذلل بالذةب
ك بػيييبتػي يه ٍل ىما ًكيىةن ًّنىا ظىلى يمبا إً َّف ًيف ذىل ى
﴿ُىالًلٍ ى
علم أأللها  ،كاسالحةاران دلعلبـ غًن ثشاألد ف ٓنققه يقبـ ثقاـ حةبر  ،لالعالبار ّنا حلقهل ثه اذلبؿ كالرعب ،كالباء
يف زّنا ظلمبا) سببية ،أم :إف ذلك كاف بسبب ظلمهل ،كألب الشرؾ كالالوذيب ،ه ظلل ثه ا ب ا﵁ كاعالداء علم
حقه بالبحدا ية ،ككذلك ظلل رسبله بالوذيبه كألب الصادؽ ا ثٌنُ ،لما م عملهل ببصا الالل ثه بٌن أحباؿ عدة
يشالمل عليها كفرألل كالفساد ث الن ،كاف يف ذلك إشارة إ أف للالل أثران يف مراب بيبلل كبالدألل ،كإمالئها ثه أأللها،
كألذا ثه أسلبب زأمذ كل ثا ػلالمل ثه ثعاين الوالـ) يف القرآف الور  ،كت صي علم ذـ الالل كتقبيحه( ،)71كدلا كاف
ك علم سبيل ا سالئ اؼ
ُيما تقدـ ثه القصة أعال العرب ،كإٓناؼ للعقالء ثه البشر ،أتبعه تعا بقبله :إُ َّ فُي ذاَُ ا
لإلشارة كاإللفات إ ثا ُيه ثه اَلية العايمةُ ،الالاكيد بػ زإف) كتقد اجلار كا ركر ،كت وًن زآية) للالعايل كا ألالماـ كيف
كبف ذلك آية زلقبـ يعلمبف) ثا ُيها ُيالعابف اا ،تعريض بادلشركٌن لبالدة عقبذلل كقصبرألا عه ا تعاظ ثق بقاء آثارألا
تلبح بادلبعاة لول ثه له عقل كشيء ثه اإلدارؾ( ، )72كما أف ُيه إي ار صفة العلل يف ألذا ادلقاـ ث اسبة جلب سبرة ال مل
يف الرتكيز علم تلك الصفة يف قصصها كتعقيبها علم ا حداث كادلشاألد(. )73
َّ ً
يه ىآثيبا ىكىكا يبا يػىالَّػ يقب ىف﴾( ،)74عطا سالدراؾ بياف ثصًن صاحل  كادل ث ٌن بعد
كقبله تعا  :ى
﴿كأ ٍىصلىيٍػىا الذ ى
ذلك اإلألالؾ العايل كادلفا ئ ،كأف اصلاءألل كاف َني ة اإلؽلاف با﵁ رب العادلٌن .كإي ار الالعبًن عه اإلصلاء بصيذة زأصلي ا)
َّ ً
يه ىآثيبا ىكىكا يبا يػىالَّػ يقب ىف﴾( ،)75ف ثقاـ سبرة
دكف زصلٌي ا) كما كرد يف سياؽ سبرة زُصلت) يف قبله تعا  :ى
﴿كىصلٍَّيػىا الذ ى
ُصلت ثقاـ إغلاز دلا عرضاله سبرة ال مل ثه تفصيل ثا دار بٌن صاحل عليه السالـ كقبثه ثه احلبار كا ادلة كالع اد،
كتبييت ادلوائد كثا يف ذلك كله ثه الشدة ،كما برز ُيها ع صر ادلفا اة يف ا حداث ،كاحالداـ ادلباقا ُ ،اسالدعم ذلك
اإلسراع يف إصلا ئهل كتدثًن أألل الباطل ف البقت ي يعد ػلالمل اإلر اء كاإلبطاءُ ،آثر الالعبًن اسالعماؿ زأصلم) ث اسبة
لإلسراع يف الالخل ثه شدة الورب ،أثا صيذة زصلٌم) ُ هنا تدؿ علم الاللبث كالالمهل يف الال جية ،كذلك أ سب دلقاـ
اإلغلاز يف سبرة ُصلت(. )76
كيف تقد اجلمل كتامًنألا يف القرآف الور – كما لولفاظ  -ثقاصد بيا ية ٔندـ ا ألداؼ كا غرا ثه
َّ ُ
آَاُ س  ،طما ة
يْ ا
عر القص القرآينُ ،في تامًن اإلمبار عه إصلاء صاحل عليه السالـ كادل ث ٌن عه ٗنلة :اوَانْ اج ْيلاا سَذ ا
لقلبب ادل ث ٌن باف ا﵁ تعا ث ٌجيهل شلا تبعد به ادلشركٌن ،ثهما بلغ ذلك البعيد ،كما صلم صاحلان كالذيه آث با ثعه ثه
العذاب العايل الذم حل ب مبد ،كثا كاف ذلك اإلصلاء إ لرتسيخ اإلؽلاف يف قلبالُ ،في إضاُة ُعل الوبف يف الالعبًن
د لة علم أهنل ثالمو بف ثه الالقبل برسبخ إؽلاهنل(ُ ،)77ةالن عما ُيه ثه الالور كادلدح لصدؽ إؽلاهنل الذم أيٌدك
بالعمل الصاحل كألب ثا حاؿ بي هل كبٌن ثا حل بقبثهل ثه العذاب العايل.
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1423ـ. 1406 ،
ز )24الالحرير كالال بير ،زلمد الطاألر به عاشبر . 177/19 :
ز )25ال الدرر يف ت اسب اَليات كالسػبر ،أبػب احلسػه إبػراأليل بػه عمػر البقػاعي ،ثوالبػة أبػه تيميػة – القػاألرة ،ط ز1979 ،)1ـ،
. 77/14
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ز )26سبرة الشعراء ،رقل اَلية. 155/
ز )27البحر ا﵀يحم ،زلمد به يبسا الشهًن بايب حياف ا دلسي  ،ث شبرات زلمد علي بيةبف ،دار الوالب العلمية ،بػًنكت لب ػاف،
ط ز2001 ،)1ـ. 34/7 ،
ز )28يف ٗناليػػة الولمػػة زدراسػػة ٗناليػػة بالغيػػة قديػػة) أ.د .حسػػٌن ٗنعػػة ،ث شػػبرات آنػػاد الوالػػاب العػػرب دثش ػ 2002 ،ـ،
. 113-112
ز )29سبرة الشعراء ،رقل اَلية. 156/
ز )30ال الدرر ،إبراأليل به عمر البقاعي . 78/14 :
ز )31أسػػاليب ا ػػاز يف القػػرآف الوػػر  ،أ٘نػػد ٘نػػد زلسػػه اجلبػػبرم ،أطركحػػة دكالػػبرا  ،ثقدثػػة ا كليػػة اَلداب اثعػػة بذػػداد ،ب شػراؼ
أ.د .أ٘ند ثطلبب1410 ،ق 1989 -ـ. 369 ،
ز )32الوشاؼ  ،ار ا﵁ الزسلشرم. 123/3 :
ز )33سبرة الشعراء ،رقل اَلية. 158/
ز )34يف ظالؿ القرآف ،سيد قطب  ،دار الشركؽ  ،ط ز1402 ، )1ـ. 2612/5 ،
ز )35سبرة الشعراء ،رقل اَليات. 159 – 158/
ز )36أ بار الال زيل كأسرار الالاكيل  ،ادلعركؼ بالفسًن البيةاكم ،اصر الديه عبد ا﵁ به زلمد الشًنازم البيةاكم  ،دار الفور للطباعة
كال شر كالالبزيق ،بًنكت لب اف 1996ـ. 250/4 ،
ز )37سبرة ال مل ،رقل اَلية. 45/
ز )38الالحرير كالال بير ،زلمد الطاألر به عاشبر. 278/19 :
ز )39البحر ا﵀يحم ،أبب حياف ا دلسي . 78/7 :
ز )40سبرة ال مل ،رقل اَلية. 46/
ز )41الالحرير كالال بير ،زلمد الطاألر به عاشبر . 279/19 :
ز )42يف ظالؿ القرآف  ،سيد قطب . 2644/5 :
ز )43سبرة ا عراؼ ،رقل اَلية. 77/
ز )44سبرة ا فاؿ ،رقل اَلية. 32/
ز )45الالحرير كالال بير ،زلمد الطاألر به عاشبر. 279/19 :
ز )46ال الدرر  ،إبراأليل به عمر البقاعي. 174/14 :
ز )47البالغة العربية ،زادلعاين كالبياف كالبديق) ،د .أ٘ند ثطلػبب ،كزارة الالعلػيل العػايل كالبحػث العلمػي ،بذػداد ،ط ز1400 ،)1أل ػ-
1980ـ. 156 ،
ز )48الوشاؼ  ،ار ا﵁ الزسلشرم. 151/3 :
ز )49الالحرير كالال بير ،زلمد الطاألر به عاشبر . 280/19 :
ز )50البحر ا﵀يحم  ،أبب حياف ا دلسي. 79/7 :
ز )51سبرة ال مل ،رقل اَلية.47/
ز )52اثق البياف  ،زلمد به رير الطربم. 195/19 :
ز )53سبرة ي  ،رقل اَلية. 18/
ز )54بالغة الولمة يف الالعبًن القرآين  ،دُ .اضل صاحل الساثرائي . 44 :
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ز )55الوشاؼ  ،ار ا﵁ الزسلشرم. 151/3 :
ز )56الالحرير كالال بير  ،زلمد الطاألر به عاشبر. 281/19 :
ز )57سبرة ال مل ،رقل اَلية. 48/
ز )58الف ػػركؽ اللذبي ػػة ،أب ػػب أل ػػالؿ العس ػػورم  ،ض ػػبحم كٓنقيػ ػ حس ػػاـ ال ػػديه القدس ػػي ،دار الوالػ ػب العلمي ػػة ،ب ػػًنكت لب ػػاف ،د.ت،
.232
زالرألحم) .
ز )59القاثبس ا﵀يحم ،رلد الديه زلمد به يعقبب الفًنكز آبادم  ،دار الفور بًنكت1403 ،ق ، 362/2 ،ثادة ٌ
ز )60ال الدرر  ،إبراأليل به عمر البقاعي. 176/14 :
ز )61اثق البياف زلمد به رير الطربم. 196/19 :
ز )62الوشاؼ  ،ار ا﵁ الزسلشرم. 152/3 :
ز )63كألب زأف تايت يف الوالـ كلمػة إذا طرحػت ث ػه قػ ثع ػا يف ذاتػه أك يف صػفاته كلفاػة تػاـ) ،اجلػدكؿ يف إعػراب القػرآف كصػرُه
كبيا ه ثق ُبائد ضلبية ألاثة ،زلمبد صايف ،ا الشارات ثديه ،ثطبعة ال هةة  -قل ،ط ز1411 ،)1ألػ1991-ـ. 180/19 ،
ز )64سبرة ال مل ،رقل اَلية. 49/
زُ )65الىل القدير اجلاثق بٌن ُين الركاية كالدرايػة ثػه علػل الالفسػًن ،زلمػد بػه علػي بػه زلمػد الشػبكاين  ،دار ابػه حػزـ للطباعػة كال شػر
كالالبزيق ،بًنكت – لب اف ،ط ز2000 ،)1ـ. 1306 ،
ز )66سبرة ال مل ،رقل اَلية. 50/
ز )67الوشاؼ  ،ار ا﵁ الزسلشرم. 153/3 :
ز )68ال الدرر  ،إبراأليل به عمر البقاعي. 179/14 :
ز )69يف ظالؿ القرآف  ،سيد قطب. 2646/5 :
ز )70سبرة ال مل ،رقل اَلية. 52/
ز )71البحر ا﵀يحم  ،أبب حياف ا دلسي. 82/7 :
ز )72ال الدرر  ،إبراأليل به عمر البقاعي. 180/14 :
ز )73يف ظالؿ القرآف  ،سيد قطب. 2646/5 :
ز )74سبرة ال مل ،رقل اَلية. 53/
ز )75سبرة ُصلت ،رقل اَلية.18/
ز )76بالغة الولمة يف الالعبًن القرآين ،دُ .اضل صاحل الساثرائي ،دار الش كف ال قاُية العاثة – بذداد  ،ط  1ز7111 ،ـ-57 :
.60
ز )77الالحرير كالال بير  ،زلمد الطاألر به عاشبر. 287/19 :

