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 تىىع صىر املعىن بني الىحيني يف قصة أصحاب األخدود
 ()دراسة بالغية 
 د/ رشا عبد الظاىر محمد سيد 

 قسم البالغة والنقد، كمية البنات اإلسالمية بأسيوط، جامعة األزىر، مصر.
  .azhar.edu.eg987:rashasayed@البريد اإللكتروني:   

 خلص:  امل
القررر ن والحررديث يعمررالن فرري حيرراة أىررم األرض بنررور مررتمم لمررا يعممررو نررور الشررمس 

فأردت عررض قصرة صأصرحاب األخردودص برين الروحيين و لموقروو عمرى صرور  والقمر،
، العظرة المسرتدادة مرن القصرةالمعاني المتنوعرة بينيمرا لموصروم إلرى أعمرى درجرات 

وقررد اعتمرردت عمررى مررنيل التحميررم البالغرري القرراةم عمررى الموازنررة، ووقرر  البحررث فرري 
المبحث األوم: تنوع مطم  القصة برين الروحيين مقدمة وتمييد، وثالثة مباحث ىي: 
تنروع التعبيرر عرن أحرداث قصرة أصرحاب األخردود  وصمتو بالمقصد، المبحرث الثراني:

بحث الثالث: تنروع التعبيرر عرن خاتمرة قصرة أصرحاب األخردود برين بين الوحيين، الم
تنوع مطمر  القصرة برين وقد توصمت من ىذه الدراسة لبعض النتاةل وىي: الوحيين، 

الوحيين، اتحاد الوحيين في حدث واحد من أحداث القصرة وىرو تعمرد الكدرار تحرير  
فري الحرديث عرن قردرة المؤمنين والتشدي بتعذيبيم، اتحاد خاتمة القصة في الوحيين 

 اهلل.
 .تنوع، الوحيين، صور المعنى بالغية،  ،أصحاب األخدود الكخلمات املفتاحية 
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two revelations in the story of the owners of the groove 
(Rhetorical study) 

Rasha Abdelzaher Mohamed Sayed 

Department of Rhetoric and Criticism, Faculty of Islamic Girls in 

Asyut, Al-Azhar University, Egypt. 

E-mail: rashasayed.987:@azhar.edu.eg 
Abstract:-  

The Qur’an and hadith work in the life of the people of the earth 

with a light that complements what the sun and moon do. So I 

wanted to present the story of the “owners of the groove” between 

the two revelations; To find out the various meanings between 

them in order to reach the highest levels of the sermon learned 

from the story, and I relied on the method of rhetorical analysis 

based on the balance, and the research fell into an introduction 

and preface, and three topics are: The first topic: the diversity of 

the beginning of the story between the two revelations and its link 

to the destination, the second topic: the diversity of the expression 

of the events of the story of the owners of the groove between the 

two revelations, the third topic: the diversity of the expression of 

the conclusion of the story of the owners of the groove between the 

two revelations, and I reached from this study some results, 

namely: the diversity of the beginning of the story between The 

Revelations, the union of the Revelations in one event of the events 

of the story, which is the intention of the infidels to burn the 

believers and heal them by torturing them, the union of the 

conclusion of the story in the two revelations in talking about the 

power of God. 

 Keywords: owners of the groove, rhetoric, images of meaning, 

revelations, diversity. 
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الحمررد هلل المبرردئ المعيررد، وىررو عمررى كررم شرري  شررييد، والصررالة بسررم اهلل، و 
 والسالم عمى صاحب الموا  المعقود في اليوم الموعود.

 أما بعد:        

صفالقر ن والحديث يعمرالن فري حيراة أىرم األرض بنرور مرتمم لمرا يعممرو نرور 
بالتمسررو  –صررمى اهلل عميررو وسررمم  –و ولررذلو وصررى المصررطدى (1)الشررمس والقمرررص

صَعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َقااَل: َقاَم َرُسوُم اهلِل ورد  وذلو فيما ،بيما
رِموا َبْعررِدي - َصرمىى المىرُو َعَمْيرِو َوَسرمىمَ  - َِ  ،: ِإنِّري تَراِرٌو ِفرريُكْم َمرا ِإْن َتَمسىرْكُتْم ِبرِو َلرْن َت

                 اآلَخررررِر: ِكتَرررراُب اهلِل َحْبررررٌم َمْمررررُدوٌد ِمررررَن السىررررَماِ  ِإَلررررى اأَلْرِض.  َأَحررررُدُىَما َأْعَظررررُم ِمررررنَ 
َفرراْنُظُروا َكْيررَو َتْخُمدُرروِني  ،َوِعْتَرِترري َأْىررُم َبْيِترري، َوَلررْن َيَتَدرىَقررا َحتىررى َيررِرَدا َعَمرريى الَحررْوَض 

 ( ٕ)ِفيِيَما.ص

القررر ن الكررريم والسررنة  – الرروحيينبررين  قصررة صأصررحاب األخرردودصفررأردت عرررض    
فررري التمسرررو والتررردبر  - صرررمى اهلل عميرررو وسرررمم -وصرررية رسررروم اهلل  و –النبويرررة 
بتدسير القصة الواردة في القر ن بما ورد عنيا فري السرنة النبويرةو لموقروو و والعمم

                                           

وحرري القمررم، لمصررطدى صرراد  بررن عبررد الرررزا  بررن سررعيد بررن أحمررد بررن عبررد القررادر الرافعرري  (1) 
 م(.ٕٓٓٓ-ىرٕٔٗٔ( دار الكتب العممية، ط: األولى) ٗ/ ٖ) ىر(،ٖٙ٘ٔ)ت:

الَررحاو،  سررنن الترمررذي،  لمحمررد بررن عيسررى بررن َسررْورة بررن موسررى بررن -الجررام  الكبيررر (2) 
ىررر(، تحقيرر : بشررار عررواد معررروو، ب برراب مناقررب أىررم بيررت ٜٕٚالترمررذي، أبرري عيسررى )ت: 

 –[ ، دار الغرب اإلسرالمي ٖٛٛٚ(، حديث رقم : ٖٖٔ/ ٙ) -صمى اهلل عميو وسمم  –النبي 
 م (.  ٜٜٛٔبيروت، ط: ) 
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 بينيما لموصوم إلى أعمى درجات العظة المستدادة من ةالمتنوع يناعمى صور المع
ليا ما ليا من جد أىمية برين قصرص العبررو بردليم تكررار ذكرىرا فري  إذ إنيا القصةو
إذ إنيا من القصرص الرذي يردعو لمصربر والتصربرو لحسرن عاقبتروو ولرذلو و الوحيين
والسررنة، وقررد وسررمت  الكررريم أتعرررض لتنرروع صررور المعنررى فييررا بررين القررر ن أردت أن

دراسررة  )اب األخرردود البحررث برررب تنرروع صررور المعنررى بررين الرروحيين فرري قصررة أصررح
 [. (بالغية

 أٍنٔ٘ املْضْع:

الكشرو عررن خصراةص التراكيررب البالغيرة لصررور المعراني عمررى تنوعيرا بررين 
 في قصة صأصحاب األخدودص. وحيينال

 ميَذُ:

اعتمرردت عمررى المررنيل التحميمرري البالغرري القرراةم عمررى الموازنررة بررين صررور 
تجررري الدراسررة عمررى تنرراوم المعرراني المتحرردة فرري القصررة بررين القررر ن والسررنةو حيررث 

 المعنى الواحد عمى اختالو صوره في الوحيينو لموقوو عمى الدرو  الدقيقة بينيا.
 الدزاسات البالغٔ٘ الشابق٘: 

  صأصحاب األخدودصفي قصة  دراستينعثرت عمى 
: نروام بنرت دبواسمات ِحجاج األخدود )دراسة بالغية في القصص النبروي([  -ٔ

جامعررة  -وليررة كميررة المغررة العربيررة بالزقررازي  سررعود بررن صرراله الدرىررود، ح
 م.ٜٕٔٓسنة  (ٔ) ، مجمدٜٖاألزىر، عدد

رروع دراسررتي حيررث إنيررا ص ُتشرركم  -دراسررة  –وىرري   بعيرردة كررم الُبعررد عررن مَو
تطبيًقا نظرًيا لمديوم الحجاج وروابطو عمى قصرة صاألخردودص فري الحرديث النبروي 
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المعنررى فرري قصررة صأصررحاب ، بينمررا دراسررتي تتنرراوم تنرروع صررور  (ٔ)الشررريوص 
 األخدودص بين الوحيين.

 فري الرومري صييب وحديث القر ني البيان) الوْحَيْين في األخدود أصحاب بقصة -ٕ
 عبرد سريد أحمرد اليرادي عبرد: إعررداد [، صواالختالو التشابو بين( صمسمم صحيه
دد عرر القرراىرة، بنررات والعربيررة اإلسررالمية الدراسررات كميررة -الزىرررا  مجمررة العررام،

 .مٕٕٓٓ ( لعامٖٔ)
 واالخرتالو التشابو أوجو بدراسة تعني إنيا حيث دراستي عن بعيدة دراسة وىي 
 المعنرى صرور تنروع تتنراوم دراستي بينما تعميميا، ومحاولة الوحيين، بين القصة في
 .واالختالو التشابو مظاىر ال الوحيين في

 أسباب اختيار املىضىع 
رروع، جرردة -ٔ فرري  المتخصصررة البالغيررة الدراسررات نرردرة نعرر فَرراًل  وبكارتررو، المَو

 القصة.
تعرد مرثاًل يحترذى  التريو الرغبة في التعررض لقصرة مرن قصرص األمرم السرابقة،   -ٕ

ريا فري الروحيين  -لصبر وتحمم المؤمنين في سبيم نشر دعروة التوحيرد  -بعَر
  .اللتماس العبرة

و تنرروع صررور المعنررى فرري قصررة صأصررحاب األخرردودص بررين الرروحيين الوقرروو عمررى  -ٖ
 عمررى والوقرروو ،عررن القصررة النبويررة والسررنة الكررريم القررر ن تعبيررر طريقررة بعرررض
 .منيما كم في المستخدمة لألساليب المتناىية الدقة

                                           

ت سرعود برن بحث واسمات ِحجراج األخردود )دراسرة بالغيرة فري القصرص النبروي(، د: نروام بنر(1) 
، ٜٖجامعررة األزىررر، عرردد  -، حوليررة كميررة المغررة العربيررة بالزقررازي ٜ٘صرراله الدرىررود، ص

 م.ٜٕٔٓ، سنة األوممجمد ال
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القصررص صإن مرردى أىميررة القصررص فرري الرروحيين وتررأثيره فرري المتمقررينو حيررث  -ٗ
قر نية فري القر نية والحديثيىة ُتمثِّم الصورة الواقعية والعممية التي ترُسم التعاليم ال

مشاىد نابَة بالحياة، وكثير مرن النراس يررون الحر ى مرن خرالم الواقر  العممري 
 (1).ص أكثر ممىا يعرفونو من خالم التعاليم المجردة

 مادٗ البخح تيخصس يف: 

ُٗ الُبُسِّج  ُسَْز

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيهِ   ِمۡسِب ٱَّلله

وِج } ر َىآءِ ذَاِت ٱمُۡبر ِِۡم ٱ ١َوٱلسه ِدِ وَٱۡۡلَ ِۡعر ِدٖ  ٢لَۡى ُر ودِ  ٣وََصاَِٖد َوَمۡض ۡخدر
ر
ۡصَحَٰبر ٱۡۡل

َ
كرتَِل أ

دِ  ٤ َِكِر ۡ ِدٞ  ٥ٱنلهارِ ذَاِت ٱل ا قرعر َُ ۡه َعنَۡي َر ِدٞ  ٦إِۡذ  ُر ۡؤوٌِنَِي صر َن ةِٱلۡىر َٰ َوا َيۡفَعنِر ۡه لََعَ َر  ٧َو
ِ ٱمَۡعزِيزِ ٱ ْ ةِٱَّلله ِا ن يرۡؤِوٌر

َ
ٓ أ ۡه إَِّله ُر ٌۡ ْ ِو ِا ۡرِضِۚ  ٨ۡۡلَِىيِد َوَوا َنَلىر

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰو نۡمر ٱلسه ِي ََلرۥ مر ٱَّله

ءٖ َصُِيٌد  ِ ََشۡ
ل َٰ كر ر لََعَ ۡه  ٩َوٱَّلله ُر ْ فَنَ ِا بر ۡؤوَِنَِٰت ثرهه لَۡه َيتِر ۡؤوٌِنَِي َوٱلۡىر ْ ٱلۡىر ِا ِيَي َفتٌَر إِنه ٱَّله

ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيِق  ُر َ ٌهَه َول َُ ِيَي ءَ  ٪َعَذابر َج َٰٞت إِنه ٱَّله ۡه َجنه ُر َ َٰنَِحَِٰت ل ْ ٱمصه ِا ْ وََعِىنر ِا اَوٌر
زر ٱمَۡكترِير  ِۡ َٰلَِم ٱمَۡف ُۚ َذ َٰرر ًَۡه

َ
ا ٱۡۡل َُ ِ ۡتِدئر  ٬إِنه َبۡطَش َربلَِم لََضِديٌد  ٫ََتۡرِي وِي ََتۡت َِ ير َر ۥ  ٍر إًِه

َِدرودر  ٭َويرعِيدر  ۡ ِرر ٱل َِ ٱمَۡغفر َر الٞ  ٯذرو ٱمَۡعرِۡش ٱلَۡىِجيدر  ٮَو لَِىا يررِيدر  َفعه ََٰم  ٰل تَى
َ
ۡل أ ََ

دِ  َِد  ٱ َحِديثر ٱۡۡلرٌِر َن َوَثىر ِۡ ْ ِِف تَۡلِذيٖب  ٲفِرَۡع وا ِيَي َكَفرر ر وِي  ٳةَِل ٱَّله  وَٱَّلله
ِيُۢط  ِيٞد  ٴَوَرآنُِِه ُّمح َِ كررَۡءاٞن َّمه َر ِظِۢ  ٵةَۡل  ۡفر ٖح ُّمه ِۡ َ  {ٶِِف ل

                                           

، دار الندراةس األردن، ط: ٘ٔصحيه القصص النبوي، د: عمر سميمان عبرد اهلل األشرقر، ص(1) 
 م(.ٕٚٓٓ –ه ٕٛٗٔالسابعة )
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حيه ررا ورد في رواية صرموية رفي السنة النبيذه القصة ل روايةوأصه 
 :اونصي (1)مم رمس

صَحدىَثَنا َىدىاُب ْبُن َخاِلٍد، َحدىَثَنا َحمىاُد ْبُن َسَمَمَة، َحدىَثَنا ثَاِبٌت، َعْن َعْبِد الرىْحَمِن ْبِن َأِبري 
: صَكراَن َمِمرٌو ِفريَمْن - َصرمىى اهلُل َعَمْيرِو َوَسرمىَم َقرامَ  -َلْيَمى، َعْن ُصَيْيٍب، َأنى َرُسوَم اهلِل 

َكاَن َقْبَمُكْم، َوَكاَن َلُو َساِحٌر، َفَممىا َكِبَر، َقاَم ِلْمَمِمرِو: ِإنِّري َقرْد َكِبرْرُت، َفاْبَعرْث ِإَلريى ُغاَلًمرا 
َقَعرَد ِإَلْيرِو فَ  ،ُأَعمِّْمُو السِّْحَر، َفَبَعَث ِإَلْيِو ُغاَلًما ُيَعمُِّمُو، َفَكراَن ِفري َطِريِقرِو ِإَذا َسرَمَو رَاِىربٌ 

 َوَسِمَ  َكاَلَمُو، َفَأْعَجَبُو َفَكاَن ِإَذا َأَتى السىاِحَر َمرى ِبالرىاِىِب َوَقَعَد ِإَلْيِو، َفِإَذا َأَتى السىاِحرَ 
َذا َرَبُو، َفَشَكا َذِلَو ِإَلى الرىاِىرِب، َفَقراَم: ِإَذا َخِشريَت السىراِحَر، َفُقرْم: َحَبَسرِني َأْىِمري، َواِ  ََ 
َخِشيَت َأْىَمَو َفُقرْم: َحَبَسرِني السىراِحُر، َفَبْيَنَمرا ُىرَو َكرَذِلَو ِإْذ َأتَرى َعَمرى َدابىرٍة َعِظيَمرٍة َقرْد 
ُم؟ َفَأَخَذ َحَجررًا، َفَقراَم:  ََ ُم َأِم الرىاِىُب َأْف ََ َحَبَسِت النىاَس، َفَقاَم: اْلَيْوَم َأْعَمُم  لسىاِحُر َأْف

رَي المُيمى ِإْن َكاَن أَ  َِ ْمُر الرىاِىِب َأَحبى ِإَلْيَو ِمْن َأْمِر السىاِحِر َفاْقُتْم َىِذِه الدىابىرَة، َحتىرى َيْم
ى النىاُس، َفَأَتى الرىاِىَب َفَأْخَبَرُه، َفَقاَم َلُو الرىاِىُب: َأْي ُبَنيى  ََ النىاُس، َفَرَماَىا َفَقَتَمَيا، َوَم

ُم ِمنِّ  ََ نىرَو َسرُتْبَتَمى، َفرِإِن اْبُتِميرَت َفراَل تَرُدمى َأْنَت اْلَيْوَم َأْف ي، َقْد َبَمَغ ِمْن َأْمِرَو َما َأَرى، َواِ 
، َوَكاَن اْلُغاَلُم ُيْبرِرُئ اأْلَْكَمرَو َواأْلَْبرَرَص، َوُيرَداِوي النىراَس ِمرْن َسراِةِر اأْلَْدَواِ ، َفَسرِمَ   َعَميى

َأتَراُه ِبَيرَداَيا َكِثيرَرٍة، َفَقراَم: َمرا َىاُىَنرا َلرَو َأْجَمرُ ، ِإْن َأْنرَت َجِميٌس ِلْمَمِمِو َكاَن َقْد َعِمرَي، فَ 
َشَدْيَتِني، َفَقاَم: ِإنِّي اَل َأْشِدي َأَحرًدا ِإنىَمرا َيْشرِدي اهلُل، َفرِإْن َأْنرَت  َمْنرَت ِبراهلِل َدَعرْوُت اهلَل 

َفَجَمرَس ِإَلْيرِو َكَمرا َكراَن َيْجِمرُس، َفَقراَم َلرُو  ،وَ َفَشَداَو، َفآَمَن ِبراهلِل َفَشرَداُه اهلُل، َفرَأَتى اْلَمِمر
اْلَمِمُو: َمْن َردى َعَمْيَو َبَصَرَو؟ َقراَم: َربِّري، َقراَم: َوَلرَو َربي َغْيرِري؟ َقراَم: َربِّري َوَرِبرَو اهلُل، 

                                           

ب النرزوم[، لعبرد القرادر برن مراّل حرويش السريد محمرود ينظر: بيان المعاني بمرتب حسب ترتير(1) 
ىر  ٕٖٛٔدمش ، ط: األولى) –(، مطبعة الترقي ٕٕٙ/ ٔىر(، )ٜٖٛٔ م غازي العاني )ت: 

 م(. ٜ٘ٙٔ -
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اَلِم، َفَقراَم َلرُو اْلَمِمرُو: َأْي ُبَنريى َفَأَخَذُه َفَمْم َيَزْم ُيَعذُِّبُو َحتىى َدمى َعَمى اْلُغاَلِم، َفِجريَ  ِبراْلغُ 
َقررْد َبَمررَغ ِمررْن ِسررْحِرَو َمررا ُتْبررِرُئ اأْلَْكَمررَو َواأْلَْبررَرَص، َوَتْدَعررُم َوَتْدَعررُم، َفَقرراَم: ِإنِّرري اَل َأْشررِدي 

اِىرِب، َفِجريَ  ِبالرىاِىرِب، ى َدمى َعَمى الرى رُو َحتى رَأَحًدا، ِإنىَما َيْشِدي اهلُل، َفَأَخَذُه َفَمْم َيَزْم ُيَعذِّبُ 
رَ  اْلِمْةَشراَر ِفري َمْدرِرِ  رَْأِسرِو،  ََ َفِقيَم َلُو: اْرِجْ  َعْن ِديِنَو، َفرَأَبى، َفرَدَعا ِباْلِمْةَشراِر، َفَو

َفِقيررَم َلررُو: اْرِجررْ  َعررْن ِديِنررَو، َفررَأَبى  ،َفَشررقىُو َحتىررى َوَقررَ  ِشررقىاُه، ثُررمى ِجرريَ  ِبَجِمرريِس اْلَمِمرروِ 
َ  اْلِمْةَشاَر ِفي َمْدِرِ  رَْأِسِو، َفَشقىُو ِبِو َحتىى َوَقَ  ِشقىاُه، ُثمى ِجيَ  ِباْلُغاَلِم َفِقيَم َلرُو فَ  ََ َو

اْرِجْ  َعْن ِديِنَو، َفرَأَبى َفَدَفَعرُو ِإَلرى َنَدرٍر ِمرْن َأْصرَحاِبِو، َفَقراَم: اْذَىُبروا ِبرِو ِإَلرى َجَبرِم َكرَذا 
الى َفرراْطَرُحوُه،  َوَكررَذا، َفاْصررَعُدوا ِبررِو اْلَجَبررَم، َفررِإَذا َبَمْغررُتْم ُذْرَوتَررُو، َفررِإْن َرَجررَ  َعررْن ِديِنررِو، َواِ 

َفَصررِعُدوا ِبررِو اْلَجَبررَم، َفَقرراَم: المُيررمى اْكِدِنرريِيْم ِبَمررا ِشررْةَت، َفَرَجررَو ِبِيررِم اْلَجَبررُم  ،َفررَذَىُبوا ِبرروِ 
، َفَقراَم َلرُو اْلَمِمرُو: َمرا َفَعرَم َأْصرَحاُبَو؟ َقراَم: َكَدراِنيِيُم َفَسَقُطوا، َوَجاَ  َيْمِشري ِإَلرى اْلَمِمروِ 

َفاْحِمُموُه ِفي ُقْرُقوٍر، َفَتَوسىرُطوا ِبرِو  ،اهلُل، َفَدَفَعُو ِإَلى َنَدٍر ِمْن َأْصَحاِبِو، َفَقاَم: اْذَىُبوا ِبوِ 
الى َفاْقِذُفوُه، َفرذَ  َىُبوا ِبرِو، َفَقراَم: المُيرمى اْكِدِنريِيْم ِبَمرا ِشرْةَت، اْلَبْحَر، َفِإْن َرَجَ  َعْن ِديِنِو َواِ 

َفاْنَكَدررَأْت ِبِيررِم السىررِديَنُة َفَغِرقُرروا، َوَجرراَ  َيْمِشرري ِإَلررى اْلَمِمررِو، َفَقرراَم َلررُو اْلَمِمررُو: َمررا َفَعررَم 
ي َحتىرى َتْدَعرَم َمرا  ُمرُرَو ِبرِو، َأْصَحاُبَو؟ َقاَم: َكَداِنيِيُم اهلُل، َفَقاَم ِلْمَمِمِو: ِإنىَو َلْسَت ِبَقراِتمِ 

َقاَم: َوَما ُىَو؟ َقاَم: َتْجَمُ  النىاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُمُبِني َعَمى ِجْذٍع، ُثمى ُخْذ َسْيًما 
ِ  السىْيَم ِفي َكِبِد اْلَقْوِس، ُثمى ُقْم: ِباْسرِم اهلِل َربِّ اْلُغراَلِم، ثُرمى  ََ اْرِمِنري،  ِمْن ِكَناَنِتي، ُثمى 

َفِإنىَو ِإَذا َفَعْمَت َذِلَو َقَتْمَتِني، َفَجَمَ  النىاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَمَبُو َعَمى ِجْذٍع، ُثمى َأَخَذ 
َ  السىْيَم ِفي َكْبِد اْلَقْوِس، ُثمى َقاَم: ِباْسِم اهلِل، َربِّ اْلُغاَلِم، ُثمى  ََ  َسْيًما ِمْن ِكَناَنِتِو، ُثمى َو
ِ  السىرْيِم َفَمراَت، َفَقراَم  َِ َ  َيَدُه ِفي ُصْدِغِو ِفي َمْو ََ َرَماُه َفَوَقَ  السىْيُم ِفي ُصْدِغِو، َفَو

َفِقيرَم َلرُو:  ،النىاُس:  َمنىا ِبَربِّ اْلُغاَلِم،  َمنىا ِبَربِّ اْلُغراَلِم،  َمنىرا ِبرَربِّ اْلُغراَلِم، َفرُأِتَي اْلَمِمروُ 
َنرَزَم ِبرَو َحرَذُرَو، َقرْد  َمرَن النىراُس، َفرَأَمَر ِباأْلُْخرُدوِد  - َواهللِ  –ْنَت َتْحَذُر؟ َقرْد َأرََأْيَت َما كُ 

َرَم النِّيرَاَن، َوَقاَم: َمْن َلرْم َيْرِجرْ  َعرْن ِديِنرِو َفرَأْحُموُه ِفيَيرا،  َْ ِفي َأْفَواِه السَِّكِو، َفُخدىْت َوَأ
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َفَتَقاَعَسررْت َأْن َتَقررَ   ،وا َحتىررى َجرراَ ِت اْمرررََأٌة َوَمَعَيررا َصررِبيي َلَيرراَأْو ِقيررَم َلررُو: اْقررَتِحْم، َفَدَعمُرر
 (1)َفِإنىِو َعَمى اْلَح ِّص وِفيَيا، َفَقاَم َلَيا اْلُغاَلُم: َيا ُأمىْو اْصِبِري

 خط٘ البخح: 

وثالثررة مباحررث عمررى النحررو  ،وتمييررد ،واقتَررت طبيعررة البحررث أن يقرر  فرري مقدمررة  
 التالي:

وع أىمية وتَم:  قدم٘ملا  .وخطتو ومنيجو اختياره وأسباب المَو
 تنوع صور المعنى في الوحيين وقصة أصحاب األخدود. :التنَٔد

 ويَم: 
 .تنوع صور المعنى القصصي في الوحيين :اًلأّ

ًٔا  .وحيينأحداث القصة في ال :ثاى
 : املباحح

 مقصد.الوحيين وصمتو بال بين : تنوع مطم  القصةاملبخح األّل   
  الوحيين.     بين قصة أصحاب األخدود أحداث عن التعبير تنوع :املبخح الجاىٕ   
  الوحيين. بين األخدود أصحاب قصة خاتمة عن التعبير تنوع: املبخح الجالح   
 . والمراج  ،، فيرس المصادراخلامت٘ 
 
 
 

                                           

المسند الصحيه المختصر بنقم العدم عن العدم إلى رسوم اهلل صمى اهلل عميو وسرمم، لمسرمم (1) 
ىرر(، تحقير : محمرد فرؤاد عبرد ٕٔٙابوري )المتروفى: بن الحجاج أبي الحسرن القشريري النيسرا

ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓالبرراقي ، ب َبرراُب ِقصى
 بيروت. –دار إحيا  التراث العربي  ([ ،ٜٜٕٕ
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 التمهيد
 األخدود أصحاب وقصة الىحيني يف املعىن صىر تىىع

 ّٓضه:

 . الوحيين في القصصي المعنى صور تنوع :ّاًلأ   
ًٔا     .وحيينأحداث القصة في ال  ثاى

   .الىحيني القصصي يف املعىن صىر تىىعأوًلا  
 

 : القسآٌ الكسٓه يف املعيٙ القصصٕ صْز تيْع -1

جرت عادة القر ن الكريم عمى تعدد وتكرار المعاني فري القصرصو وذلرو برالتعبير     
وعة في مواَ  عدةو قصًدا ألغراض معينة منوطة من ىرذا عن القصص بصور متن

رر  بخصوصررية معينررة، صفأنررت ترررى أن القصررة فرري القررر ن  التعردد، ولكررن فرري كررم مَو
ولكررن يعرررض فرري كررم  ،كأنيررا تتكرررر فرري أكثررر مررن مرروطن، والحقيقررة أنيررا ال تتكرررر

منيررا بحسررب مررا يقتَرريو السرريا ، وبحسررب مررا يررراد مررن مرروطن العبرررة  امرروطن جانًبرر
 (1)واالستشيادص 

لرم يرذكر فري القرر ن الكرريم سروى مررة واحردة  في حين أن ىناو من القصرص مرا    
كقصة أصحاب األخدود وأصحاب الكيو، وذي القرنين، وقد كان ورود ىذا القصص 

وافًيرا بررالغرض المقصرود عمرى الوجرو األكمررم،  - عمرى ىرذا النحرو مررن الرذكر المندررد
صولعرم السرر فري عردم التكررار لتمرو  واإلعجاز القر نيفَاًل عن كونو من أبرز أسرار 

أن جميرر  ىررذه القصررص إنمررا قصررد بيررا مجرررد اإلعررالم  -القصررص الترري لررم تكرررر

                                           

عمررران، ط: الرابعرررة  -، دار عمرررار ٖٕٛالتعبيرررر القر نررري، د: فاَرررم صررراله السرررامراةي، ص(1) 
 م(.ٕٙٓٓ –ه ٕٚٗٔ)



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٗٚ 

 -صررمى اهلل عميررو وسررمم  –واإلخبررار، وىررذا يتحصررم فرري المرررة الواحرردة، فعمررم النبرري 
  (1)يحصم بمجرد اإلخبار من ىنا، فال حاجة إلى التكرار في مثم ىذا القص.ص

أسرتاذنا الردكتور وىناو أمور يجب مراعاتيرا فري دراسرة البالغرة القر نيرة جمعيرا     
 : - عمى سبيم اإلجمام -ما يمي ىي  في عشرة أسس، عمي عيسى

ومرررا يمرررزم كالمرررو مرررن اسرررتغرا  صرررداتو وبيررران  ،استحَرررار القاةرررم :األسااااض األّل
 موجباتو...

 ي بالتَام بين أجزاةو...النظرة الكمية التكاممية التي تعن :األساض الجاىٕ
اسررتمزام كررم جممررة فرري القررر ن الكررريم لعقنرراع واإلمترراع، واقتَرراؤىا  :األساااض الجالااح 

 الحجاج الجمالي...
بنرا  القرر ن الكرريم عمرى نسر  بنرا  الكرون، مرن حيرث البنرا  المعنروي  :األساض السابع

 واألسموبي عمى أساس نواة تبنى عمييا المعاني واألساليب...
بين السم  والبصر والكتابة  –في البالغة القر نية وحدىا  –االمتزاج  :اخلامص األساض

 في وحدة ال تندو في تأدية ح  المعنى...
اطرراد التصرريو األسرموبي عمرى المعنرى الواحرد ثناةًيرا فصراعًداو أي  :األساض الشاادض 

 تعاور األساليب عمى المعنى الواحد...
إلررى اكتمررام القصررد  -مرر  تنوعررو  –والنررزوم تعاَررد زمررن التنررزم  :األساااض الشااابع 

 الرةيس...
عمررى االتصررام  –المعرراني واألسرراليب  –بنررا  الررنظم القر نرري بشررقيو  :األساااض الجااامً

 الداةري...

                                           

، ٜٖٕأسموب القر ن الكريم بين اليداية واإلعجراز البيراني، د/ عمرر محمرد عمرر باحراذ ، ص(1) 
 م(.ٜٜٗٔ –ه ٗٔٗٔبيروت( ط: األولى ) –دار المأمون لمتراث، )دمش  



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٗٛ 

: البنا  التركيبي لمقر ن الكريم عمى نظم بردي  يسرتوعب طبقرات العقروم التاسع األساض
 ..ويحتوي األزمنة واألمكنة كميا. ،السميمة جميعيا

 -ذاو  السيا  القر نري رورو فروع في صرر ني لمتنريا  القرالحية السرص :األساض العاطس
فحيثمرا  ،أشبو بالماس والجرواىر ذات التأللرؤ المتنروع عنرد التقميرب –عند المحققين 

 (1)قمبتو أعطاو غورًا مغايرًا أو متراكًبا أو متَاًدا...
 :٘اليبْٓ الشي٘ يف املعيٙ القصصٕ صْز تيْع -2

 اهلل صررمى - الكررريم الرسرروم لسرران عمررى جررا ت الترري النبويررة السررنة فرري القصررة
من حيث الذكر إفراًدا وتعدًدا،  القر ني، القصص مسار ندس في تسير -وسمم  عميو

صررمى اهلل  –ممررا ال شررو فيررو أن المصررطدى ف اهلل، عنررد مررن كالىمررا إذ أثرررهو وتقتدرري
النبوية من الخطاب اإلليريو فيدسرر يستمد ممكتو الخطابية في السنة  –عميو وسمم 

ه لو ما استشركم عميرو مرن أمرور وأحكرام فررص نسر               لممسمم قر نو، ويَو
البالغة النبوية إنما ىو في أكثر الحدِّ اإلنساني من ذلو اإلعجاز، يعمرو كرالم النراس 

       (2)ص.من جية وينزم عن القر ن من جيتو األخرى
وي عامررة والقصصرري منررو خاصررة يمثررم أعمررى سررنام وبررذلو يكررون الحررديث النبرر

البالغة البشرية المستمدة مرن القرر ن السراةرة عمرى نيجرو المدسررة لروو ألنرو يسرتمد 
 م،رر ن الكريرة القررن بالغررتو نابعة مرون بالغري اإلليي، فالبد أن تكرادتو من الوحرم

                                           

أحمررد  ينظررر: أصرروم البحررث فرري خصوصررية بالغررة الررنظم الكررريم، بقمررم/ أد. عمرري عبررد الحميررد(1) 
  عيسى، مقالة منشورة عمى موق :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=479::8887727862&set=a.7191
9427:8::662&__tn__=38C 

، دار الكتررراب العربررري ٖٔٗإعجررراز القرررر ن والبالغرررة النبويرررة، لمصرررطدى صررراد  الرافعررري، ص(2) 
 م(.ٖٜٚٔ –ه ٖٜٖٔلبنان(، ط: التاسعة ) –)بيروت 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٜٔٗ 

 بيا، كاشدة عن حقاة  القصص القر ني المجممة. ممتزجة 
وىري  ،او عدة أسس يجب مراعاتيا أثنا  البحث البالغري فري الحرديث النبرويوىن   

 ما يمي:
 التركيررز فرري بنررا  الحررديث النبرروي عمررى دقررة التداصرريم الغنيررة بالنكررات :األساااض األّل

  البالغية الكاشدة عن حقاة  القصص القر ني المجمم.
 نو وحدة مدرغة. : مراعاة الترابط التام بين أجزا  الحديثو لكو األساض الجاىٕ

وح أسموب الحديث النبوي، الذي يقترب من األفيام، ويقيم األساس الخالج : دقة وَو
 الحجة عمى المعاندين. 

ا  أحداث القصة يف الىحيني.
ا
 حاوي

 الكسٓه أحداخ القص٘ يف القسآٌ -1

لتثبيررت المررؤمنين  وردت قصررة أصررحاب األخرردود فرري سررورة البررروج الترري نزلررت ص
وترذكيرىم بمرا جررى ممرن  ،وتصبيرىم عمى أذية الكدرة ،ن اإليمانعمى ما ىم عميو م

ويصربروا  ،حترى يأنسروا بيرم وتقدميم مرن التعرذيب ألىرم اإليمران وصربرىم عمرى ذلرو
فري  -عرز وجرم-ويعمموا أنيم مثرم أولةرو عنرد اهلل  ،عمى ما كانوا يمقون من قوميم

الستحالة الدعا   والطردكونيم ممعونين مطرودين، فالقتم ىنا عبارة عن أشد المعن و 
 ( 1)حقيقة فأريد الزمو من السخط والطرد عن رحمتو جم وعال.ص - سبحانو –منو 
 ثررم اهلل، قرردرة عمررى الدالررة القيامررة يرروم أىرروام عررن بالحررديث برردأت البررروج سررورة   

 في الدصم بين -سبحانو وتعالى –حكمتو  وبدي  األخدود أصحاب قصة عن تحدثت

                                           

لمعرراني فرري تدسررير القررر ن العظرريم والسررب  المثرراني، لشررياب الرردين محمررود بررن عبررد اهلل روح ا(1) 
(، دار ٜٕٚ/ ٘ٔىرررر(، تحقيررر : عمررري عبرررد البررراري عطيرررة، )ٕٓٚٔالحسررريني األلوسررري )ت: 

 ىر(.٘ٔٗٔبيروت، ط: األولى ) –الكتب العممية 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔ٘ٓ 

 -سربحانو  – وعدالترو قدرترو عظريم عمى دالة أخرى أمثمة رببَ ختمت ثم طرفييا،
وثمررود، والررذي يعنينرري ىنررا قصررة  وعرراد وجنرروده، فرعررون لقصررتي السررريعة باإلشررارة

 أصحاب األخدود مناط بحثي.
 آٓات القص٘ يف الشْزٗ:   

ودِ }قولو تعالى:  ۡخدر
ر
ۡصَحَٰبر ٱۡۡل

َ
َِكرِدِ  ٤كرتَِل أ ۡ ۡه  ٥ٱنلهارِ َذاِت ٱل َر ِدٞ إِۡذ  عر ا قر َُ َعنَۡي

ِدٞ  ٦ ُر ۡؤِوٌنَِي صر َٰ َوا َيۡفَعنرَِن ةِٱلۡىر ۡه لََعَ َر ِ ٱۡمَعزِيززِ  ٧َو ِاْ ةِٱَّلله ٌر ن يرۡؤِو
َ
ٓ أ ۡه إَِّله ُر ٌۡ ِاْ ِو َوَوا َنَلىر

ُِيٌد  ٨ٱۡۡلَِىيِد  ءٖ َص ِ ََشۡ
ل َٰ كر ر لََعَ ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡنمر ٱلسه ۥ مر ِي ََلر ِ  ٩ٱَّله ٌرِاْ إِنه ٱَّله يَي َفَت

ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيِق  ُر َ ٌهَه َول َُ ۡه َعَذابر َج ُر ِاْ فَنَ ۡؤِوَنَِٰت ثرهه لَۡه َيترِبر ۡؤِوٌنَِي َوٱلۡىر ِيزَي  ٪ٱلۡىر إِنه ٱَّله
زر ٱمۡ  ِۡ َٰلَِم ٱۡمَف ُۚ َذ ًَۡهَٰرر

َ
ا ٱۡۡل َُ َٰٞت ََتۡرِي ِوي ََتۡتِ ۡه َجنه ُر َ َٰنَِحَِٰت ل ِاْ ٱمصه ِاْ وََعِىنر ٌر إِنه  ٫َكتِزرير َءاَو

ۡتِدئر َويرعِيدر  ٬َبۡطَش َربلَِم لََضِديٌد  َِ ير َر ۥ  ٍر َِدرودر  ٭إًِه ۡ ِرر ٱل َِ ٱۡمَغفر َر ذرو ٱۡمَعۡرِش ٱلَۡىِجيدر  ٮَو
لَِىا يررِيدر  ٯ اٞل ل  .[ٙٔ - ٗ: البروج{ بَٰفعه

الدرىود من أن  صاله بن سعود بنت نوام: وذلو خالًفا لما ورد عن الدكتورة
 القصة تتمثم في قولو تعالى:

وِج } ر َىآءِ َذاِت ٱۡمُبر ِدِ  ١َوٱلسه ِۡعر ِِۡم ٱلَۡى ِٖد  ٢َوٱۡۡلَ ُر ودِ ٣وََصاَِٖد َوَمۡض ۡخدر
ر
ۡصَحَٰبر ٱۡۡل

َ
كرتَِل أ

َِكرِدِ  ٤ ۡ ِدٞ  ٥ٱنلهارِ َذاِت ٱل عر ا قر َُ ۡه َعنَۡي َر ِدٞ  ٦إِۡذ  ُر ز ۡؤِوٌنَِي صر َٰ َوا َيۡفَعنرَِن ةِٱلۡىر ۡه لََعَ َر  ٧َو
ِاْ  ِىيِد  َوَوا َنَلىر ِ ٱۡمَعزِيزِ ٱۡۡلَ ِاْ ةِٱَّلله ٌر ن يرۡؤِو

َ
ٓ أ ۡه إَِّله ُر ٌۡ ۡرِضِۚ  ٨ِو

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡنمر ٱلسه ۥ مر ِي ََلر ٱَّله

ُِيٌد  ءٖ َص ِ ََشۡ
ل َٰ كر ر لََعَ ِاْ فَ  ٩َوٱَّلله ۡؤِوَنَِٰت ثرزهه لَزۡه َيترِبرز ۡؤِوٌنَِي َوٱلۡىر ِاْ ٱلۡىر ٌر ِيَي َفَت زۡه إِنه ٱَّله ُر نَ

ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيقِ  ُر َ ٌهَه َول َُ  .(1) [ٓٔ - ٔ: البروجب{٪َعَذابر َج
برأىوام يروم القيامرة كمظيرر  -عرز وجرم  –ألنيا بذلو أدخمرت قسرم المرولى 

مرن مظرراىر قدرتررو  الررذي انطمرر  منررو لقصررة أصررحاب األخرردود، كمررا أنيررا أغدمررت مررا 
                                           

 .ٕٓٔبحث بواسمات ِحجاج األخدود )دراسة بالغية في القصص النبوي([ ص(1) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔ٘ٔ 

وتحمررم عررذاب  ،ى اإليمررانأعررده اهلل لممررؤمنين مررن حسررن الجررزا  عمررى ثبرراتيم عمرر
 –الحري ، باإلَافة إلرى إغداليرا أىرم صردات الرذات العميرة التري تشرير إلرى عدالترو 

 في الدصم بين أىم الح  والباطم. -سبحانو 
 الشْزٗ:القص٘ يف معيٙ 

بالسما  ذات النجوم التي كانرت َريا  وزينرة،  -تبارو وتعالى -أقسم الح 
 ، كمرايرة فخمرة تردم عمرى قردرة صرانعيا الحكريما لمشياطين، وىري مر  ذلرو أبنورجومً 
براليوم الموعررود الررذي وعردنا بررو، وىررو يروم القيامررة، وأقسررم  -تبررارو وتعررالى -أقسرم 

 فري كرم شري  - سربحانو – كذلو بكم الخالة  والعوالم الشاىد منيا والمشيود، فمو
 داللة عمى وحدانيتو. من ذلو

ا  بقصرة أصرحاب األخردود بيذه األشريا ، وجر -تبارو وتعالى -فأقسم الح 
وىرو ابرتال  المرؤمنين  ،من باب َرب المثرم، والتردليم عمرى جرواب القسرم المقردر -

الرذين شرقوا لممرؤمنين  -ا بالعذاب والدتنة والبال  من أعداةيم الكدراروالمؤمنات قديمً 
وألقوا فييا كم مرا  ،ا في األرض، أَرموا فيو النيران ذات الوقود الشديد الميبأخدودً 
 وألقوىم في النار. ،ثم جا وا بالمؤمنين ،رميا ويؤججيايَ

وقد كانوا قساة القموب، فجمسوا يَحكون فرحين بإلقا  المؤمنين في النرار، 
وىم عمى ما يدعمون بالمؤمنين من كباةر اإلثرم وفظراة  الجررم شريود وحَرور  ومرا 

مرا نقمروا، وال عرابوا ا، و ا أبردً فعم ىؤال  المؤمنون حتى يمقوا في النار؟ لم يدعموا شيةً 
مرا كران سربًبا فري السرعادة   يا سربحان اهلل ،عمييم إال أنيم  منوا باهلل العزيز الحميد

والخير، يكون سربًبا فري القترم واإلحررا  والتعرذيب برالنيران  ولكرن تمرو طبيعرة البشرر 
  .ا، وىذا صراع الح  والباطما وحديثً قديمً 

ن كدرر برو بعرض خمقرو، فيرم يتررو المرؤمنين  ىؤال  المؤمنرون  منروا براهلل وا 
نيًبا لمكدار والمشركين يدعمرون معيرم األباطيرم ويرذيقونيم العرذاب ألوانرا؟  لرن يكرون 

 ىذا أبدا.



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔ٘ 

ثرم لرم يتوبروا، فميرم عرذاب جيرنم، وليرم  ،إن الذين فتنوا المرؤمنين بالتعرذيب
لرو عذاب الحري ، أما المؤمنون العاممون فميم جنرات تجررى مرن تحتيرا األنيرار، وذ

فربرو بطشرو بالكدرار شرديد، وىرو القرادر  ،ىو الدروز العظريم، وال عجرب فري ىرذا كمرو
الررودود لمررن  ،الررذي يبرردئ الخمرر  ثررم يعيررد، وىررو الغدررور لمررن ترراب ،عمررى كررم شرري 

 (1)أطاع، صاحب الممو والسمطان بيده األمر وىو الدعام لما يريد.
   ٌطخصٔات القص٘ يف القسآ
ى سبيم اإليجاز كعادة القر ن الكريم في اإليجراز . عمالمؤمنونأصحاب األخدود، 

 المعجز.
 ٘اليبْٓ شي٘يف ال أحداخ القص٘ -2

ومعنى الحديث واَره وال يحتراج شري  فيرو لمتدسرير سروى كممرة: قرقرور المرراد 
بيا: صَرب من السدن، وقيم: ىي السدينة العظيمة أو الطويمة، والقرقور من أطوم 

 (2)السدن.ص 
 ٓح اليبْٖ بسّآ٘ مشله:طخصٔات القص٘ يف احلد

 حبيسةالممو، الساحر، الغالم، الراىب، أىم الغالم، الدابة العظيمة، الناس ال
مر  الغرالم الجبرم،  الصراعدونبسبب الدابة العظيمرة، جمريس الممرو، أصرحاب الممرو 

 وننراس المجتمعربرو البحرر، األ  متوسطينمغالم في قرقور ل الحاممونأصحاب الممو 
 المرأة وصبييا.من  منوا بعد مقتم الغالم، د الممو، في صعيد واحد، جنو 

                                           

 –(، دار الجيرم الجديرد ٛٗٛ:  ٚٗٛ/ ٖينظر: التدسير الواَره، لمحجرازي، محمرد محمرود، )(1) 
 ىر(.ٖٔٗٔبيروت، ط: العاشرة )

لسرران العرررب، لمحمررد بررن مكرررم بررن عمررى، أبرري الدَررم، جمررام الرردين ابررن منظررور األنصرراري (2) 
 (.رىٗٔٗٔثة )بيروت، ط: الثال –(، دار صادر ٜٓ/ ٘ىر(، )ٔٔٚالرويدعي اإلفريقي)ت: 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٖٔ٘ 

 فرار  أوم يظيرر الروحيين فري القصرة وشخصريات معنرى عررض خرالم ومن
 القررر ن إن حيررث النبررويو الحررديث فرري والتدصرريم القررر ن، فرري اإلجمررام وىررو بينيمررا،
: فرري تمثمرت  عردة شخصرريات فري النبروي الحررديث فصرميم حرين فرري المرؤمنين أجمرم

 كمرا وصربييا(، المررأةو الغالم، مقتم بعد  منوا ومن الممو، وجميس لغالم،وا )الراىب،
 بشرر  اآلمررر أن إلررى أشررار الحررديث أن حررين فرري األخرردود أصررحاب القررر ن فرري جمرر 

 اجتمعرت طغراة عردة فيو رأى القر ن وكأن جنودهو بمعاونة الممو وىو ،واحد األخاديد
ومررن أىررم  الممررو، شخصررية وىرري ،واحرردة شخصررية فرري ممثمررة الظمررم نرروازع كررم فررييم

ا ًَ الحرديث النبروي، وعردم ذكرره فري القرر ن  فري صرراحة القصة سبب ذكر الدوار  أي
 عمى عادتو في اإليجاز في القصص. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔ٘ٗ 

 املبحج األول
 .تىىع مطخلع القصة بني الىحيني وصخلته باملقصد

  :املقصد مً القص٘ 

حيرث تظيرر  و(ٔ)رينوتصربيرىم عمرى أذى الكراف ،تثبيت المؤمنين عمى الح  
في ىذه القصرة أسرمى معراني التَرحيةو وىري التَرحية برالندس فري سربيم العقيردة 

 واإليمان ورف  راية الدين الح .
 :مطم  القصة في القر ن الكريم  اًلأّ

ودِ يتمثم في قولو تعالى: }  ۡخدر
ر
ۡصَحَٰبر ٱۡۡل

َ
 .[ٗ{ بالبروج: كرتَِل أ

ًٔا  .مطم  القصة في السنة النبوية   ثاى
صَكاَن َمِمٌو ِفيَمْن َكاَن َقْبَمُكْم، َوَكراَن  -صمى اهلل عميو وسمم  –يتمثم في قولو 

را َكِبرَر، َقراَم ِلْمَمِمرِو: ِإنِّري َقرْد َكِبرْرُت، َفاْبَعرْث ِإَلريى  ُغاَلًمرا ُأَعمِّْمرُو السِّرْحَر،  َلُو َسراِحٌر، َفَممى
 ص .َفَبَعَث ِإَلْيِو ُغاَلًما ُيَعمُِّموُ 

 :لقص٘ يف القسآٌ ّصلتُ باملقصدمطلع ا

مطمرر  القصررة فررري القررر ن يشررير إلرررى عاقبررة أصررحاب األخررردود عمررى سرررو  
صررنيعيمو حيررث تبرردأ القصررة برررص اإلشررارة إلررى الحررادث بررإعالن النقمررة عمررى أصررحاب 

ودِ األخدود: }  ۡخزدر
ر
ۡصزَحَٰبر ٱۡۡل

َ
غَرب اهلل  - {.. وىري كممرة تردم عمرى الغَربكرتَِل أ

كمررا ترردم عمررى شررناعة الررذنب الررذي يثيررر غَررب الحمرريم،   - عمررى الدعمررة وفاعمييررا

                                           

ينظر: مداتيه الغيب = التدسير الكبير، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسرن برن الحسرين (1) 
(، دار إحيرا  ٙٓٔ/ ٖٔىرر(، )ٙٓٙالتيمي الرازي الممقب بدخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 

 ىر(،  ٕٓٗٔبيروت، ط: الثالثة ) –التراث العربي 
يات والسور، إلبراىيم بن عمر بن حسن الرباط برن عمري برن وينظر: نظم الدرر في تناسب اآل

 (، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة.ٕٖ٘/ ٕٔىر(، )٘ٛٛأبي بكر البقاعي )ت: 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔ٘٘ 

ومما يؤكد ذلو افتتاح المطم  واختتامو بحرفي   (1)ونقمتو، ووعيده بالقتم لداعميو.ص 
 –سرربحانو  –الدالرة عمررى قروة أخرذه  (2))القرا ، والردام( ومررا فييمرا مرن معنررى القروة 

الترري  –سربحانو  -طشررو ليرؤال  الكدرررةو ليتناسرب بررذلو قروة مطمرر  القصرة مرر  قروة ب
، وبرذلو تكرون [ٕٔبالبرروج:  { إِنه َبۡطَش َربلِزَم لََضزِديدٌ  }ختم بيا القصة في قولو: 

م ر ، المقتصررة مرررن أىررررم الحرررروة الناصرررة ألىررررمقة مدرغرررة مررن معررراني القررررحررالقصرة
 الَالم . 

 صل٘ املطلع باملقصد ٍيا تظَس يف ثالخ عالقات ٍٕ: 

  اإلجمام والتدصيم. -ٔ
   .والتماثم ظرالتنا -ٕ
 التعميم. -ٖ

عالق٘ اإلمجال ّالتفصٔل :اًلأّ

(3)

 

والتدصرريم يظيررر فرري  ،اإلجمررام وقرر  فرري مقصررد القصررة بتثبيررت المررؤمنين
المثبررت ليررم عمررى  –أصررحاب األخرردود  –الكشررو عررن نرروع العقرراب النررازم بأعررداةيم 

قبرة م العذابو ألنو من الطبعي أن اإلنسان إذا عرو عاالح  في مطم  القصة لتحمُ 
ظالمررو، سرركنت ندسررو واطمأنررت، وثبتررت وتحممررت الكثيرررو ليقينيررا بنصرررة اهلل لمحرر  

 وقصاصو من أىم الباطم.

                                           

(،  دار ٖٖٚٛ/ ٙىررر(، )ٖ٘ٛٔفرري ظررالم القررر ن، لسرريد قطررب إبررراىيم حسررين الشرراربي )ت: (1) 
 ىر(.ٕٔٗٔالقاىرة، ط: السابعة عشر )  -بيروت -الشرو  

ابرن الجرزري، محمرد برن محمرد برن  ،نظر: التمييد في عمم التجويد، لشمس الدين أبي الخيرري(2) 
، مكتبرة المعرارو، الريراض، ط: ٙٛىر(، تحقي : د/عمى حسين البرواب، صٖٖٛيوسو )ت: 

 م(.ٜ٘ٛٔ -ىر  ٘ٓٗٔاألولى )
بعررة (،  دار إحيررا  الكتررب العربيررة، مطٕٗٔ/ ٖ( ينظررر: حاشررية الدسرروقي عمررى شرررح السررعد، )3)

 عيسى البابي الحمبي بمصر.



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔ٘ٙ 

وصدر التدصيم بمدظ )القتم( لما فيو من البشاعة والقسوة التي تتناسب م  
بشاعة وقسوة فعم أىم الكدر والَالم م  المؤمنينو التي فصمتيا القصة حام سررد 

 أحداثيا. 
تناسرًبا مر  عظرم  (1)صمة المطم  عمى حرو )الردام( المدعرم برالقوة وجا  بدا

قدرة اهلل في البطش بالكدرة أعردا  الردين، وأخرذىم أخرذ عزيرز مقتردر، باإلَرافة إلرى 
ما في فاصمة )الدام( مرن راةحرة الصرالبة، فيرو أصرمه الحرروو لمتعبيرر عرن معراني 

وعدالتررو فرري  –عررز وجررم  –ى الترري تجسررد شرردة المررول (2) الشرردة والدعاليررة المرراديتين
بالعقرراب  -سرربحانو     -الوفررا  بحرر  العبرراد حيررام مررن يعترردون عمررييم، فمررم يكتررو 

نما أتبعو بالعقاب المعنوي الحسي ليؤال  الظممة في الذي تمثم  في الدنياو اآلخرة، وا 
 في حكاية قصتيم في القر نو ليكونوا عبرة عمى مر الزمان. 

يم بررين المطمرر  والمقصررد فرري تثبيررت مقصررد وتبرررز بالغررة اإلجمررام والتدصرر
القصررة فرري أذىرران السررامعينو لمثبررات عمررى كممررة الحرر  وعرردم المبرراالة بإيررذا  أىررم 
               الباطرررمو ألنرررو ميمرررا طرررام ىرررذا اإليرررذا  فمصررريره إلرررى زوامو فَررراًل عمرررا يكمرررن فررري 

 لدار الدانية.تحممو من رف  الدرجات في الدار الباقية مناط اىتمام المؤمن في ىذه ا
ًٔا: عالق٘ التياظس ّالتناثل:  ثاى

تماثم بين مقصد ومطم  القصة فري تنراظر وتماثرم كرم  مرن اليظير التناظر و  
والعقاب الواق  بأعداةيمو فيما  -ه  المقصود ثباتيم إيذا -بالمؤمنين الواق   العقاب

كرران  نواتمالجبررابرة القررفيررؤال   ،مررن جررنس واحررد مررن العقررابو وىررو اإلحرررا  بالنررار
 جزاؤىم من جنس عمميم.

                                           

 . ٙٛينظر: التمييد في عمم التجويد ص(1) 
، منشررورات ٚٙ، لحسرن عبراس، ص –دراسرة  –ينظرر: خصراةص الحرروو العربيرة ومعانييرا (2) 

 م.ٜٜٛٔاتحاد الكتاب العربي، ط: 
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ٕٔ٘ٚ 

كرتِززَل وعبررر عررن عقرراب الكدررار وطررردىم مررن رحمتررو بررر)القتم( فرري قولررو: }        
ودِ  ۡخدر

ر
ۡصَحَٰبر ٱۡۡل

َ
{و ليكرون جرزاؤىم مرن جرنس عمميرمو حيرث إنيرم قصردوا مرن شر  أ

َرام النار بيا تعذيب المؤمنين بالنار وقتميم أشن  قتمةو فأذاقيم اهلل م ن األخاديد وا 
ذبوا برو فري اآلخررة، فري حرين جرزى اهلل ندس كأس العذاب الرذي أعردوه لممرؤمنين فُعر

والدروز  ،المؤمنين عمى تحمم عرذاب اإلحررا  فري الردنيا باإلحيرا  شريدا  فري اآلخررة
 بجنة الخمد.
 – (1)بنى جممة المطم  في القصة عمى حرذو المسرند إليروو لتحقر  تعينرو و 
ورد كيدىم في نحرورىم دنيرا  ،االنتقام من أعداةو فيو الوحيد القادر عمى -سبحانو 

 و خرةو نصرة لدينو الح  بجعم الجزا  من جنس العمم عمى حد التناظر والتماثم.
وتظير بالغة عالقة التناظر والتماثرم برين المطمر  والمقصرد فري القصرة فري 

فررري الدصرررم برررين خمقرررو الظرررالم مرررنيم  –عرررز وجرررم  -الكشرررو عرررن عدالرررة المرررولى 
 .عمييم امردودً  ا  الكافرينإيذبكون ، والمظموم

 ثالًجا: عالق٘ التعلٔل:    

ودِ وق  مطم  القصة قولو تعالى: }  ۡخدر
ر
ۡصَحَٰبر ٱۡۡل

َ
{ تعمياًل لممقصد وىو كرتَِل أ

تثبيررت المررؤمنين وتصرربيرىم عمررى تحمررم العررذاب بمررا سرريق  عمررى معررذبييم مررن قتررم 
 –ة رد القصرمقص –فتثبيت المؤمنين مة اهلل في الدارين، ررد من رحروالط (2)بالمعن 

                                           

 ينظررر: التمخرريص فرري عمرروم البالغررة، لعمررام: جررالم الرردين محمررد بررن عبررد الرررحمن القزوينرري(1) 
 م(.ٜٗٓٔ، دار الدكر العربي، ط: األولى )ٗ٘: عبد الرحمن البرقوقي، صقي الخطيب، تح

 ب القتم [ : كم قتم في القر ن فيو لعن يعنى بو الكدار. (2) 
الكميررات )معجررم فرري المصررطمحات والدرررو  المغويررة(، أليرروب بررن موسررى الحسرريني القريمرري 

)عرررررردنان درويررررررش، محمررررررد  :قيرررررر ىررررررر(، تحٜٗٓٔالكدرررررروي، أبرررررري البقررررررا  الحندرررررري )ت:
 ،  مؤسسة الرسالة ر بيروت.ٕٓٚالمصري(،ص



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔ٘ٛ 

و لالنتقام منيم  –مطم  القصة  –مسبب عن قتم أعداةيم لعًنا وطرًدا من رحمة اهلل 
 عمى ما أنزلوه بالمؤمنين من شديد العذاب.
صقصص القر ن عظات وعبرص أن  وكتاب فيوذكر الدكتور/ سعيد عبد العظيم، 

ۡصَحَٰبر مطم  القصة قولو تعالى: } 
َ
ودِ  كرتَِل أ ۡخدر

ر
يحتمم أن يكون جممة خبرية أو  {ٱۡۡل

إنشاةية، فإن كان جواًبا لمقسم المتقدم فري مطمر  السرورة كران جممرة خبريرة، أمرا إن 
 ُقصد منيا الدعا  عمى أصحاب األخدود.  (1)لم يكن جواًبا لمقسم فيو جممة إنشاةية

رًدا مرن وأرجه كون جممة المطم  جممة خبرية تقرر تحق  قتم ىذه الدةرة طر
لوسرري  مررا يؤكررد ذلررو مررا ورد عررن اإلمررام اآلرحمررة اهللو وانتقاًمررا ألرواح المررؤمنينو وم

في روح المعاني أثنا  تدسيره لسورة البرروج مرن قولرو: صفالقترم ىنرا عبرارة عرن أشرد 
فأريررد الزمررو مررن السررخط  ،حقيقررة -سرربحانو–المعررن والطرررد السررتحالة الرردعا  منررو 

و تعمياًل لما بردر مرنيم فري حر  المرؤمنينو ممرا يقررر (2)والطرد عن رحمتو جم وعالص
ويعمرر  إحسرراس المررؤمنين بالثبررات الررذي ُيعيررنيم عمررى تحمررم أذى الكررافرين، وبررذلو 
 يتناسب كرون المطمر  عمرى ىرذا النحرو مرن الخبريرة مر  تعميرم المقصرد مرن القصرة.

لى فةة خالية الرذىن ألنو ممقى إ ومن التأكيد ًياخال (3) اابتداةيً  اوجا  المطم  ىنا خبرً 
من التأكيرد لخمرو ذىرنيم مرن مَرمونوو  ًيامن مَمون الخبرو ولذلو ألقي إلييم خال

 مما يؤكد تثبيتو ليم بالتعميم الذي لم يخطر بباليم من قبم.
 

                                           

، دار العقيررردة، ط: ٙٓٗينظرررر: قصرررص القرررر ن عظرررات وعبرررر، د: سرررعيد عبرررد العظررريم، ص(1) 
 م(.ٕٔٓٓ –ه ٕٕٗٔاألولى)

 (.ٜٕٚ/ ٘ٔروح المعاني في تدسير القر ن العظيم والسب  المثاني )(2) 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبي المعالي، جالم الدين ينظر: اإليَاح في عموم البالغة، ل(3) 

ىرررر(، تحقيررر : محمرررد عبرررد المرررنعم ٜٖٚالقزوينررري الشرررافعي، المعرررروو بخطيرررب دمشررر  )ت: 
 بيروت، ط: الثالثة. –(، دار الجيم ٜ٘ٔ/ ٕخداجي، )
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ٕٜٔ٘ 

 
 :مطلع القص٘ يف الشي٘ اليبْٓ٘ ّصلتُ باملقصد

 – صرمى اهلل عميرو وسرمم –يتمثرم فري قولرو مطم  القصة في السنة النبويرة 
را َكِبرَر، َقراَم ِلْمَمِمرِو: ِإنِّري َقرْد َكِبرْرُت،  صَكاَن َمِمٌو ِفيَمْن َكراَن َقرْبَمُكْم، َوَكراَن َلرُو َسراِحٌر، َفَممى

  ص .َفاْبَعْث ِإَليى ُغاَلًما ُأَعمِّْمُو السِّْحَر، َفَبَعَث ِإَلْيِو ُغاَلًما ُيَعمُِّموُ 
 ت ٍٕ: صل٘ املطلع باملقصد ٍيا تظَس يف ثالخ عالقا

 اإلجمام والتدصيم. -ٔ
 الترقي. -ٕ
 التعميم. -ٖ

 :: عالق٘ اإلمجال ّالتفصٔلاًلأّ

 – صرمى اهلل عميرو وسرمم – النبرياإلجمام وق  في مقصرد القصرة حيرث أراد 
وتحمم العذاب في سبيمو بالتدصيم فري مطمر  القصرة  ،تثبيت المؤمنين عمى اإليمان

م القاةمررة عمررى الباطررم الكاشررو عررن حقيقررة أىررم الكدررر وأسرراس عقيرردتي -ىنررا  -
المتمثررم فرري حيررم السررحر والسررحرة، الترري تصررور األمررور عمررى خررالو حقيقتيرراو ممررا 
يوجررب عرردم مررواالتيم والُبعررد عررنيم لدسرراد عقيرردتيمو حيررث إن عقيرردتيم تقرروم عمررى 

 السحر، الذي ىو َرب من الكدر.
ومرن العوامرم التري تَرافرت مر  التدصريم فري مطمر  القصرة، تنكيرر المسرند 

صرمى اهلل عميرو  –عن حام كم  من الممو والساحر فري قولرو بالتدصيم الكاشو  إليو
           صَكررراَن َمِمرررٌو ِفررريَمْن َكررراَن َقرررْبَمُكْم، َوَكررراَن َلرررُو َسررراِحٌرص ، فنكرررر )َمِمرررو، َسررراِحر(  –وسرررمم 
إذ و أفعراليمحقرارة ب وفرد من أفراد المموو والسرحرة حقيرر :أي، (2) والتحقير (1)لعفراد 

 فَاًل  ، ىذاعمى السحر في إقامة الممو والسيطرة عمى الرعية بالباطم إنيم يعتمدون
 الممرو شرخص معرفرة فري كبيررة فاةردة ىناو فميس غرض، بتعريدو يتعم  ال أنو عن

                                           

 ()بتصرو يسير(.ٖ٘/ ٕاإليَاح )(1) 
 (.ٖٙ/ ٕالساب  )(2) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٙٓ 

صرمى اهلل عميرو وسرمم  –... ، باإلَافة إلى تقديم المسند )َلُو( في قولو  الساحر أو
وىرو  - اختصراص المسرند إليرو :أي،  (1)صاالختصراصص صَوَكاَن َلرُو َسراِحٌرص لقصرد:  –

بيذا الممو وقيامو عمى شةون ممكو بالسحر، فيرذا السراحر مقصرور عمرى  -الساحر
ىذا الممو وشةون ممكو دون غيرهو مما يدصم مردى قروة وسررية العالقرة برين الممرو 

 .بدعم السحر والساحر في السيطرة عمى المممكة
حيرث إن التعمريم  (2)لما في التعميم مرن معنرى العمروم  (رَ ُأَعمِّْمُو السِّحْ ) :وقام

يكون في كم شي  دون استثنا و مما يدصم بدقة حرص الساحر عمى إلمرام الغرالم 
بكم ما يمىكنو من السيطرة عمى كم شي  يحق  استقرار ممو الممو في مممكتوو كما 

  .اعتاد دوًما
ًٔا: عالق٘ الرتقٕ  :ثاى

صررمى اهلل عميررو  – النبرريم  ىنررا فرري أن رد والمطرررصررير الترقرري بررين المقريظرر
قصد من القصرة التثبيرت عمرى اإليمران والترقري فري مدارجرو بتحمرم العرذاب  – وسمم

واإليررذا  فرري سرربيم رفرر  رايررة الرردين الحرر ، كمررا يظيررر الترقرري فرري مطمرر  القصررة 
كشرو  باالرتداع ُبعًدا وارتقاً  عن اتباع الباطم القراةم فري أساسرو عمرى السرحر الرذي

 عنو مطم  القصة.
 :ثالًجا: عالق٘ التعلٔل

 عن معرفة  امسببً  –مقصد القصة  –ان رون الثبات عمى اإليمرير في كرتظ

                                           

حقاة  اإلعجاز، ليحيى بن حمزة بن عمري برن إبرراىيم، الحسريني الطراز ألسرار البالغة وعموم (1) 
بيرروت،  –(، المكتبرة العصررية ٖٛ/ ٕىرر(، )٘ٗٚالعموّي الطالبي الممقرب بالمؤيرد بالمىرو )ت: 

 ىر(. ٖٕٗٔط: األولى) 
ينظر: الدرو  المغوية، ألبي ىالم الحسن بن عبد اهلل بن سيم بن سعيد بن يحيى بن ميران (2) 

،  دار العمررم ٕٛىررر(، حققررو وعمرر  عميررو: محمررد إبررراىيم سررميم، صٜٖ٘)ت: نحررو العسرركري 
 مصر.-والثقافة لمنشر والتوزي ، القاىرة 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٙٔ 

مطمر   – حقيقة ىذا الممو الظرالم المعتمرد عمرى السرحر فري إقامرة ممكرو جرياًل فجرياًل 
 لمقصدىا. فجا  مطم  القصة تعمياًل و  –القصة 

لتعميررم برين المطمر  والمقصرد تصردير جممررة وممرا جرا  متَرافرًا مر  عالقرة ا
عمرى لسران السراحر: صَفاْبَعرْث ِإَلريى ُغاَلًمرا  –صمى اهلل عميو وسمم  –قولو في التعميم 

ُأَعمِّْمُو السِّْحَرص في قولو: صِإنِّي َقْد َكِبْرُت، َفاْبَعْث ِإَليى ُغاَلًما ُأَعمِّْمُو السِّْحَرص بالدا  التي 
و فال يدع المخاطب ميمة بعد سماعة لألمر (1)الجد والمسارعة  تندخ في األمر معنى
 إال ويسارع المتثالو.

باإلَررافة إلررى كررون الجممررة األخيرررة فرري المطمرر  قولررو: صَفَبَعررَث ِإَلْيررِو ُغاَلًمررا 
قولرو: صَفاْبَعرْث ِإَلريى ُغاَلًمرا ُأَعمِّْمرُو السِّرْحَرص، فصردر ىرذه  فري ُيَعمُِّمُوص مسببة عما قبميرا

وال  ،جممة بدا  التعميمو ألن الدا  ُتخرج العمة مخرج األمر الذي ال ينكرره المخاطربال
دون تدكيررر أو ترررددو وانقيرراده ألوامررره  ،و لتؤكررد تسررميم الممررو لمسرراحر(2)يتررردد فيررو

 حرًصا عمى بقا  ممكو بدرض السيطرة عمى الرعية عن طري  السحر. 
و تعمرياًل الختصراص ا(لري غالًمرإرسرم أف) :ولم يقم ا(لي غالمً إفابعث ) :وقام

األمر برمتو بالمموو ألن البعث بالشري  يكرون لحاجرة تخرص الباعرث دون المبعروث 
إليرررو أو غيرررره مرررن األشرررخاص، بينمرررا اإلرسرررام ال يكرررون إال برسرررالة أو مرررا يجرررري 

 و مما يعمم اختصاص الممو بالمندعة في ىذا األمر دون غيره. (3)مجراىا
ألنرو حيمرة دقيقرة ال تدطرن  وو لخدا  طريقترو -ا ىن –وخص السحر بالذكر 

باإلَافة إلى عموم اختصاصو بسرعة وبطئ التمويو وتخيرم الشري  عمرى  ،طريقتيا
                                           

ينظررر: مررن أسرررار حررروو العطررو فرري الررذكر الحكرريم صالدررا  ، ثررمص، د/ محمررد أمررين الخَررري، (1) 
 م(.ٖٜٜٔ -ىر ٗٔٗٔ، مكتبة وىبة، ط: األولى )ٙٗٔص

 .ٗٔٔينظر: الساب  ص(2) 
 .ٜٕٛينظر: الدرو  المغوية ص(3) 
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ٕٕٔٙ 

فالسحر ىنا عمم وكشو بيسر سبب فساد عقيدة أىرم الباطرم فري  ،(1)خالو حقيقتو
 تمو القصة.

اًدا في وبذلو تنوع مطم  القصة بين الوحيين، وتنوعت عالقاتو بالمقصد اتح
عالقترري )اإلجمررام والتدصرريم، والتعميررم( ، وافتراًقررا فرري عالقترري )التنرراظر والتماثررم، 

 والترقي(.
 
 
 

                                           

 .ٕٚ٘ينظر: الساب  ص (1) 
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 املبحج الخاوي
 بني الىحيني ة أصحاب األخدودتىىع التعبري عه أحداث قص

تنروع التعبيرر عررن أحرداث القصررة برين الرروحيين بمرا يحقرر  الغايرة المقصررودة 
 خالم العرض والتحميم. عمى أكمم وجو كما سيتبين من

 :: أحداخ القص٘ يف سْزٗ الربّج تتنجل يف قْلُ تعاىلاًلأّ

َِكرِدِ  } ۡ ِدٞ  ٥ٱنلهارِ َذاِت ٱل عر ا قر َُ ۡه َعنَۡي َر ۡؤِوٌنَِي  ٦إِۡذ  َٰ َوزا َيۡفَعنرزَِن ةِزٱلۡىر ۡه لََعَ َر َو
ِدٞ  ُر ِ ٱمۡ  ٧صر ِاْ ةِٱَّلله ٌر ن يرۡؤِو

َ
ٓ أ ۡه إَِّله ُر ٌۡ ِاْ ِو ِىيِد َوَوا َنَلىر َِٰت  ٨َعزِيزِ ٱۡۡلَ َمََٰو ۡنمر ٱلسه ۥ مر ِي ََلر ٱَّله

ُِيٌد  ءٖ َص ِ ََشۡ
ل َٰ كر ر لََعَ ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
ِاْ  ٩َوٱۡۡل ۡؤِوَنَِٰت ثرهه لَۡه َيترِبرز ۡؤِوٌنَِي َوٱلۡىر ِاْ ٱلۡىر ٌر ِيَي َفَت إِنه ٱَّله

ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيقِ  ُر َ ٌهَه َول َُ ۡه َعَذابر َج ُر ِ  ٪فَنَ َٰٞت إِنه ٱَّله ۡه َجنه ُر َ َٰنَِحَِٰت ل ِاْ ٱمصه ِاْ وََعِىنر ٌر يَي َءاَو
زر ٱۡمَكترِير  ِۡ َٰلَِم ٱۡمَف ُۚ َذ ًَۡهَٰرر

َ
ا ٱۡۡل َُ  [.ٔٔ:  ٘البروج  {] ٫ََتۡرِي ِوي ََتۡتِ

 
   ٍّرِ األحداخ ُتذشد ما ٓلٕ

 وصو النار التي أعدت إلحرا  المؤمنين. -ٔ
 تعمد الكدار تحري  المؤمنين والتشدي بتعذيبيم. -ٕ
 سر تعذيب المؤمنين باإلحرا . -ٖ
  جزا  الكدار. -ٗ
 جزا  المؤمنين. -٘

 املؤميني: إلحساق أعدت اليت الياز : ّصفأّاًل

َِكرِدِ  }يتمثم في قولو تعالى:   ۡ  [.٘{ ب البروج ٱنلهارِ َذاِت ٱل
  
 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٙٗ 

ليؤكد ثبات شردة ( ٔ)الثبوت  عمى الجممة االسمية التي تديد الوصو ىنا يبن 
 مراره بما يمقى فييا من وقود متجدد.واستعذاب النار، 

َِكرزِدِ  }فري قولرو:  (2)وجا  بالوصو بطري  التجريد ۡ { كرأن النرار  ٱنلهارِ َذاِت ٱل
مررن شرردة لييبيررا واسررتمراره دون انقطرراعو  (3)انتررزع منيررا نررار أخرررى ذات وقررود مثميررا

 فال ينقط  لييبيا.  ،كأنيا يتولد منيا غيرىا
 في وصو شدة لييب النار. (4)صالمبالغةص وتبرز بالغة التجريد ىنا في

و ألن الكدرار عنردما أوقردوا النررار  (5)وصالنرارص ىنرا بردم اشرتمام مررن صاألخردودص
فرري األخرردود صحتررى مررألوه نررارًا، صررارت النررار بررداًل فرري التعبيررر مررن األخرردود لعيحررا  

 (6)بتميب النار فيو كمو وتوقدىاص
 ياو رمد لييبررهو لمتعبير عمى أنو ال يخفرد صالنارص عمى صالوقودص م  أنيا غير  ص

                                           

ينظررر: دالةررم اإلعجررراز، لمشرريخ اإلمرررام: أبرري بكرررر عبررد القرراىر برررن عبررد الررررحمن بررن محمرررد (1) 
دار  -، مطبعة المدني بالقراىرة ٗٚٔالجرجاني النحوي، تحقي : أبي فير، محمود شاكر، ص

 م(.ٕٜٜٔ-ىرٖٔٗٔالمدني بجدة، ط: الثالثة )
(، دار إحيررا  ٖٛٗ/ٗعررروس األفررراح  فرري شرررح تمخرريص المدترراح، ، لبيررا  الرردين السرربكي، )(2) 

 الكتب العربية، مطبعة: عيسى البابي الحمبي وشركاه بمصر.  
ينظر: بحث تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ، د : أحمد نبيو المكاوي حجير، كميرة التربيرة  (3)

 م.ٕٔٔٓ،  سنة ٛٓ٘، صٚ، مجمد ٙٗٔجامعة األزىر، عدد
 (.  ٖٛٗ/ٗ( عروس األفراح في شرح تمخيص المدتاح )4)

ينظر: نتاةل الدكر في النحو، ألبي القاسم عبرد الررحمن برن عبرد اهلل برن أحمرد السرييمي )ت: (5) 
 م( .ٕٜٜٔ -ه ٕٔٗٔبيروت، ط: األولى: ) –، دار الكتب العممية ٕٓٗىر(، صٔٛ٘

 (.ٖٖٚٛ/ ٙفي ظالم القر ن )(6) 
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حرًصا من الكافرين عمى استمرار اشتعالياو  (1)ألن ليا وقوًدا يمقى فييا كمما ىدأتص 
ترىيًبا لممؤمنين في البداية قبم إلقاةيم فييا، باإلَرافة إلرى التشردي بتعرذيبيم بشردة 

 لييبيا حام إلقاةيم في تمو النار.
َِكرِدِ َذا وفي التعبير بقولو: } ۡ { تعظيم ألمر الحطب الكثير الذي كران فري ِت ٱل

بالغة اإلعجاز القر ني في وصرو النرار المعردة لتعرذيب  تتجمىوبذلو  (2)ذلو األخدود
و ممرررا يصرررور بشررراعة الكرررافرين ورغبرررتيم المرررؤمنين فررري قصرررة أصرررحاب األخررردود

 االنتقامية من المؤمنين التي وصمت ذروتيا.
ًٔا: تعند الكفاز حتسٓ  ق املؤميني ّالتظفٕ بتعرٓبَه:ثاى

ِدٞ  } يتمثل في  ولهيت الي:ه    عر ا قر َُ ۡه َعنَۡي َر ۡؤِوٌنَِي  ٦إِۡذ  َٰ َوزا َيۡفَعنرزَِن ةِزٱلۡىر ۡه لََعَ َر َو
ِدٞ  ُر  [ٛ:  ٚ{ ] اهبروج 7صر

و وممرا يؤكرد تحرير  المرؤمنين تشردًياتعمرد الكدرار  تانالسرابق ناترتصور اآلي
المحتممة لمزمان والمكانو لمتسجيم عمى ىرؤال   (3) ( الظرفيةإِذۡ بر)الحدث ذلو تصدير 

 الكدرة التحري  ومعاينتو مكاًنا وزماًنا بالقعود والمشاىدة.
ززهۡ قولررو: ) اةرربعررن المسررند إليررو بَررمير الغ وعبررر َر

و إشررارة إلررى غيرراب (
عقوليمو بتمكن الكدر منيم، وسيطرتو عمييمو حيث طب  عمى بصيرتيم في التمييرز 

 ون عمى الَالم، وكرر َمير المسند إليو فيرعميم يجتمعرروج ،مررط  والبارربين الح
 التيو.و  الكدراآليتينو تقريرًا لُبعدىم عن الصواب وانغماسيم في َروب 

                                           

 .ٛٓ٘تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ص(1) 
 (.ٔٔٔ/ ٖٔينظر: مداتيه الغيب أو التدسير الكبير )(2) 
ينظررر: مغنرري المبيررب عررن كتررب األعاريررب، ألبرري محمررد، عبررد اهلل جمررام الرردين بررن يوسررو بررن (3) 

أحمرررد برررن عبرررد اهلل ابرررن ىشرررام األنصررراري، تحقيررر : محمرررد محيرررى الررردين برررن عبرررد الحميرررد، 
 القاىرة. –ر الطالة  (، دإٓٔ/ٔ)
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افي قولو: ) ىنا جا  بر)عمى( وكما أن َُ ألنيرم ال  و( ص لالسرتعال  المجرازيَعنَۡي
نمرا عبرر عرن القررب والم ،يقعدون فو  النار و  (1)راقبرة باالسرتعال ص ولكن حوليرا. وا 

، حرام تشردًيالمداللة عمى استعالةيم عمى المرؤمنين بتمكرنيم مرن تعرذيبيم برالتحري  
 الجموس حوم النار ومتابعة تعذيبيم.

مما  (ٕ)و ألن صالقعود انتقام من عمو إلى سدمص (جموس)ولم يقم  (قعود)وقام ىنا    
ألن مررا يدعمونررو مررن الجمرروس ة ندوسرريم الشررريرةو  يتناسررب مرر  معنررى ترردنييم ودنررا

 حوم النار ومتابعة عممية التحري  أمر تأباه الطباع السميمة، وتندر منو.
ززِدٞ  }: وجررا  بقولررو    عر جمًعررا عمررى وزن مصرردرهص لمداللررة عمررى المعنررى الحقيقرري  {قر

فري القعرود لمتابعرة أطروار  (4))قعد( الذي يحمم معنى قوة الثبات والرسوخ  (3)لمدعمص 
 عمى وزن فعوم الذي يستعمم م  من -قعود  –مؤمنين،  فَاًل عن كونو تعذيب ال

ممرا يقررر قسروة قمروبيم التري رغبرت فري  (6)وصكثرر منروص  (5)ص كان قوًيا عمرى الدعرمص 
التشردي بتعررذيب المررؤمنين بررالقعود بررالقرب مررن األخاديررد لمشرراىدة ىررذا العررذاب الررذي 

                                           

، «تحريررر المعنررى السررديد وتنرروير العقررم الجديررد مررن تدسررير الكترراب المجيررد»التحريررر والتنرروير (1) 
ىررررر( ٖٜٖٔلمحمررررد الطرررراىر بررررن محمررررد بررررن محمررررد الطرررراىر بررررن عاشررررور التونسرررري )ت : 

 ىر(. ٜٗٛٔتونس، ط: ) –(، الدار التونسية لمنشر ٕٕٗ/ٖٓ)
 .ٕٛٚالكميات ص(2) 
، دار عمررار، ط :  ٓٗٔ، ٜٖٔألبنيررة فرري العربيررة، د/ فاَررم صرراله السررامراةي، صمعرراني ا(3) 

 م(.ٕٚٓٓىر ر ٕٛٗٔالثانية )
ينظرررر: المعجرررم االشرررتقاقي المؤصرررم أللدررراظ القرررر ن الكرررريم، د/ محمرررد حسرررن حسرررن جبرررم، (4) 

 م(.   ٕٓٔٓ، مكتبة اآلداب، ط: األولى )٘ٔٛٔص
 .ٕٗالدرو  المغوية ص (5) 
  .ٖٓٓٔالكميات ص (6) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٙٚ 

دىا من كم معاني اإلنسرانية، فمرم يكتدروا قويت قموبيم عمى تحممو مرارًا وتكرارًاو بتجر 
نما تعدوا ذلو لمقعود مخافة تياون من يقومون بإلقا  الوقرود فري  ،بمجرد التعذيب وا 

 حرًصا عمى استمرار العذاب، ومتابعتوو تشدًيا بالمؤمنين.   واألخاديد
ۡؤوٌِنِيَ  } وصالمناسبة ظاىرة بين قولو: َن ةِٱلۡىر َٰ َوا َيۡفَعنِر ۡه لََعَ َر ِد َو ُر  ، وقولو: {صر

زِدٞ  } عر ا قر َُ ۡه َعنَۡي َر َٰ َوزا َيۡفَعنرزَِن  }فقرد جرا  بجممرة ص ، (ٔ)حَرور :أي ،{إِۡذ  زۡه لََعَ َر َو
ِد ُر ۡؤِوٌنَِي صر ِدٞ  }في مَو  الحام من َمير  {ةِٱلۡىر عر ا قر َُ ۡه َعنَۡي َر كأنو قيم: قعود  {إِۡذ 

ذلررو القعررود وتعظرريم  ظيرر منين ... وفاةرردة ىررذه الحررام تدشرراىدين عمررى فعميررم بررالمؤ 
وال يشررمةزون،  ،ال يرأفررون فرري ذلرروو  ،إذ كررانوا يشرراىدون تعررذيب المررؤمنين وجرمررو

ِدٞ  }وبذلو فار  مَمون ىذه الجممة مَمون جممة:  عر ا قر َُ ۡه َعنَۡي َر تظير ، و (2)ص{.إِۡذ 
 مررا ظيررر، ك(3) صزيررادة فرري الداةرردة والخبرررص مررن بالغررة الجممررة الحاليررة فيمررا تَررمنتو

 .عاشور بن الطاىر في كالم دصيمبالت
َٰ  } فري قولرو: (4))ما الموصولة( التي تحمم معنى صالتدخريمص وجا  بر زۡه لََعَ َر َو

ِد ُر ز ۡؤِوٌنَِي صر صرنيعيم مرن تعرذيب المرؤمنين، وممرا  وتيويرم لتدخريم {َوا َيۡفَعنرَِن ةِٱلۡىر
الترري  مررن مررادة )و ع م( {َيۡفَعنرززَِن  } يؤكررد ذلررو مجيةررو بصررمة الموصرروم قولررو:

                                           

  (.ٜٖٕ/ ٖٓالتحرير والتنوير )(1) 
 (.ٖٕٗ/ ٖٓ) تحرير والتنويرال(2) 
(،  دار الدكررر ر عمرران، ط: األولرري، ٕٛٚ/ٕمعرراني النحررو، د/ فاَررم صرراله السررامراةي، ) (3) 
 م(.ٕٓٓٓىر ر ٕٓٗٔ)
( ، دار إحيرررا  الكترررب العربيرررة ، مطبعرررة ٖٙٓ/ٔمختصرررر العالمرررة سرررعد الررردين التدترررازاني ، )(4) 

 البابي الحمبي. عيسى



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٙٛ 

مما يتعاَد مر  سرو  صرنيعيم  (1)صتستعمم في األحداث العنيدة...وفي إنزام العذابص
بالمؤمنين من إنزام عذاب الحري  أشد أنواع العذاب في الدنيا واآلخررةو تنكرياًل بيرم، 

انتقاًمررا  تعررذيبيم لممررؤمنين  (2)وجررا  بجممررة الصررمة مَررارعة ليؤكررد اسررتمرار وتجرردد 
 منيم.

ززِدٞ صرريغ الجمرر  )وخررتم اآليتررين ب عر ِد ،قر ُر زز ( لمداللررة عمررى اجتمرراعيم عمررى صر
 ،فبرردأ بررالقعود ،ىنررا اآليتررينالمعصرية، فَرراًل عررن أنررو ترقرى بررين األفعررام فرري خاتمرة 

 وثنى بالمشاىدة سيرًا عمى الترتيب التصاعدي لألفعام الدالة عمى التشدي بالعذاب.
)الردام( حررو  مةوختم رغبتيم في تعمد تحري  المؤمنين والتشدي بيم بداص

المتَمن معنى الصرالبة والقسراوة، فيرو أصرمه الحرروو لمتعبيرر عرن معراني الشردة 
ومتابعرة عرذاب المرؤمنين  ممرا يؤكرد قروة رغبرتيم فري معاينرةو (3)والدعالية المراديتين 

 الممتزجة بالسعادة الغامرةو مما يؤكد انتزاع الرحمة من قموبيم.
ِدٞ اتحدت خاتمة اآليتين )قد و  عر ِد ،قر ُر ( في النوع والروزن والداصرمة تناسرًبا صر

 م  اتحادىما في الحدث الكاشو عن تعمد تعذيب المؤمنين والتشدي بيم.
ِدٞ )فتعمد التحري  ظير جمًيا في فولو:     عر (، وتعمد التشدي ظيرر جمًيرا فري قولرو: قر
ِد) ُر  وبذلو تظير دقة ألداظ القر ن الكريم في الكشو عن أحداث القصة. و(صر

 الًجا: سس تعرٓب املؤميني باإلحساق:ث

ِ ٱۡمَعزِيزِ ٱۡۡلَِىيدِ  } يتمثم في قولو تعالى:   ِاْ ةِٱَّلله ٌر ن يرۡؤِو
َ
ٓ أ ۡه إَِّله ُر ٌۡ ِاْ ِو  ٨ َوَوا َنَلىر

ُِيٌد  ءٖ َص ِ ََشۡ
ل َٰ كر ر لََعَ ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡنمر ٱلسه ۥ مر ِي ََلر  [.ٜ:  ٛ{ ب البروج  ٩ٱَّله

                                           

 .ٕٜٙٔالمعجم االشتقاقي ص(1) 
 . ٗٚٔينظر : دالةم اإلعجاز ص(2) 
 .ٚٙص –دراسة  –ينظر: خصاةص الحروو العربية ومعانييا (3) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٜٔٙ 

وجيررة نظررر الكدرررة أصررحاب األخرردود لمررا أنزلرروا  آليترران السررابقتاناتصررور 
 بالمؤمنين من عذابو حيث إنيم عذبوىم عمى اإليمان باهلل.

 :في قولو تعرالى (1)عبر عن سر تعذيبيم بأسموب المدح بما يشبو الذم وقد 
ِ ٱۡمَعزِيزِ ٱۡلَۡ  } ِاْ ةِٱَّلله ٌر ن يرۡؤِو

َ
ٓ أ ۡه إَِّله ُر ٌۡ ِاْ ِو حيث استثنى من صدة ذم مندية { ِىيِد َوَوا َنَلىر

وتبرز بالغة تأكيرد المردح ، (2)عن الشي  صدة مدح باعتبار دخوليا في صدة الذم 
تثبيتًررا لممررؤمنين عمررى  (3)فرري تأكيررد المرردح والمبالغررة فيررو  -ىنررا  -بمررا يشرربو الررذم 

العرذاب نزلرون فصراروا يُ  ،الح  واستيزاً  بيرؤال  الكدررة الرذين طبر  اهلل عمرى قمروبيم
و فكرم مرا فعمرو الباطرمعرن  وبمن يستح  المدح، والمكافأة عمى اتباعو الح  وعزوف

ن برو دون غيرره، فيرم ىرذا يجعميرم يسرتحقون وبراهلل موحرد مؤمنرونن أنيم والمؤمن
 ؟ عذاب الحري  بالنار أشد ألوان العذاب

 نكررأص قولرو: )وما أنكروا منيم(و ألن :ولم يقم ،)وما نقموا منيم( :وقام ىنا
نقم منو يديد أنو أنكر عميو إنكار من يريرد فعمو...وقولو:  يجوز لم أنو يديد كذا منو

لكدرار فري دى االرغبرة المتأصرمة لرتؤكرد )ومرا نقمروا مرنيم( فيذه الصيغة ، (4)عقابوص 
ن كانوا عمى صواب ال يستحقون عميرو عقاًبرا عقاب المؤمنين  حام مخالدتيم ليم، وا 

 أنسب لممقام من اإلنكار. كما فعموا بيم ىنا، فيي
 ري رربط (5)رص رموب صالقصرورة أسرري صرا  فرذم جربو الررا يشردح بمريد المروتأك

                                           

 .ٕٓ٘ص تدسير سورة البروج دراسة تحميمية(1) 
 (.ٖٙٛ/ ٗينظر: عروس األفراح في شرح تمخيص المدتاح )(2) 
 (.ٖٛٛ/ ٗتمخيص المدتاح ) ينظر: عروس األفراح في شرح(3) 
 .ٚٗالدرو  المغوية ص (4) 
 .ٕٔ٘تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ص(5) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٚٓ 

الذي تظير بالغتو في التأكيد عمى فَرم المرؤمنين المعرذبين عمرى الندي واالستثنا  
التري أغدميرا  -طرو  النجراة فري الردارين -ة اإليماندبص (1)الكافرين برصاالختصاصص 

 وجعموىا سبًبا لمتعذيب بالتحري .  ،ب األخدودأصحا
بمدظ الماَريو ليديرد أنيرم  (منوا) ولم يقم  ،صوعبر بالدعم المَارع )يؤمنوا(

نمررا عررذبوا عمررى ثبررات إيمررانيم وصرربرىم،  لررم يعررذبوا عمررى اإليمرران فرري الماَرري، وا 
عرذبوىم فالتعذيب كان واقًعا عمى اإليمان في المستقبم، ولو كدروا في المسرتقبم لرم ي

 (2)عمى ما مَى من اإليمان.ص 
وأخالو ىرذا الررأي برأن السرر فري التعبيرر بالمَرارع برداًل مرن الماَريو ىرو 

إيمرانيم براهلل ماَرًيا وحاَررًا ومسرتقباًل إلرى أن يمقروا  (3)الداللة عمى استمرار وتجردد
بو اهلل رغم معاينتيم العذاب، مما يقرر مدحيم الذي يتالقى م  تأكيرد المردح بمرا يشر

 مرن المردح المتعران  مدرغةً  فيكون األسموب كمو حمقةً  في اآليةو الذم بطري  القصر
 .بالثبات عمى العقيدة السميمة
ِىيِد  }وختم اآلية بقولو:  إلى امتالكو  و{ٱۡمَعزِيزِ  }ليشير بقولو:  و{ٱۡمَعزِيزِ ٱۡۡلَ

ب ىرذا الوصرو سبحانو القدرة التامة، فيرو القرادر القراىر الرذي ال يغمربو ولرذلو عقر
ِىيِد  }بوصو  نو التصافو سبحانو بيذه األوصاو فيو الوحيد المستح  إ :أي و{ٱۡۡلَ

يقرررر  (5)وفرري إتبرراع وصررو العزيررز بالحميررد تتمرريم (4)لمحمررد مررن عبرراده دون منررازع 

                                           

 .ٖٙٗص دالةم اإلعجاز(1) 
 .ٕٔ٘تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ص(2) 
 .ٗٚٔينظر: دالةم اإلعجاز ص(3) 
 (.ٕٔٔ/ ٖٔينظر: مداتيه الغيب أو التدسير الكبير )(4) 
 (.ٖٕٔ،  ٕٕٔ/ٖ) اإليَاح(5) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٔٚٔ 

تخطةرة  فري (ٔ)صرواب عقيردة المرؤمنين، ومرن جيرة أخررى تبررز بالغترو فري المبالغرة
مرن كران موصروًفا بيرذه الصردات كران ىرو المسرتح   أصحاب األخدود، فقد صثبت أن

وغيره ال يستح  ذلو البتة، فكيو حكم أولةو الكدار الجيرام بكرون مثرم  ،لعيمان بو
 (2)ىذا اإليمان ذنبا؟ ص 

ممرؤمنين عمرى طرير  الحر  يمترد ل اواستمرارًا في تخطةة ىؤال  الكدررة وتأييردً 
ۡنزمر }التتميم بقولرو تعرالى:  ۥ مر ِي ََلر ُِيٌد ٱَّله ءٖ َصز ِ ََشۡ

ل َٰ كر ر لََعَ ۡرِضِۚ َوٱَّلله
َ
َِٰت َوٱۡۡل زَمََٰو { ٱلسه

 -وجا  التتميم باألسما  المدردة والجممة االسمية تأكيًدا لثبات ىذه الصدات لممولى 
  يا.وعدم وجود مجام لمنقاش في - عز وجم

 رعرن وجيرة نظرر أصرحاب األخردود فري سر السرابقتانن اوبذلو تكشو اآليتر
 مؤمنين الذي ليس لو أساس من الصحة.تعذيبيم لم

النقاب عن العمة  –في القر ن الكريم  –وبذلو كشدت قصة أصحاب األخدود 
الواىية إليقاع عذاب التحري  برالمؤمنينو وىري إيمرانيم براهلل الرذي يسرتحقون عميرو 
المثوبررة ال العقررابو ممررا يؤكررد غيرراب عقرروم ىررؤال  الكدررار حررام الحكررم عمررى األمررور 

 قرارات المصيرية فيما يتعم  بالعقيدة.واتخاذ ال

 زابًعا: دزاء الكفاز:  

ۡه  يتمثم في قولو تعالى: }  ُر ِاْ فَنَ ۡؤِوَنَِٰت ثرهه لَۡه َيترِبر ۡؤِوٌنَِي َوٱلۡىر ِاْ ٱلۡىر ٌر ِيَي َفَت  إِنه ٱَّله
ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيقِ  ُر َ ٌهَه َول َُ  [.٪امُبوج ] { َعَذابر َج

 ددت فييا المؤكداترتعالذي  (3)الخبر اإلنكاري بافرين عن جزا  الكنا رىبر رع

                                           

 (.ٖٕٔ/ٖينظر: الساب  )(1) 
 (.ٕٔٔ/ ٖٔمداتيه الغيب أو التدسير الكبير )(2) 
 (.ٜ٘ٔ/ ٕينظر: اإليَاح )(3) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔٚ 

بنررى فتناسررًبا مرر  حررام أصررحاب األخرردود فرري إنكررار تعررذيبيم عمررى إيررذا  المررؤمنين،  
الجممررة عمررى التأكيررد فجررا  بررر)إن(، والجممررة االسررميةو لتقريررر الحكررم الررذي تَررمنتو 

 الجممة في األذىان، فكان التأكيد عمى قدر اإلنكار.
ِيزيَ جرا  بالمسرند إليرو قولرو: ) (1)ن التصرريه باالسرمص وصالستيجا ( العاةرد ٱَّله

لمرمرز السرم الموصروم ا صرالحية ، باإلَافة إلىعمى أصحاب األخدود اسًما موصواًل 
 .في أي مكان أو زمان عمى وجو العموم إلى كم من يتعرض لممؤمنين بأذى
ْ وعبر عن عذاب المؤمنين بالدتنة في قولو: ) ِا ٌر ون الدتنة تمثم صأشد (و لكَفَت

فَرراًل عررن تمثررم فتنررتيم لممررؤمنين ىنررا فرري اإلحرررا  أشررد أنررواع  (2)االختبررار وأبمغرروص
 العذاب في الدارين وأبمغو.

 (3)وعبر عن فتنتيم لممؤمنين بصيغة الماَيو ليقررر أنرو مر  تحقر  وقروع 
عمرى باب رحمتو وتركرو مدتوًحرا  –عز وجم  –فتنتيم لممؤمنين فقد فته ليم المولى 

ْ التراخيو بتصدير جممة : ) ِا من باب اإلنرذار  (4)عمى التراخي ( بر)ثم( الدامثرهه لَۡه َيترِبر
  رحمًة بيم وترغيًبا ليم في التوبة. والساب  لمعقاب

ززۡؤِوٌنِيَ ولررم يكتررو بررذكر ) ۡؤِوَنَٰززِت ) م( فقررط وعطررو عمررييٱلۡىر (و ليرردم بررذكر ٱلۡىر
ۡؤِوَنَٰتِ ) قموبيم التي جعمتيم ال يدرقون في التعذيب بأشد ( عمى انتزاع الرحمة من ٱلۡىر

                                           

 (.ٗٔ/ ٕاإليَاح )(1) 
 .ٕٚٔص الدرو  المغوية (2) 
، المكتبرة ٗ٘ٔينظر: المطوم في شرح تمخيص المدتاح، لسرعد الردين التدترازاني اليرروي، ص(3) 

 ىر(.  ٖٖٓٔاألزىرية، ط: )
( ، دالالت التراكيرررب )دراسرررة بالغيرررة(، د/ محمرررد محمرررد أبرررو ٖٚٔ/ٔينظرررر: مغنررري المبيرررب )(4) 

 م(.ٕٛٓٓ -ىر ٜٕٗٔ، مكتبة وىبة، ط: الرابعة )ٜٖٖموسى، ص
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أنواع العذاب بين الرجام والنسا ، م  ما ىو معرروو عرن النسرا  مرن َرعو قرد ال 
أن تتحرررو  ى، وأنرر؟ىررم مررن ذلررو ىيقرروين معررو عمررى تحمررم عررذاب اإلحرررا ، ولكررن أنرر

 قموبيم نحو مؤمن أو مؤمنة ميما كان حالو طالما خالديم في العقيدة.
م العررذاب بأصررحاب األخرردود عمررى انتدررا  ترروبتيم، وخررص التوبررة وعمرر  نررزو
ْ )بالذكر فري قولرو:  ِا لمرا تتَرمنو مرن اإلقررار بالرذنب واالعترراو بعردم  و( ثرهه لَۡه َيترِبرز

يشرمميم برحمترو مر   -عز وجرم  –و مما يؤكد الندم الذي يجعم المولى (1)العذر فيو
 فظاعة ما وق  منيم في ح  المؤمنين. 

دم قولرو: رحرين قر (2) ص ص األسباب والوساةم عمى المسرببات والغايراتا قدم ىنو 
ِاْ  } ۡؤِوَنَِٰت ثرهه لَۡه َيترِبر ۡؤِوٌنَِي َوٱلۡىر ِاْ ٱلۡىر ٌر ِيَي َفَت ٌهَه  } عمى قولرو: {إِنه ٱَّله ز َُ ۡه َعَذابر َج ُر فَنَ

ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيقِ  ُر َ درا  ُتخررج العمرة ألن ال ولرذلو قررن خبرر )إن( بالدرا  خاصرةو و{ َول
و لتروفر أسربابوو حيرث إنيرم  (3)وال يترردد فيرو  ،مخرج األمر الرذي ال ينكرره المخاطرب

 .في ح  المؤمنين ااستحقوا ىذا العذاب بما اقترفو 
زۡه  } في قولرو: ألصحاب األخدودوعدد ألوان العذاب  ُر َ ٌهَه َول ز َُ ۡه َعزَذابر َج ُر فَنَ

 الحرير ووأتبعو بذكر عذاب  ،كر عذاب جينم فقطفمم يقتصر عمى ذ { َعَذابر ٱۡۡلَرِيقِ 
لمزيد من التأكيد عمى حصوم العذابو ترىيًبرا ليرمو لمحرث عمرى التوبرة والرجروع عرن 

بيررم مرن عررذاب  هو ليروم مررا أنزلرو المرؤمنين صرردور ، باإلَرافة إلررى  إثرالجالمعصرية
 وحده في اآلخرة.   –عز وجم –التحري  الذي اختص بو المولى 

                                           

 .ٖٕٗينظر: الدرو  المغوية ص(1) 
 .ٖٖمن أسرار حروو العطو في الذكر الحكيم صالدا  ، ثمص ص(2) 
 .ٗٔٔص الساب ينظر: (3) 
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ٕٔٚٗ 

ىذا العذاب ليم  (1)الكدار ىنا بالجممة االسميةو ليؤكد ثبوت وعبر عن عذاب
 .اقترفوه في ح  المؤمنينجزاً  عمى ما 

 خامًشا: دزاء املؤميني:

َٰٞت ََتۡزرِي يتمثم في قولو تعرالى: } ۡه َجنه ُر َ َٰنَِحَِٰت ل ِاْ ٱمصه ِاْ وََعِىنر ٌر ِيَي َءاَو إِنه ٱَّله
َٰلَِم ٱمۡ  ُۚ َذ ًَۡهَٰرر

َ
ا ٱۡۡل َُ زر ٱۡمَكترِير ِوي ََتۡتِ ِۡ   [.ٔٔالبروج ] {َف
را المرولى  ،تأتي أعظم مكافأة من أعظم مكافئحيث  عرز  –وىي الجنرة وَر

لممرؤمنين الصرابرين الرذين جمعروا برين  ،الغاية المنشودة التي ال غاية بعردىا –وجم 
 اإليمان والعمم الصاله.

ًَۡهَٰ  : }ام ىنا روق
َ
ا ٱۡۡل َُ َٰٞت ََتۡرِي ِوي ََتۡتِ ۡه َجنه ُر َ ُۚ ل َٰزٞت  : }ولم يقرم {رر ۡه َجنه ُر َ و {ل
في تنعيم المؤمنين  –عز وجم –لمزيد من الداةدة بالتقييد الكاشو عن رغبة المولى 

ثالج صدورىم بما أعد ليم من نعيم داةم فري اآلخررةو جرزاً  ليرم عمرى الثبرات عمرى  وا 
 الح  في سبيم اهلل، وفي سبيم رف  كممة دينو. 

وىري أن قولرو: ذلرو إشرارة  ،لدقيقة لطيدرة وتمو :موص قام: ذلو الدوز ولم يق
بحصرروم ىررذه الجنررات، وقولررو: تمررو إشررارة إلررى الجنررات  -تعررالى –إلررى إخبررار اهلل 

خبار اهلل  را اهلل ال  ،عن ذلو يدم عمى كونو راًَيا -تعالى  -وا  والدوز الكبير ىو َر
 (2)حصوم الجنة.ص 

رررا اهلل برررر)الدوز( خاصرررةو لمرررا فررري الدررروز مرررن داللرررة عمرررى ص  وعبرررر عرررن َر
 -تعرررالى  –الخرررالص مرررن المكرررروه مررر  الوصررروم إلرررى المحبررروب، وليرررذا سرررمى اهلل 

                                           

 .ٗٚٔص ينظر: دالةم اإلعجاز(1) 
 (.ٖٔٔ/ ٖٔمداتيه الغيب أو التدسير الكبير )(2) 
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فجررا  الدرروز مناسررًبا لمقررام  (1)المررؤمنين فرراةزين لنجرراتيم مررن النررار ونرريميم الجنررةص 
خرالص المررؤمنين مررن عررذاب الحريرر  فرري الرردنيا، ووصرروليم بررو لجنررة النعرريم ىرردفيم 

را اهلل أكبرر فروز المنشود، وامتد الوصرو بوصرو  خرر  ،وىرو )الكبيرر(و لبيران أن َر
 في الدارين.وليس ىناو فوز أكبر منو 

وقدم جزا  الكافرين عمى المؤمنين في أحرداث القصرة، تنكرياًل بيرم، وانتقاًمرا 
دخااًل و لممؤمنين المعذبين،  مسرور عمى قموبيم بما أعد اهلل ألصرحاب األخردود مرن ل ا 

  .اآلخرةعذاب الحري  المَاعو في 
في  -الكافرين والمؤمنين  -جزا  الدريقين  –عز وجم  –وعرض المولى 

ِاْ  } :قولو صورة المقابمة المعنوية في بر ۡؤوَِنَِٰت ثرهه لَۡه َيتِر ۡؤوٌِنَِي َوٱلۡىر ِاْ ٱلۡىر ِيَي َفتٌَر إِنه ٱَّله
هۡ  ُر َ ٌهَه َول َُ ۡه َعَذابر َج ُر ِيَي َءا ٪َعَذابر ٱۡۡلَرِيِق  فَنَ َٰٞت إِنه ٱَّله ۡه َجنه ُر َ َٰنَِحَِٰت ل ِاْ ٱمصه ِاْ وََعِىنر َوٌر

زر ٱمَۡكترِير  ِۡ َٰلَِم ٱمَۡف ُۚ َذ َٰرر ًَۡه
َ
ا ٱۡۡل َُ ِ والتي تظير بالغتيا في بيان الدر  { 11 ََتۡرِي وِي ََتۡت

الشاس  بين جزا  الدريقين، الذي يكمن فيو الترىيب والترغيب في  ٍن واحد، فَاًل 
المعنى في  تا المقام، واكتست قوة بالمقابمة، فثبتعن تداعي المعاني التي اقتَاى

  (2)الندوسو ألن الَد أقرب خطورًا بالبام إذا ذكر َده.
رعين  برر)إن( لالىتمرام  –جرزا  الكرافرين والمرؤمنين  –وصأكد الخبرر فري المَو

، والكشرو عرن و نظرًا ألىميتو العظمى بين أحداث القصة في تثبيت المرؤمنين(3)بوص 
 . في قَا  حقو  عباده –عز وجم  - عدالة المولى

                                           

 .ٕٓٔالدرو  المغوية ص (1) 
، نيَرة مصرر لمطباعرة ٚٗٗينظر: أسس النقد األدبي عند العرب، د/ أحمد أحمد بردوي، ص(2) 

 م(.ٜٜٙٔوالنشر ، ط: )
 .ٓٗ٘تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ص(3) 
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وبررذلو يظيرررر اإلعجرراز البالغررري لمقرررر ن الكررريم فررري عرررض أحرررداث القصرررة 
 في األذىان. ىاالمثبتة لمقاصد

ًٔا: أحداخ القص٘ يف الشي٘ اليبْٓ٘:   ثاى

مررا ورد فرري روايررة صررحيه في -صررمى اهلل عميررو وسررمم  –تتمثررم فرري قولررو 
 مسمم:

ا َسَمَو رَاِىٌب َفَقَعَد ِإَلْيِو َوَسِمَ  َكاَلَمُو، َفَأْعَجَبرُو َفَكراَن ِإَذا ص َفَكاَن ِفي َطِريِقِو، ِإذَ 
َرَبُو، َفَشرَكا َذِلرَو ِإَلرى الرىاِىرِب،  ََ َأَتى السىاِحَر َمرى ِبالرىاِىِب َوَقَعَد ِإَلْيِو، َفِإَذا َأَتى السىاِحَر 

َذا َخِشرريَت َأْىَمرروَ َفَقرراَم: ِإَذا َخِشرريَت السىرراِحَر، َفُقررْم: َحَبَسررنِ  َفُقررْم: َحَبَسررِني  ،ي َأْىِمرري، َواِ 
السىاِحُر، َفَبْيَنَما ُىَو َكَذِلَو ِإْذ َأتَرى َعَمرى َدابىرٍة َعِظيَمرٍة َقرْد َحَبَسرِت النىراَس، َفَقراَم: اْلَيرْوَم 

ُم؟ َفَأَخرَذ َحَجررًا، َفَقراَم: ال ََ ُم َأِم الرىاِىُب َأْف ََ مُيرمى ِإْن َكراَن َأْمرُر الرىاِىرِب َأْعَمُم  لسىاِحُر َأْف
رَي النىراُس، َفَرَماَىرا َفَقَتَمَيرا،  َِ َأَحبى ِإَلْيَو ِمْن َأْمرِر السىراِحِر َفاْقتُرْم َىرِذِه الدىابىرَة، َحتىرى َيْم

ررى النىرراُس، َفررَأَتى الرىاِىررَب َفررَأْخَبَرُه، َفَقرراَم َلررُو الرىاِىررُب: َأْي ُبَنرريى  ََ ررُم َأْنررَت الْ  ،َوَم ََ َيررْوَم َأْف
، َوَكاَن اْلُغراَل  نىَو َسُتْبَتَمى، َفِإِن اْبُتِميَت َفاَل َتُدمى َعَميى ُم ِمنِّي، َقْد َبَمَغ ِمْن َأْمِرَو َما َأَرى، َواِ 

اَن َقرْد ُيْبِرُئ اأْلَْكَمَو َواأْلَْبَرَص، َوُيَداِوي النىاَس ِمْن َساِةِر اأْلَْدَواِ ، َفَسِمَ  َجِميٌس ِلْمَمِمِو كَ 
َعِمَي، َفَأتَاُه ِبَيَداَيا َكِثيَرٍة، َفَقاَم: َما َىاُىَنا َلَو َأْجَمرُ ، ِإْن َأْنرَت َشرَدْيَتِني، َفَقراَم: ِإنِّري اَل 
َأْشررِدي َأَحررًدا ِإنىَمررا َيْشررِدي اهلُل، َفررِإْن َأْنررَت  َمْنررَت ِبرراهلِل َدَعررْوُت اهلَل َفَشررَداَو، َفررآَمَن ِبرراهلِل 

َفَجَمَس ِإَلْيِو َكَمرا َكراَن َيْجِمرُس، َفَقراَم َلرُو اْلَمِمرُو: َمرْن َردى َعَمْيرَو  ،، َفَأَتى اْلَمِموَ َفَشَداُه اهللُ 
َبَصَرَو؟ َقاَم: َربِّي، َقاَم: َوَلَو َربي َغْيِري؟ َقاَم: َربِّي َوَرِبرَو اهلُل، َفَأَخرَذُه َفَمرْم َيرَزْم ُيَعذُِّبرُو 

ِم، َفِجيَ  ِباْلُغاَلِم، َفَقاَم َلُو اْلَمِمُو: َأْي ُبَنريى َقرْد َبَمرَغ ِمرْن ِسرْحِرَو َمرا َحتىى َدمى َعَمى اْلُغاَل 
ُتْبررِرُئ اأْلَْكَمررَو َواأْلَْبررَرَص، َوَتْدَعررُم َوَتْدَعررُم، َفَقرراَم: ِإنِّرري اَل َأْشررِدي َأَحررًدا، ِإنىَمررا َيْشررِدي اهلُل، 

ُبررُو َحتىر ى َدمى َعَمررى الرىاِىررِب، َفِجرريَ  ِبالرىاِىرِب، َفِقيررَم َلررُو: اْرِجررْ  َعررْن َفَأَخرَذُه َفَمررْم َيررَزْم ُيَعذِّ
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ررَ  اْلِمْةَشرراَر ِفرري َمْدررِرِ  رَْأِسررِو، َفَشررقىُو َحتىررى َوَقررَ   ََ ِديِنررَو، َفررَأَبى، َفررَدَعا ِباْلِمْةَشرراِر، َفَو
رَ  اْلِمْةَشراَر ِفري ِشقىاُه، ُثمى ِجيَ  ِبَجِميِس اْلَمِمِو َفِقيرَم َلرُو: اْرِجرْ  َعرْن دِ  ََ يِنرَو، َفرَأَبى َفَو

اْرِجرْ  َعرْن ِديِنرَو،  :َفِقيَم َلوُ  ،َمْدِرِ  رَْأِسِو، َفَشقىُو ِبِو َحتىى َوَقَ  ِشقىاُه، ُثمى ِجيَ  ِباْلُغاَلمِ 
َكرَذا، َفاْصرَعُدوا ِبرِو َفَأَبى َفَدَفَعُو ِإَلى َنَدٍر ِمْن َأْصَحاِبِو، َفَقاَم: اْذَىُبوا ِبرِو ِإَلرى َجَبرِم َكرَذا وَ 

الى َفراْطَرُحوُه، َفرَذَىُبوا ِبروِ  َفَصرِعُدوا ِبرِو  ،اْلَجَبَم، َفِإَذا َبَمْغُتْم ُذْرَوَتُو، َفِإْن َرَجَ  َعْن ِديِنِو، َواِ 
ِشري ِإَلرى اْلَجَبَم، َفَقاَم: المُيمى اْكِدِنيِيْم ِبَما ِشْةَت، َفَرَجَو ِبِيِم اْلَجَبرُم َفَسرَقُطوا، َوَجراَ  َيمْ 

اْلَمِمررِو، َفَقرراَم َلررُو اْلَمِمررُو: َمررا َفَعررَم َأْصررَحاُبَو؟ َقرراَم: َكَدرراِنيِيُم اهلُل، َفَدَفَعررُو ِإَلررى َنَدررٍر ِمررْن 
َأْصرَحاِبِو، َفَقراَم: اْذَىُبروا ِبرِو َفرراْحِمُموُه ِفري ُقْرقُروٍر، َفَتَوسىرُطوا ِبررِو اْلَبْحرَر، َفرِإْن َرَجرَ  َعررْن 

الى  َفاْقِذُفوُه، َفَذَىُبوا ِبِو، َفَقاَم: المُيرمى اْكِدِنريِيْم ِبَمرا ِشرْةَت، َفاْنَكَدرَأْت ِبِيرِم السىرِديَنُة  ِديِنِو َواِ 
َفَغِرُقوا، َوَجاَ  َيْمِشي ِإَلى اْلَمِمِو، َفَقاَم َلُو اْلَمِمُو: َما َفَعَم َأْصَحاُبَو؟ َقاَم: َكَدراِنيِيُم اهلُل، 

َو َلْسرَت ِبَقراِتِمي َحتىرى َتْدَعرَم َمرا  ُمرُرَو ِبرِو، َقراَم: َوَمرا ُىرَو؟ َقراَم: َتْجَمرُ  َفَقاَم ِلْمَمِمِو: ِإنىر
ررِ   ََ النىرراَس ِفرري َصررِعيٍد َواِحررٍد، َوَتْصررُمُبِني َعَمررى ِجررْذٍع، ثُررمى ُخررْذ َسررْيًما ِمررْن ِكَنرراَنِتي، ثُررمى 

اْلُغراَلِم، ثُرمى اْرِمِنري، َفِإنىرَو ِإَذا َفَعْمرَت َذِلرَو  السىْيَم ِفي َكِبِد اْلَقْوِس، ُثمى ُقْم: ِباْسرِم اهلِل َربِّ 
َقَتْمَتِني، َفَجَمَ  النىاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَمَبُو َعَمى ِجْذٍع، ُثمى َأَخَذ َسرْيًما ِمرْن ِكَناَنِترِو، 

َ  السىْيَم ِفي َكْبِد اْلَقْوِس، ُثمى َقاَم: ِباْسِم اهلِل، َربِّ  ََ اْلُغاَلِم، ُثمى َرَماُه َفَوَقرَ  السىرْيُم  ُثمى َو
ِ  السىْيمِ  َِ َ  َيَدُه ِفي ُصْدِغِو ِفي َمْو ََ َفَماَت، َفَقاَم النىاُس:  َمنىا ِبَربِّ  ،ِفي ُصْدِغِو، َفَو

: َأرََأْيررَت َمررا ُكْنررَت َفِقيررَم َلرروُ  ،اْلُغرراَلِم،  َمنىررا ِبررَربِّ اْلُغرراَلِم،  َمنىررا ِبررَربِّ اْلُغرراَلِم، َفررُأِتَي اْلَمِمرروُ 
 َنَزَم ِبَو َحَذُرَو، َقْد  َمَن النىاُس، َفَأَمَر ِباأْلُْخُدوِد ِفي َأْفَواِه السَِّكِو، - َواهللِ  –َتْحَذُر؟ َقْد 

َْ ررَفخُ   َم َلُو:ررْو ِقيوُه ِفيَيا، أَ ررمُ رَفَأحْ  ،وِ رْ  َعْن ِدينِ ررْن َلْم َيْرجِ رَ اَم: مرررَاَن، َوقَ رَرَم النِّيرردىْت َوَأ
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ٕٔٚٛ 

 (1)ص.َفَدَعُموا اْقَتِحْم،
  ٍّرِ األحداخ ُتذشد ما ٓلٕ:

 وتشتمم عمى: القصة توطةة -ٔ
حيرة  عمى قَى الحادث الذي –ب   والراىب. الساحر بين الغالم حيرة-أ 

 الغالم.
 الممو. إلى خبره ووصوم ،الغالم أمر ذيوع -ٕ
 المؤمنين. وقتم وترىيب تعذيب -ٖ
 لداشمة.ا الغالم قتم محاوالت -ٗ
 الدين الح . راية رف  سبيم في بندسو الغالم تَحية -٘
  بتعذيبيم. والتشدي المؤمنين الكدار تحري  تعمد -ٙ

 : تْطئ٘ القص٘أّاًل

 وتشتمم عمى: 
 حيرة الغالم بين الساحر والراىب.  - أ
 الحادث الذي قَى عمى حيرة الغالم.  - ب

    :حريٗ الػالو بني الشاحس ّالساٍب -أ

 صَفَكاَن ِفي َطِريِقِو، ِإَذا َسَمَو رَاِىبٌ  –ى اهلل عميو وسمم صم –تتمثم في قولو 
 اِحَر َمرى ِبالرىاِىِب َوَقَعَد ِإَلْيِو، َفِإَذارِمَ  َكاَلَمُو، َفَأْعَجَبُو َفَكاَن ِإَذا َأَتى السى رَوسَ  ،َفَقَعَد ِإَلْيوِ 

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل المسند (1) 
ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 
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َرَبُو، َفَشَكا َذِلَو ِإَلى الرىاِىِب، فَ  ََ َقاَم: ِإَذا َخِشريَت السىراِحَر، َفُقرْم: َحَبَسرِني َأَتى السىاِحَر 
َذا َخِشيَت َأْىَمَو َفُقْم: َحَبَسِني السىاِحر  (1)ص.َأْىِمي، َواِ 

تبدأ أحداث القصة ببيان الخير الذي أراده اهلل بالغالم حرين ألقرى فري طريقرو 
إذا خررج لمرذىاب  المعتاد لمساحر، الراىب العابد الذي ال يتكمم إال خيرًا، فصرار الغرالم

فشركا الغرالم  لمساحر جمس عند الراىب فتأخر عمى الساحر، فجعرم السراحر يَرربو،
إلي الراىب ىذا، فقام لو: إذا ذىبت إلي الساحر وخشيت أن يعاقبو فقرم عرن أىمرو: 
ذا ذىبت إلي أىمو وخشيت أن يعاقبوو فقرم عرن السراحر: أخرنريو حترى  أخروني، وا 

ويسرم  منررو دون  ،، فصررار الغرالم يرأتي إلري الراىربتنجرو مرن ىرذا ومرن ىرذا، فدعرم
 (2)تعُرٍض لمعقاب. 

حيرررة الغررالم عمررى الجمررم حرردث  –صررمى اهلل عميررو وسررمم  –بنررى المصررطدى     
لجزمررو  (3)الشرررطية المترابطررة بررر)إذا( خاصررة، الترري ترردم عمرري الجررزم بوقرروع شرررطيا 

ر القررر ن الكررريم عررن بوقرروع القصررة بجميرر  أحررداثيا فرري األمررم السررابقةو برردليم إخبررا
 القصة ندسيا في سورة البروج.

 وبني جمم الشرط جميًعا عمى المَي تناسًبا م  داللة )إذا( اليقينية.
 ،م التي بنى منيا حردث حيررة الغرالم كميرا منسرمخة مرن بعَريا الربعضروالجم

، رطرررم الشرررن رحرررولد مرررمة مترمررم جر  فري كرزارجررض، فالريا البعرَرمى بعررة عرترتبروم
                                           

 -عميرو وسرمم صرمى اهلل  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 
/ ٔىررر(، )ٕٔٗٔينظررر: شرررح ريرراض الصررالحين، لمحمررد بررن صرراله بررن محمررد العثيمررين )ت: (2) 

 ىر(.ٕٙٗٔ(، دار الوطن لمنشر، الرياض، ط: ) ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ
 .ٗ٘ٔينظر : المطوم  ص(3) 
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و لررذلو تجررد جميرر  جمررم الحرردث مصرردرة بررر)فا ( السررببية الترري تديررد أو مترتررب عميررو
 ( 1)الترتيب والتعقيب. 

 :أي ،(2)( لعفرراد َفَكراَن ِفري َطِريِقرِو، ِإَذا َسرَمَو رَاِىربٌ ( في قولرو: )رَاِىبٌ ونكر )
 ال أنرو مراك ،كان في طريقو لمساحر فرد من أفراد الرىبان أو راىب ال راىبران أو أكثرر

 يوجرد أنرو القصرة، فرالميم ىرذه فري و خر راىب بين فر  فال غرض، بتعريدو يتعم 
 .السحر منو ليتعمم والغالم عميو يتردد ما راىب

احر فري قولرو رريقو لمسررب فري طررروره بالراىررام مرالم حريرة لدى الغروتبدأ الح
َوَسررِمَ   ،َمَو رَاِىررٌب َفَقَعررَد ِإَلْيرروِ )َفَكرراَن ِفرري َطِريِقررِو، ِإَذا َسرر:  –صررمى اهلل عميررو وسررمم  –

َكاَلَمُو، َفَأْعَجَبُو( فجم  الغالم ىنا حام رؤيتو لمراىرب برين فعمرين ىمرا: القعرود لديرو، 
مرن أمرره جعمرو يقر  فري حيررة و  و،إعجابر ممرا أثراروتردبرهو  (3)وسماع كالمو بإدراكرو 
 ا عمى ح ؟  مأيي ،بين ىذا الراىب والساحر
ىنا )َفَقَعَد ِإَلْيرِو َوَسرِمَ  َكاَلَمرُو، َفَأْعَجَبرُو(  وما ترتب عمييا ا وقرن جممة الجز 

بتطم  الغرالم لموقروو عمرى حقيقرة األمرر  الناط  بالدا  الدام عمى الترتيب، والتعقيب
صحة وفساد العقيدة بين الراىب والساحر بالمقارنة بين كالميمرا ومحاولرة  من حيث
 استيعابو.

 ي زيارةرتمراره فرالم اسرم الغرن قبرب مرالم الراىراب بكرجرذا اإلعروترتب عمى ى
 : )َفَكرراَن ِإَذا َأتَررى-صررمى اهلل عميررو وسررمم  – كممررا أتررى السرراحر فرري قولررو الراىررب 

 احرررالمتكرر من الس ابررو في داةرة العقررمما أوقع وَد ِإَلْيِو(رررى ِبالرىاِىِب َوَقعَ ررمَ  اِحرَ ررالسى 

                                           

 (.ٓٛٔ/ٔينظر: مغني المبيب )(1) 
 (.ٖ٘/ ٕينظر اإليَاح )(2) 
 .ٜٛينظر: الدرو  المغوية ص (3) 
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َرَبُو( بسبب تأخره.-هلل عميو وسمم صمى ا –في قولو  ََ   : )َفِإَذا َأَتى السىاِحَر 
وكثرة ما ألم بالغالم من عقراب جعرم لسرانو ينطمر  بالشركوى لمراىرب، وكأنرو  

صررمى اهلل عميررو  –فرري قولررو  المسررببة عررن تترراب  زيارتررو لررويريررد منررو حرراًل لمشرركمتو 
 : )َفَشَكا َذِلَو ِإَلى الرىاِىِب(.-وسمم 

اةررة العقراب عمرى شكوى الغرالم أتري نصره الراىرب المخمرص لرو مرن دب وعقِ 
، وتظير حكمة الراىب في ىذا أكان من الساحر أم من أىم الغالم وجو العموم سوا 

بقولرو:  النصه، التي تصور مدى حرصو عمى سرالمة الغرالم واسرتمرار تواصرمو معرو
َذا َخِشرريَت َأْىَمرروَ )َفَقرراَم: ِإَذا َخِشرريَت السىرراِحَر، َفُقررْم: َحَبَسررِني أَ  َفُقررْم: َحَبَسررِني  ،ْىِمرري، َواِ 

السىرراِحر(، ولجزمررو بخشررية الغررالم لمسرراحر وأىمررو بنررى نصررحو عمررى الشرررط المجررزوم 
بوقوعو بداللة )إذا( وأفعام الشرط اليقينية، وجا  بالشرط فري نصرحو مرن )الخشرية( 

لمسرتقبم بسربب خاصة لما تحممو من داللة عمرى انقبراض القمرب لتوقر  مكرروه فري ا
، وجرا  برالجزا  مرن صريغ األمرر تناسرًبا مر  معنرى النصره (1)كثرة الجناية من العبرد 

منيا في الوصوم إلى حم مخمص لمغالم من العقراب، وجرا  بجرواب  المنوطواإلرشاد 
 -السرراحر وأىررم الغررالم  –الشرررط فرري نصررحو مررن القرروم خاصررةو ليصررم قولررو ليررم 

 أثيرًا فييم لرف  العقاب عنو. مسموًعا مجيورًا بو فيكون أشد ت
 الخارجي وىي الم العيد ،الراىب( في الجمم المتقدمة بالالم ،وعرو )الساحر

 ةرررم  القصررن مطرردم مرررا تقررفيم (2) راحةً ررررىا صرردم ذكرريا الم تقريث إنررح وريهررالص 

                                           

ىرر(، المحقر : ٙٔٛينظر: التعريدات، لعمي بن محمد بن عمي الرزين الشرريو الجرجراني )ت: (1) 
 –يرة بيررروت ، دار الكتررب العممَٜٛربطو وصرححو جماعررة مرن العممررا  بإشرراو الناشرر، ص

 م(.ٖٜٛٔ-ىر ٖٓٗٔلبنان، ط: األولى ) 
 .ٜٚينظر: المطوم ص(2) 
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 في الحديث النبوي. 
ام فري عالقترو بالراىرب وبذلو يكرون الغرالم قرد سرمو طرير  الترقري فري األفعر

َفَكرراَن ِإَذا َأتَررى السىرراِحَر َمرررى  ،عمررى النحررو التررالي: )َفَقَعررَد ِإَلْيررِو َوَسررِمَ  َكاَلَمررُو، َفَأْعَجَبرروُ 
َرَبُو، َفَشَكا َذِلَو ِإَلى الرىاِىِب(  ََ و حيث إنو ترقرى ِبالرىاِىِب َوَقَعَد ِإَلْيِو، َفِإَذا َأَتى السىاِحَر 

يررو وسررماع كالمررو إلررى اإلعجرراب بررو، إلررى اسررتمرار القعررود إليررو حررام مررن القعررود إل
وطمررب النصرره منرروو ممررا يؤكررد ترقرري  ،المرررور بررو، إلررى شرركوى َرررب السرراحر لررو
القاَرري  نصررهقررة غيررر المتناىيررة بطمررب العالقررة بررين الغررالم والراىررب وصررواًل إلررى الث

 .عمى حيرتو في أمره

 حريٗ الػالو: علٙ قضٙ الرٖ احلادخ -ب 

َفَبْيَنَمرا ُىرَو َكرَذِلَو ِإْذ َأتَرى َعَمرى : ص-صرمى اهلل عميرو وسرمم  –مثم فري قولرو يت
رُم؟  ََ رُم َأِم الرىاِىرُب َأْف ََ َدابىٍة َعِظيَمٍة َقْد َحَبَسرِت النىراَس، َفَقراَم: اْلَيرْوَم َأْعَمرُم  لسىراِحُر َأْف

اِىرِب َأَحربى ِإَلْيرَو ِمرْن َأْمرِر السىراِحِر َفاْقتُرْم َىرِذِه َفَأَخَذ َحَجرًا، َفَقاَم: المُيمى ِإْن َكاَن َأْمُر الرى 
ررى النىرراُس، َفررَأَتى الرىاِىررَب َفررَأْخَبَرُه،  ََ ررَي النىرراُس، َفَرَماَىررا َفَقَتَمَيررا، َوَم َِ الدىابىررَة، َحتىررى َيْم

ررُم ِمنِّري، َقرْد بَ  ،َفَقراَم َلرُو الرىاِىرُب: َأْي ُبَنرريى  ََ نىررَو َأْنرَت اْلَيرْوَم َأْف َمرَغ ِمررْن َأْمرِرَو َمرا َأَرى، َواِ 
.ص  (1)َسُتْبَتَمى، َفِإِن اْبُتِميَت َفاَل َتُدمى َعَميى

 ررتماع إليو، يمرب واالسرفبينما الغالم عمى ىذا الحام من استمرار زيارة الراى
ذات يوم بدابة عظيمة حبست النراس عرن المررور، فيقروم الغرالم فري ندسرو: اليروم  

إن :  -عرز وجرم  –حجررًا، ودعرا المرولى  الراىب، فأخرذ احر أفَم أمأعرو ىم الس

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 
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ٕٖٔٛ 

أن يقترم ىرذا الحجرر الدابرة، فرمرى برالحجر، فقترم الدابرة،  ولرو اكان أمر الراىرب خيررً 
فعرررو الغررالم أن أمررر الراىررب خيررر مررن أمررر السرراحر، وأخبررر الغررالم  فمشرري النرراس،
و وذلرو ألن الغرالم دعرا اهلل فقرام لرو الراىرب: أنرت اليروم خيرر منري ،الراىب بما جرري
محنرة، وطمرب منررو أن ال بوقررد أخبرر الراىرب ىررذا الغرالم بأنرو سرريبتمي  فاسرتجاب لرو.

 (1)يخبر بو إن ىو ابتمي بشي . 
أراد أن يررتم فَررمو عمررى الغررالم بيدايتررو  –عررز وجررم  –وبررذلو يكررون المررولى 
 فترة دون استقرار.تأرجه بين الساحر والراىب  بعدما، إلى الطري  القويم في العقيدة

فيأتي طو  النجاة المخمص لمغالم مرن حيرترو والمتمثرم فري الدابرة العظيمرة 
          حيرتررو، فيقرروم: )اْلَيررْوَم لالترري حبسررت النرراس عررن المرررور، فيرررى فييررا الغررالم حرراًل 

ُم؟( باالستديام الذي يحمم معنى الحي ََ ُم َأِم الرىاِىُب َأْف ََ  .رة والتخبطَأْعَمُم  لسىاِحُر َأْف
الرذي جعمرو فري حيررة  - (2)وقام: )اليوم أعمرم(، ألنرو أراد إدراو حقيقرة األمرر

ولررم يقررم )اليرروم  ،يقيًنررا، فَرراًل عررن أنررو قررام: )اليرروم أعمررم( -بررين الراىررب والسرراحر
أعرو(و ألن العمم أعم من المعرفةو حيث إن المعرفة تختص بتداصيم الشي  فقرط، 

ممرا يؤكرد رغبرة الغرالم فري  (3)ص الشي  جممة وتدصياًل بينما العمم يحيط بكم ما يخ
 ال تداصيمو فحسب.  ،اإلحاطة بكم ما يخص ىذا األمر

ثم يشرع الغالم في تنديذ الخطة التي يرى فييا خالًصا من حيرتو فري قولرو: 
ْمرِر السىراِحِر َفاْقتُرْم َىرِذِه )َفَأَخَذ َحَجرًا، َفَقاَم: المُيمى ِإْن َكاَن َأْمُر الرىاِىِب َأَحبى ِإَلْيَو ِمرْن أَ 

                                           

 (.ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/ ٔينظر: شرح رياض الصالحين )(1) 
ينظرررر: المدرررردات فررري غريرررب القرررر ن، ألبررري القاسرررم الحسرررين برررن محمرررد المعرررروو بالراغرررب (2) 

، دار القمرررم ر الررردار ٓٛ٘ىرررر(، تحقيررر : صررردوان عررردنان الرررداودي، صٕٓ٘األصرردياني )ت:
 ىر(.ٕٔٗٔالشامية، دمش  ر بيروت، ط: األولى )

 .ٓٛالدرو  المغوية صينظر: (3) 
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ٕٔٛٗ 

رى النىراُس( فقررن فعرم أخرذ الحجرر  ََ َي النىراُس، َفَرَماَىرا َفَقَتَمَيرا، َوَم َِ الدىابىَة، َحتىى َيْم
بالتوجرررو م لمحقيقرررة، وإصرررارًا منرررو عمرررى الوصررر (1)الررذي يحمرررم معنرررى الحررروز بقررروة 

الدابرة إن كران أمرر  بجعرم ىرذا الحجرر سربًبا فري قترم -عز وجرم  -بالدعا  لممولى 
عنده من أمر الساحر فري قولرو: )المُيرمى ِإْن َكراَن َأْمرُر الرىاِىرِب َأَحربى ِإَلْيرَو  االراىب خيرً 

ِمْن َأْمِر السىاِحِر َفاْقُتْم َىِذِه الدىابىة( فبنى الدعا  عمى الشرط الذي يحمم معنى الحيرة 
حيرتررو وتخبطررو حيررام ىررذا  رة إلررىإشرراو (2) الدالررة عمررى الشررو الشرررطية بداللررة )إن(

 األمر، فيو يجالس الراىب والساحر دون وقوو عمى مدى أحقية أحدىما باإلتباع.
)َحتىرى  ىريويعمم الغالم دعا ه وحسن نيتو في طمب قترم الدابرة بعمرة أخررى 

َي النىاُس(و  َِ الكاشدة عن رغبتو في دفر  األذى  (3)صدرىا بر)حتى( التعميمية  التيَيْم
وقرد  ،لقترم إال لمصرمحةإلرى ا تجرنهالصرالحين ال طبيعة لناس بقتم الدابةو ألن عن ا

 كشدت جممة التعميم عن ىذه المصمحة.
الغالم في الكشو عن صرالح  ةلرغب - عز وجم -وبالدعم يستجيب المولى 

فتق  عمى  ،الراىب بقتم الدابة، ومرور الناس دون عاة و حيث يرمي الدابة بالحجر
فرري )َفَقَتَمَيررا( فرري قولررو:  دة الحرروم ليررا وال قرروة بداللررة فررا  التعقيرربالدررور جثررة ىامرر

ى النىاُس( ََ ووصم األفعام التي وقعت بعد رميرو لمدابرة برالحجر  ،)َفَرَماَىا َفَقَتَمَيا، َوَم
رى النىراُس( لمرا بينيمرا مرن التوسرط برين الكمرالينو حيرث اتدقرت  ََ قولو: )َفَقَتَمَيرا، َوَم

  الدابة.وىو زوام أذى  (ٗ)ية لدًظا ومعنى م  وجود جام  بينياالجممتان في الخبر 

                                           

 .ٖٙ٘المعجم االشتقاقي ص (1) 
  .  ٗ٘ٔينظر: المطوم ص(2) 
 (.ٖٗٔ/ ٔينظر: مغني المبيب )(3) 

 .ٜٓٔ( ينظر: التمخيص في عموم البالغة ، ص4)
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ٕٔٛ٘ 

ودون تررردد ييررروم الغررالم إلررى الراىررب العابررد ويقررص عميررو مررا حرردث، وممررا 
برر)فا ( يؤكد ذلو اإلسراع وتمو اليرولة تصديره الجممة الواصدة لحالو إثرر مرا حردث 

فري قولرو: )َفرَأَتى  الدالرة عمرى عردم تركرو ميمرة وتوجرو عمرى الدرور لمراىربالمسارعة 
 الرىاِىَب َفَأْخَبَرُه(.

ررا يررأتي تعقيررب الراىررب عمررى مررا حرردث بقولررو:  ًَ )َفَقرراَم َلررُو وعمررى الدررور أي
نىرَو َسرُتْبَتَمى،  ،الرىاِىُب: َأْي ُبَنريى  رُم ِمنِّري، َقرْد َبَمرَغ ِمرْن َأْمرِرَو َمرا َأَرى، َواِ  ََ َأْنرَت اْلَيرْوَم َأْف
(َفِإِن اْبُتِميَت َفاَل   .َتُدمى َعَميى

( بصيغة التصغير الدالرة عمرى  (1)ناداه ندا  القريب ف المدلم بقولو: )َأْي ُبَنيى
مررن  الغرالم مررا  م إليرو حررامبوالترردليمو لمكشرو عررن سرعادتو الغرامرة  (2)فررط المحبرة 

 استجابة الدعا  والقرب من الذات العمية.
و إذا كان عمرم اليروم أن ورغبة من الراىب في رف  معنويات الغالم أعممو بأن

را أن ىنراو مرن ىرو أفَرم قرد عمرم أمر الراىب أفَم من أمر الساحر، ف ًَ الراىرب أي
رُم ِمنِّري، َقرْد َبَمرَغ ِمرْن  تمومنو وىو الغالم، وعمم لو  ََ األفَمية بقولو: )َأْنَت اْلَيرْوَم َأْف

 َأْمِرَو َما َأَرى( ويقصد استجابة دعاةو.
 مرأفَ و إذم االبتال رربره بأنو سيكون من أىرالم أخررَمية الغرمى أفروتأكيًدا ع

بدليم مرا جرا  فري سرنن ابرن ماجرة: َعرْن ُمْصرَعِب ْبرِن َسرْعٍد  أكثرىم ابتال و خم  اهلل 
َعْن َأِبيِو َسْعِد ْبِن َأِبي َوقىاٍص، َقاَم: ُقْمُت: َيا َرُسوَم المىِو، َأِي النىاِس َأَشرِد َبراَلً ؟ َقراَم: 

ِبَياُ ، ُثمى اأْلَْمَثُم َفاأْلَْمَثُم، ُيْبَتَمى اْلَعْبُد َعَمى َحَسِب ِديِنرِو، َفرِإْن َكراَن ِفري ِديِنرِو ُصرْمًبا صاأْلَنْ 

                                           

 .ٕٗٗينظر: المطوم ص(1) 
ىرر(، ٚٔٗٔينظر: الموجز في قواعد المغة العربية، لسرعيد برن محمرد برن أحمرد األفغراني )ت: (2) 

 م(.ٖٕٓٓ -ىر ٕٗٗٔلبنان، ط: )  –بيروت  -، دار الدكر ٙ٘ٔص
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ٕٔٛٙ 

ْن َكاَن ِفي ِديِنرِو ِرقىرٌة اْبُتِمرَي َعَمرى َحَسرِب ِديِنرِو، َفَمرا َيْبرَرُح اْلرَباَلُ  ِباْلَعْبرِد  اْشَتدى َباَلُؤُه، َواِ 
نىررَو  (1)ُو َيْمِشرري َعَمررى اأْلَْرِض، َوَمررا َعَمْيررِو ِمررْن َخِطيَةررٍةص َحتىررى َيْتُرَكرر وذلررو فرري قولررو: )َواِ 

) ولرم يقررم )سررتختبر(و  ،وقررام لرو ىنررا )سررتبتمى( ،َسرُتْبَتَمى، َفررِإِن اْبُتِميرَت َفرراَل تَررُدمى َعَمريى
الختصررررراص االبرررررتال  بالمكررررراره والمشرررررا ، بينمرررررا االختبرررررار يكرررررون فررررري المكرررررروه 

 و مما يجسد معاناة المبتمى.(2)بوالمحبو 
( (3)احترس بالتكميم وقد  لردف  تروىم  وفي قولو: )َفرِإِن اْبُتِميرَت َفراَل تَرُدمى َعَمريى

 كون ابتالةو في غير دينو.
لينيري برو  وقرد سرخر لمغرالم ىرذا الحرادث –عز وجم  –وبذلو يكون المولى 

 تردد.شو أو حيرتو العقدية، وييتدي لسبيم الرشاد دون 

ًٔا: ذْٓع   امللك: إىل خربِ ّّصْل الػالو أمس ثاى
: صَوَكررراَن اْلُغرراَلُم ُيْبرررِرُئ اأْلَْكَمرررَو -صرررمى اهلل عميرررو وسررمم  –يتمثررم فررري قولررو 

َواأْلَْبَرَص، َوُيَداِوي النىاَس ِمْن َساِةِر اأْلَْدَواِ ، َفَسِمَ  َجِميٌس ِلْمَمِمِو َكاَن َقْد َعِمرَي، َفَأتَراُه 
َكِثيَرٍة، َفَقاَم: َما َىاُىَنا َلَو َأْجَمرُ ، ِإْن َأْنرَت َشرَدْيَتِني، َفَقراَم: ِإنِّري اَل َأْشرِدي َأَحرًدا ِبَيَداَيا 

َفَشررَداَو، َفررآَمَن ِبرراهلِل َفَشررَداُه اهلُل،  ،ِإنىَمررا َيْشررِدي اهلُل، َفررِإْن َأْنررَت  َمْنررَت ِبرراهلِل َدَعررْوُت اهللَ 
ِو َكَما َكاَن َيْجِمُس، َفَقاَم َلُو اْلَمِمُو: َمْن َردى َعَمْيرَو َبَصرَرَو؟ َقراَم: َفَجَمَس ِإَليْ  ،َفَأَتى اْلَمِموَ 

َربِّي، َقاَم: َوَلَو َربي َغْيِري؟ َقاَم: َربِّي َوَرِبَو اهلُل، َفَأَخَذُه َفَمْم َيَزْم ُيَعذُِّبرُو َحتىرى َدمى َعَمرى 
                                           

أبي عبد اهلل محمد بن يزيرد القزوينري  -وماجة اسم أبيو يزيد  -سنن ابن ماجة، البن ماجة (1) 
ررد كامررم قررره بممرري  -عررادم مرشررد  -ىررر(، تحقيرر : ) شررعيب األرنررؤوط ٖٕٚ)ت:  َعبررد  -محمى

([، دار الرسرالة ٕ٘ٔ/ ٘، )ٖٕٓٗبال ، حرديث رقرم الّمطيو حرز اهلل(، ب باب الصبر عمرى الر
 م(. ٜٕٓٓ -ىر ٖٓٗٔالعالمية، ط: األولى ) 

 .ٕٙٔينظر: الدرو  المغوية ص(2) 
 (.ٕٛٓ/ٖينظر: اإليَاح )(3) 
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َقرْد َبَمرَغ ِمرْن ِسرْحِرَو َمرا ُتْبرِرُئ اأْلَْكَمرَو  ،اْلَمِمُو: َأْي ُبَنيى  اْلُغاَلِم، َفِجيَ  ِباْلُغاَلِم، َفَقاَم َلوُ 
 (1)َواأْلَْبَرَص، َوَتْدَعُم َوَتْدَعُم، َفَقاَم: ِإنِّي اَل َأْشِدي َأَحًدا، ِإنىَما َيْشِدي اهلُلص

: )َوَكرراَن اْلُغرراَلُم ُيْبررِرُئ  -صررمى اهلل عميررو وسررمم  –يبرردأ ىررذا الحرردث بقولررو 
أْلَْكَمررَو َواأْلَْبررَرَص، َوُيررَداِوي النىرراَس ِمررْن َسرراِةِر اأْلَْدَواِ ، َفَسررِمَ  َجِمرريٌس ِلْمَمِمررِو َكرراَن َقررْد ا

َعِمَي، َفَأتَاُه ِبَيَداَيا َكِثيَرٍة، َفَقاَم: َما َىاُىَنا َلَو َأْجَمرُ ، ِإْن َأْنرَت َشرَدْيَتِني، َفَقراَم: ِإنِّري اَل 
 َما َيْشِدي اهلُل(ِإنى  ،َأْشِدي َأَحًدا

فقرررد ذاع أمرررر الغررررالم بمرررا ُعررررو عنررررو مرررن قررردرة عمررررى مرررداواة األمررررراض 
وقرد وصررم خبرره لمرربالط الممكريو حيرث كرران ىنراو جمرريس لمممرو أعمررى  ،المستعصرية

رغبررة فرري الشرردا ،  ويبحررث عمررن يرررد عميررو بصررره، وقررد جمرر  اليرردايا وتوجررو لمغررالم
َىاُىَنرا  يقروم لمغرالم: )َمرا ،م شرداةويصرحتورغبة منو في إغرا  الغالم عمى الجد في 

َلَو َأْجَمُ ، ِإْن َأْنَت َشَدْيَتِني( ببنا  ىذا اإلغرا  عمى الجممة الشرطية، التري قردم فييرا 
بمعناىرراو إدخررااًل لمسرررور عمررى ندررس الغررالم بكثرررة  (2)جممررة الجررزا  عنايررة واىتماًمررا 

ا ليمتو في االجتياد في  ًَ   .مداواتواليدايا، واستنيا
 بررممو بالخرقاد جميس الرن يرد بكم قوة عمى اعترؤمرن المرالم بيقيررن الغرولك

ِإنىَمرا َيْشرِدي اهلُل( الرذي واجرو برو إصررار  ،في قولو: )ِإنِّي اَل َأْشرِدي َأَحرًدا (3)اإلنكاري  
نكار ما دون ذلو، وقد أكد لرو  جميس الممو عمى قدرة الغالم عمى الشدا  بالسحر، وا 

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررِة َأْصررَحابِ  / ٗ( )ٖ٘ٓٓاأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) لمسررمم ب َبرراُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 
 .ٚٓٔينظر: دالةم اإلعجاز ص(2) 
 (.ٜ٘ٔ/ ٕينظر: اإليَاح )(3) 
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ٕٔٛٛ 

كثر مرررن مؤكرررد فأكرررده برررر)إن( المؤكررردة، والتوكيرررد المعنررروي برررين مَرررمون الخبرررر برررأ
 الجممتين. 

وىو الردعا ،  ،وبذلو يكون الغالم قد كشو عن سر مداواة األدوا  المختمدة
اه أغرر  سمو الغالم معو الطرير  ندسرو الرذي سرمكو معرو وىرو اإلغررا و حيرث إنرو وقد

 شرردا  فيشررديو، وقررد عبررر عررن ذلرروبالشرردا  حررام إيمانرروو إذ إنررو سرريدعو اهلل لررو بال
الجممررة  بالطريقررة ندسرريا الترري عبررر بيررا جمرريس الممررو فيمررا أغرررى بررو الغررالم وىرري

الشرطية في قولو: )َفِإْن َأْنرَت  َمْنرَت ِبراهلِل َدَعرْوُت اهلَل َفَشرَداَو( التري تخيرر ليرا البنرا  
مكانترو لردى  في إقدام جميس الممو عمى اإليمان في ظرم (1)بأداة الشرط )إن( لشكو 

الممرررو، واسرررمية جممرررة الشررررط وتصرررديرىا بَرررمير الخطررراب )َأْنرررَت(و إيقاًظرررا لعقمرررو 
را ليمتررو لمشررعور بذاتيترو وحريتررو فرري اعتنررا  عقيردة تخمصررو مررن امررتالو  ًَ واستنيا
لغا  شخصيتو، وتأتي جممة الجرزا  حاممرة بغيرة الجمريس  الممو لو وسيطرتو عميو وا 

غرالم أن عمر  شردا ه عمرى دعرا  اهللو ليسرتنيض في الشدا ، وقرد كران مرن ذكرا  ال
 ىمتو لعيمان باهلل المتدرد بالقدرة عمى شداةو. 

ويأتي الدليم العممي المشراىد مرن الجمير  عمرى صرد  الغرالم فري قولرو عرن 
جميس الممو: )َفآَمَن ِباهلِل َفَشَداُه اهلُل( فقد تسبب اإليمان باهلل في شداةو، وكررر لدرظ 

، وتقريرررًا الختصرراص (2)فشررداه فقررط دون لدررظ الجاللررة تعظيًمررا  الجاللررة، فمررم يقررم
برراألمرين دون غيررره، فاإليمرران ال يكررون إال برراهلل، والشرردا  ال  -عررز وجررم  -المرولى 

 يكون إال منو سبحانو.
 ِموَ رى اْلمَ رو: )َفَأتَ رالم جميسرن خرمو مرالم لممرربر الغررم خررر  يصررعة البرروبس

                                           

 .  ٗ٘ٔينظر : المطوم ص(1) 
 ( .ٕٗٛ/ ٔينظر: حاشية الدسوقي عمى شرح السعد، شروح )(2) 
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ٕٜٔٛ 

َكَما َكاَن َيْجِمُس، َفَقاَم َلُو اْلَمِمُو: َمْن َردى َعَمْيرَو َبَصرَرَو؟ َقراَم: َربِّري، َقراَم: َفَجَمَس ِإَلْيِو  
ُبررُو َحتىررى َدمى َعَمررى اْلُغرراَلِم،  َوَلررَو َربي َغْيررِري؟ َقرراَم: َربِّرري َوَرِبررَو اهلُل، َفَأَخررَذُه َفَمررْم َيررَزْم ُيَعذِّ

َقرررْد َبَمرررَغ ِمرررْن ِسرررْحِرَو َمرررا ُتْبرررِرُئ اأْلَْكَمرررَو  ،َمِمرررُو: َأْي ُبَنررريى َفِجررريَ  ِبررراْلُغاَلِم، َفَقررراَم َلرررُو الْ 
 َواأْلَْبَرَص، َوَتْدَعُم َوَتْدَعُم، َفَقاَم: ِإنِّي اَل َأْشِدي َأَحًدا، ِإنىَما َيْشِدي اهلُل(

فرررد بصررر الجمرريس يندررث فرري ندررس الممررو العديررد مررن التسرراؤالت الترري كررأن 
قولررو: )َمررْن َردى َعَمْيررَو َبَصررَرَو؟(، وتررأتي اإلجابررة الترري تثيررر أوليررا اسررتديام التعجررب 

وىرري قرروم الجمرريس: )َربِّرري(، فينطمرر  االسررتديام اإلنكرراري مررن الممررو  ،غَررب الممررو
 اعمررى أثررر ىررذه اإلجابررة قولررو: )َوَلررَو َربي َغْيررِري؟( مسررتنكرًا إجابترروو ألنررو ال يرررى رًبرر

ه بمعونة سحرتو فمن يكون ىذا الرب الرذي لرعيتو سواه، وطالما لم يقم ىو برد بصر 
رروح فرري اسررتنكاره االسررتديامي روح العررزة برراإلثم دون و رد بصررر جميسررو،  يظيررر بَو

، وتررأتي إجابررة الجمرريس الترري تررذىب عقررم والسرريطرة مبرررر سرروى الكدررر وحررب التممررو
 والممررو قولررو: )َربِّرري َوَرِبررَو اهلُل(، قصررًدا مررن الجمرريس فرري التسرروية بينيمررا فرري اإللرر

 دون تدري . (1) المعبود بداللة الواو العاطدة الدالة عمى مجرد الجم 
نزام أشرمى الدرميس عرمى الجرض عرابة القبرذه اإلجررمى ىرد ترتب عروق  درور وا 

العذاب بو بداللرة فرا  السرببية التري صردر بيرا الجممرة الواصردة لموقرو الممرو مرن  
وذلو لشي  في ندسو، وىو اإلقرار عمى من  ،َعذُِّبُو(الجميس قولو: )َفَأَخَذُه َفَمْم َيَزْم يُ 

لغيررر الممررو، وبالدعررم تتحقرر  غايررة  ةلوىيررإلررى ىررذا النحررو مررن اعتقرراد األ  هغيررر فكررر 

                                           

اني، ألبي محمرد بردر الردين حسرن برن قاسرم برن عبرد اهلل ينظر: الجنى الداني في حروو المع(1) 
ىررر(، تحقيرر : )د: فخررر الرردين قبرراوة ، األسررتاذ ٜٗٚبررن عمررّي المرررادي المصررري المررالكي )ت: ا

 -ىرر  ٖٔٗٔلبنران، ط: األولرى ) –، دار الكتب العممية، بيروت ٜ٘ٔمحمد نديم فاَم(، ص
 م(. ٕٜٜٔ
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ٕٜٔٓ 

الممو، ويؤتي ىذا التعذيب ثماره في إرشاد جميس الممو عن الغالم في قولرو: )َحتىرى 
            شرررررردة عررررررن تحقرررررر  غايررررررة الكا (1)َدمى َعَمررررررى اْلُغرررررراَلِم( بداللررررررة بررررررر)حتى( الغاةيررررررة 

  الممو.
تاب  األحداث بسررعة مذىمرة، فيجري  الجنرود برالغالم عمرى الدرور، وعمرد توت

( 2) صَري  المقرامصفي قولو: )َفِجريَ  ِبراْلُغاَلِم( و لرر –الجنود  –إلى حذو المسند إليو 

و مرن عن اإلطالة بسبب سو  الحالة الندسية لمممو، فَاًل عما في حذو المسند إلي
 داللة خدية عمى قوة جبروت الممو وانصياع رعيتو ألوامره.

إلررى  توالسررتمال ووفرري محاولررة تكشررو عررن دىررا  الممررو فرري مخاطبررة الغررالم
لتطويرر  سررحره لخدمتررو وتثبيررت ممكررو، يناديررو نرردا  القريررب المرردلم مرر  تحقرر   وجانبرر

( كنرروع مررن المرردار  بتررو فرري اسررتمالة ةو وممررا يؤكررد رغابعررده عنررو فرري قولررو: )َأْي ُبَنرريى
الغالم الخبر التالي لمندا  قولو: )َقْد َبَمَغ ِمْن ِسْحِرَو َما ُتْبِرُئ اأْلَْكَمَو َواأْلَْبَرَص، َوَتْدَعُم 
َوَتْدَعُم( الذي قصد منو حمم الغالم عمى اإلقرار بوصولو لمنتيرى غاياترو فري الرتمكن 

و في تسخير السرحر لحرم من السحر بصدور ىذه األفعام منو، جرًيا عمى عادة المم
 جمي  المشكالت وتسيير أمور المممكة. 

وتررأتي المداجررأة فرري رد الغررالم عمررى الممررو المبرردد لكررم تطمعاتررو فرري صررورة 
والتوكيرد المعنروي لمجممرة  المؤكردة، إنِّ  ىري:الخبر اإلنكاري المؤكرد برأكثر مرن مؤكرد 

هلُل( وتكررار ندرس الررد مرن الغرالم لمممرو في قولو: )ِإنِّي اَل َأْشرِدي َأَحرًدا، ِإنىَمرا َيْشرِدي ا
وجميسو يؤكد ثباتو عمى عقيدة التوحيد في أي مكان وزمان، حترى مر  تمكرن الممرو 

 ومن ىنا تبدأ معاناة الغالم الحقيقية م  الممو لمحاولة رده عن عقيدتو. منو.

                                           

 (.ٖٗٔ/ ٔينظر: مغني المبيب )(1) 
 (.ٗ/ ٕيَاح )اإل(2) 
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ٕٜٔٔ 

 املؤميني: ّقتل ّتسٍٔب ثالًجا: تعرٓب
صَفَأَخرَذُه َفَمرْم َيرَزْم ُيَعذُِّبرُو َحتىرى َدمى  :-صمى اهلل عميو وسمم  –يتمثم في قولو 

َعَمررى الرىاِىررِب، َفِجرريَ  ِبالرىاِىررِب، َفِقيررَم َلررُو: اْرِجررْ  َعررْن ِديِنررَو، َفررَأَبى، َفررَدَعا ِباْلِمْةَشرراِر، 
َ  اْلِمْةَشاَر ِفري َمْدرِرِ  رَْأِسرِو، َفَشرقىُو َحتىرى َوَقرَ  ِشرقىاُه، ثُرمى ِجريَ  ِبجَ  ََ  ،ِمريِس اْلَمِمروِ َفَو

َ  اْلِمْةَشاَر ِفي َمْدِرِ  رَْأِسِو، َفَشقىُو ِبِو َحتىى َوَقرَ   ََ َفِقيَم َلُو: اْرِجْ  َعْن ِديِنَو، َفَأَبى َفَو
 (1)ص.ِشقىاهُ 

الممررو مرر  الغررالم المسررمو ندسررو الررذي سررمكو مرر  جميسررو مررن حيررث  سررمو
و: )َفَأَخرَذُه َفَمرْم َيرَزْم ُيَعذُِّبرُو التعذيب حتى يقر عمى مرن كران سربًبا فري إيمانرو فري قولر

الو ىنا في مواجية الراىب مباشرة برالرجوع تخَحتىى َدمى َعَمى الرىاِىِب(، ولكن يأتي اال
عررن دينررو بطريرر  اإلنشررا  الطمبرري الصررريه فرري صررورة األمررر فرري قولررو: )اْرِجررْ  َعررْن 

 (2)قصدىا الممو من التررو وجا  باألمر من الرجوع لما فيو من المعاني التي ،ِديِنَو(

 حرًصا عمى استقرار ممكو. (3)والعود إلى ما كان عميو قبم ذلو 
 وررا يعنيو ىرألن كم م وو(رن ممتر  عرم )ارجرولم يق ،َو(رِ ْ  َعْن ِدينرام )اْرجِ رروق

 لو دون غيره، ال ذات الشريعة ندسيا. (4)صاعتبار الطاعة واالنقيادص 
بى الرجروع عرن دينرو دون ترردد أو تدكيررو ولرذلو ولكن الراىب عمى الدور يأ

ولرم يقرم )فرامتن (و  ،وقام ىنا )فأبى( ،في قولو: )َفَأَبى( صدر امتناعو بدا  التعقيب

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 
 .ٜٚٗينظر: الكميات ص (2) 
 .ٕٖٗغريب القر ن ص ينظر: المدردات في (3) 
 .ٖٗٗالكميات ص (4) 
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ٕٜٕٔ 

، فَاًل عما في اإلبا  من داللة عمى االمتناع م  القدرة (1)ألن اإلبا  صشدة االمتناعص
 وصد  العقيدة.والقدرة ىنا نابعة من قوة اإليمان  ،(2)عمى االمتناع 

وتتاب  األحداث عقب ذلو بصورة سرريعة مرعبرة تكشرو عرن انترزاع الرحمرة 
أحررداثيا،  وتترراب  ،مررن قمررب الممررو، فررال ترردع مجررااًل السررتيعابيا مررن فرررط سرررعتيا

و ممرا يؤكرد عردم تيراون ىرذا الممرو مر  مرن يحراوم وقسوتيا عمرى الرندس اإلنسرانية
وذلرو فري قولرو: )َفرَدَعا  ،عمى حد اعتقادهزعزعة ممكو، وانتزاع سمطانو عمى مممكتو 

َ  اْلِمْةَشاَر ِفي َمْدِرِ  رَْأِسِو، َفَشقىُو َحتىى َوَقَ  ِشقىاُه( ََ جمير  فقد صدر  ،ِباْلِمْةَشاِر، َفَو
 جمررم إجرررا ات قتمررو لمراىررب بالدررا  الدالررة عمررى السرررعة والتترراب  وعرردم ترررو ميمررة

لغيررره، فَرراًل عررن الرغبررة فرري سرررعة منرر  لمراىررب لمتدكيررر فرري األمرررو ليكررون عبرررة 
 انتشار ىذا الدين بالقَا  عمى دعاتو.

ألن دعرا فييرا معنرى الطمرب دون وجرو حر   وولم يقم )فطمرب( ،وقام )فدعا(
وسرمطانو،  بجبروترو، ولعم ما دعا الممو لذلو ىو قدرتو عمى رعيترو (3)بظمم وافترا  

ار في القتم يردم عمرى الرغبرة وعدم خوفو من قصاص حاكم الكون، واستعمام المنش
في التعذيب والتمثيم بالمقتوم، ويؤكد ذلو ما فعم بو بعد إحَار المنشار مرن شرقو 
نصدين دون رحمة، وكأنو ينرتقم منرو عمرى إيمانرو ومخالدترو لرو فري العقيردة، ويرأتي 

فرري وصررو قسرروة العررذاب فرري  فرري قولررو: )َحتىررى َوَقررَ  ِشررقىاُه( مبالغررة اإلطنرراب بررالتتميم
 لقتم، فَاًل عن وصو جبروت ىذا الممو وموت قمبو في التعامم م  المؤمنين.ا

 وعرالرجر براألميث رن حرو مر  جميسرمو مرم المرو كان تعامرو ندسرمى النحروع

                                           

 .ٛ٘المدردات في غريب القر ن ص (1) 
 .ٕٛٔينظر: الدرو  المغوية ص (2) 
 .ٖٛينظر: الدرو  المغوية ص (3) 
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عن الدين، ورفض الجميس وقتمرو بالطريقرة ندسريا التري قترم بيرا الراىرب فري قولرو: 
رَ  اْلِمْةَشراَر ِفري َمْدرِرِ  )ُثمى ِجيَ  ِبَجِميِس اْلَمِمِو َفِقيَم لَ  ََ ُو: اْرِجْ  َعْن ِديِنرَو، َفرَأَبى َفَو

رَْأِسِو، َفَشقىُو ِبِو َحتىى َوَقَ  ِشرقىاُه( لمزيرد مرن تعرذيب وترىيرب المرؤمنين بالقترم قَراً  
عمررى ىررذا الرردين، الررذي يرررى فيررو الممررو نيايررة لممكررو وسررمطانو، وذكررر مررا حرردث مرر  

 (1)ة اإلطنرراب بررالتكرير لمحكايررة ندسرريا  لتأكيررد اإلنررذارالجمرريس بالتدصرريم عمررى صررور 
بالنسرربة لمغررالم، فمررم يكتررو بمجرررد اإلشررارة نحررو أن يقرروم: وكررذلو فعررم بررالجميس، 

ِقَبرم المرؤمنين  قمبرو تصويرًا لمدى قسوة قمب الممو وانتزاع كرم معراني اإلنسرانية مرن
وتستحَرره أمرام أعرين  ،وكأنيا كاميرا سينماةية تعيرد المشريد ،بتكرير ندس المشيد

 السامعين أو القارةين لمحديث.
وقد سمو الممو في ىذا الحدث مسمكين حيث بدأ بمن  مرن عمري يرده الغرالم 

نرزام الرعرب  ،في القتم، وثنى بمن  من عمى يد الغالم وىو الجمريس لترىيرب الغرالم وا 
م ذلرو أواًل بقمبو بقتم من كان يجد فييم سنًدا وعزة عمى حد اعتقاد الممو، ولعمو فعر

فمم يبدأ بقتم الغالمو رغبرة منرو فري محاولرة رده عرن دينرو برؤيترو تعرذيب وقترم مرن 
خدمترو وتوطيرد ممكروو ممرا يكشرو لويسخر سرحره  تو،كان يركن إلييمو ليخَ  لرغب

   مصمحتو الشخصية.يعن دىا  الممو الذي ال يسعى من وراةو إال لتحق

 :زابًعا: حماّالت قتل الػالو الفاطل٘

اْرِجرْ  : َفِقيَم َلروُ  ،ُثمى ِجيَ  ِباْلُغاَلمِ ص –صمى اهلل عميو وسمم  –تمثم في قولو ت
َعْن ِديِنَو، َفَأَبى َفَدَفَعُو ِإَلرى َنَدرٍر ِمرْن َأْصرَحاِبِو، َفَقراَم: اْذَىُبروا ِبرِو ِإَلرى َجَبرِم َكرَذا َوَكرَذا، 

الى َفراْطَرُحوُه، َفرَذَىُبوا ِبرِو َفاْصَعُدوا ِبِو اْلَجَبَم، َفِإَذا َبَمْغُتْم ُذْرَوتَ  ُو، َفِإْن َرَجَ  َعرْن ِديِنرِو، َواِ 
َفَصِعُدوا ِبِو اْلَجَبَم، َفَقاَم: المُيمى اْكِدِنيِيْم ِبَما ِشْةَت، َفَرَجَو ِبِيرِم اْلَجَبرُم َفَسرَقُطوا، َوَجراَ  

                                           

 (.ٕٓٓ/ ٖ) : اإليَاحينظر(1) 
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ُبَو؟ َقراَم: َكَدراِنيِيُم اهلُل، َفَدَفَعرُو ِإَلرى َيْمِشي ِإَلى اْلَمِمِو، َفَقراَم َلرُو اْلَمِمرُو: َمرا َفَعرَم َأْصرَحا
َنَدٍر ِمْن َأْصَحاِبِو، َفَقاَم: اْذَىُبوا ِبِو َفاْحِمُموُه ِفي ُقْرُقوٍر، َفَتَوسىُطوا ِبِو اْلَبْحَر، َفرِإْن َرَجرَ  

الى َفاْقررِذُفوُه، َفررَذَىُبوا ِبررِو، َفَقرراَم: المُيررمى اْكِدِنرريِيْم بِ  َمررا ِشررْةَت، َفاْنَكَدررَأْت ِبِيررِم َعررْن ِديِنررِو َواِ 
السىررِديَنُة َفَغِرقُرروا، َوَجرراَ  َيْمِشرري ِإَلررى اْلَمِمررِو، َفَقرراَم َلررُو اْلَمِمررُو: َمررا َفَعررَم َأْصررَحاُبَو؟ َقرراَم: 

 (1)َكَداِنيِيُم اهلُلص
وىنا تشتد األزمرة برين الغرالم والممرو، فتتعردى مجررد محاولرة قتمرو كمرا فعرم 

ى محاولة ترىيبو بسو  القتمرة، التري تجمر  برين القترم والتمثيرمو بالراىب والجميس إل
وىررذا مررا يتمنرراه الممرروو ليسررتديد مررن سررحره عمررى حررد  ،ليتراجرر  عررن دينررو فينجررو

 لغيره. عبرة ويكون ،فيقتم أسوأ قتمة ،اعتقاده، أو ال يتراج 
برم عمرى  ،ولكرن لريس عمرى الدرور ،فبعد قتمو لمراىرب والجمريس توجرو لمغرالم

 ( بداللرة )ثرم(اْرِجرْ  َعرْن ِديِنرَو، َفرَأَبى :َفِقيرَم َلروُ  ،ُثمى ِجريَ  ِبراْلُغاَلمِ ي في قولو: )التراخ

، والتي تكشو عن ترو الممو (2)التي صدر بيا الجممة، الدالة عمى الترتيب والتراخي
لمغالم ميمة من الزمن لمحاولة التدكيرر وأخرذ العبررة مرن مقترم الراىرب والجمريس، ثرم 

ولكنو أبى، وباةت محاولة الممو إلرجاع الغالم عن دينو ،الرجوع عن دينو طمب منو 
 بالدشم.

وكانرت أوم محاولرة لقتمرو  ،وعمى الدور يعمد الممو لتخيرر أسروأ قتمرة لمغرالم
َفَدَفَعُو ِإَلى َنَدٍر ِمْن َأْصَحاِبِو، َفَقاَم: اْذَىُبوا ِبِو ِإَلى َجَبرِم َكرَذا َوَكرَذا، ما جا  في قولو: )

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم )لمسررمم ب َبرر / ٗ( )ٖ٘ٓٓاُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 
 .ٜٖٖ( ، دالالت التراكيب ، صٖٚٔ/ٔينظر: مغني المبيب )(2) 
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الى َفرراْطَرُحوهُ  والدررا   ،(َفاْصررَعُدوا ِبررِو اْلَجَبررَم، َفررِإَذا َبَمْغررُتْم ُذْرَوتَررُو، َفررِإْن َرَجررَ  َعررْن ِديِنررِو، َواِ 
بعنروو رغبرة  تشير إلى سرعة الدف  بالغالم ألصحابو، والدف  ىنا يشير إلى تسرميمو

قتموو جرزاً  لرو  أمر تنديذ ثم ،أواًل  بالترىيب عميو بالقَا  من الممو في االنتقام منو
 عمى مخالدتو. 

ولرم يقرم: )فدفعرو إلرى أصرحابو(  ،(َفَدَفَعرُو ِإَلرى َنَدرٍر ِمرْن َأْصرَحاِبوِ وقام ىنرا: )
دون وصررو )ندررر(و تناسررًبا مرر  الميمررة الترري كمدرروا بيررا مررن قتررم الغررالمو حيررث إن ص 

ن مرر (1)أشرربيوص  ومررا لقتررام يندرررون خاصررة الرجررام مررن العشرررة نحررو الجماعررة الندررر
أمور فييا معنرى القترم، وخرص أصرحابو بيرذه الميمرة، لمرا فري الصرحبة مرن معنرى 

، فَاًل عمرا بيرنيم مرن الثقرة لطروم صرحبتو ليرم (2)االنتداع المتبادم بين األصحاب 
 وثقتو بتنديذىم ألوامرهو حرًصا عمى بقا  ممكو. (3)وطوم تالزميم 

برراألمر الصررريه الرردام ويسرررد الممررو إجرررا ات تنديررذ قتررم الغررالم، الترري برردأىا 
اْذَىُبروا ِبرِو ِإَلرى خوًفرا مرن ىربرو فري قولرو: ) (4)عمى استصحاب الغالم والمَري معرو 

الى  ،َجَبررِم َكررَذا َوَكررَذا َفاْصررَعُدوا ِبررِو اْلَجَبررَم، َفررِإَذا َبَمْغررُتْم ُذْرَوتَررُو، َفررِإْن َرَجررَ  َعررْن ِديِنررِو، َواِ 
الترىيررب، وبنررى جممررة الشرررط بررر)إذا(  مررن دلمزيرر خاصررةو الجبررم ( ، واختررارَفرراْطَرُحوهُ 

والدعررم الماَرريو ليقينررو بتنديررذ أصررحابو ألمررره وعرردم مخالدتررو، واختررار ذروة الجبررم 
 لتنديذ مخططو، حتى يكون السقوط منيا قاتاًل.

 يارم في جوابرة المتمثرمة الشرطيررايا الجمري ثنرن فركو الممتزج باليقيررويأتي ش       

                                           

 . ٕٓٛالدرو  المغوية ص(1) 
 .ٕٗٛ،  ٖٕٛينظر: الدرو  المغوية ص(2) 
 .ٛ٘٘ينظر: الكميات ص(3) 
 . ٖٙٗالساب  صينظر: (4) 
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لغرالم عمرى الثبرات عمرى دينرو مر  قسروة مرا عاينرو مرن جررا  قترم بعدما رأى إصررار ا
الى َفاْطَرُحوهُ الراىب والجميس في قولو: ) وأصم الجممة: )فرإن  ،(َفِإْن َرَجَ  َعْن ِديِنِو، َواِ 

ال فراطرحوه( فحرذو أحرد شرقي جممرة الجرزا  )فرارجعوا  رج  عن دينو فارجعوا بو ، وا 
ن قصرد المسرارعة إلرى ذكرر كيديرو االنتقرام مرن لداللة السيا  عمييا، فَراًل عر وبو(

ولم يقم )فألقوه(و لما في الطررح مرن معنرى ، (َفاْطَرُحوهُ الغالم لمخالدتو لمممو، وقام )
 ال يتوفر في اإللقا ، وىو اإللقا  بقوة وعنو دون رحمة أو تياون.

َصررِعُدوا ِبررِو فَ  ،َفررَذَىُبوا ِبرروِ وعمررى الدررور برردأ أصررحاب الممررو فرري تنديررذ أمررره )         
ولرن يتركرو، جعرم لسرانو ينطمر  بالردعا   ،ولكن يقين الغالم برأن اهلل منجيرو ،(اْلَجَبمَ 

( رغبرة َفَقاَم: المُيمى اْكِدِنيِيْم ِبَما ِشرْةتَ ) ،عمى ما أرادوا بو - سبحانو –بطمب معونتو 
 ي قولرو:في نجاتو منيم بإرادة اهلل وقدرتو، وعمرى الدرور تحريط برو العنايرة اإللييرة فر

ليداجةو بنجاتو م  كثرة ما أرسم  وويتوجو الغالم لمممو ،(َفَرَجَو ِبِيِم اْلَجَبُم َفَسَقُطوا)
َوَجراَ  ) معو من أصحابوو حتى ال يتمكن من اليرب، فرييمكيم اهلل بإرادترو فري قولرو:

وجررا ه  ،(َكَدرراِنيِيُم اهللُ  َيْمِشرري ِإَلررى اْلَمِمررِو، َفَقرراَم َلررُو اْلَمِمررُو: َمررا َفَعررَم َأْصررَحاُبَو؟ َقرراَم:
ولرم يصربو مكرروه، وبرذلو تكرون محاولرة  ،يمشي مما يدم عمى أنو في كامم صرحتو

الممو األولى لقتم الغالم قرد باةرت بالدشرمو ممرا جعمرو تظيرر عميرو عالمرات التعجرب 
، ( باسرتديام التعجرب والحيررة واإلنكرارَما َفَعرَم َأْصرَحاُبَو؟ والحيرة واإلنكار في قولو: )

وقررد بمررغ مررن عجبررو مررن نجرراة الغررالم أن جعررم أصررحاب الممررو المكمدررين بقتررم الغررالم 
( َمرا َفَعرَم َأْصرَحاُبَو؟ثرم ) ،(َفَدَفَعرُو ِإَلرى َنَدرٍر ِمرْن َأْصرَحاِبوِ أصحاًبا لمغالم بقولرو: أواًل: )

نكارًا لما يراه من سرالمة الغرالم مرن  بتبادم األدوار بينيما في الصحبة تعجًبا وحيرة وا 
 األذى.
وعمررى النحررو ندسررو مررن  ،وعمررى الدررور يعمررد الممررو لمحاولررة أخرررى لقتررم الغررالم     

الرغبة في أسوأ قتمة لمغرالم يخترار لرو ميترة الغرر و حرًصرا منرو عمرى كامرم تعذيبرو، 
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فري  اومما يؤكد ذلو أمرره ألصرحابو بتوسرط البحرر حرام قذفروو حترى ال يجرد لرو منقرذً 
ٍر ِمْن َأْصَحاِبِو، َفَقراَم: اْذَىُبروا ِبرِو َفراْحِمُموُه ِفري ُقْرقُروٍر، َفَتَوسىرُطوا َفَدَفَعُو ِإَلى َندَ قولو: )
األنرو  ي( واختار ميتة الغر و ألن صالغر  في األصم دخوم الما  فري َسرمى ِبِو اْلَبْحرَ 

ممررا يجسررد عظرريم معانررة الغريرر  بمصررارعتو لممرروت  (1)حتررى تمتمررئ منافررذه فييمرروص 
أ وال ميرررب حتررى ينتيرري بررو األمررر لدقررد القرردرة عمررى التررندس تحررت المررا  دون ممجرر

 بسبب الما ، األمر الذي يسممو لمموت الحتمي في قاع البحر.
وبعررد ذكررر الممررو إلجرررا ات قتررم الغررالم غرًقررا، تررأتي المحظررة الحاسررمة المحررددة       

والترري بناىررا عمررى النحررو السرراب  مررن الشرررط الحامررم لمعنررى الشررو  ،لمصررير الغررالم
وحرذو أحرد شرقي جممرة الجرزا و رغبرة منرو فري تررو فرصرة لمغرالم  ،ر)إن( الشررطيةب

الى َفاْقرِذُفوهُ لمرجوع عن دينو في قولو: ) (و لمرا َفاْقرِذُفوهُ وقرام ) ،(َفرِإْن َرَجرَ  َعرْن ِديِنرِو َواِ 
بكرم قروة حترى ال يكرون ىنراو أمرم فري  (2)في القذو من داللرة عمرى صالرمري البعيردص 

 نجاتو.
( َفرَذَىُبوا ِبروِ ) وبالدعم شرع أصحاب الممو في تنديذ أمره عمى الدرور فري قولرو:      

َفَقراَم: ) ،كعادتو بالدعا   -عز وجم  –وما كان من الغالم سوى المجو  إلى المولى 
م  الغرالم فري اسرتجابة  -عز وجم  -وعمى عادة المولى  ،(المُيمى اْكِدِنيِيْم ِبَما ِشْةتَ 
برندس الميترة التري قصردوا إىالكرو بيرا  نفيموترو ،وييمكيم ،اةوالدعا  يستجيب لدع

 (.َفاْنَكَدَأْت ِبِيِم السىِديَنُة َفَغِرُقوا) في قولو:
ويدراجئ الممررو لممرررة الثانيررة بنجراة الغررالم وىررالو أصررحابو حينمرا يأتيررو يمشرري عمررى 

 مَ ررا َفعَ رِمُو: مَ راْلمَ  اَم َلوُ رقَ ِمِو، فَ رَيْمِشي ِإَلى اْلمَ اَ  رَوجَ ) ولو:رو في قراب  ندسرو السرالنح

                                           

 .ٗٚ٘ٔالمعجم االشتقاقي ص(1) 
 . ٔٙٙالمدردات في غريب القر ن ص(2) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٜٔٛ 

 (.َأْصَحاُبَو؟ َقاَم: َكَداِنيِيُم اهللُ 
وبذلو تكون جمي  محاوالت الممو لقترم الغرالم قرد باةرت بالدشرمو رحمرة مرن  

 اهلل بعبده المؤمن، ورغبة في إعال  كممة الح  بالتدكر فيما حدث م  الغالم.

    الدًٓ احلقخامًشا: تضخٔ٘ الػالو بيفشُ يف سبٔل زفع زآ٘ 
صَفَقراَم ِلْمَمِمرِو: ِإنىرَو َلْسرَت ِبَقراِتِمي  –صرمى اهلل عميرو وسرمم  –تمثم فري قولرو ت

َحتىى َتْدَعَم َما  ُمُرَو ِبِو، َقاَم: َوَما ُىَو؟ َقاَم: َتْجَمُ  النىاَس ِفي َصِعيٍد َواِحرٍد، َوَتْصرُمُبِني 
ِ  السىرْيَم ِفري َكِبرِد اْلَقرْوِس، ثُرمى ُقرْم: ِباْسرِم َعَمى ِجْذٍع، ُثمى ُخْذ َسْيًما ِمْن ِكَناَنتِ  ََ ي، ُثمى 

اهلِل َربِّ اْلُغاَلِم، ُثمى اْرِمِني، َفِإنىَو ِإَذا َفَعْمَت َذِلَو َقَتْمَتِني، َفَجَمَ  النىاَس ِفي َصرِعيٍد َواِحرٍد، 
رَ  السىرْيَم ِفري َكْبرِد اْلَقرْوِس، ثُرمى َوَصَمَبُو َعَمى ِجْذٍع، ُثمى َأَخَذ َسرْيًما ِمرْن ِكَناَنِترِو، ثُر ََ مى َو

رَ  َيرَدُه ِفري ُصرْدِغِو  ََ َقاَم: ِباْسِم اهلِل، َربِّ اْلُغاَلِم، ُثمى َرَماُه َفَوَقَ  السىْيُم ِفي ُصْدِغِو، َفَو
ِ  السىْيِم َفَماَت، َفَقاَم النىاُس:  َمنىا ِبَربِّ اْلُغاَلِم،  َمنىرا ِبررَ  َِ بِّ اْلُغراَلِم،  َمنىرا ِبرَربِّ ِفي َمْو

َنرَزَم ِبرَو َحرَذُرَو، َقرْد  - َواهللِ  –اْلُغاَلِم، َفُأِتَي اْلَمِمُو َفِقيَم َلُو: َأرََأْيَت َما ُكْنرَت َتْحرَذُر؟ َقرْد 
 (1) َمَن النىاُسص
 ارعريصيث رسو حرحية بالندرحية، وىي التَراني التَرمى معرا أسرير ىنرتظو 

في النعيم  ندس اإلنسانية بالرغبة في الحياة، فيقتم ندا  الدطرةو رغبةً الغالم ندا  ال 
الداةم الذي وعد اهلل برو عبراده المتقرين، فردم عردوه بندسرو عمرى طريقرة قتمروو حيرث 

: )َفَقراَم ِلْمَمِمرِو: ِإنىرَو الغرالم يبدأ حدث تَحية الغرالم بندسرو فري سربيم عقيدترو بقروم
َعرَم َمرا  ُمرُرَو ِبرِو(و لتقريرر عجرز الممرو عرن قترم الغرالم بالجممرة َلْسَت ِبَقاِتِمي َحتىى َتدْ 

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى

ٕٕٜٜ.]) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٜٜٔ 

المؤكرردة بررر)إن( المنديررة بررر)ليس( لتأكيررد ندرري قرردرة الممررو عمررى قتمررو ميمررا سررمو مررن 
 طر ، والتقييد بر)حتى( ىنا يديد تأكيد الُبعد المعنوي لمغاية وتوقو القتم عمييا. 

ممرررا جعرررم لسرررانو ينطمررر  وقرررد امرررتألت ندرررس الممرررو حيررررة بكرررالم الغرررالمو 
باالسررتديام الررذي يتدجررر شرروًقا وليدررًة ورغبررًة فرري االنتقررام مررن الغررالم بمعرفررة مررا 

 سيمكنو من قتمو في قولو: )َقاَم: َوَما ُىَو؟(.
وعمررى الدررور يسرررد لررو الغررالم بكررم شررجاعة إجرررا ات قتمررو فرري قولررو: )َقرراَم: 

ي َعَمرى ِجرْذٍع، ثُرمى ُخرْذ َسرْيًما ِمرْن ِكَنراَنِتي، ثُرمى َتْجَمُ  النىاَس ِفري َصرِعيٍد َواِحرٍد، َوَتْصرُمُبنِ 
ِ  السىْيَم ِفي َكِبِد اْلَقْوِس، ُثمى ُقْم: ِباْسرِم اهلِل َربِّ اْلُغراَلِم، ثُرمى اْرِمِنري، َفِإنىرَو ِإَذا َفَعْمرَت  ََ

 وعبررر عررن جمرر  النرراس وصررمبو بصرريغ المَررارع الدالررة عمررى التجرردد ،َذِلررَو َقَتْمَتِنرري(
جمعو لمنراس فري صرعيد واحرد وصرمبو لروو  رغبة من الغالم في استمرار (1)واالستمرار

لمزيد من التشوي  لمناس لمتابعة الحدثو حرًصا من الغالم عمرى حَرور أكبرر عردد 
ممكن من الناسو ليشاىدوا الحدث بأعينيمو أماًل في إيمانيم واتباعيم الدين الحر ، 

رع مررن استحَررار صررورة المشرريد فرري أذىرران فَرراًل عمررا فرري التعبيررر بصرريغة المَررا
خترار الصرمب خاصرة لمرا االسامعين في األزمنة الالحقةو لتكون القصة أشد ترأثيرًا، و 

فيررو مررن فظاعررة التمثيررم الترري تسررتنيض ىمررة الممررو لتنديررذ رغبتررو فرري االنتقررام مررن 
 التي سعى إلييا مرارًا في محاوالتو السابقة لقتمو.و الغالم، 

مرن الغرالم ألمرر قتمرو  (ٕ)بصيغة األمر احتقرارًا قتمو جرا اتإجا  بباقي  بينما
عمررى  وىرروان ندسررو عميررو فرري سرربيم رفرر  كممررة الرردين الحرر ، وذكررر ىررذه اإلجرررا ات

                                           

 . ٗٚٔينظر: دالةم اإلعجاز ص(1) 
(، دار ٖٛٔ/  ٕينظررر: مواىررب الدترراح فرري شرررح تمخرريص المدترراح ، البررن يعقرروب المغربرري، )(2) 

 إحيا  الكتب العربية، مطبعة: عيسى البابي الحمبي وشركاه بمصر.



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٓٓ 

رِ  السىرْيَم ِفري َكِبرِد فري قولرو: )ثرم(  التراخي بداللرة ََ )ثُرمى ُخرْذ َسرْيًما ِمرْن ِكَنراَنِتي، ثُرمى 
حتررى يررتمكن جمرر  النرراس مررن  و َربِّ اْلُغرراَلِم، ثُررمى اْرِمِنرري(اْلَقررْوِس، ثُررمى ُقررْم: ِباْسررِم اهللِ 

لمتدكررر فيمررا يحرردث اللتمرراس العبرررة، وممررا يؤكررد  و مشرراىدة األحررداث المتتاليررة بتررأنٍ 
احتقار الغالم ألمر قتموو احتقاره ألمر الممو ذاترو الواَره فري قولرو: )ثُرمى ُقرْم: ِباْسرِم 

ىنررا يشررير إلررى ذكررا  الغررالم فرري رغبتررو لنطرر   (القرروم)و ،ِمِنرري(اهلِل َربِّ اْلُغرراَلِم، ثُررمى ارْ 
حتى يكرون أشرد ترأثيرًا فري جمر  النراس  ومسموع مجيور بو بصوتسم ربو االممو ب

 بالسيم. وحام رمي وبما سينتل عن
وجا  بقولو: )َفِإنىَو ِإَذا َفَعْمَت َذِلَو َقَتْمَتِني( تذييم لقولو في مطم  ىذا الحدث: 

َلْسرَت ِبَقراِتِمي َحتىرى َتْدَعرَم َمرا  ُمرُرَو ِبرِو( حيرث عقرب تمرو الجممرة بجممرة تشرتمم )ِإنىَو 
الم باتبرراع تمررو اإلجرررا اتو وممررا غررلمعنررى تمكنررو مررن قتررم ال (1)عمررى معناىررا لمتأكيررد 

يقرر ذلو مجيةو بجممة التذييم في صورة الجممة الشرطية المجرزوم بتحقر  وقوعيرا 
 زا  الماَيين(.بداللة )إذا، والشرط والج
يقروم الممرو  إذلرو األسربابو  أأنرو إذا أراد أمررًا ىيىر -تعرالى  –ومن حكمة اهلل

بتنديذ كم ما طمبو منو الغالم دون تدكير في قولو: )َفَجَمرَ  النىراَس ِفري َصرِعيٍد َواِحرٍد، 
رَ  ال ََ سىرْيَم ِفري َكْبرِد اْلَقرْوِس، ثُرمى َوَصَمَبُو َعَمى ِجْذٍع، ُثمى َأَخَذ َسرْيًما ِمرْن ِكَناَنِترِو، ثُرمى َو

َقاَم: ِباْسِم اهلِل، َربِّ اْلُغاَلِم، ُثمى َرَماُه( فجم  الناس وصرمب الغرالم عمرى الدرور، ولكنرو 
تراخررى فرري أخررذ السرريم وتنديررذ برراقي اإلجرررا اتو لعررم الغررالم يتراجرر  عررن موقدررة بعررد 

 .مشاىدة جم  الممو لمناس وصمبو لو عقب كالمو دون انتظار
يموت الغالم عمى الدرور ىنرا بداللرة فرا  التعقيرب فري قولرو: )َفَوَقرَ  السىرْيُم و 

ررِ  السىررْيِم َفَمرراَت(  َِ ررَ  َيررَدُه ِفرري ُصررْدِغِو ِفرري َمْو ََ  يؤكررد صررد ممررا ِفرري ُصررْدِغِو، َفَو

                                           

 (.ٕ٘ٓ/ ٖينظر: اإليَاح )(1) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(
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سررم رب افمرريس ىنرراو مجررام لمشررو فييررا برردليم مررا حرردث عقررب التسررمية ب ،عقيدتررو
  منرو فري مقترم كالقمرب مرثاًل، برم ىري إرادة اهلل لنصرررة الغرالم، مر  أن السريم لرم يقر

 وتقرير صد  الغالم.  ،دينو
)َفَقرراَم النىرراُس:  َمنىررا ِبررَربِّ فرري قولررو:  وتقرر  المداجررأة الترري ال يتوقعيررا الممررو

 اْلُغاَلِم،  َمنىا ِبَربِّ اْلُغاَلِم،  َمنىا ِبَربِّ اْلُغراَلِم( حيرث يرؤمن جمير  النراس فري وقرت واحرد
بسربب ذكرا  الغرالم وتَرحيتو بندسرو، والتوكيرد المدظري ىنرا فري مقولرة النراس قصررد 
منو إعرالن اإليمران وتقريرره والتحردي لمكدرار برالتكرير الثالثري لجممرة التوحيرد، التري 

 زلزلت الصعيد تحت أقدام الممو وأعوانوو مداجأة وتخبًطا.

اع سوً ا برد فعم بطانة الممو حيام ما حدث صرمى  –في قولو  وتزداد األَو
َنرَزَم  - َواهللِ  –َفِقيَم َلُو: َأرََأْيَت َما ُكْنرَت َتْحرَذُر؟ َقرْد  ،: )َفُأِتَي اْلَمِموُ  -اهلل عميو وسمم 

مر  المروم  (1)ِبَو َحرَذُرَو، َقرْد  َمرَن النىراُس( فري صرورة االسرتديام الرذي يديرد صالتقريررص 
، وقررالوا: )َأرََأْيررَت َمررا ُكْنررَت لعواقرربإلررى المممررو النسررياقو خمررو كررالم الغررالم دون نظررر 

وقرد وقر   (2)خاصًة ألن الممو تحدظ مما لم يكن م  يقينو بوقعرو وَتْحَذُر؟( من الحذر
 بالدعم بإرادة اهلل إعالً  لكممة الح .

َنَزَم ِبَو َحرَذُرَو(، ويرأتي عقرب   - َواهللِ  –وتزداد نبرة الموم عمًوا بقوليم: )َقْد 
            بررالخبر الرردام عمررى  ،قولررو: )َقررْد  َمررَن النىرراُس( فرري نرروي المقرررر لمررومذلررو التوكيررد المع

 ةرحققرترة مراَيرام المررواألفع (3)ةرالتحقيقي (درق)متين، بداللة روع في الجمررق  الوقرتح

 
                                           

 (.ٖٕٗ/ ٗمعاني النحو )(1) 
 .ٕٓٗرو  المغوية صينظر: الد(2) 
 (.ٖٜٔ/  ٔينظر: مغني المبيب )(3) 
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ٕٕٕٓ 

 .(1)الوقوع 

والخبررر بررالجممتين الخبررريتينو ، االسررتديامبوجمرر  فرري المرروم بررين اإلنشررا  
حثًرا لمممرو مرن بطانترو عمرى محاولرة السريطرة عمرى  لتنوي  صرور المعنرى فري المرومو

اع ومعالجة الموقو بأسرع ما يمكن.  األَو

وبذلو يكون الغالم قد َرب أروع األمثمة في التَحية بالندس، بَرب مثم 
سربيم قتمروو طاعرة هلل ورغبرة فري رفر   إلرىمتدرد في التَحية بإرشاد عردوه بندسرو 

 راية الدين القويم.
 فاز حتسٓق املؤميني ّالتظفٕ بتعرٓبَه:سادًسا: تعند الك

صَفَأَمَر ِباأْلُْخُدوِد ِفري َأْفرَواِه السِّرَكِو،  –صمى اهلل عميو وسمم  –يتمثم في قولو 
ررَرَم النِّيرررَاَن، َوَقرراَم: َمررْن َلررْم َيْرِجررْ  َعررْن ِديِنررِو َفررَأْحُموُه ِفيَيررا، َأْو ِقيررَم َلررُو:  ،َفُخرردىتْ  َْ َوَأ

 (2)واصاْقَتِحْم، َفَدَعمُ 
وىنا يظير رد فعم الممو تجاه ما تعرض لو من لوم مرن بطانترو، حيرث أمرر 

بشر   -فري تنديرذه  اأو تررددً  االذي ال يقبرم ترأخرً  - (3)جنوده صعمى وجو االستعال ص 
األخاديررد العميقررة عمررى قرروارع الطررر ، وجعميررا )ِفرري َأْفررَواِه السِّررَكِو(و رغبررة منررو فرري 

مررن الترىيررب والتعررذيب الندسرري بمناظرىررا المدزعررة قبررم معاينتيررا مررن الجميرر و لمزيررد 
ررَرَم النِّيرررَاَن( ليرردم بصرريغة اإلَرررام عمررى شرردة لييررب بيررم فييررااإللقررا   َْ ، وقررام: )َوَأ

                                           

 .ٗ٘ٔينظر: المطوم ص(1) 
 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (2) 

ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى
ٕٕٜٜ.]) 

 .ٜٖٕالمطوم ص(3) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٖٓ 

 األخاديرررد شررر ب بالدعرررمقرررام الجنرررود و  ،النيرررران التررري ال تخمرررد بسررربب تجررردد وقودىرررا
 وأَرموا بيا النيران.

َرام النيران بيا، أمر وعقب تنديذ جنوده ألمريو من ش  األخا برأمر  ىمديد وا 
اْقرَتِحْم( : َلروُ  ِقيمَ  َأوْ  ِفيَيا، َفَأْحُموهُ  ِديِنوِ  َعنْ  َيْرِج ْ  َلمْ  َمنْ ثالث تمثم في قولو: )َوَقاَم: 
لتررررو فرصرررة أخيررررة ليرررم لمتراجررر  عرررن  ، خرررر لممرررؤمنين اومقولترررو ىرررذه تمثرررم إنرررذارً 

َرام النيران بيا ،األخاديد عقيدتيم، بعد اإلنذار األوم الذي تمثم في ش  لقرا   ،وا  وا 
ِفيَيرا( يديرد التشردي  الرعب في قموبيم بمناظرىا المخيدة، واألمرر فري قولرو: )َفرَأْحُموهُ 

لمنرارو إذ إن  ابالمؤمنين بتعمد تحريقيم دون رحمةو فقرد جعميرم بتمرو الصريغة وقرودً 
شرردي بتحررريقيم وىررذا يصررور تعمررد الت ،(1)الحمرري مصرردر الحرررارة المتولرردة مررن النررار

ذابة أجسادىم بالنارو انتقاًما منيم عمى مخالدة الممو، ومما يقرر شدة الرغبة في  وا 
تعذيبيم، أمرىم أندسيم باقتحام النار في قولو: )اْقَتِحْم( الذي ينم عرن رمري اإلنسران 

فيكون إىالكو لندسو بيده، ولعم ىرذا  ،(3)وسط شدة مخيدة  (2)بندسو من غير روية
ى التعذيب، حين تؤمر الندس البشرية باإللقا  بندسريا فري التيمكرة مرن يصور منتي

 شورام بطررية إرادتيا أمرس البشرردت الندرمة، وفقرو الرحرت من قمبرمطان، انتزعرذي س
 وسمطانو.  

وأمر بو عمى يد جنوده عمى الدور بداللة  ،وقد تحق  كم ما أراده ىذا الممو
 إلقرا  فري المرؤمنين مرن التراخري وعردم السررعة يديرد دا بال )َفَدَعُموا(و فالعطو قولو:

 وثقرة - تعرالى – اهلل ديرن إعال  سبيم في الشيادة نيم في طمًعا النارو في أندسيم
 ( ص و ع م ادة )رم أن نرع الرفَ ذاررى –انو ربحرس –و رمن وابروالث رراألج يرف منيم

                                           

 .ٕٛ٘ينظر: المدردات في غريب القر ن ص(1) 
 .ٜٖٚٔالمعجم االشتقاقي ص(2) 
 .ٙ٘ٙينظر: المدردات في غريب القر ن ص(3) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٓٗ 

 كما حدث ىنا. (1)تستعمم في األحداث العنيدة... وفي إنزام العذابص 
هلل، وحسن اوتتاب  توافد المؤمنين عمى األخاديد بكم شجاعة، ثقة في نصر 

ثوابو عمى تحمم عذاب اإلحرا  في الدنيا بإبداليم عن ىذا العذاب فري الردار الدانيرة 
 بالنعيم الداةم في جنة الخمد الباقية مناط سعي المؤمن وغاية أمانيو.

 أصرحاب قصرة أحرداث عرن التعبيرر لتنوع الساب  والتحميم العرض خالم من
 وىرو ،حدث واحد مرن أحرداث القصرة في الوحيين اتحاد يظير الوحيين، بين األخدود
 األحررداثو برراقي فرري ااختمدرر بينمررا بتعررذيبيم، والتشرردي المررؤمنين تحريرر  الكدررار تعمررد
 وصرو: خرالم من الكريم القر ن في األخدود أصحاب قصة باقي أحداث ظيرت حيث
الكدرار،  وجرزا  براإلحرا ، المرؤمنين تعرذيب وسرر المؤمنين،  إلحرا أعدت التي النار
 .المؤمنين وجزا 

 مررن النبويررة السررنة فرري األخرردود أصررحاب قصررة برراقي أحررداث ظيرررت بينمررا
 والراىررب، السرراحر بررين الغررالم حيرررة: )عمررى اشررتممت الترري القصررة، توطةررة: خررالم

 الممرو، إلرى خبره ومووص الغالم أمر وذيوع ،( الغالم حيرة عمى قَى الذي والحادث
 الغررالم وتَررحية الداشررمة، الغررالم قتررم ومحرراوالت المررؤمنين، وقتررم وترىيررب وتعررذيب
 .الح  الدين راية رف  سبيم في بندسو

م  وفا  كم  من األحداث بأغراض القصة عمى الوجو األكمرم، ولكرن بصرور 
 متنوعة كما سب  العرض.

 

                                           

 .ٕٜٙٔالمعجم االشتقاقي ص(1) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٓ٘ 

 املبحج الخالج
 صحاب األخدود بني الىحينيتىىع التعبري عه خامتة قصة أ

تنرروع التعبيررر عررن خاتمررة القصررة فرري الرروحيين، فتمثمررت خاتمررة القصررة فرري 
َوُهَو  ١٣إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َوُيعِيُد  ١٢إِنَّ َبۡطَش َرّبَِك لََشِديٌد }القر ن الكريم في قولو تعالى: 

اٞل  ١٥ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد  ١٤ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد   [.ٙٔ:  ٕٔ{ ب البروج ١٦لَِّما يُرِيُد َفعَّ
صررمى اهلل عميررو  –السررنة النبويررة فرري قولررو خاتمررة القصررة فرري بينمررا تمثمررت 

َلَيرا  َفَتَقاَعَسرْت َأْن َتَقرَ  ِفيَيرا، َفَقرامَ  ،َوَمَعَيرا َصرِبيي َلَيرا ،َحتىى َجاَ ِت اْمرََأةٌ ص:  -وسمم 
  (1)ص.َعَمى اْلَح ِّ  َفِإنىوِ  واْصِبِري ،اْلُغاَلُم: َيا ُأمىوْ 

 : خامت٘ القص٘ يف القسآٌ الكسٓه:اًلأّ

 ١٣إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبدِدُئ َوُيعِيدُد  ١٢إِنَّ َبۡطَش َرّبَِك لََشِديٌد }تتمثم في قولو تعرالى: 
اٞل لَِّما يُرِيُد  ١٥ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد  ١٤َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد   [ٙٔ:  ٕٔ{ ب البروج ١٦َفعَّ

قرردرة اهلل تتمثررم فرري القرردرة عمررى  مررن متنوعررة افالخاتمررة ىنررا تعرررض صررورً 
وىررذه الخاتمررة  ، والمغدرررة، وفعررم مررا يوافرر  إرادتررو سرربحانو،ةعرراداإلو   برردالالرربطش، و 

 الح .الباطم و في الدصم بين أىم  -سبحانو  –إلى عدالتو  تشير
وامررم عفيررو تعررددت جررا ت الخاتمررة فرري صررورة الخبررر اإلنكرراري، الررذي وقررد 

رمير الدصرموالم التأكيرد، واسرمية الجممرة،  ،نحو التأكيد بر )إن( ،التأكيد تَرافرًا  وَو
 ر.عمى تمو األمو  –عز وجم  –م  تأكيد قدرة المولى 

                                           

 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (1) 
ررررِة َأْصررررَحاِب اأْلُْخررررُدوِد َوالسىرررراِحِر َوالرىاِىررررِب َواْلُغرررراَلِم، حررررديث رقررررم )لمسررررمم  ( ٖ٘ٓٓب َبرررراُب ِقصى

(ٗ/ٕٕٜٜ.]) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٓٙ 

 داثرره في أحردم ذكررين والمؤمنين المتقرزا  الكافر  تعمياًل لجراتمة ىنا تقروالخ
قناع المخاطبين والس والقصة   امعين بيا.لتثبيت المعاني وا 

إِنه } :فكانت أوم صورة من مظاىر قدرتو المعممة لجزاةو لمكافرين قولو تعالى
سمية الجممة الدالرة عمرى الثبروت، والم او وأكده بر )إن المؤكدة،  {َبۡطَش َربلَِم لََضِديدٌ 

 - وشرررفبررردأ التعميرررم بوصرررو بط،  ((1)والمؤكررردة لمَرررمونالمقترنرررة برررالخبر التأكيرررد 
     الترري  (ٕ)برة والكدرررة، الرردام عمررى الغمبررة والقيررر والقرروة فرري األخررذبالجبررا –سرربحانو 

 ال تَاىييا قوةو إذ إن أخذه أخذ عزيز مقتدر.
 عرز وجرم -بردال مرن اسرم )اهلل(  - سربحانو –السر في ذكر اسم )الررب( وص

ألنرو فيرو  وم  أن اسم )اهلل( فيو من الجالم والرىبة، وقد يظرن أنرو المناسرب ىنرا -
صرمى  –جو الخطراب لمنبري و ولذلو   –صمى اهلل عميو وسمم  –لمنبي اوتطمينً  اتأنيسً 

و ألن بطرش اهلل بالرذين فتنروا  {إِنه َبۡطَش َربلَِم لََضزِديدٌ }: في قولو –اهلل عميو وسمم 
، وتثبيرت لرو ولمرن  –صمى اهلل عميرو وسرمم  –المؤمنين والمؤمنات فيو نصرة لمنبي 

يذان برأن لكدرار قومرو  نصريًبا موفرورًا مرن ىرذا الربطش والعرذاب، وذلرو بردليم معو، وا 
حرام مرس  (ٖ) صإَافة الَمير في ربرو، وفيرو إشرارة إلرى أنرو سرنده الرذي يرركن إليرو

 الَر.
                                           

( ، جام  الدروس العربية، لمصرطدى برن محمرد سرميم الغاليينرى ٕٖٕ/ٔينظر: مغني المبيب )(1) 
لعشررررون بيرررروت، ط: الثامنرررة وا –(، المكتبرررة العصررررية، صررريدا ٖٚٓ/ ٕىرررر(، )ٖٗٙٔ)ت: 

 م(.ٖٜٜٔ -ىر ٗٔٗٔ)
ينظر: معجم مقاييس المغة، ألحمد برن فرارس برن زكريرا  القزوينري الررازي، أبري الحسرين )ت: (2) 

 -ىرررر ٜٜٖٔ(، دار الدكرررر، ط: )ٕٕٙ/ ٔىرررر(، تحقيررر : عبرررد السرررالم محمرررد ىرررارون، )ٜٖ٘
 م(.ٜٜٚٔ

 .ٗٗ٘تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ص(3) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٓٚ 

 صتَاعو بم أتبعو بوصو الشدةو ليدم عمى ،ولم يكتو بذكر البطش فحسب
 م التأكيد.قوتو في االنتقام منيم، والتي أكدىا باقتران ىذا الوصو بال (1)وتداقمص 

ا بالبشارة في خرالم اإلنرذار  {إِنه َبۡطَش َربلَِم لََضِديدٌ }وق  قولو: وقد  ًَ صاعترا
لترغيرررب المنرررذَرين فررري اإليمررران، ولتثبيرررت المرررؤمنين عمرررى مرررا يالقونرررو مرررن أذى 

واىتماًمرا مرن المرولى  (2)المشركين عمى عادة القر ن فري إرداو اإلرىراب بالترغيربص 
 (3)الخبرر الرذي ختمرت برو القصرة صردره برر )إن المؤكردة( بمَرمون  –عز وجرم  -

الرذات العميرة بالكشرو عرن بعرض صرور  (4)وتبرز بالغة االعتراض ىنا فري تعظريم 
والكاشردة عرن جرزا  أتباعرو، ويظيرر حسرن  ،قدرتيا المرغبة فري اتبراع الردين الحر 

صحسررن اإلفررادة مرر  أن مجيةررو مجرري  مررا ال معرروم عميررو فرري االعتررراض ىنررا فرري 
فتحصررم بررو  ،(5)إلفررادة، فيكررون مثمررو مثررم الحسررنة تأتيررو مررن حيررث ال ترتقبيررا.ص ا

 الداةدة المرجوة.    
تررأتي الصررورة الثانيررة مررن مظرراىر قدرتررو المعممررة لجزاةررو لمكررافرين قولررو ثررم 

ۡتِدئر َويرعِيدر } تعالى: َِ ير َر ۥ  ٍر ،  ،{إًِه اسمية الجملة، ووقد تعددت فيه المؤكدات من :)إنَّ

لر صإبراز عمرو  –اليا   – بَمير الغيبة ، وقد عبر عن الذات العميةالفصل( ضمير و
ىررؤال  عررن سرراحة الحَررور، وعمررا يدعيررو  –سرربحانو  - (6) مكانتررو وُبعررد منزلترروص

                                           

 (.ٕٖٚ/ ٗض التنزيم )الكشاو عن حقاة  غوام(1) 
 (.ٕٚٗ/ ٖٓالتحرير والتنوير )(2) 
 الساب  ندسو.(3) 
 (.ٖٕٛ/ٖينظر: مواىب الدتاح في شرح تمخيص المدتاح )(4) 
 (.ٕٛٔ/ ٖاإليَاح )(5) 
عمرررم المعررراني )دراسرررة بالغيرررة ونقديرررة لمسررراةم المعررراني(، د/ بسررريوني عبرررد الدتررراح فيرررود، (6) 

 م(.ٖٕٔٓىر ر ٖٗٗٔ)  ، مؤسسة المختار، ط: الثالثة٘ٔٔص



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٓٛ 

مير الدصم فري قولرو: ص ،الكدرة ۡتزِدئر  }َو َِ ير َر
فري  (1)صلمتقروي، أي لتحقير  الخبرر{ 

 في اآلخرة بيذه الدةة الَالة المَمة. عموم القدرة عمى البد  واإلعادة، والبطش
لقصرد عمرروم تعمرر  الدعمررين بكرم مررا يقرر  ابترردا ،  والدعمررين يوحرذو مدعررولص 

عادتررو ،ويعرراد بعررد ذلررو وىررو البعررث، وشررمم الرربطش األوم فرري  ،فشررمم برردأ الخمرر  وا 
خالفيا بعد ىالو أواةميا. وفي ىذه  الدنيا والبطش في اآلخرة، وشمم إيجاد األجيام وا 

فَرراًل عمررا ينطرروي عميررو ىررذا  (2)صبررارات مررن التيديررد لممشررركين محامررم كثيرررة.االعت
  -سبحانو  –قدرتو عموم  الحذو من

( 3)حيث طاب  بين لدظرين مروجبين وقد اتكأ ىنا عمى ساعد طبا  اإليجابو 

ۡتِدئر َويرعِيدر  :}ىما ، واإلعرادة(  ليؤكرد عظريم قدرترو، فمر  التبراين الترام برين )البرد ؛{ير
، وعبرر عنيمرا بصريغة بيمراالمتدررد بم ىو  –سبحانو  –في حيز قدرتو  نيقعافيما 

 ليدم عمى تجدد واستمرار قدرتو عمييما. والمَارع
 المقرام، تطمبيرا التي المعاني تداعي في كونو من باب ىنا الطبا  بالغة وتبرز
وص السرر فري جمرام  تمكن، فَم الندس في تتمكن وجعميا ،الطبا  عنيا وقد أفصه

ألن الَد أقرب خطورًا بالبرام إذا ُذِكرَر  -لطبا  فَاًل عن تثبيتو المعنى في الندس ا
   ( 4) ص.أنو يصو الشي  المتحدث عنو إزا  الَدين المتقابمين -َده 

 ،المعممررة لمطدررو بعبرراده المررؤمنين مررن مظرراىر قدرتررو لثررةتررأتي الصررورة الثاثررم 
ُذو  ١٤َوُهدَو ٱۡلَغُفدوُر ٱلۡدَوُدوُد  : }فري قولرو تعرالى ذكررت ،وتتمثم في عدة صور لمقردرة

                                           

 (.ٕٛٗ/ ٖٓالتحرير والتنوير )(1) 
 (.ٕٛٗ/ ٖٓالتحرير والتنوير )(2) 
 (.ٜٕٓ/ٗينظر: مواىب الدتاح في شرح تمخيص المدتاح )(3) 
 .ٚٗٗأسس النقد األدبي عند العرب ص(4) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٜٓ 

اٞل لَِّما يُرِيدُ  ١٥ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد  إِنه َبۡطزَش َربلِزَم } جممة معطوفرة عمرى جممرة:ص، {١٦َفعَّ
ألنرو لمرا أفيرد تعميرم  و {إِنه َبۡطَش َربلَِم لََضِديدٌ }ومَمونيا قسيم لمَرمون ،{لََضِديدٌ 

ِيَي َفتَ } مَمون جممرة: ٌهَه إِنه ٱَّله ز َُ ۡه َعَذابر َج ُر ِاْ فَنَ ۡؤِوَنَِٰت ثرهه لَۡه َيترِبر ۡؤِوٌنَِي َوٱلۡىر ِاْ ٱلۡىر ٌر

ۡه َعَذابر ٱۡۡلَرِيقِ  ُر َ ِاْ }ناسب أن يقابم بتعميم مَمون جممة  {َول ِاْ وََعِىنرز ٌر ِيَي َءاَو إِنه ٱَّله
 َٰ ُۚ َذ َٰرر ًَۡه

َ
ا ٱۡۡل َُ َٰٞت ََتۡرِي ِوي ََتۡتِ ۡه َجنه ُر َ َٰنَِحَِٰت ل زر ٱۡمَكترِير ٱمصه ِۡ َوُهَو  } ، فعمم بقولو: {لَِم ٱۡمَف

وىرو  ،، فيو يغدر لمذين تابوا و منوا وعمموا الصالحات ما فررط مرنيم {ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدودُ 
أنررو يحررب مخموقاتررو مررا لررم يحيرردوا عررن وصررايتو.  :أي .... يحررب الترروابين ويررودىم

ا لممعنررى ة فرري المغررة تقريًبرروالمحبررة الترري يوصررو اهلل بيررا مسررتعممة فرري الزم المحبرر
 (1).صوىو من معنى الرحمة ،المتعالي عن الكيو

عمرى وزن فعروم الرذي { بصريغ المبالغرة َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدودُ }وجا  في قولو: 
وقرد وقر  ذلرو مرن المرولى  (3)وصكثر منروص  (2)يستعمم م  من صكان قوًيا عمى الدعمص 

لعبرراده، كمررا اعترراد  (ٗ)الررذنوب حمايررة  حيررث اعترراد بدَررمو عمررى سررتر –عررز وجررم  –
ذلررو  –سرربحانو  –وكثررر منررو  (٘)عمررى إسرردا  الخيرررات إحسرراًنا ومحبررة منررو لعبيررده 
سدا  الخير مرارًا وتكرارًا.  الستر، وتمو الحماية، وا 

 ونو منرا يستأىمرب مراتو بحسرموقرو بمخرمقرا تعرداتو مرن صرر اهلل مرا ذكرولمص

                                           

 (.ٜٕٗ/ ٖٓالتحرير والتنوير )(1) 
 .ٕٗالدرو  المغوية ص (2) 
 .ٖٓٓٔالكميات ص (3) 
 .ٜٗ٘ٔنظر: المعجم االشتقاقي صي(4) 
/ ٖىرر(، )ٕٗٗٔينظر: معجم المغة العربية المعاصرة،  د/ أحمد مختار عبرد الحميرد عمرر )ت:(5) 

 م(.ٕٛٓٓ -ىر ٜٕٗٔ(، عالم الكتب، ط: األولى )ٕٛٔٗ



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔٓ 

ُذو ٱۡلَعدۡرِش }الذاتية عمرى وجرو االسرتطراد والتكممرة بقولرو: جزا  أعقب ذلو بصداتو  
السرتحقاقو العبرادة لجاللرو كمرا يعبدونرو  وا لمعباد إلرى وجروب عبادتروتنبييً {؛ ٱلَۡمِجيدُ 

 (1)ص التقا  عقابو ورجا  نوالو.
ثرم ذيررم ذلرو بصرردة جامعرة لعظمتررو الذاتيررة وعظمرة نعمررو بقولرو: فعررام لمررا ص

ال ينقصرو  ،رادترو بدعرم، فعمرو عمرى أكمرم مرا تعمقرت برو إرادتروإذا تعمقرت إ :أي ،يريد
لمداللرة عمرى  صفعرامصبو ما أراد تعجيمو. فصريغة المبالغرة فري قولرو:  ئوال يبط ،شي 

 (2)ص الكثرة في الكمية والكيدية.
سر التعبير بدعىرام دون فاعرمو لمداللرة عمرى أن مرا يريرده ويدعمرو فري غايرة ص

الكيديرةو كمرا أنرو فري غايرة السررعة والندراذ، فيرو إذا أراد  الكثرة سوا  في الكميرة أو
 (3) صشيًةا قام لو كن فيكون.

)فعىررام( صرريغة مبالغررة تديررد ص االسررتمرار والتجرردد والتكرررار  باإلَررافة إلررى أن
 –وال يندررو عنررو  ،فدعررم مررا يوافرر  إرادتررو مسررتمر ومتجرردد يتكرررر منررو (ٗ)والمالزمررةص 
ن خالو ىوى الناس -سبحانو   و لموافقتو لحكمتو التي ال يعمميا إال ىو.وا 

َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد  } في قولرو:  الصدات في صنعة البدي  (5) تنسي  ويظير
اٞل لَِّمدا يُرِيدُد  ١٥ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد  ١٤ { حيرث أتبر  ذكرر الرذات العميرة بصردات ١٦َفعَّ

                                           

 (.ٜٕٗ/ ٖٓالتحرير والتنوير )(1) 
 (.ٕٓ٘/ ٖٓالساب  )(2) 
 .ٗٙ٘تدسير سورة البروج دراسة تحميمية ص(3) 
 .ٜٙمعاني األبنية ص(4) 
التنسي ، من محاسن الكالم، وىو أن يأتي المتكمم بالكممات من النثر، واألبيات مرن الشرعر، متتاليرات (5) 

متالحمات تالحًما مستحسًنا مستبيًجا، وتكرون جمميرا ومدرداتيرا منسرقة متواليرة. خزانرة األدب وغايرة 
 = ىر(ٖٚٛعمي بن عبد اهلل الحموي األزراري )ت:  األرب، البن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن

 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔٔ 

مى سبيم المدح في وصو عالقترو ع متتاليات متالحمات تالحًما مستحسًنا مستبيًجا
 بعبيده المؤمنين.
تناسرًبا مر  قردرة  (1)بداصرمة حررو )الردام( المدعرم برالقوة فري الخاتمرة وجا  

 اهلل المعجزة التي ال يقوى عمييا أحد سواه.
لما   { إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َوُيعِيدُ  ١٢إِنَّ َبۡطَش َرّبَِك لََشِديٌد } وفصم بين جممتي

و حيررث اتدقررت الجممترران فرري الخبريررة لدًظررا ومعنررى،  (2)كمررام االتصررام بينيمررا مررن 
فرريص إفررادة  الدصررم ىنرراوتكمررن بالغررة لألولىى ،  وتعمررياًل  اوكانررت الجممررة الثانيررة بياًنرر

رًحا لروو و (3) اإليَاحص إذ إن الجممة األولى فييا نوع خدا ، فجا  عطرو البيران مَو
فالشرري ، إذا أبيررم تطمعررت  ،وأثرررًا حسررًنا إذ إن ص لمبيرران بعررد اإلبيررام وقًعررا فرري الررندس

إليو الندس واشتاقت لبيانو، فإذا ما جا  البيان صادو ندًسا يقظة متطمعرة، فيرتمكن 
 (4) فييا فَم تمكن.ص

اٞل  ١٥ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد  ١٤َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد  } كما فصم بين جمم قولو: َفعَّ
لدًظرا  تصرامو حيرث اتدقرت الجمرم فري الخبريرةاال ا مرن كمرام لمرا بينير ،{١٦لَِّما يُرِيُد 
 ، والتوكيد المعنوي ىنا يديدوكانت كم جممة بمثابة التوكيد المعنوي لسابقتو ومعنى،

                                                                                                           

بيرررررروت، ط: -بيررررروت، دار البحررررار-(،  دار ومكتبررررة اليررررالمٖٛٛ/ ٕتحقيرررر : عصررررام شررررقيو،)= 
، مكتبرة لبنران ٕ٘ٗم(. وينظر: معجم المصطمحات البالغيرة وتطورىرا، د/ أحمرد مطمروب، صٕٗٓٓ)

 م(.ٕٚٓٓناشرون )بيروت ر لبنان(، ط: ) 
 . ٙٛفي عمم التجويد صينظر: التمييد (1) 
 (.ٚٓٔ/ٖاإليَاح ، ىامش )(2) 
 (.ٖٔٔ/ٖاإليَاح )(3) 
 .ٕ٘ٗعمم المعاني ، ص(4) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٕٔ 

 .لمَمون الجمم( ٔ)صالتقريرص

ًٔا: خامت٘ القص٘ يف الشي٘ اليبْٓ٘   :ثاى

               َأٌة : صَحتىرررررى َجررررراَ ِت اْمررررررَ  -صرررررمى اهلل عميرررررو وسرررررمم  –تتمثرررررم فررررري قولرررررو 
رروْ  ،َوَمَعَيرا َصررِبيي َلَيررا اْصررِبِري َفِإنىررِو  ،َفَتَقاَعَسرْت َأْن َتَقررَ  ِفيَيررا، َفَقراَم َلَيررا اْلُغرراَلُم: َيرا ُأمى

 (2)َعَمى اْلَح ِّ ص 
إنطررا  الطدررم فرري  عمررى -تعررالى  –تصررور قرردرة اهلل وخاتمررة القصررة ىنررا 

 .الميد
:  -صرمى اهلل عميرو وسرمم  – قصة بقولووىي تصور المشيد النياةي في ال

( فيررو مشرريد المرررأة َفَتَقاَعَسررْت َأْن َتَقررَ  ِفيَيررا ،َحتىررى َجرراَ ِت اْمرررََأٌة َوَمَعَيررا َصررِبيي َلَيررا)
 :ولررم يقررم ،)تقاعسررت ( :تحمررم طدميررا، تقاعسررت عررن اإلقبررام عمررى النررار، وقررام ىنررا
عن اقتحرام  (3)ات واالمتناع )قعست( م  داللتيما عمى ندس المعنى من التأخر والثب

النارو لما في تقاعست من زيادة المبنى الدام عمى زيادة المعنى في التأخر والثبرات 
برم خوًفرا عمرى صربييا خروو أم  ،ليس من النار فحسرب ،واالمتناع الممتزج بالخوو

لو من إحساس قاتم، إحساس خروو ممرزوج برالحيرة  تمقي ولدىا بيدىا في النار، يا
                                           

( البرىرران فرري عمرروم القررر ن، ألبرري عبررد اهلل برردر الرردين بررن عبررد اهلل بررن بيررادر الزركشرري )ت: 1)
(، دار إحيررا  الكتررب العربيررة عيسررى ٓٔ/ٖىررر(، تحقيرر : محمررد أبررو الدَررم إبررراىيم، )ٜٗٚ

 م(.ٜٚ٘ٔىر رٖٙٚٔلبابي الحمبي وشركاةو بمصر، ط: األولى )ا
 -صرمى اهلل عميرو وسرمم  -المسند الصحيه المختصر بنقم العردم عرن العردم إلرى رسروم اهلل (2) 

ررِة َأْصررَحاِب اأْلُْخررُدوِد َوالسىرراِحِر َوالرىاِىررِب َواْلُغرراَلِم، حررديث رقررم ) / ٗ( )ٖ٘ٓٓلمسررمم ب َبرراُب ِقصى
ٕٕٜٜ.]) 

محمرد  –حامرد عبرد القرادر –أحمد الزيرات  –ظر: المعجم الوسيط، تأليو: )إبراىيم مصطدى ين(3) 
 (، دار الدعوة.ٜٗٚ/ ٕالنجار( ، تحقي : مجم  المغة العربية بالقاىرة ، )



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٖٔ 

فأي قمب وعقم يحتمرم  ،العجز عن حماية فمذة كبدىا في سبيم كممة التوحيدواأللم و 
 ىذا؟  

وعمررى الدررور تتحقرر  المعجررزة بتثبيررت الغررالم ألمررو القاَرري عمررى كررم خرروو 
اْصرِبِري َفِإنىرِو  ،َفَقاَم َلَيا اْلُغاَلُم: َيرا ُأمىروْ ):  -صمى اهلل عميو وسمم  –وحيرة في قولو 

بنرى خاتمرة القصرة عمرى األسرموب اإلنشراةي بطريقري قرد يكرون  وبرذلو ،(َعَمى اْلَحر ِّ 
   الندا  واألمر المعمم.  

الترري قررام عنيررا  ،(1) الُبعررد (يار)نرردا  البعيررد برر اناداىررومرر  قرررب أمررو منررو 
ا وعمرو مكانتير ابعرد منزلتير لمتنبيو عمى و (ٕ) نيا تستعمم لمبعيد حقيقةإالزمخشري: 

و ألنررو أمررر يحقرر  (3)المرردعو لررو وعمررو شررأنو  األمررر عظررم فرري ندسررو، باإلَررافة إلررى
 (ٗ) ىنرا بمثابرة ص صريحة أو صررخة صفالنردا  برر )يرا(  الدوز بالنعيم الداةم في اآلخررة،

 .يطمقيا الصبي الستنياض ىمة والدتو لمتجمد حيام ىذا المصاب الجمم
وقصررد مررن أسررموب األمررر اسررتنياض ىمررة والدتررو بالحررث عمررى التجمررد حيررام 

 لدنيوي.عذاب النار ا
لتَررافرىا مرر  معنررى اسررتنياض اليمررة وجررا  برراألمر مررن صرريغة )الصرربر(و 

 ،عمررى التجمرردو إذ إنررو صنقرريض الجررزع، وحقيقتررو الثبررات لممصرريبة أو المشررقة بالحررث
فيرررذه  ، (5)والتماسرررو واالسرررتمرار فيمرررا ىرررو فيرررو، وعررردم االنقطررراع أو الرررزوام عنررروص 

                                           

 .ٕٗٗص ينظر: المطوم(1) 
        ( ، وينظرررررر: حاشرررررية الدسرررررروقي عمرررررى شررررررح السرررررعد، شررررررروح  ٜٛ/ ٔينظرررررر: الكشررررراو )(2) 
(ٕ/ٖٖٗ.) 
 .ٗٔٗينظر: عمم المعاني ص(3) 
 .ٕٕٙدالالت التراكيب ص(4) 
 .ٜٔٔٔالمعجم االشتقاقي ص(5) 
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ٕٕٔٗ 

مجرااًل لمجرزع  تردع، فرال والثبرات مردالتجالتماسرو و روح  والدة الصبي الصيغة تبث في
نمررا  واإلقبررام عمررى عررذاب النررار  ،عمررى الحرر بالثبررات  اعمرر  نيرراط قمبيررتُ أو القنرروط، وا 

، فَراًل عمرا فري المؤقت في الدنياو لمدوز بالنجاة من عذاب جينم الرداةم فري اآلخررة
را ( ىذه الصيغة من الداللة عمى االستمرار عمى التماسو والثبات بختميا بحرو )الر

فري مَرمونيا بالثبرات ىنرا عمرى  (1)الذي ص إذا جا   خر الكممة دم عمرى االسرتمرارص 
ت لَغوط. ،الدين الح   وعدم التحوم عنو ميما تعَر

َفِإنىررِو َعَمررى وقررد أَرردى عمررى األسررموب قرروة بتذييمررو بالتعميررم المقنرر  قولررو: )    
              لعمرررة مخررررج األمرررر الرررذي ألن الدرررا  ُتخررررج ا (، وقررررن جممرررة التعميرررم بالدرررا واْلَحررر ِّ 

لتوفر أسربابو بمرا ترم معاينترو مرن تمكرن الممرو  و (ٕ)ال ينكره المخاطب وال يتردد فيو 
من قتم الغالم عند النط  باسم رب الغالم، بعد عجزه مرارًا عن قتمرو باالعتمراد عمرى 

 عقيدتو الباطمة. 
دات وىري )إن المؤكردة، وقد زاد من قوة أسموب التعميم بما عدد فيو من مؤك

واسمية الجممة(و ليقرر بيذه المؤكدات صحة موقديا وسرالمة عقيردتياو فيسرتنيض 
ىمتيا لمثبات واإلقبام عمى اقتحام النار، وتحمم عذابيا الزاةم، أماًل في النعيم الداةم 

 في اآلخرة.
ررت  وبررذلو تكررون خاتمررة قصررة أصررحاب األخرردود فرري السررنة النبويررة قررد عَر

 .وىي إنطا  الطدم في الميد -تعالى  –من صور قدرة اهلل  ةواحدة صور 
 ميم السابقين يتبين اتحاد خاتمة القصة في الوحيينرالم العرض والتحرن خرم

                                           

ررررر بيررررروت ، ط : األولررررى  ، دار صررررادر ٖٕمعجررررم عجاةررررب المغررررة ، لشرررروقي حمررررادة ، ص(1) 
 م(.ٕٓٓٓ)
 .ٗٔٔص في الذكر الحكيم صالدا  ، ثمص ينظر: من أسرار حروو العطو(2) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔ٘ 

في الحديث عن قدرة اهلل ، بينما يدترقان في سرد القر ن لصرور متنوعرة مرن صرور  
ورة واحرردة مررن كتدررت خاتمررة القصررة فرري السررنة النبويررة بعرررض صرراقرردرة اهلل، بينمررا 

العالقرة برين خاتمرة القصرة فري القرر ن والسرنة النبويرة صور قدرة اهلل، وبرذلو تكرون 
تيا خاتمة القصرة فري  المتنوعةاهلل عموم صور قدرة  والعموم والخصوص التي عَر

 صورة قدرة اهلل عمى إنطا  الطدم في الميد. ص، وخصو القر ن الكريم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔٙ 

 اخلامتة
لرررذي ترررتم بنعمترررو الصرررالحات، فبعرررد ىرررذه الرحمرررة الممتعرررة برررين الحمرررد هلل ا

 الوحيين في قصة أصحاب األخدود أعرض أىم ما توصمت لو من نتاةل وتوصيات.
 أوًلا   الىتائج

تنرروع مطمرر  القصررة بررين الرروحيين، وتنرروع عالقاتررو بالمقصررد اتحرراًدا فرري عالقترري  -ٔ
قترررري )التنرررراظر والتماثررررم ، )اإلجمررررام والتدصرررريم، والتعميررررم( ، وافتراًقررررا فرررري عال

 والترقي(.
ذكر سبب القصة صرراحة فري السرنة النبويرة، عمرى خرالو القرر ن الكرريمو جرًيرا  -ٕ

 عمى عادتو في اإليجاز في القصص.
كان اإليجاز واإلجمام من أىم سمات قصة أصحاب األخردود فري القرر ن الكرريم،  -ٖ

حيررث ذكررر شخصرريات بينمررا اتسررمت بالتدصرريم فرري السررنة النبويررة عامررة، ومررن 
 القصة خاصة. 

وىررو تعمررد الكدررار تحريرر   ،اتحرراد الرروحيين فرري حرردث واحررد مررن أحررداث القصررة -ٗ
المؤمنين والتشدي بتعذيبيم، بينما اختمدوا في براقي األحرداث، مر  وفرا  كرم  مرن 

 .الوحيين بأحداث القصة عمى الوجو األكمم، ولكن بصور متنوعة
ن في الحديث عرن قردرة اهلل، وافتراقيمرا فري سررد اتحاد خاتمة القصة في الوحيي -٘

كتدت خاتمرة القصرة فري السرنة االقر ن لصور متنوعة من صور قدرة اهلل، بينما 
النبويررة بعرررض صررورة واحرردة مررن صررور قرردرة اهلل، وىرري قرردرة اهلل عمررى إنطررا  
الطدررم فرري الميررد، وبررذلو تكررون العالقررة بررين خاتمررة القصررة فرري القررر ن والسررنة 

العموم والخصوصو عموم صور قدرة اهلل المتنوعة في خاتمة القصة في النبوية 
القر ن الكريم، وخصوص صورة قدرة اهلل عمى إنطا  الطدم في الميد في خاتمة 

 القصة في السنة النبوية.



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔٚ 

القصرررة فررري الررروحيين تقررروم عمرررى الثناةيرررة التَرررادية برررين الدرررريقين المرررؤمنين  -ٙ
والكدررر، وثناةيرة الرغبررة فري الرردنيا والرغبرة فرري  فينراو ثناةيررة اإليمران ،والكرافرين

اآلخرررة، وثناةيررة الَررعو والقرروة، وثناةيررة القمررة والكثرررة، وثناةيررة الدرروز برراآلخرة 
وخسارة اآلخرةو مما يؤكد عالقة التَاد بين الدريقين عمى جمي  المستويات في 

 جمي  األحيان.
فييمررا: التررذييم، ورود بعررض صررور اإلطنرراب فرري القصررة فرري الرروحيين، فررورد  -ٚ

 والتتميم، بينما تدرد القر ن باالعتراض، والسنة النبوية بالتكرير.
ا  التىصيات

ا
 حاوي

دراسة ظاىرة تنوع صور المعنى بين الوحيين في العديد من القصرصو إثرراً  
 الدراسات التي تتعم  بكتاب اهلل وسنة رسولو الكريم. أسمى لممكتبة البالغية ب

 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٔٛ 

 راععفهرس املصادر وامل
 القر ن الكريم تنزيم رب العالمين.

أسررس النقررد األدبرري عنررد العرررب، د/ أحمررد أحمررد برردوي، نيَررة مصررر لمطباعررة  -ٔ
 م(.ٜٜٙٔوالنشر، ط: )

أسرررموب القرررر ن الكرررريم برررين اليدايرررة واإلعجررراز البيررراني، د/ عمرررر محمرررد عمرررر  -ٕ
 –ه ٗٔٗٔبيررررروت( ط: األولررررى ) –باحرررراذ ، دار المررررأمون لمتررررراث، )دمشرررر  

 م(.ٜٜٗٔ
إعجرراز القررر ن والبالغررة النبويررة، لمصررطدى صرراد  الرافعرري، دار الكترراب العربرري  -ٖ

 م(.ٖٜٚٔ –ه ٖٜٖٔلبنان(، ط: التاسعة ) –)بيروت 
اإليَرراح فرري عمرروم البالغررة، لمحمررد بررن عبررد الرررحمن بررن عمررر، أبرري المعررالي،  -ٗ

تحقي : ىر(، ٜٖٚجالم الدين القزويني الشافعي، المعروو بخطيب دمش  )ت: 
 بيروت، ط: الثالثة. –محمد عبد المنعم خداجي،  دار الجيم 

البرىرران فرري عمرروم القررر ن، ألبرري عبررد اهلل برردر الرردين بررن عبررد اهلل بررن بيررادر  -٘
ىررر(، تحقيرر : محمررد أبررو الدَررم إبررراىيم، دار إحيررا  الكتررب ٜٗٚالزركشرري )ت: 

 م(.ٜٚ٘ٔىر رٖٙٚٔالعربية عيسى البابي الحمبي وشركاةو بمصر، ط: األولى )
بيان المعاني بمرتب حسرب ترتيرب النرزوم[، لعبرد القرادر برن مراّل حرويش السريد  -ٙ

دمشررررر ، ط:  –ىرررررر(، مطبعرررررة الترقررررري ٜٖٛٔمحمرررررود  م غرررررازي العررررراني )ت: 
 م(. ٜ٘ٙٔ -ىر  ٕٖٛٔاألولى)

تحرير المعنى السديد وتنوير العقم الجديد من تدسير الكتراب »التحرير والتنوير  -ٚ
محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر برن عاشرور التونسري )ت : ، ل«المجيد
 ىر(. ٜٗٛٔتونس، ط: ) –ىر( الدار التونسية لمنشر ٖٜٖٔ



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٜٔ 

عمرران، ط: الرابعررة  -التعبيررر القر نرري، د: فاَررم صرراله السررامراةي، دار عمررار  -ٛ
 م(.ٕٙٓٓ –ه ٕٚٗٔ)
ىررر(، ٙٔٛ التعريدررات، لعمرري بررن محمررد بررن عمرري الررزين الشررريو الجرجرراني )ت: -ٜ

المحقررر : َررربطو وصرررححو جماعرررة مرررن العممرررا  بإشرررراو الناشرررر، دار الكترررب 
 م(.ٖٜٛٔ-ىر ٖٓٗٔلبنان، ط: األولى )  –العممية بيروت 

بيرروت، ط:  –التدسير الواَه، لمحجازي، محمد محمرود،  دار الجيرم الجديرد  -ٓٔ
 ىر(.ٖٔٗٔالعاشرة )

ن محمررد بررن عبررد الرررحمن التمخرريص فرري عمرروم البالغررة، لعمررام: جررالم الرردي -ٔٔ
القزويني الخطيب، تحقي : عبد الرحمن البرقوقي، دار الدكر العربري، ط: األولرى 

 م(.ٜٗٓٔ)
التمييرد فرري عمررم التجويررد، لشرمس الرردين أبرري الخيررر ابرن الجررزري، محمررد بررن  -ٕٔ

ىر(، تحقي : د/عمى حسين البواب، مكتبة المعارو، ٖٖٛمحمد بن يوسو )ت: 
 م(.ٜ٘ٛٔ -ىر  ٘ٓٗٔ)الرياض، ط: األولى 

ىرر(، ٖٗٙٔ)ت:  جام  الدروس العربية، لمصطدى برن محمرد سرميم الغاليينرى -ٖٔ
 -ىررررر ٗٔٗٔبيررررروت، ط: الثامنررررة والعشرررررون ) –المكتبررررة العصرررررية، صرررريدا 

 م(.ٖٜٜٔ
سنن الترمذي،  لمحمد برن عيسرى برن َسرْورة برن موسرى برن  -الجام  الكبير  -ٗٔ

ىر(، تحقي : بشار عواد معرروو، دار ٜٕٚالَحاو، الترمذي، أبي عيسى )ت: 
 م (. ٜٜٛٔبيروت، ط: )  –الغرب اإلسالمي 

الجنى الداني في حروو المعاني، ألبي محمد بردر الردين حسرن برن قاسرم برن  -٘ٔ
ىررر(، تحقيرر : )د: فخررر ٜٗٚعبررد اهلل بررن عمررّي المرررادي المصررري المررالكي )ت: 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٕٓ 

لبنران،  –ترب العمميرة، بيرروت الدين قباوة ، األستاذ محمرد نرديم فاَرم(، دار الك
 م(. ٕٜٜٔ -ىر  ٖٔٗٔط: األولى )

دار إحيرا  الكترب العربيرة، مطبعرة عيسرى  حاشية الدسوقي عمى شرح السرعد، -ٙٔ
 البابي الحمبي بمصر.

خزانة األدب وغاية األرب، البن حجرة الحمروي، تقري الردين أبرو بكرر برن عمري  -ٚٔ
تحقي : عصام شقيو،  دار ومكتبة  ىر(،ٖٚٛبن عبد اهلل الحموي األزراري )ت: 

      م(.ٕٗٓٓبيروت، ط: ) -بيروت، دار البحار -اليالم
، لحسررن عبراس، منشررورات  –دراسرة  –خصراةص الحررروو العربيرة ومعانييررا  -ٛٔ

 م.ٜٜٛٔاتحاد الكتاب العربي، ط: 
دالةم اإلعجاز، لمشيخ اإلمام: أبي بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن برن محمرد  -ٜٔ

 -جاني النحوي، تحقي : أبي فير، محمرود شراكر، مطبعرة المردني بالقراىرة الجر 
 م(.ٕٜٜٔ-ىرٖٔٗٔدار المدني بجدة، ط: الثالثة )

مكتبة وىبة، ط:  دالالت التراكيب )دراسة بالغية(، د/ محمد محمد أبو موسى، -ٕٓ
 م(.ٕٛٓٓ -ىر ٜٕٗٔالرابعة )

لمثاني، لشرياب الردين محمرود روح المعاني في تدسير القر ن العظيم والسب  ا -ٕٔ
ىرررر(، تحقيررر : عمررري عبرررد البررراري ٕٓٚٔبرررن عبرررد اهلل الحسررريني األلوسررري )ت: ا

 ىر(.٘ٔٗٔبيروت، ط: األولى ) –عطية،  دار الكتب العممية 
أبري عبرد اهلل محمرد  -وماجرة اسرم أبيرو يزيرد  -سنن ابن ماجة، البرن ماجرة  -ٕٕ

 -عرادم مرشرد  -األرنرؤوط  ىرر(، تحقير : ) شرعيبٖٕٚبن يزيد القزويني )ت: 
َعبد الّمطيو حرز اهلل(، دار الرسالة العالمية، ط: األولى  -محمىد كامم قره بممي 

 م(. ٜٕٓٓ -ىر ٖٓٗٔ) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٕٔ 

ىر(، ٕٔٗٔشرح رياض الصالحين، لمحمد بن صاله بن محمد العثيمين )ت:  -ٖٕ
 ىر(.ٕٙٗٔدار الوطن لمنشر، الرياض، ط: ) 

مرررر سرررميمان عبرررد اهلل األشرررقر، دار الندررراةس صرررحيه القصرررص النبررروي، د: ع -ٕٗ
 م(.ٕٚٓٓ –ه ٕٛٗٔاألردن، ط: السابعة )

الطراز ألسرار البالغرة وعمروم حقراة  اإلعجراز، ليحيرى برن حمرزة برن عمري برن  -ٕ٘
ىرر(، المكتبرة ٘ٗٚإبراىيم، الحسيني العمروّي الطرالبي الممقرب بالمؤيرد بالمىرو )ت: 

 ر(.ى ٖٕٗٔبيروت، ط: األولى)  –العصرية 
عروس األفراح  في شرح تمخيص المدتاح، ، لبيا  الدين السبكي، دار إحيا   -ٕٙ

 الكتب العربية، مطبعة: عيسى البابي الحمبي وشركاه بمصر.  
عمم المعاني )دراسة بالغية ونقدية لمساةم المعاني(، د/ بسيوني عبرد الدتراح  -ٕٚ

 .م(ٖٕٔٓىر ر ٖٗٗٔفيود، مؤسسة المختار، ط: الثالثة ) 
الدرو  المغوية، ألبي ىالم الحسن بن عبد اهلل بن سيم برن سرعيد برن يحيرى  -ٕٛ
ىر(، حققو وعم  عميو: محمد إبراىيم سميم، ٜٖ٘بن ميران العسكري )ت: نحو ا

 مصر.-دار العمم والثقافة لمنشر والتوزي ، القاىرة 
ار ىررر(،  دٖ٘ٛٔي )ت: ذلفرري ظررالم القررر ن، لسرريد قطررب إبررراىيم حسررين الشررا -ٜٕ

 ىر(.ٕٔٗٔالقاىرة، ط: السابعة عشر )  -بيروت -الشرو  
قصررررص القررررر ن عظررررات وعبررررر، د: سررررعيد عبررررد العظرررريم، دار العقيرررردة، ط:  -ٖٓ

 م(.ٕٔٓٓ –ه ٕٕٗٔاألولى)
الكميات )معجم في المصطمحات والدرو  المغوية(، أليوب بن موسى الحسيني  -ٖٔ

تحقير : )عردنان درويرش، ىرر(، ٜٗٓٔالقريمي الكدوي، أبري البقرا  الحندري )ت:
 محمد المصري(، مؤسسة الرسالة ر بيروت.



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٕٕ 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن عمى، أبي الدَم، جمام الردين ابرن منظرور  -ٕٖ
بيررروت، ط: الثالثررة  –ىررر(، دار صررادر ٔٔٚاألنصرراري الرويدعرري اإلفريقرري)ت: 

 ه(. ٗٔٗٔ)
لكتررب العربيررة ، مطبعررة مختصررر العالمررة سررعد الرردين التدتررازاني، دار إحيررا  ا -ٖٖ

 عيسى البابي الحمبي.
المسررند الصررحيه المختصررر بنقررم العرردم عررن العرردم إلررى رسرروم اهلل صررمى اهلل  -ٖٗ

ىرر(، ٕٔٙعميو وسمم، لمسمم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسرابوري )ت: 
 بيروت. –تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  التراث العربي 

ح تمخريص المدتراح، لسرعد الردين التدترازاني اليرروي، المكتبررة المطروم فري شرر  -ٖ٘
 ىر(.  ٖٖٓٔاألزىرية، ط: )

معاني األبنية في العربية، د/ فاَم صاله السامراةي، دار عمار، ط : الثانيرة  -ٖٙ
 م(.ٕٚٓٓىر ر ٕٛٗٔ)
عمرران، ط: األولرري،  -معرراني النحررو، د/ فاَررم صرراله السررامراةي،  دار الدكررر -ٖٚ
 م(.ٕٓٓٓىر ر ٕٓٗٔ)
المعجم االشتقاقي المؤصم أللداظ القر ن الكريم، د/ محمد حسرن حسرن جبرم،  -ٖٛ

 م(. ٕٓٔٓمكتبة اآلداب، ط: األولى )
بيررروت ، ط : األولررى  -معجررم عجاةررب المغررة ، لشرروقي حمررادة ، دار صررادر -ٜٖ 

 م(.ٕٓٓٓ)
معجرررررررم المغرررررررة العربيرررررررة المعاصررررررررة،  د/ أحمرررررررد مخترررررررار عبرررررررد الحميرررررررد  -ٓٗ

 م(.ٕٛٓٓ -ىر ٜٕٗٔىر(، عالم الكتب، ط: األولى )ٕٗٗٔعمر)ت:
المصطمحات البالغية وتطورىا، د/ أحمد مطموب، مكتبة لبنان ناشررون معجم  -ٔٗ

 م(.ٕٚٓٓ)بيروت ر لبنان(، ط: ) 



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٕٖ 

معجررم مقرراييس المغررة، ألحمررد بررن فررارس بررن زكريررا  القزوينرري الرررازي، أبرري  -ٕٗ
ىرررارون، دار الدكرررر، ط: ىرررر(، تحقيررر : عبرررد السرررالم محمرررد ٜٖ٘الحسرررين )ت: 

 م(.ٜٜٚٔ -ىر ٜٜٖٔ)
حامرررد عبرررد  –أحمرررد الزيرررات  –المعجرررم الوسررريط، ترررأليو: )إبرررراىيم مصرررطدى  -ٖٗ

 محمد النجار( ، تحقي : مجم  المغة العربية بالقاىرة ،  دار الدعوة. –القادر
مغني المبيب عن كتب األعاريب، ألبي محمد، عبد اهلل جمام الدين بن يوسو  -ٗٗ
مد بن عبد اهلل بن ىشام األنصاري، تحقي : محمد محيى الردين برن عبرد بن أحا

 القاىرة. –الحميد، دار الطالة  
مداتيه الغيب = التدسير الكبير، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسرن برن  -٘ٗ

دار ، ىر(ٙٓٙالحسين التيمي الرازي الممقب بدخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 
 ىر(،  ٕٓٗٔبيروت، ط: الثالثة ) –بي إحيا  التراث العر 

المدردات في غريب القر ن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعرروو بالراغرب  -ٙٗ
دار القمررم ر الرردار  ىررر(، تحقيرر : صرردوان عرردنان الررداودي،ٕٓ٘األصرردياني )ت:

 ىر(.ٕٔٗٔالشامية، دمش  ر بيروت، ط: األولى )
صالدررا  ، ثررمص، د/ محمررد أمررين  مررن أسرررار حررروو العطررو فرري الررذكر الحكرريم -ٚٗ

 م(.ٖٜٜٔ -ىر ٗٔٗٔالخَري، مكتبة وىبة، ط: األولى )
مواىب الدتاح في شرح تمخيص المدتاح ، البرن يعقروب المغربري،  دار إحيرا   -ٛٗ

 الكتب العربية، مطبعة: عيسى البابي الحمبي وشركاه بمصر.
د األفغرراني )ت: المرروجز فرري قواعررد المغررة العربيررة، لسررعيد بررن محمررد بررن أحمرر -ٜٗ

 م(.ٖٕٓٓ -ىر ٕٗٗٔلبنان، ط: )  –بيروت  -ىر(، دار الدكر ٚٔٗٔ



 

  

 

 
 تنوع صور المعنى بين الوحيين في قصة أصحاب األخدود )دراسة بالغية(

 

ٕٕٕٗ 

نترراةل الدكررر فرري النحررو، ألبرري القاسررم عبررد الرررحمن بررن عبررد اهلل بررن أحمررد  -ٓ٘
 -ه ٕٔٗٔبيروت، ط: األولرى: ) –ىر(، دار الكتب العممية ٔٛ٘السييمي )ت: 

 م(.ٕٜٜٔ
براىيم برن عمرر برن حسرن الربراط برن نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إل -ٔ٘

 دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة.، ىر(٘ٛٛعمي بن أبي بكر البقاعي )ت: 
وحرري القمررم، لمصررطدى صرراد  بررن عبررد الرررزا  بررن سررعيد بررن أحمررد بررن عبررد  -ٕ٘

-ىررررٕٔٗٔىرررر(، دار الكترررب العمميرررة، ط: األولرررى) ٖٙ٘ٔالقرررادر الرافعررري )ت:
 م(.ٕٓٓٓ

   العخلمية الدورياتفهرس 
أصوم البحرث فري خصوصرية بالغرة الرنظم الكرريم، بقمرم/ أد. عمري عبرد الحميرد  -ٔ

  أحمد عيسى، مقالة منشورة عمى موق :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=479::8887727862&s
et=a.71919427:8::662&__tn__=38C 

تدسررير سررورة البررروج دراسررة تحميميررة ، د : أحمررد نبيررو المكرراوي حجيررر، كميررة  -ٕ
 م.ٕٔٔٓ، سنة ٚ، مجمد ٙٗٔالتربية جامعة األزىر، عدد

قصة أصحاب األخدود في الوْحَيْين )البيان القر ني وحرديث صرييب الرومري فري  -ٖ
ختالوص [، إعررداد: عبرد اليرادي أحمرد سريد عبرد صحيه مسمم( صبين التشابو واال

كميررة الدراسررات اإلسررالمية والعربيررة بنررات القرراىرة، عرردد  -العررام، مجمررة الزىرررا 
 م.ٕٕٓٓ( لعام ٖٔ)
واسررمات ِحجرراج األخرردود )دراسررة بالغيررة فرري القصررص النبرروي(، د: نرروام بنررت  -ٗ

جامعرة األزىرر،  -سعود بن صاله الدرىود، حوليرة كميرة المغرة العربيرة بالزقرازي 
 م.ٜٕٔٓ(، سنة ٔ، مجمد)ٜٖعدد 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=268997736641354&set=a.108082419399554&__tn__=%3C
https://www.facebook.com/photo/?fbid=268997736641354&set=a.108082419399554&__tn__=%3C

