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 قــرار مكــین، ثــم يلحمــد هللا خــالق اإلنــسان مــن ســاللة مــن طــین، ثــم جعلــه نطفــة فــا

 أحـــسن تقـــویم، ومیـــزه عـــن جمیـــع خلقـــه بالعقـــل يســـواه ونفـــخ فیـــه مـــن روحـــه، فجعلـــه فـــ

  !؟وباللسان المبین، وأسبغ علیه نعمه الظاهرة والباطنة، فهل من شكران على هذا التنعیم

ًعـالمین، نـور لنـا الطریـق فأصـبح مـستقیموالصالة والسالم على المبعـوث رحمـة لل ، اّ

 ال تحـصى، وارض اللهـم علـى أصـحابه وآلـه ي التـ- تعـالى -وعلمنا الشكر علـى نعمـه 

  .ومن سار على دربه إلى یوم الدین

  ...                            وبعد  

ـــة كبیـــرة فـــ ـــه أن للحـــوار أهمی  قیـــام العالقـــات، وفـــض المنازعـــات، يممـــا ال شـــك فی

  .لمجتمعاتعات، وااوالجم  ذلك األفراد،يطرة والسیادة، تستوى فوالسی

 سـیادة الـبالد، بتقـدیم جوانبهـا يبل إن للحوار أهمیة تفوق ذلك، فهـو سـبب رئـیس فـ

  .محاوریهاالمشرقة من أرباب الحوار فیها، أو تراجع البالد عند عجز 

ب البــشر،  فــإن  منطــق البـشر، فمــا بالنـا بــالحوار الــذى یقدمـه ريهـذا هــو الحـوار فــ

 مــــن جهــــة أســــلوبه يوالحــــدیث عــــن اإلعجــــاز القرآنــــ( كتــــاب اهللا هــــو المعجــــزة الخالــــدة، 

 يالحوارى بما فیه مـن أدلـة وقـدرة علـى اإلقنـاع واإللـزام، یـضفى علـى وجـوه اإلعجـاز التـ

ًطرقهــــا العلمــــاء لونــــا جدیــــدا، یتــــداخل معهــــا وینتــــشر بــــین ثنایاهــــا انتــــشار المــــاء بــــالعود  ً

  )١(.)األخضر 

  

 ال ي كتـــاب اهللا لبیـــان ســـبب مـــن أســـباب إعجـــازه التـــي فـــيوحلـــم البحـــث البالغـــ  

 مرحلــة الدراســات العلیــا، وحینهــا لــم تكــن الــسبیل ي مــذ كنــت فــيُتحــصى ال یــزال یراودنــ

 صــحاب الجنــة وأصــحابً حقیقــة، وكثیــرا مــا توقفــت متأملــة حــوار أيممهــدة لیــصبح حلمــ

 للوقــــوف علــــى أن أتمكـــن مــــن البحــــث فیــــه؛النـــار بــــسورة األعــــراف، ورجــــوت اهللا تعــــالى 

  . وعظات لمن ألقى السمع وهو شهیدرعبففیه  مظاهر إعجازه

                                                 

، المجلــة األردنیــة فــى ١٥٦، ١٥٥أحمــد البــشایرة ، .  مظــاهر اإلعجــاز فــى الحــوار القرآنــى، د– )١(

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧عدد الثالث ، الدراسات اإلسالمیة ، المجلد الثانى ، ال
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ً مـادة بحثـى، فاسـتعنت بـاهللا حتـى أحقـق جـزء يفأحببت أن تكون تلـك اآلیـات هـ  
  .يمن حلم

  :فكان عنوان بحثى 

  "بالغة احلوار بني أصحاب اجلنة وأصحاب النار " 

!  O : تعالى اهللاألربعین، وهى قول األربعة وةومادة هذا البحث تبدأ باآلی  

 8 7 65 4 32 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

> = < ; : 9  N٤٤: األعراف .  

 أن یكون هناك مرور بأصحاب األعراف، والنداء الذى یقدمونه، حتى نقف يوطبع

   .ًعلى مستقرهم أیضا

   : تعالى اهللاوتختم مادة البحث باآلیة الواحدة والخمسین، وهى قول

 O Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕN٥١:  األعراف.  

اخـتالفهم، وعلـى  وال یخفى أن هـذه اآلیـات قـد تناولهـا بالبحـث علمـاء التفـسیر علـى

الزمخـــشرى صـــاحب الكـــشاف، وكمـــا ال یخفـــى علـــى الجمیـــع أنـــه كتـــاب جـــار اهللا رأســـهم 

  .تفسیر مصبوغ بصبغة البالغة

  

ّث یقـــدم هـــذ اآلیـــات بمـــا تملكـــه مـــن قـــدرة علـــى اســـتعمال اللغـــة بكـــل لكـــن هـــذا البحـــ ُّ

  . طاقتها التأثیریة والتعبیریة من أجل الوصول إلى المعنى

 أن القـــرآن یختـــار عبارتـــه لـــسبك تركیبهـــا ووضـــوح معناهـــا، واتجاههـــا إلـــى (بمعنـــى

ًالصراحة أو التلمیح، ولمناسبتها للغرض إیجازا واطنابا، وحقیقة ومجـازا،  ً ولحـسن جرسـها ًٕ

ثــم النــسجامها مــع أخواتهــا وبیئتهــا مــن الــسیاق وتفــضیلها بعــض المفــردات علــى بعــض 

 كامـــل، وتلـــك  ي، فهـــذا البحـــث تحلیـــل بالغـــ)١()بحـــسب أهمیتهـــا، وهـــذا مـــا یخـــص الـــنظم

  . محاولة على الوقوف على إعجاز الحوار فیها

  

                                                 

   .٢٠٠٨، دمشق ، ١٥عادل أبو شعر،.  التأثیر الصوتي للقرآن الكریم ، د– )١(
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ى الصورة اآلتیة  هذه اآلیات اقتضت مادة البحث أن تـكون عليولطبیعة الحدیث ف

:  

  . زیلت بالخاتمة والفهارسثالثة مباحثمقدمة، وتمهید، و  

واشــتملت علــى الحمــد والثنــاء، وموضــوع البحــث، وأســباب اختیــاره، ؛ المقدمــة: ًأوال 

والدراســــات الــــسابقة، ونمــــاذج مــــن أهــــم المــــصادر والمراجــــع المــــستعان بهــــا، ثــــم الــــشكر 

  .والتقدیر

ر، أهدافـه، آدابـه، حـوار القـرآن، بـین یـدى الحواتعریف بال: جاء فیه ؛التمهید: ًثانیا

  .السورة

  

  مباحث الحوار

 ة األربعـــاآلیتـــین ، ویـــضم الجنـــةصـــحاب آیـــات نـــداء أالبالغـــة فـــي :ول األمبحـــثال

  .ربعین والتالیة لهااألو

ـــاني المبحـــثال ـــات أصـــحاب األعـــراف ونـــدائهمة فـــيبالغـــال: ث ـــ،  آی ـــات ضموی  اآلی

  .نیربعاأل وةسعاتالو ن،یربعاأل وةنمثاالن، ویربعاأل وةبعاسالن، ویربعاأل وادسةسال

خمـسین، ال:  اآلیتـینیـضمو، آیـات نـداء أصـحاب النـارفي  ةبالغال: ثالثالمبحث ال

  .خمسینال ولحادیةوا

 توصلت إلیهـا مـن خـالل يوتضم أهم النتائج الت؛  ، والتوصیاتالخاتمة: ًرابعا   

  .يبحث

  

ـــي ﴿كـــان عمـــاد دراســـتي؛  الـــذى ســـرت علیـــهأمـــا عـــن المـــنهج   المـــنهج التحلیل

  :  ولهذا المنهج قاعدتان حاولت جاهدة أن أضعهما نصب عیني وهما،﴾التذوقي 

اإلقبـــال علـــى النتـــاج الفنـــي الـــذى یجـــب أن أســـتوعبه وأعـــیش فـــي أعمـــاق : ًأوال  

  .التجربة حتى أحس بنبضاتها وخلجاتها

  

ُ البالغــي  أن یحــصل المعرفــة؛ بحیــث یجــب علــى مــن یتعــرض للتحلیــل: ً    ثانیــا

ًقدرا وافیا من المعارف حول الموضوع وجوانبه، یقول اإلمام عبد القاهر  ً:  
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ُواعلـم أنـه ال یـصادف القـول فـ     ( ُ ِ
ً هـذا البـاب موقعـىْ ِا مـن الـسامعِ ُ وال یجـد لدیـه ،ِ َ

ًقبوال ِ حتى یكون من أهل الذوق والمعرفة،َ ِ َ()١(.  

  

وعة من المصادر والمراجع، وكان عمادها جمم هذا البحث ب إتماميوقد استعنت ف

  . البالغة، والتفسیر، والمعاجم كتب

  

 إنجــاز بحثــى، ومــن تقــدم ي یــد العــون فــَّ إلــيًوأخیــرا أتوجــه بالــشكر إلــى كــل مــن قــدم

 ي، وأن أدعو لهـم بالبركـة فـ"ًجزاكم اهللا خیرا"  إلى بالنصیحة، فال أملك إال أن أقول لهم 

  .لمالالصحة والولد وا

  

واا  ً ر  ن ل أنأ .  

  

ا ة إا  
 م  إ. د

                                                 

ــــل اإلعجــــاز  ، عبــــد القــــاهر الجرجــــانى ، -١ ، مكتبــــة ٣محمــــود محمــــد شــــاكر ، ط.  ، ت٢٩١ دالئ

 .م  ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ القاهرة ، –الخانجى 
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  متهيد بالغة 

  احلوار
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     تعریف الحوار

أن أصلھ من : یدور حول الرجوع والمجاوبة؛ فقد جاء اللسان  : التعریف اللغوي

ْالحور ًء وعنھ حورا ومحارا يِ إلى الشَحار، ءيالش ِء وإلىي الرجوع عن الش:، وھوَ ًَ ْ َ

ِومحارة وحؤرا رجع عنھ وإلیھ ً ُ ُ ً َ َ.   

َمن دعا رجال بالكفر ولیس كذلك حار علیھ:  الحدیث ىوف ِ رجع إلی�ھ م�ا ن�سب يأ؛ ً

  )١(.ِإلیھ

  

  : وقال لبید بن أبي ربیعة 

  )٢(عـــساطِ عد إِذْ هواداً بــور رمــيِح      وئِهِــابِ وضَـــمرء إِالَّ كالشهــوما ال

  

َوالمحاورة والحوار َُ َ ِومراجعة النطق، ُالجواب: ُ ْ ُّ ُ َ َ   .  والكالم في المخاطبةُ

ُوتحاوروا َ َتراجعوا الكالم: َ ُ َ ْبینھم َ
)٣(.  

 تكذيباً تعاىل ا إىل رجعلن ي: ، أي "١٤"االنشقاق "   يحور لَّن أَن ظَن: ومنھ قولھ تعالى

  .باملعاد

    

  :ار فى االصطالح احلو

عرضت الكتب التي تتحدث عن الحوار أكثر من تعریف لھ، وكلھا ت�دور ح�ول    

  .تبادل الكالم بین طرفین أو أكثر حول قضیة معینة، للوصول إلى حقیقة ھذه القضیة

                                                 

  ).حور (  اللسان مادة – )١(

حمــدو .  ، ت٥٦، " متـى الفتـى یـذوق المنایـا ؟ : "  لبیـد بـن ربیعـة ، مـن قـصیدة بعنـوان  دیـوان– )٢(

 .م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ لبنان ، –، دار المعرفة ، بیروت ١طماس ، ط

  ) . حور (  القاموس المحیط  مادة – )٣(

 التمــــهيـــد
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ھو الحدیث بین اثنین أو أكثر، یتم فی�ھ تب�ادل الك�الم : وأحد ھذه التعریفات یقول

 فال یتأثر بھ أحدھما دون اآلخر، ویغلب علی�ھ الھ�دوء والبع�د ع�ن بینھما بطریقة متكافئة

  )١(.الخصومة والتعصب

  : وفى تعریف آخر

الحوار أداة أسلوبیة تستخدم لمعالجة موضوع م�ن الموض�وعات المتخص�صة ( 

في حقل م�ن حق�ول العل�م والمعرف�ة أو جان�ب م�ن جوان�ب الفك�ر والعقی�دة للوص�ول إل�ى 

ً من أشكال األسلوب والمحادثة، وھو عملی�ة تت�ضمن طرح�ا م�ن حقیقة معینة بھذا الشكل

ُطرف، یتمثلھ الطرف اآلخر ویجیب علیھ فیح�دث تجاوب�ا یول�د عن�د ك�ل منھم�ا مراجع�ة  ًُ

  .)٢()لما طرحھ الطرف اآلخر 

  

إن ما ج�اء م�ن ن�داء ب�ین أھ�ل الجن�ة : وبالنظر في ھذه التعاریف نستطیع القول  

" ، "أص��حاب األع��راف "،    "أص��حاب   الجن��ة  " :وأھ��ل الن��ار ھ��و ح��وار، أطراف��ھ

  ، والقضیة التي نشأ "أصحاب النار 

  ."َّآیات هللا التي كذب بھا المكذبون وصدق بھا المؤمنون : " الحوار حولھا ھي

ص�دق ھ�ذه اآلی�ات، : وقد وص�ل الح�وار إل�ى الحقیق�ة ح�ول ھ�ذه الق�ضیة، وھ�ى  

  .وفوز المصدقین بھا

  

  أهـــدف الــــحــوار 

  :ھناك ھدفان رئیسان لكل حوار وھما  

 الوصول إلى الحق، وترجیح أحد اآلراء المطروحة، وت�ضییق ھ�وة الخ�الف ب�ین -١    

  .المتحاورین

 بی��ان الباط��ل ال��ذي علی��ھ الخ��صم، وال��رد عل��ى ال��شبھات والطع��ون الموجھ��ة إل��ى -٢    

  . الحق، إلقامة الحجة على المخالف

                                                 

  .ه١٤١٧، جدة ، ١ ، ط١٨ الحوار فى القرآن ، عبد اهللا بن حسین الموجان ، – )١(

ــــة حــــسن أحمــــد ،   الحــــ-)٢(   ، الدوحــــة ، وزارة األوقــــاف١ ، ط١٩ًوار منهجــــا وثقافــــة ، محمــــد خلیف

  .٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩والشؤون اإلسالمیة ، 
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، ولكنھا لیست رئیسة، فیمكن أن تتنوع ھدفینوھناك أھداف أخرى غیر ھذین ال

قد یكون الحوار مع ك�افر، ویق�صد من�ھ إظھ�ار ع�زة : ًبتنوع القضایا والمحاورین، فمثال

ًاإلسالم وقوة حجتھ، وذلك لیزداد المؤمنون إیمانا ویقینا وتمكنا ً ً.)١(  

  

  آداب الــحــــوار 

طھا العلماء من الكت�اب للحوار بصفة عامة مجموعة من اآلداب واألخالق استنب  

  :والسنة، نجملھا فیما یلى 

الت��زام الموض��وعیة، أي ع��دم الخ��روج ع��ن الموض��وع ال��ذى ھ��و مح��ل الن��زاع أو  -١

 .الخالف

ًمنتزعا من ك�الم – علیھم السالم – وإذا نظرنا في حوار القرآن نرى جواب الرسل 

   .مخالفیھم دون الخروج عن الموضوع

 

 م�ع قوم�ھ، ن�رى الق�رآن یحك�ى -  -لى حوار ن�وح إذا نظرنا على سبیل المثال إ

:  األعرافO  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  JN : ، فیقول )٢(لنا الحوار

٦٠.  

    :- -فكان جواب نوح 

 O    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   TN٦١:  األعراف.  

أن یبتع��د الح��وار ع��ن اللج��اج، وأن یك��ون بلغ��ة س��ھلة واض��حة بعی��دة ع��ن التكل��ف  -٢

  . )٣(لتنطعوا

                                                 

، ٢٨ ینظر كتاب الحوار أصـوله المنهجیـة وآدابـه الـسلوكیة ، أحمـد بـن عبـد الـرحمن الـصویان ،– )١(

  .هـ  ١٤١٣ ، ١دار الوطن الریاض ، ط

 – ،دار المنــار ١ ، ط ٧ه فـي اإلســالم ، صـالح بـن عبـد اهللا بـن حمیـد ،  وكتـاب أصـول الحـوار وآدابـ

 . م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥جدة مكة ، 

  م ١٩٩٧ ، دار نهضة مصر ، ٢٣ ، محمد سید طنطاوي.  ینظر أدب الحوار في اإلسالم ، د– )٢(

ِالمتعمقون المغالون في الكالم الـذین یتكلمـون بَأقـصى حلـوقُ: المتنطعون -)٣( ُ ُُ َ ْ َ ِ
َ ًهم تكبـرا َُ َُّ  اللـسان مـادة. َ

 ) .نطع (
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ًأن تكون أولویة الحدیث لألعل�م، وأن یت�أنى اإلن�سان قب�ل الك�الم، فعلی�ھ أوال التفك�ر  -٣

 .والتدبر

أن یكون في حدیثھ إنماء للموضوع الذى س�یحاور فی�ھ، أو یتح�دث عن�ھ، وال یك�ون  -٤

  )١(.ًكالمھ فارغا من الفائدة، وحواره لمجرد المشاركة

 .ل، وأال یتحدث إال بعلمالحرص على الصدق، فال یتكلم إال بدلی -٥

أن یختار األلفاظ الطیبة المحببة إل�ى ال�نفس، بحی�ث ینف�ذ كالم�ھ إل�ى نف�س م�ستمعیھ  -٦

 .ًمباشرة، ویكون عونا لھ في قبول الحق

 . التواضع بین المتحاورین، فال یفخر أو یتكبر أحدھم على اآلخر -٧

 .مونَفھم نفسیة الحاضرین، ومعرفة مستواھم العلمي، لیخاطبھم بما یفھ -٨

البع��د ع��ن الفح��ش ف��ي األق��وال، ف��ال ی��تكلم اإلن��سان إال بك��الم طی��ب، والبع��د ع��ن  -٩

 )٢(.اإلعجاب بالنفس والمفاخرة بھا

  

  

  

  

  

الحوار الوارد في القرآن ھو أروع وأعظم حوار على وج�ھ اإلط�الق، وب�ھ م�ن   

 اإلعجاز الفن�ي واللفظ�ي والمعن�وي م�ا أعج�ز الب�شر وخب�راء لغ�ة الع�رب عل�ى أن ی�أتوا

  )٣ (.بسورة من مثلھ

ویمتاز أسلوب الح�وار والج�دال ف�ي الق�رآن بات�ساع دائرت�ھ، ووض�وح ق�ضایاه،   

  ...ُوشمولھ لما ال یحصى من المسائل

                                                 

 ، دار األفـق ١ ، ط٩٤ : ٩٢ ینظر  أدب الحـوار فـي اإلسـالم ، سـیف الـدین حـسین شـاهین ، – )١(

  .  م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤ الریاض ، –

 .هـ ١٤٢٧ الریاض، –، دار كنوز ٤٠ : ١٥ ینظر أدب الحوار ، سعد بن ناصر الشتري، – )٢(

 ، مركـــــز الكـــــون ، ١ ، ط٤١ســـــالم ، عبـــــد اهللا بــــن حـــــسین الموجــــان ،  ینظــــر الحـــــوار فــــي اإل– )٣(

  . م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧

 اار  اآن
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  فھناك محاورات بین الخالق- - وبین مخلوقاتھ من الرسل الك�رام، وم�ن 

  .المالئكة المقربین، ومن الشیطان الرجیم

 أو ح��ول الق��رآن الك��ریم، – تع��الى – ھن��اك ح��وار ی��دور ح��ول وحدانی��ة هللا 

 .والیوم اآلخر، وما فیھ من ثواب وعقاب

 

  وھناك حوار بین الرسل وأقوامھم، وبین األخیار واألشرار،  وبین األخیار

 .فیما بینھم، وبین األشرار فیما بینھم

 

  حوار مع أھل الكتاب، ومع المن�افقین، وم�ع المقل�دین ل�سابقیھم، ولزعم�ائھم

 . ومع السائلین للرسول في الباطل،

  حوار یتعلق بشخیصة النبي-  - ورسالتھ، و بما أحل هللا تع�الى و حرم�ھ 

 )١(. من األطعمة واألشربة أو غیرھما

  

  :مسات احلوار فى القرآن          

یت��سم ح��وار الق��رآن باالھتم��ام بك��ل جزئی��ة م��ن أج��زاء الح��وار، فللشخ��صیات، 

ألن المقاصد الت�ي ( ختل بانعدامھ الحوار أو القصة؛ والحدث، والزمان، والمكان، دور ی

یوحى بھا السیاق ھي التي توج�ھ أس�لوب الع�رض وت�تحكم ف�ي ترتی�ب األح�داث وت�سلط 

  .)٢()األضواء على العنصر المراد إبرازه 

 ؛ فللح�دث قصة مول�د س�یدنا موس�ىيو كما ف  حوار أھل الجنة وأھل النار،يكما ف       

  . في أسلوب الحوار من األھمیةوالشخصیات نفس القدر

   : المكان والزمان    

    فھما عنصران مھمان في الحوار بإلباسھما صورة من الواقع، وتشخیصھما لألحداث 

في جو البیئة التي جرت فیھا، وكل ما یتصل بھذه البیئة من ظ�روف وع�ادات لھ�ا ت�أثیر 

  .في أخالق األشخاص وتصرفاتھم

                                                 

  .٣محمد سید طنطاوى ، .  أدب الحوار فى اإلسالم ، د– )١(

 .٤١ الحوار فى اإلسالم ، عبد اهللا بن حسین الموجان ، - )٢(



        

 

 
 ١١٣٨  
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 حوار أص�حاب الجن�ة والن�ار، فزم�ان الح�وار ل�م ی�أت بع�د فھ�و ً        نرى ذلك جلیا في

الم��ستقبل بع��د أن تق��وم ال��ساعة وی��ستقر أھ��ل الجن��ة ف��ي الجن��ة وأھ��ل الن��ار  فیھ��ا، إال أن 

الحوار القرآني ألبسھما صورة الواقع، وسنتعرض لھ بالتفصیل في التحلی�ل البالغ�ي إن 

  .شاء هللا تعالى

   

ت في حوار القرآن اإلنسان فقط، وإنما كل ال یقصد بالشخصیا: الشخصيات  

ًشخصیة وقعت معھا أحداث، وأدت دورا إیجابیا في الحوار، مثل المالئكة، والجن،  ً

   .والحیوانات

   :األســـمـــاء     

  .وبالنسبة لألسماء فالحوار القرآني لم یھتم بذكر األسماء، إال في بعض األحیان  

 وعلى إبراز المواقف واألحداث  الحوادثوالحوار القرآني یعتمد على تنسیق  

  )١(.ًتاركا التفصیالت التي تعمل فیھا العقول، أو یتصورھا الخیال

  بيـــن يــدى الســـورة
سورة     أطولي ترتیب المصحف، وھي السورة السابعة فيسورة األعراف ھ  

  .مكیة، وعدد آیاتھا ست ومائتا آیة

 – ١٦٣یاتھا مكیة، وقیل إن اآلیات  من  الراجح عند العلماء أن جمیع آيوالرأ  

  ".ص"  مدنیة، وكان نزولھا بعد سورة ١٧٠

  :مناسبتھا لسورة األنعام   

سورة األعراف تعتبر كالتفصیل لھا، فإن سورة األنعام قد تكلمت عن أصول   

ًالعقائد وكلیات الدین كالما إجمالیا، فجاءت سورة األعراف كالشرح والتفصیل لذلك  ً

  . النبيًوخصوصا فیما یتعلق بقصص األنبیاء مع أقوامھم وبعثة اإلجمال، 

  :مقاصدھا وممیزاتھا  

  اشتملت علیھا السورالتياشتملت سورة األعراف على المقاصد اإلجمالیة   

 أن يوم  وعلى،محمد ، وعلى صدق رسولھالمكیة، كإقامة األدلة على وحدانیة هللا 

  .اخل.. .القيامة حق
                                                 

   . ٤٦ : ٤٢ ینظر الحوار فى اإلسالم ، عبد اهللا بن سعد الموجان ، – )١(
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  : أسلوبین بارزین فيه السورة یجدھا تھتم بعرض الحقائق والذى یتأمل ھذ  

  .أسلوب التذكیر بالنعم: أحدھما 

  .أسلوب التخویف من العذاب والنقم :  واآلخر

  

 وأوائل الربع الثالث ي أواخر الربع الثاني النار یقع فوأصحاب الجنة أصحابوحوار 

 )١(.من ھذه السورة

                                                 

 . ، دار السعادة ٢٣٨ ، ٢٣٧/ ٥محمد سید طنطاوي،.  التفسیر الوسیط ، د– )١(
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  املبحث األول
  

 صحابيات نداء أ آالبالغة يف

  اجلنة
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 ١١٤٣  
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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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       IN ٤٥  - ٤٤: األعراف 

  

   :د أن بین سبحانھ جزاء االستكبار والتكذیب، في قولھ تعالى ھذه اآلیات تأتي بع  
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  :وجزاء اإلیمان والعمل الصالح، في قولھ تعالى 
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  Û                 ÚN٤٣ – ٤٢:  األعراف.  

ً لن�ا م�شھدا - -  واستقر كال الفریقین في غایتھ، وتحقق صدق رسل هللا، ینقل الم�ولى 

  .نداء أصحاب الجنة ألصحاب النار: من مشاھد اآلخرة، وھو

 الن�ار، وتلك ھي حركة المعنى؛ حیث یستحیل النداء قبل االستقرار في الجن�ة أو  

  . وتلك میزة من میزات النظم القرآني

  

  : تقرير وإسجال   

تدور اآلیة األولى حول ن�داء م�ن أص�حاب الجن�ة ألص�حاب الن�ار یوجھ�ون فی�ھ   

السؤال ألصحاب النار عن مدى صدق وع�د هللا لھ�م؛ فیجی�ب أص�حاب الن�ار ب�أن هللا ق�د 

العت��راف عل��یھم، ص��دق وع��ده وھ��ذا ھ��و اإلق��رار، وھن��ا ی��سجل أص��حاب الجن��ة ھ��ذا ا

  .وسنرى تفصیل ذلك من خالل البالغة
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 أصحاب اجلنة  وأصحاب النار وار بني ـة احلـبـالغ

فعند النظر إلى نداء أصحاب الجنة تطالعنا الواو واصلة ھذه اآلیة بما قبلھ�ا م�ن   

 ألص�حاب اإلیم�ان، - -باب عطف القصة على القصة، ق�صة الن�داء م�ن قب�ل الم�ولى 

    .وقصة النداء المتبادل بین الطوائف المختلفة في اآلخرة

لم��اذا ین��ادى أص��حاب الجن��ة أص��حاب الن��ار؟ ألحاج��ة ألص��حاب الجن��ة ولك��ن   

  عندھم؟ أم لماذا ؟

دون شك لیس ھناك حاجة ألھل الجنة، ولكن ھذا النداء م�نھم لیجع�ل أھ�ل الن�ار   

یقرون بخطئھم في الدنیا، الذى جعل غایتھم الخلود في النار، وفي ھذا مزید من التعذیب 

ً ب�األلم الب�دني م�ضاعفا، فھ�ذا الن�داء تبكی�ت وتح�سیر النفسي ال�ذى یجع�ل اإلن�سان ی�شعر

  .ألھل النار

  

وقد أتى الن�داء ف�ي ص�یغة الماض�ي ال�ذى ح�دث وانتھ�ى زمان�ھ، فخ�روج الك�الم   

على خالف مقتضى الظاھر؛ فنحن ال نزال في الدنیا، ولم تقم ال�ساعة بع�د، ولك�ن الفع�ل 

ًكأنھا ٌ قد وقع�ت فع�ال( الماضي یجعل ھذه األمور  ْ َ َّ ُ وم�ضت للدالل�ة عل�ى تحق�ق وقوعھ�ا َ ِ ُّ ّ

ُ األحداث المستقبلیَّة صور قصص تم حدوثھا، فھوإلعطاءفي المستقبل،  ُ ُ َُّ َِ َ َ ٍ تقدم بتصویر يَ ِ ْ َ َّ َ ُ

ِّفن  .ِ مطابق للواقعٍىَ

ّومعلوم لدى كل ذواق للتصویر الفن َ ِ ْ َّ َّ َ ِّ ً القصص أن ما ك�ان منھ�ا أكث�ر مطابق�ة للواق�ع ي فيٌ َ َّ ِ َ

ًثر تأثیرا فْكان أك ِ َ   .)١( )للمشاعرً  النفوس، واستثارةيَ

" وال نزال مع خروج الكالم على خالف مقتضى الظاھر؛ حیث االس�م الظ�اھر   

؛ فاآلی��ات ال��سابقة تتح��دث ع��ن أص��حاب "ون��ادوا " مك��ان ال��ضمیر " أص��حاب الجن��ة 

 والت�وبیخ اإلیمان واستقرارھم في الجنان، ولكن لالس�م الظ�اھر ھن�ا می�زة زی�ادة التقری�ع

نرى الطباق؛ ال�ذي " أصحاب النار " بجوار " أصحاب الجنة "  فعندما تأتى  ،للمكذبین

یزید من الترغیب في العمل الصالح الذى یوصل إلى مرتبة أص�حاب الجن�ة، وینف�ر م�ن 

  .التكذیب واالستكبار الموصل ألصحاب النار

  

                                                 

، دار ١، ط٥١٠/ ١ البالغـــة العربیـــة أســـسها وعلومهـــا وفنونهـــا، عبـــد الـــرحمن حـــسن المـــداني، – )١(

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ جدة ، –البشیر 
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رة، فھ�ي ت�صور التي إن فتشت في طیاتھا تجد معن�ى الع�ش" أصحاب " و كلمة 

لنا طول المكوث في الجن�ة أو الن�ار، وبمعن�ى أدق ھن�ا الخل�ود، ال�ذى یتول�د عن�ھ الع�شرة 

فیھ�ا إیج�از أغن�ى " أص�حاب " بین اإلنسان والجنة وما فیھا، والن�ار وم�ا فیھ�ا،  فكلم�ة  

ُعن كل ھذا التفصیل، كما تقدم ص�ورة لم�ا یج�ب أن تك�ون علی�ھ أعم�ال العب�د؛ یج�ب أن 

صدق، وأن تك�ون خال��صة لوج�ھ هللا حت��ى یوص�ف ص��احبھا باإلیم�ان، وحت��ى تتحل�ى بال��

یستحق لق�ب ال�صاحب م�ع الجن�ان، وب�نفس اللفظ�ة نج�د التنفی�ر م�ن الكف�ر وأعمال�ھ الت�ي 

  .توصل لرتبة الصحبة مع النار

 فألف��اظ الق��رآن یراع��ى فیھ��ا المعن��ى الع��ام للجم��ل؛ حی��ث تج��دھا ب��ین مرادفاتھ��ا

أوضحھا في الداللة علیھ، وأبلغھ�ا ف�ي الت�صویر، وأح�سنھا ف�ي  و،ًأمسھا رحما بالمعنى(

ًالنسق، وأبدعھا بناء، وأكثرھا غناء، وأصفاھا رونقا وماء  ً ًً ()١(.  

&  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  :    1  0یأتي بعد ذل�ك ق�ول الم�ولى  

  32فك�ان ً، مجیبا عن السؤال الذى تولد ف�ي ذھ�ن الق�ارئ، ب�م ن�ادى أص�حاب الجن�ة ؟ ،

  .، فالفصل لشبھ كمال االتصال"أن قد وجدنا : " الجواب

ًوكالمھ���م مؤك���د، ب���أن، وق���د م���ع الماض���ي للتحقی���ق، إظھ���ارا لمعتق���د نفوس���ھم،   

وفرحتھم بما ھم فیھ من نعیم، كما أن المكذبین على مرأى ومسمع لنعیم أصحاب الجنة، 

ة منھم، وتوبیخھم على ما كانوا وال شك وال إنكار مع المعاینة، وإنما أتى التأكید للسخری

  .علیھ من تكذیب وسخریة من المؤمنین في الدنیا

بما یحملھ من إبھام لیشمل ك�ل م�ا وع�د ب�ھ رس�ل " ما " ویأتي االسم الموصول   

  .هللا في الدنیا، من بعث وحساب وصراط وجنة ونار الخ

ان��ھ، ف��ي زم��ن الم��ضي؛ ألن��ھ ك��ان ف��ي الحی��اة ال��دنیا وانتھ��ى زم" وع��د" وأت��ت   

  . وأصبح البشر في اآلخرة یعاینون تحقق ما وعودوا

، فھ�و )٢(دون غیرھا؛ ألنھ�ا ت�شمل معن�ى المل�ك والت�دبیر" رب " واختیار لفظة   

  .  مالكنا ومدبر أمرنا ولم یخذلنا وصدق وعده لنا

                                                 

 دار الفكــــر ،٨ ، ط٢١٩، ٢١٨ إعجـــاز القـــرآن والبالغــــة النبویـــة، مـــصطفى صــــادق الرافعـــي، – )١(

 .م١٩٩٥ القاهرة، –العربي 

  .ه ١٤١٢، ١ ، ط٢٤٧ الفروق اللغویة ، أبو هالل العسكري ، – )٢(
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التف�ات " فھ�ل وج�دتم" إل�ى الخط�اب " أن ق�د وج�دنا" وتأمل االلتفات من التكلم   

  .یة واالستھزاءالتھكم والسخر

، ً فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا: وااللتفات في صورة سؤال ألصحاب النار  

فالسؤال ھنا المراد بھ التقریر، لمزید من اإلذالل والسخریة والتحقیر لھؤالء المكذبین، 

      g  f  e  d  c   b:( فقد صدق وعد هللا؛ فغلقت أبواب السماء أمامھم؛ فقال تعالى 

 i    h j              m  l  k       po  n ( .  

، فھ�ي ال "تفتح " ونفى تفتح السماء لھم متجدد مستمر نراه من داللة المضارع   

تنفتح لھم في جمیع األحوال واألزم�ان، والم�راد أن ال�سماء تغل�ق أبوابھ�ا أم�ام أعم�الھم، 

س ال�شدة ف�ي  ال�ذي یعك�،"تف�تح " وأرواحھم فال ی�صعد منھ�ا ش�يء، وت�رى الت�شدید ف�ي 

ُرفض الفتح مقابلة لشدتھم في رفض اإلیمان، وكذلك بنى للمجھول وحذف الفاعل، فكأن 

، قد عاین - -ھذا الرفض إرادة حرة من السماوات التي ھي مخلوق من مخلوقات هللا 

إعراضھم في الدنیا، فقابل ھذا اإلعراض باإلعراض عن الفتح، وال عجب ف�الجزاء م�ن 

  .جنس العمل

 g     j    i    h              k:(   ق�ال تع�الى نواع العذاب الحرمان من الجنانومن أ  

 m  l     po  n        (؛ فقد قرر المولى خلودھم في النار، بطریق ) : تأكید ال�ذم بم�ا ی�شبھ

؛ فقد نفى دخلوھم الجنة ثم علقھا بغایة، وفي ذل�ك إیھ�ام )١(، كما أنھ من المناقضة)المدح 

  j             l  k: ًناك نجاة أو خالصا، فإذا ما جاءت الغایة بأمر م�ستحیل وھ�ولھم أن ھ

 m    n            po تبین أنھ تأكید لما سبق أن تقرر، وھو عدم دخولھم الجنة ،.  

                                                 

ُالمناقضة- )١( َ َ َ ُ ِوهي تعلیق َأمر على مستحیل إشارة إلى اسـتحالة وقوعـه : ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ ََ َْ ْ ٌْ َ َ ٍ َ َُ ٍ ْ ُ تحریـر التحبیـر، ابـن أبـى . َ

  . الثانيحفني شرف، الكتاب.، ت ٦٠٧اإلصبع ، 

محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، الهیئــة . ، ت)٦٦/ ٤(اإلتقــان فــي علــوم القــرآن، جــالل الــدین الــسیوطي،  

 .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب، 
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 في ثقب اإلبرة أمر )١( فدخول الجمل وھو الحیوان المعروف، أو حبل السفینة

ُو مستحیل، وفي ھذا تأكید آخر مفاد من القصر مستحیل، وما علق على مستحیل فھ

  .بالم الجنس" الجمل "بطریق تعریف المسند إلیھ 

وفي ھذه الجملة قرع لحسھم وإفزاع لھم، فحال ھؤالء المكذبین النفسیة أشبھ م�ا 

تكون بظمآن في مفازة وقد رأى الماء یترقرق من بعید، حتى إذا وصل وج�ده ال�سراب، 

  .كد لھ الخلود في النارفتحطمت كل آمالھ، وتأ

  

 خال�دون یتلق�ون ص�نوف الع�ذاب؛ فق�د ق�ال ومن صدق وعید هللا أنھم في جھ�نم

 O�  ~  }   |{  z  y  x  w  v  uN : تع��الى ف��ي اآلی��ات ال��سابقة

  .٤١: األعراف

   

ً م�شھدا م�ن داخ�ل جھ�نم، یع�این ب�ھ الح�س - -في ھذه اآلی�ة ینق�ل لن�ا الم�ولى 

ذیب واالستكبار، فالنار تحیط بھم من كل جانب؛ فق�د أص�بحت بشاعة الجزاء، جزاء التك

ًفراشا، وغطاء، فال مالذ وال مفر ً.  

الف���راش، وس���مى ب���ذلك ألن اإلن���سان یھیئ���ھ للراح���ة، وال���سكون بع���د : فالمھ���اد 

  .ُ، وقد یخص بھ الطفل)٢(التعب

  

ب�ت للخی�ال ص�ورة انغم�اس الك�افرین ف�ي قع�ر الن�ار،  فھي استعارة تمثیلی�ة؛  قرَّ

حال الظالمین في إحاطة النار بھم من كل جانب ال یستطیعون الفرار، حال الطفل الذى ف

ًوضع في فراشھ ذي الجوانب العالیة فأحكم�ت حركت�ھ ف�ال یق�ع یمین�ا أو ش�ماال، ووض�ع  ً ُ

  .علیھ الغطاء فال یستطیع إزاحتھ، وجمعھما في الخیال المكوث وعدم القدرة على الفرار

ما یغشاھم : لالحتراس فغواش" من فوقھم غواش " ـ  ب– سبحانھ –ولذا أتى 

  .فیغطیھم من أنواع العذاب

                                                 

عبــد الجلیــل عبــده شــلبي، .  ، ت٣٣٧/ ٢ٕ یراجــع معــانى القــرآن واعرابــه، أبــو إســحاق الزجــاج ،– )١(

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ بیروت ،–، عالم الكتب ١ط

  )  . مهد (  ، وتاج العروس مادة ٢/٣١٨ تهذیب اللغة – )٢(
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 ،أن األمر مقتصر على الفراش" لھم من جھنم مھاد : " فقد یتوھم السامع لقولھ

لیؤكد انغماس " غواش  من فوقھم"  من فوقھم یخفف نار المھاد، فأتى بـ اًوأن لھم مالذ

  . مالذ لھم النار، وأنھ اليھؤالء الظالمین ف

م�أخوذة : (؛ ألنھا كما قال العلماء"ھنم ج" وقد اختار تعالى من بین أسماء النار 

 وسمیت بذلك لغل�ظ أمرھ�ا ف�ي ،من الجھومة وھى الشيء المخوف العابس الكریھ الوجھ

  .؛ وبذلك یكون الوعید والتخویف أشد)١()العذاب 

ذین امتھدوا فرش الحریر  وھذه االستعارة للتھكم والسخریة من ھؤالء الكفار ال

ف��ي ال��دنیا واقتن��وا أفخ��م األغطی��ة، وس��خروا م��ن أص��حاب اإلیم��ان، فك��ان الج��زاء مھ��اد 

 O   \  [        Z  Y   ̂ ] N : وأغشیة النار في اآلخرة، وصدق هللا إذ یقول 

  .٤٩: الدخان

  

، ألن المھ���اد یك��ون تح���ت "غ��واش " و" مھ���اد " وھ��ذا م���ا أك��ده الطب���اق ب��ین 

  . والغطاء فوقھ، فالنار محیطة بھذه الطائفة، فال أمل لھم في الفراراإلنسان،

ثم ھذه الح�ال ثابت�ة لھ�م ودائم�ة معھ�م، ھ�ذا م�ا تحكی�ھ لن�ا دالل�ة التعبی�ر بالجمل�ة 

  .االسمیة

  

 ف�ي اآلی�ات - - النفسي الذي نراه ف�ي ق�ول الم�ولى ومن جملة العذاب العذاب

: األع���راف)  Ö  Õ  Ô  Û                 Ú  Ù  Ø  ×: (ًال���سابقة منادی���ا الم���ؤمنین

٤٣.  

ًالتي تعطى إحساسا أنھا دون مقاب�ل، مث�ل م�ال " أورثتموھا " حیث نرى  لفظة   

األب ال�ذى ی�ؤول إل�ى بنی�ھ ف�ي ص�ورة اإلرث، فتك�ون ھن�ا اس�تعارة ت�صریحیة، ت��صور 

  .عظم شأن تلك الجنان التي ال یستحقھا إنسان بعملھ

  .نة من الرحمن على عباده ھذا أمرِإذن فنعیم ھذه الجنان م

                                                 

دراسـة فـي أسـرار " غـافر، فـصلت " آل حـم  ،١٩٥٩/ ١ ینظر تفسیر الشعراوي ، الفخر الرازي – )١(

  . .م٢٠٠٩ –ه ١٤٢٠ القاهرة، –، مكتبة وهبة ١، ط١٧٩محمد أبو موسى ،. البیان، د
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إن هللا قد أح�صى خلق�ھ : قال فضیلة الشیخ محمد متولى الشعراويواآلخر كما   

ًجمیعا وأعد لكل موضعا في الجنة، وموضعا في النار، فإذا كان العبد عاصیا دخل النار  ً ً ً

?   -  O- وق�د ق�ال الم�ولى )١(وترك الجنة، ویرثھا العبد المؤمن الذى  دخل الجن�ة،

  C  B  A  @N٤٦:  الرحمن.  

ًوأرى أن ھذا التفسیر ھو المناسب ھنا؛ ألن فیھ مزیدا من السخریة واالس�تھزاء   

أرأی�ت الجن�ة الت�ي دخلھ�ا م�ن آم�ن؟، :  یقول ل�ھ - -بمن كذب واستكبر، فكأن المولى 

ًانظر قد زود بجنة أخرى كانت معدة لك، وذلك لقاء إیمانھ وعمل�ھ ال�صالح، فھ�ذا  اإلرث ُ

 ع��ن الم��ؤمن - -للجن�ة م��ضاعفة للع��ذاب الب��دني بالع��ذاب النف��سي، فق��د أبع��ده الم��ولى  

: ، وزود ب��ھ الم��ستكبر ح��ین ق��ال ﴾ ونزعن��ا م��ا ف��ي ص��دورھم م��ن غ��ل ﴿: ح��ین ق��ال 

  .﴾أورثتموھا ﴿

 ك��ل تل��ك األم��ور م��ا ھ��ي إال ص��ورة لب��شاعة الج��زاء ال��ذي اس��تحقھ الكف��ار لق��اء 

  .اب اإلیمانتكذیبھم وسخریتھم من أرب

وتلك ھي حرك�ة المعن�ى الت�ي ب�دأت ف�ي اآلی�ات ال�سابقة، وھی�أت النف�وس لتلق�ي 

  .النداء

 

 فھل وجدتم ما وعد : عود لنداء أصحاب الجنة في قول المولى عز وجل  

 المفعول مع وعد األولى، ولم یذكره في الثانیة؛ -  -فقد ذكر المولى   ًربكم حقا

 نعیم وعذاب، فالكافرون منكرون كل ھذا، فكان حذف لیشمل جمیع أحداث اآلخرة من

  .ًالمفعول مناسبا ھنا، أما لو ذكر لدل على ما ھم فیھ من عذاب فقط

  

 ولقائل أن .ً حذف ذلك تخفیفا لداللة وعدنا علیھ:(یقول جار هللا الزمخشري   

 أطلق لیتناول كل ما وعد هللا من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر: یقول 

                                                 

  .أحمد عمر هاشم، أخبار الیوم . د . مراجعة أ  ،٤١٤٧/ ٧ ینظر تفسیر الشعراوي – )١(
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نعیم  أحوال القیامة؛ ألنھم كانوا مكذبین بذلك أجمع، وألن الموعود كلھ مما ساءھم وما

  .)١()ّأھل الجنة إال عذاب لھم فأطلق لذلك

، حی�ث س�جل أص�حاب )٢(وفى ذلك إسجال علیھم " قالوا نعم : " و تأتى اإلجابة  

والن�ار الت�ي الجنة على أصحاب النار تلك الحقیقة وھى وج�ود البع�ث والح�ساب والجن�ة 

  .یعذب فیھا العاصي، تلك الحقیقة التي طالما أنكرھا المكذبون

 مثل ھذا اللون من التسجیل إث�ارة لوج�دان المت�شككین والمنك�رین وإث�ارة يوف( 

 أنف��سھم، ح��ین ی��سمعون اعت��راف م��ن عل��ى ش��اكلتھم، وی��دفعھم الخ��وف إل��ى يالخ��وف ف��

  .)٣()التأمل، عساھم یھتدون

  

ر القرآني على استخراج خفایا النفوس وما تكنھ في كما أنھا قدرة للحوا

  .)٤(، بما یفحم الخصم ویبھتھ...بواطنھا

  

، وسبب "ًنعم وجدنا ما وعد ربنا حقا :" وجملة مقول القول محذوفة، والتقدیر 

الحذف االحتراز عن العبث بناء على الظاھر،  كما أنھ وافق الحال النفسیة ألصحاب 

ھم؛ ألن السؤال صادر من أصحاب الجنان الذین استخف بھم النار؛ فالمقام إذالل ل

ًالكفار كثیرا وأنكروا علیھم اتبعاھم الرسل، وحاولوا جاھدین صدھم؛ لذا عندما أتت 

إجابة ھؤالء الظالمین عن السؤال انقطع نفسھم فلم یستطیعوا إكمال اإلجابة، لمعاینتھم 

  .إلیمانالنار التي یعذبون فیھا، ونعیم الجنان ألصحاب ا

                                                 

 –عبد الرازق المهدي، دار إحیاء التراث، بیـروت . ، ت٢/١٠٢الكشاف ، جار اهللا الزمخشري، – )١(

  .لبنان 

 :هو اإلتیان بألفاظ یسجل على المخاطب وقوع ما خوطب به نحو:  اإلسجال في علم الجدل - )٢(

َربنــا وآتنــا مــا وعــدتنا  ْ َ َ َ
ِ َّ َعلــى رســلكَ ِ

ُ ُ َ و ،ُْربنــا وَأدخلهــم جنــات عــدن التــي وعــدتهم ْ ُ ََ ْ ْ َْ َ ََ َ
َِّ ِ ٍِ َّ ْ َّ ؛ فــإن فــي ذلــك 

ـــان واإلدخـــال حیـــث وصـــفا بالوعـــد مـــن اهللا الـــذى ال یخلـــف وعـــده  ینظـــر تحریـــر . إســـجاال باإلتی

  .٥٧٤التحبیر 

  .٢٨٢من بالغة القرآن،  - )٣(

  .١٧٠ مظاهر اإلعجاز في الحوار القرآني ، – )٤(
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   8  7 : حیث یقول ج�ل ش�أنھ ،ثم تأتى فاصلة اآلیة متناسبة مع ھذا النداء

  >  =  <  ;   :  9 واألذان ھ��و الن��داء، أي فین��ادى من��اد م��ن المالئك��ة ی��سمعھ ،

  ".فأذن" الفریقان، وھذا النداء مسبب عن الحوار السابق ودل على ھذا الفاء في 

"  أذن" ف��ي اس��تعمال الفع��ل الماض��ي والخ��روج عل��ى خ��الف مقت��ضى الظ��اھر 

؛ فأح��داث الح��وار ل��م ت��تم وإنم��ا س��تكون ف��ي الم��ستقبل، " س��یؤذن " للح��دث الم��ستقبلي 

  .وإلباسھا ثوب المضي والحكایة للتأكید على تحقق وقوعھا، وأنھا أمر ال مراء فیھ

  

 الطرد من رحم�ة"وھى :  بم أذن المؤذن؟، أتت الجملة التالیة مجیبة بأن اللعنة 

ُعل��ى الظ��المین والم��راد بھ��م ھن��ا الك��افرین، ل��ذا ف��صل ب��ین الجملت��ین ل��شبھ كم��ال "هللا 

 ثاب�ت اإلبعاد م�ن رحم�ة هللاسمیة الجملة، فاو" أن " بـ ة ً مؤكدت الجملةكما أتاالتصال، 

  .لن یتغیر

  

 فھ��م ف��ي قع��ر الن��ار ، وف��ي ھ��ذه الفاص��لة مزی��د م��ن التح��سیر والتبكی��ت للمك��ذبین

ُ ما أعد لھم من الجنان وحرموا منھا وزود بھا المؤمن�ون، وإذالل أھ�ل خالدون، وعاینوا

الجنة لھم بالنداء واإلسجال علیھم، ثم حكم هللا بالطرد من رحمتھ وفي كل ھذا مزی�د م�ن 

  .األلم النفسي الذى یضاعف العذاب البدني في جھنم

  

، الت�ي )١ (فھذه اإلثارة واالستفزاز وال�تھكم ال�الذع م�ن می�زات الح�وار القرآن�ى

  .تستنھض الھمم وتستثیر العزائم لتبتعد عن ھذه الطریق

  

                                                 

ــــي الحــــوار القرآنــــي ، أحمــــد ســــلیمان البــــشایرة ، – )١( ــــة األردنیــــة فــــي ٥ مظــــاهر اإلعجــــاز ف ، المجل

 .م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ٣الدراسات اإلسالمیة، المجلد الثاني ، العدد
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  : تفصيل أحوال الظاملني

ُوتأتي اآلیة التالیة مفسرة من ھم الظالمون الذین حكم علیھم ب�الطرد م�ن رحم�ة 

  :هللا؟؛ یقول جل شأنھ

       I  H  G  F    E  D      C  B  A  @      ؛ لذا فھذه اآلیة مفصولة عن 

  .سابقتھا لشبھ كمال االتصال

لبی��ان ال��صفات الت��ي ت��وافرت ف��یھم فحك��م عل��یھم " ال��ذین " واالس��م الموص��ول 

  .- -بالظلم فالطرد من رحمة هللا 

 الناس عن اتباع سبیل هللا وشرعھ وما ج�اء ب�ھ األنبی�اء، وھذه الصفات ھي صد

  .)١( ویبغون أن تكون السبیل معوجة غیر مستقیمة، حتى ال یتبعھا أحد

ال�ذى  یستح�ضر ح�الھم الماض�یة " ی�صدون، ویبغونھ�ا " والفعل المضارع ف�ي 

في الدنیا، وما فعلوه فیھا من كفر وتكذیب، وإغ�واء لغی�رھم، فھ�م ل�م یكتف�وا ب�الكفر، فق�د 

اتجھوا إلى تشویھ القرآن ورمیھ بما لیس فیھ، كقولھم إنھ لسحر ی�ؤثر، فأض�لوا غی�رھم، 

خلود في قعر الن�ار، ولك�ن الط�رد م�ن رحم�ة هللا، كم�ا أض�لوا لذا كان عقابھم لیس فقط ال

  .الناس وأبعدوھم عن سبیل هللا

  

وللفعل المضارع مزیة التجدد واالستمرار، وھذا م�ا ن�راه م�ن تج�دد تل�ك الح�ال 

في عصرنا الحاضر، فكم من وسائل إعالنیة ومحطات ف�ضائیة ھمھ�ا األول ھ�و ت�شویھ 

جبات أو ال�شیوخ، أو م�ن یرت�اد الم�ساجد، حت�ى م�ن صورة أھل اإلیمان، سواء من المح

یعت��اد إلق��اء تحی��ة اإلس��الم، ف��ال ن��رى ھ��ؤالء إال ف��ي ص��ورة إرھ��ابیین یحمل��ون ال��سالح 

ویروع��ون األمن��اء، ویھتك��ون األع��راض تح��ت اس��م ال��دین، ھ��ذا م��ا تقدم��ھ تل��ك القن��وات 

رى النف�ور م�ن للقاعدة العریضة من ال�شعب، ال�ذى ال یع�رف ع�ن دین�ھ إال القلی�ل، ل�ذا ن�

ُاإلیم��ان وأھل��ھ، وال��سخریة الم��رة، وھ��م ال ی��درون أنھ��م أبع��دوا ع��ن الطری��ق الم��ستقیمة، 

                                                 

.  ، ت٤١٧/ ٣( تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، - )١(

 م، وكتـاب الكـشف ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠، دار طیبة للنـشر والتوزیـع، ٢، طسامي بن محمد سالمة

اإلمـام أبـي .  ، ت٢٣٥/ ٤والبیان، أبو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم الثعلبـي النیـسابوري، 

  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ لبنان، – بیروت -، دار إحیاء التراث العربي ١محمد بن عاشور، ط
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ی�صلون لغی�ر هللا ویعظم�ون م�ا ل�م ( : ق�ال اب�ن عب�اس وسلكوا ما أعوج منھ�ا، فھ�م كم�ا 

    .)١( )هللا یعظمھ

ُفآه لو علم ھؤالء المضلون ما ینتظرھم من م�صیر عن�د رب الع�المین، فھ�م ف�ي  ٍ

  .عر جھنم خالدون، ومن رحمة الرحمن مبعدونق

  

" سبیل " ، إذن فكلمة )٢(ھدى هللا الذي دعا إلیھ ": بسبیل هللا " والمراد 

استعارة تصریحیة، فاتباع دین هللا وھدیة أمور معنویة أخرجتھا االستعارة في صورة 

وصل محسوسة متمثلة في سبیل مستقیم معتدل لیس بھ اعوجاج وال عقبات، فھو الم

  . للغایة بسالم

    

وتلك میزة أخرى للحوار القرآني وھو التصویر الفني لألمور العقلیة ونقلھا 

  .محسوسة مرئیة

  

السبیل أغلب وقوعا في الخی�ر، (  الطریق؛ ألن" دون " سبیل " ولذا أتت لفظة 

، )٣()وال یك��اد اس��م الطری��ق ی��راد ب��ھ الخی��ر إال مقترن��ا بوص��ف أو إض��افة تخل��صھ ل��ذلك

لوم أن دین هللا ھو الخیر ومن یتبع�ھ ی�سلك طری�ق الخی�ر، وھ�ذا أھ�م م�ا یمی�ز ألف�اظ ومع

القرآن الكریم عن غیرھا من األلفاظ التي یستعملھا البشر، فكل لفظ للق�رآن مناس�ب أش�د 

  .المناسبة للمعنى الذي أرید منھ

 ا ویستعملونھا وغیرھا أحق ب�ذلك منھ�اًوقد یستخف الناس ألفاظ: (یقول الجاحظ

 أو موض�ع العق�اب يإال ف� " الج�وع "ن آ الق�ري هللا تبارك وتعالى لم ی�ذكر ف�أنأال ترى 

  . موضع الفقر المدقع والعجز الظاھريف

                                                 

 ، دار الكتـب العلمیـة ٣٧٧/ ١شمس الـدین، ، بن أحمد الشربیني تفسیر السراج المنیر ، محمد - )١(

 .ـ بیروت 

 " .سبل "  اللسان مادة – )٢(

 .٣١٣ الفروق اللغویة -)٣(
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 ح����ال الق����درة ي ف����"الج����وع"  وی����ذكرون  ،"ال����سغب" ون روالن����اس ال ی����ذك 

 األس�ماع، وإذا ل�م یق�ل األب�صار ذك�ر إذان�ھ أ علی�ھ ن�زل ىولفظ القرآن الذ،  ...والسالمة

وال ال��سمع  ، أرض��یناألرض ت��راه ال یجم��ع أالرض��ین ذك��ر س��بع س��موات ل��م یق��ل األ

  .أسماعا

 م�ا ھ�و أح�ق بال�ذكر األلف�اظوالجاري على أفواه العامة غیر ذلك ال یتفقدون من 

  .)١( )وأولى باالستعمال

  

، فم��ا ال��سبب وراء ھ��ذا "یبغونھ��ا " ، و"ی��صدون " ون��رى ال��واو العاطف��ة ب��ین   

  لتوسط بین الكمالین؟ أم ھناك مزیة أخرى ؟العطف ؟، أھو ل

ًبع��د الت��دبر ف��ي الجملت��ین، ن��رى أن ف��ي ال��صد ع��ن س��بیل هللا نق��ال إل��ى الطری��ق 

ًالمعوج��ة، وإال فكی��ف یت��رك اإلن��سان س��بیال م��ستقیمة معتدل��ة إال إذا ت��م إغ��واؤه بطری��ق 

  .أخرى ال یظھر عوجھا حتى یسلكھا اإلنسان ویتمادى فیھا

  

ی�صدون ع�ن س�بیل " بمنزلة التأكی�د المعن�وي ل�ـ " ًونھا عوجا یبغ"  إذن فجملة 

 ف��ضل الوص��ل وأت��ى -  -؛ فبینھم��ا كم��ال ات��صال، فالمق��ام للف��صل، لك��ن الم��ولى "هللا 

  بالواو لما تحملھ من معنى المغایرة، فكأن الصد مختلف عن اإلغواء بالطریق المعوجة؛

الذین وصلوا لدرج�ة الظل�م ألنف�سھم ، الحال التي علیھا المكذبونھذه وفى ذلك تنفیر من 

فق��د تج��اوزوا ك��ل الح��دود وبلغ��وا أعل��ى درج��ات التك��ذیب حینم��ا ص��دوا ع��ن س��بیل هللا، 

    .ُفحق التنفیر منھموإغوائھم لغیرھم  اتباع آیات خالقھم، عنباالستكبار 

  

   : یقول الشیخ محمد أبو موسى  

 الذى ال یبرحھا ینعكس على ھذه ووجھ الواو في ذلك ھو أن ما فیھا من معنى التغایر( 

الجمل فیوھم أنھا معان متمایزة ومختلفة، ووراء ذلك أسرار لطیفة یحلو معھا مذاق 

  .)٢ ()الكالم 

                                                 

 . م ١٩٦٨ بیروت، –، صعب ١فوزى العطوى،ط. ، ت٢٦ البیان والتبیین، الجاحظ، – )١(

  .م  ٢٠٠٤هـــ ـــــ ١٤٢٥بة، ، مكتبة وه٣ ، ط٣٠٤محمد أبو موسى، . د. دالالت التراكیب، أ– )٢(
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؛  ف��سبیل هللا ھ��ي الطری��ق "ًعوج��ا " و " س��بیل هللا " وف��ى إیھ��ام الت��ضاد ب��ین 

الترغی��ب ف��ي الم��ستقیمة، الم��ضادة للع��وج ال��ذین یریدون��ھ،  وس��بیل هللا فیھ��ا مزی��د م��ن 

اإلیمان، فھذه ھي الطریق الوحیدة الموصلة للجنة، وغیرھ�ا فھ�و المع�وج ال�ذى ال نھای�ة 

  .لھ إال النار

:  ثم أتت فاصلة اآلیة مؤكدة ما ھم علیھ من كفر وص�د لغی�رھم، ف�ي قول�ھ تع�الى

       I  H  Gً؛  فالمقام أیضا للفصل ولكن أتت الواو التي توحي بالتغایر، للتنفیر 

  .من ھذه الحال

ف�ي موض�ع الم�ضمر، " ھ�م "  فق�د أت�ى ب�المظھر وال نزال مع مخالفة الظاھر؛ 

  أت�ى بال�ضمیر - -، ولك�ن الم�ولى "وباآلخرة ك�افرون " فمقتضى الظاھر یكفى فیھ  

 عل��ى كف��رھم ب��الیوم اآلخ��ر وم��ن ث��م )١(المنف��صل وھ��و ف��ي ق��وة االس��م الظ��اھر، للتأكی��د

  . والخلود في الناراستحقاقھم اللعنة من هللا،

ً والجملة االسمیة تعكس ثبوت ودوام تلك الحال فیھم، فلن تتغیر أبدا، فقد تعاموا 

عن آیات هللا في الكون وفي أنفسھم، فختم هللا على قلوبھم، فالكفر باآلخرة وم�ا فیھ�ا ھ�و 

  .مصیرھم

   : في  التعبیر باالسم یقول اإلمام عبد القاھر

َویقت��ضي االس��م ثب��وت ( ُ ُْ ٌال��صفة وح��صولھا م��ن غی��ر أن یك��ون ھن��اك مزاول��ة َ ُ َ ِ ُ ِ

ًوتزجیة فعل، ومعنى یحدث شیئا فشیئا ً ُ ْ َ ً ٍ ُ ْ َ( )٢(.  

  

 عل����ى الدالل����ة تفی����د( الت����ي " فاع����ل " ب����صیغة " ك����افرون " وج����اء الخب����ر 

  .، فھم لم یكتفوا بكفرھم وإنما صدوا غیرھم فاشتركوا معھم في الكفر)٣()المشاركة

  

                                                 

 .ه ١٤١١ ، دار الفكر، ١ ، ط٦٩ ینظر مختصر المعاني ، سعد الدین التفتازاني ، – )١(

 .١٧٥محمود محمد شاكر  ،  . دالئل اإلعجاز ، االمام عبد القاهر الجرجاني،  ت  - )٢(

 .ه١٣٩٨، دار المعارف، ١٥، ط٧٥٥/ ٤  النحو الوافي ، عباس حسن ، - )٣(
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،  لمراع���اة "الك���افرون "عل���ى  الخب���ر " ب���اآلخرة "  ور وق���دم الج���ار والمج���ر    

، وب�ذلك ی�أتي "الك�افرون " ، وھذه اآلی�ة      "الظالمین" الفاصلة، ففاصلة اآلیة السابقة 

نغ�م ال��سجع ال��ذى ی��ضاعف ت�أثیر النف��وس بھ��ذه الح��ال، فیك�ون االرت��داع واالبتع��اد عنھ��ا 

  .أسرع
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  املبحث الثاني

 آيات أصحاب األعراف ة يفغبالال

  وندائهم
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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 .٤٩ – ٤٦: األعراف

  

ًفي ھذه اآلیات ینقل لنا المولى مشھدا لفریق ثال�ث م�ن الب�شر، وھ�م م�ن اس�توت    

م وسیئاتھم،  فلم یدخلوا الجن�ة أو الن�ار، وإنم�ا وقف�وا عل�ى األع�راف وھ�ى أعل�ى حسناتھ

السور ال�ذى ی�ضرب ب�ین الجن�ة والن�ار، ینظ�رون إل�ى ح�ال الف�ریقین، فیب�ین لن�ا الم�ولى 

  .)١(حالھم عند رؤیتھم لكال الفریقین

وھذا حسن تقسیم؛ فقد ذكر المولى جمیع صنوف البشر؛ فمن ثقلت موازینھ ف�ي   

نة، ومن خفت في النار، ومن استوت على األعراف؛ یرجون رحم�ة ال�رحمن، حت�ى الج

  .یصیرون في الجنان بفضل الرحمن

التقسیم الصحیح أن  : (وعن صحیح التقسیم یقول العالمة أبو ھالل العسكري  

 جنس   منھا   وال یخرج  أنواعھ التقسیم جمیع تحتوي على  مستویة  تقسم الكالم قسمة

  . )٢()من أجناسھ

  

  .تستھل اآلیات بالواو لعطف ھذه القصة على القصة السابقة  

                                                 

 -، جامعــة أم القــرى ١محمــد علــي الــصابوني، ط. ، ت٣٩/ ٢ ینظــر معــاني القــرآن للنحــاس، – )١(

  .ه١٤٠٩مكة المكرمة، 

، ١أحمـد محمـد شـاكر، ط. ، ت٤٨٥ / ١٢ جامع البیان في تأویل القرآن،  محمد بن جریـر الطبـري، 

  .٢٣٥/ ٤ م، الكشف والبیان ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 

علي محمـد البجـاوي ومحمـد .، ت٣٤١عتین الكتابة والشعر ، أبو هالل العسكري،  كتاب الصنا– )٢(

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ بیروت، –أبو الفضل إبراهیم،  المكتبة العصریة 
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عل�ى " عل�ى األع�راف "و" بینھم�ا" فالقصر بطری�ق التق�دیم؛ حی�ث ق�دم الم�سند   

إن الحجاب الذى سنقدم م�شھده ھ�و ال�ذى ب�ین : ، لیقول"رجال  " ،"حجاب" المسند إلیھ 

ً مخصوص أیضا بالرجال أصحاب الجنة وأصحاب النار خاصة دون غیره، وھذا مشھد

الذین على األعراف دون غیرھم، ونرى اإلیجاز فقد أغنت جملة القصر عن ھذا الك�الم 

  .الطویل

  

نكرة للنوعیة، أي إنھ نوع مخصوص من الحج�ب ال " حجاب، ورجال " وأتى   

تعرفونھا، وكیف ال ؟ وھو الفاصل بین الجنة التي في السماء، والنار الت�ي ف�ي األرض، 

  .ھم نوع معین من البشر قد استوت حسناتھم وسیئاتھمكما أن

ف��ي .." .عل��ى األع��راف رج��ال" وجمل��ة " وبینھم��ا حج��اب" وق��د اتفق��ت جمل��ة   

 ،ًالخبریة لفظا ومعنى، وتوافرت المناسبة فاألولى تتحدث عن الصور ب�ین الجن�ة والن�ار

لكم�الین فأت�ت والثانیة تتحدث عن الذین في أعلى الصور؛ فتكاملت أسباب التوسط ب�ین ا

  .الواو

  

  الفع��ل الم��ضارع ال��ذى یجعلن��ا نستح��ضر   TS        R  Q: وف��ي جمل��ة   

الحدث، وكأنن�ا ننظ�ر معھ�م عل�ى الف�ریقین، ونتع�رف عل�ى ك�ل فری�ق بعالمت�ھ الممی�زة، 

  .فأصحاب الجنة بیض الوجوه، وأصحاب النار سود الوجوه زرق العیون

    

فمعل��وم أن "ك��ال الف��ریقین " أي " ًالك��" واإلیج��از بح��ذف الم��ضاف إلی��ھ ف��ي   

  .الحدیث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار، وذلك من النداء في اآلیات السابقة
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  رجاء وطمع يف جنة الرمحن

  

عند رؤیة أصحاب األعراف للجنة ومن فیھ�ا یم�أل نفوس�ھم الرج�اء ف�ي أن یم�ن   

  . نعلیھم الرحمن بالجنان؛ ویلقون تحیة اإلسالم على أصحاب الجنا

وھ���ذا م���ن تم���ام النع���یم أن أص���حاب الجن���ة ال ی���سمعون إال ال���سالم، فأص���حاب   

  : - -األعراف یلقون علیھم السالم؛ فیقول

_  ^  ]   \   [Z  Y  X  W  V  U  

     

 والن�داء ،"ون�ادوا : "    انتقل للفعل الماضي الذى یؤك�د وق�وع الح�دث ف�ي قول�ھ  

  . حاب الجنة بإرادة واختیار منھمبدوره یدل أن نظر أصحاب األعراف إلى أص

  

، وذل�ك للتف�اؤل بتحق�ق ال�سالم )١(وجملة السالم جملة دعائیة ف�ي ص�ورة خبری�ة  

لھم، وھو في الجنة محقق بالفعل، وجاءت الجملة اسمیة للداللة على ثبوت ودوام السالم 

واألمن ألص�حاب الجن�ة، وھ�ذا فی�ھ مزی�د م�ن الترغی�ب ف�ي العم�ل ال�صالح ال�ذي یجع�ل 

  .احبھ من أصحاب الجنان؛ حیث األمن والسالمص

  

ھذه میزة أخرى للحوار القرآني فھو ذو قدرة باھرة على مخاطبة النفس من و

مداخلھا التأثیریة كافة، والدخول إلیھا م�ن جھ�ة غرائزھ�ا كاف�ة، ومطالبھ�ا ال�ضروریة 

  )٢(. العاجلة واآلجلة، دخول الخبیر  ببواطنھا العلیم بخفایاھا

  

وینقطع الكالم؛ ألن الكالم التالي ل�یس م�ن ك�الم أص�حاب األع�راف، وإنم�ا م�ن   

ك��الم غی��رھم م��ن المالئك��ة؛ فأص��حاب األع��راف ل��م ی��دخلوا الجن��ة بع��د م��ع طمعھ��م ف��ي 

  . والكالم السابق   ]   \ : الدخول، فھنا كمال انقطاع بین   قولھ 

  

                                                 

  .دار اإلرشاد اإلسالمي بیروت ،٣٣٩/ ٢ ینظر مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص، – )١(

  .١٥٨ مظاهر اإلعجاز في الحوار القرآني، – )٢(
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، لیؤك��د أن )١(فعل��ي فق��دم الم��سند إلی��ھ عل��ى الخب��ر ال : _  ^  وق��ال   

أصحاب األعراف طامعون في دخول الجنة، وھذا طمع یقین بأن هللا الرحیم ل�ن یخ�ذلھم 

  .لم یطمعھم إال لكرامة یریدھا بھم: قال الحسن ( وسیدخلھم الجنة، 

قوم�وا :  فق�ال؛ بینما ھم كذلك إذ طلع علیھم رب�ك: وروى الحاكم عن حذیفة قال

  .)٢( )ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم

والفع���ل الم���ضارع ھن���ا؛ ألن الم���شھد ال ی���زال م���ن أعل���ى ال���سور، فأص���حاب   

  . ًاألعراف لم یؤمر بھم إلى جنة وال إلى نار؛ فال یزال طمعھم في دخول الجنة مستمرا

واآلیة بھا تنویع في األسلوب من خ�الل االلتف�ات م�ن الغیب�ة للخط�اب ث�م للغیب�ة   

  . جدانھ فتؤثر فیھ اآلیة أفضل تأثیرمرة أخرى لجذب انتباه القارئ، وإثارة و

  

   صرف إىل النار واستعاذة منها 

  

ح��ال أص��حاب األع��راف عن��د رؤی��ة أص��حاب الجن��ة، فم��ا ھ��ي ح��الھم عن��د  رأین��ا  

   : رؤیة النار وأصحابھا ؟، یقول 

   r    q  p  o  n     m  l  k  j  i  h       g   f   e  d  c  b
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والیزال المولى یقدم لنا مشھد أصحاب األعراف، لذا أتت الواو عاطفة باقي القصة 

  . على أولھا

المبنى للمفعول؛ الذى ینقل لنا الرؤیة المنبعثة ع�ن ع�دم " ُصرفت " نرى الفعل 

یدون النظر إلى النار ومن فیھا، ولكن المولى یصرف اإلرادة، فأصحاب األعراف ال یر

                                                 

   .٥٦ مختصر المعاني، – )١(

  .٣٧٨/ ١تفسیر السراج المنیر، - )٢(
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ًوجوھھم، لرؤیة النار ومن یع�ذب فیھ�ا، ل�ذا أت�ى ال�صرف مقی�دا ب�ـ  فنظ�رھم إل�ى " إذا " ُ

  .)١(ًأصحاب النار واقع قطعا 

وفى جعل الصرف لألبصار بطریق بناء الفعل للمفع�ول، رس�م ص�ورة لح�الھم، 

رغب�تھم ع��دم التوج��ھ إلیھ��ا، فنظ��روا ب��أطراف فح�ین ص��رفھم هللا للنظ��ر ف��ي الن��ار كان��ت 

  .أعینھم دون توجھ كامل لھا، كراھة أن یصیبھم شيء من عذابھا

  

في القرآن تظھر ف�ي تركی�ب ممت�ع ( وتلك میزة اختیار األلفاظ في القرآن؛ فھي   

 ولھذا ترتفع إلى أن�واع أس�مى م�ن الدالل�ة اللغوی�ة أو البیانی�ة الت�ي ھ�ي طبیع�ة ،فترف بھ

فتخرج من لغة االستعمال إلى لغة الفھم وتك�ون بتركیبھ�ا المعج�ز طبق�ة عقلی�ة ف�ي  ،فیھا

   .)٢()اللغة 

، فھذه الجملة   n     m  l  k  j  i  h: وعندئذ یدعون رب العزة بقولھم 

في منزلة جواب لسؤال نشأ عن الجملة السابقة، فماذا فعل أصحاب األعراف عند رؤی�ة 

  .نا لشبھ كمال االتصال فالفصل ھ،أصحاب النار ؟

، "ال تجعلنا مع الق�وم الظ�المین" كان منھم ھذا الدعاء الذى أتى في جملة النھى 

ال��ذي عك��س م��ا تنط��وي علی��ھ نف��وس أص��حاب األع��راف عن��د رؤی��ة الن��ار؛ فق��د أص��ابھم 

رعب وھلع جعل تفكیرھم یتوقف، وصدر دعاؤھم م�ن قل�وبھم دون تعق�ل ف�أتى ب�صورة 

ًطفل رأى حریقا شدیدا یقترب منھ، فما كان منھ إال كلمة النھى؛ فحالھم أشبھ ب    ." ال،ال" ً

  

دون غیرھا؛ فھم كافرون ومجرمون، إال أن اختیار " الظالمین " وفاصلة اآلیة 

ظالمین ھو األنسب، ألن الكفر واإلجرام خاص بھم، أم�ا الظل�م فی�شمل كف�رھم وج�رمھم 

  . رھموصدھم غیرھم، فھم ظالمون ألنفسھم وظالمون لغی

  

                                                 

،دار الكتــــب ١عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، ط. د. ، ت٣١٧ ینظــــر المطــــول، ســــعد الــــین التفتــــازاني، – )١(

 .م ٢٠٠١ -ه١٤٢٢ لبنان، – بیروت –العلمیة 

  .٢١٩ إعجاز القرآن والبالغة النبویة – )٢(
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  نداء ألعالم الكفر واالستكبار 

  

ًویرى أصحاب األعراف في النار رجاال شھروا بسطوتھم وق�سوتھم وس�لطانھم 

؛ فین�ادونھم، "الولید بن المغیرة، وأب�ي جھ�ل، وم�ن م�اثلھم ف�ي ع�صرنا: " في الدنیا مثل

  : یقول تعالى

  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r    q  p

  }لواو للتوسط بین الكمالین؛ فال نزال نعیش مع حال أصحاب ؛  لذا أتت ا

ُاألعراف حین صرفت أنظارھم إلى النار ورأوا من فیھا، وھذا النداء تقریع وتوبیخ 

  .لھؤالء الرجال

" موضع المضمر، فاألصل " أصحاب األعراف " وقد أتى االسم الظاھر

 إال أن اآلیة ذكرت أصحاب فقد تقدم الحدیث عنھم في اآلیة السابقة؛" ونادوا رجاال

  .ھنا ألمن اللبس" أصحاب األعراف"النار؛ فكان االسم الظاھر 

نك��رة لیفی��د النوعی��ة أي رج��ال معین��ون ومعلم��ون ل��دى " رج��ال " وق��د أت��ى  ب��ـ 

أصحاب األعراف؛ رجال شھروا بسطوتھم وقھ�رھم وس�خریتھم م�ن أص�حاب اإلیم�ان، 

عرف��ة كان�ت ف�ي ال�دنیا وال ت�زال م��ستمرة، فع�ل م�ضارع ألن الم) یعرف�ونھم ( ول�ذا أت�ى 

  .ًولكى نشاركھم في الحدث وكأننا ننظر الیھم ونعرفھم أیضا

z  y  x  w  v   }  |  : (وی��أتي ش��بھ كم��ال االت��صال ف��ي قول��ھ تع��الى

؛ ألنھا جملة قول تجیب عن سؤال تولد عن الجملة السابقة، ماذا قال أص�حاب ){

  لنار؟األعراف للرجال الذین عرفوھم في ا

َالمال أو كثرتكم واجتماعكم وما كنتم تستكبرون ( ما أغنى : والمعنى ُ ِ ْ َ َْ ْ ُ ْ ُ َ

، یقولون لرجال )١()تستكثرون، من الكثرة: واستكباركم عن الحق وعلى الناس، وقرئ

النار على سبیل السخریة من حالھم لم تنفعكم أموالكم وال أوالدكم وال جماعاتكم وال 

عراف یذكرونھم بما فعلوه في دنیاھم، حتى استحقوا ھذا استكباركم؛ فأصحاب األ

الجزاء، وفي ذلك تنفیر من ھذه الحال حتى ال یصل إلیھا أحد، وتحذیر لمن ھو على 

  .  شاكلتھم حتى یرتدع
                                                 

  ).١٠٨/ ٢(  الكشاف - )١(
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بصیغة المضارع، رغم انتھاء زمان االستكبار، فقد كان " تستكبرون " وأتت 

ال ھو االستكبار فقد انطوت علیھ نفوسھم، في الدنیا، إال أن طبیعة ھذا الصنف من الرج

! " # $ %         & '  O :فال یزال في قرارتھا، مع ما حل بھم، وقد صدق ربنا إذ یقول

1 0  / . - , + * )(  N٢٨: األنعام.   

  

  توبيخ أهل االستكبار 

  

�  ¡  :  ویزی��د الت��وبیخ والتقری��ع باالس��تفھام التقری��ري ف��ي قول��ھ تع��الى

   ¤   £  ¢¦¥    §، أي انظ��روا ف��ي الجن��ة فھ��ؤالء ال��ذین است��ضعفتم ف��ي ال��دنیا 

وسخرتم من إیمانھم، وأذقتموھم العذاب، وأقسمتم أنھم لن یف�وزوا ف�ي اآلخ�رة، ب�ل إنك�م 

 فب��الغتم مبالغ��ة ش��دیدة تناس��ب )١(أي ی��صیبھم" ال ین��الھم : " تج��اوزتم ك��ل الح��دود فقل��تم

ر لتم�ام المبالغ�ة؛ فالق�سم ش�امل ألي ن�وع بتن�وین التنكی�" ¦" عتوكم وكفركم، وأتت 

من أن�واع الرحم�ة ول�و كان�ت قلیل�ة؛ وك�ل ذل�ك تبكی�ت ألص�حاب الن�ار وم�ضاعفة لألل�م 

  .النفسي

  

وأتى اسم اإلشارة للقریب مع علو منزل�ة أھ�ل الجن�ة، لی�دل عل�ى ح�ب أص�حاب   

األع�راف لھ�م، وق�رب أص�حاب الجن�ة م�ن قل�وب أص�حاب األع�راف، ورج�اء أص��حاب 

  .راف أن یكونوا منھماألع

 ألن أقسمتم تناس�ب المق�ام، ففیھ�ا ،"قلتم " دون غیرھا مثل " أقسمتم " وقد أتى   

مزید من التبكیت ألصحاب النار؛ ألنھم بالقسم قد أكدوا عدم فوز الم�ؤمنین ف�ي اآلخ�رة، 

وبرؤیتھم المؤمنین في الجنان تكذیب لھ�ذا الق�سم وخ�ذالن وبھت�ان لھ�م، وال ش�ك أن ھ�ذا 

  .سم في الدنیا وقد انتھى زمانھ ولن یعود بحال من األحوال؛ لذا أتى بصیغة الماضيالق

والمراد الجنة؛ والعالقة الحالیة؛ فالرحمة تح�ل " رحمة " وأتى المجاز المرسل   

؛ ألن اإلص��ابة تفھ��م أكث��ر م��ع "ین��الھم " ف��ي الجن��ة، وناس��ب لف��ظ الرحم��ة قول��ھ تع��الى  

  الرحمة، والقرینة 
                                                 

 ).نیل (  مادة  اللسان– )١(
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  . ن یكون قسم الكافرین على الرحمة فقط، وإنما القسم على الجنة كلھااالستحالة أ

  

وب��الحوار ال��ذى ت��م ب��ین أص��حاب الن��ار وأص��حاب األع��راف تتج��سد می��زة م��ن   

عرض اآلراء المختلفة التى تمثل أطراف الح�وار ب�أجلى : میزات الحوار القرآني وھى 

  .)١(صورة وأوضح سیاق دون زیادة أو نقصان 

  

  اءقبول الرج  

    

 ع��ن س��ابقھ، °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨ : ویف��صل قول��ھ تع��الى  

 أن - -فھذا الكالم لیس من كالم أصحاب األعراف، وإنما ھ�و من�اد م�ن قب�ل الم�ولى 

  .قد استجاب هللا لكم وأبعدكم عن الظالمین، فادخلوا الجنة

 دخ�ول والجملة إنشائیة، في صورة األمر ال�ذي أت�ى لإلباح�ة؛ فق�د كن�تم ترج�ون   

  .الجنة، وتخافون من دخول النار؛ فقد استجاب هللا لكم، فأباح لكم دخول الجنة

ث�م جع��ل انقط��اع الخ��وف والح��زن دائم��ین وث�ابتین، ح��ین أت��ى بھم��ا ف��ي جملت��ین   

  .اسمیتین، وال ریب فقد استقر بھم الحال في جنة العدنان

" الخب��ر الفعل��ي عل��ى " أن��تم " وأك��د انقط��اع الح��زن وحقق��ھ بتق��دیم الم��سند إلی��ھ   

 كما أن�ھ تخ�صیص ألص�حاب األع�راف بنف�ي الح�زن ع�نھم دون غی�رھم م�ن ،"تحزنون

أھل النار،  فقد أصابھم الحزن حین استوت حسناتھم وسیئاتھم ووقفوا على األع�راف ال 

یدرون ما ھو مصیرھم، لذا كان تأكید نفى الحزن، فتلك الحال التي مررتم بھا لن تك�رر 

  .و حسن النسقفي الجنان، وھذا ھ

فنفي الحزن  مستمر، وال ری�ب فق�د " تحزنون" وھذا ما أكددتھ داللة المضارع   

أصبحوا في الجنان ینعمون بالسالم، وانتزع منھم الرحمن الغل، فال عج�ب ف�ي الق�ضاء 

  .على الحزن

                                                 

   .١٧٢ مظاهر اإلعجاز في الحوار القرآني، – )١(
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أو أخص من�ھ وم�ا والمتأمل یرى أن كل جزء تقدم على آخر فإنھ كالسبب فیھ ( 

 حك��م تق��دمت م��سبباتھ؛ فج��اء التعبی��ر محك��م البن��اء، موص��ول الع��رى، أت��ى بع��ده ع��ام، أو

   .)١( )متالحم الفقرات

وبذلك تكون فاصلة ھذه اآلیة مناسبة لسیاق اآلیات قبلھا، وھذا ھ�و اإلرص�اد أو   

  .التسھیم

ًوفواصل ھذه اآلیات منتھیة بالنون فھي من ال�سجع المط�رف، ال�ذى ی�شیع نغم�ا    

  .نسان یستحسن القراءة ویستزید منھاًعذبا لآلیات یجعل اإل

  

  

                                                 

 .٤٦٠/ ٢ خصائص التعبیر القرآنى وسماته البالغیة ، – )١( 
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  املبحـث الثالث

  آيات نداءيف  ةبالغال

   أصحاب النار
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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 O  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å

Õ  Ô  Ó  Ò  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Nاألعراف  :

٥١ - ٥٠ 

  استجداء وإذالل 

  

َمن المنادى ھنا ؟ إنھم أصحاب النار، الذین استكبروا في الدنیا وتجبروا، ھ�اھم 

في اآلخ�رة یت�ذللون وی�ستجدون أھ�ل الجن�ة أن یتعطف�وا عل�یھم ب�بعض الم�اء أو الطع�ام، 

  أص�حاب - ف�ي نظ�ر الم�ستكبرین -افصدق هللا وعده، وأصبح الضعفاء جیاع أھ�ل ال�دنی

ًاإلیمان، الذین ظلموا وقھروا وحرموا كثیرا من خیرات الدنیا، ھم أصحاب النع�یم ال�ذى  ُ

  .ال یزول

وال یزال الحوار القرآني یق�دم لن�ا الح�دث وكأن�ھ واق�ع م�ن خ�الل الخ�روج عل�ى 

 : " -- خالف مقتضى الظاھر، في اإلتیان بالفعل الماضي للحدث المستقبلي في قولھ

  ".ونادى 

  . وأتت الواو لعطف قصة نداء أصحاب النار على قصة نداء أصحاب األعراف

  

أن أفی�ضوا :" بم نادى أھل النار؟ فت�أتى اإلجاب�ة : ویتولد في نفس القارئ سؤال

  .، ففصل بین الجملتین لشبھ كمال االتصال"علینا من الماء أو مما رزقكم هللا 

، ففیھ داللة أن الجنة فوق الن�ار، كم�ا )١(ا بعض الماءأي ألقوا علین" أفیضوا " و

ًأن طل��ب الم��اء أوال یناس��ب التع��ذیب بالن��ار، فھ��ذه الن��ار المحیط��ة بھ��م م��ن ك��ل جان��ب ال 

ی��ستطیعون الخ��الص وال الف��رار منھ��ا، ت��شعرھم ب��العطش ال��شدید، وھ��ذا ن��وع آخ��ر م��ن 

  .العذاب
                                                 

 ).فاض (  ینظر اللسان مادة – )١(
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ء المك��ذبون، فھ��م ال ُفیھ��ا ت��صویر للطم��ع ال��ذى فط��ر علی��ھ ھ��ؤال" وأفی��ضوا " 

 الكف��ار لم��ا ك��انوا عبی��د إن( : وقی��ل یری��دون الم��اء فح��سب وإنم��ا یری��دون الكثی��ر من��ھ؛ 

ا عل�ى الطع�ام وال�شراب فم�اتوا عل�ى م�ا عاش�وا وح�شروا وادخل�وا الن�ار ًاصرَُّالبطون ح

  .)١()ماتوا طلبوا الماء أو الطعام على ما

  

َوق��د س��ئلل��ذا كان��ت أف��ضل ص��دقة ھ��ي الم��اء،  ِ ُ ْ َ ٍ اب��ن عبَّ��اسَ َ ُ دقة أف��ضل؟ : ْ ُأيُّ ال��صَّ َ ْ َ َِ َ َ

َفقال َ ِالماء، ألم تروا إلى أھل النار حین استغاثوا بأھل الجنة: َ َِّ ََّ َْ ِْ ِْ َْ َ َِ ُ َ َ َْ َ ِْ َ َِ ْ ُ ِأن أفیضوا علینا من الماء " َ ِ ِْ َ َْ َ ُ َ َْ

ُأو مما رزقكم هللا َّ ُ ُ َ َ َ َّ ِ ْ َ ."  

َوروى أبو داود أن سعدا أتى ا ًَ َ َْ َ ََّ َ َُ ُ َ َّلنبي َ ِ َّ-  - َفقال َ دقة  أعجب إلی�ك؟ ق�ال: َ َأيُّ الصَّ ََ ََ َْ َ ِ ُ ْ َ َِ :

ُالماء( َ ِوف). ْ ٍ روایةىَ َ َ َفحفر بئرا فقال: ِ َ ََ َ َ ًَ ْ ٍھذه ألم سعد: (ِ ْ َ ِّ ُ ِ ِ ِ َ( )٢(.  

  .واألمر باإلفاضة ھنا لیس على ظاھره وإنما ھو للطلب المشوب بالذل

  

ور العقل مقدار النعیم الذى فی�ھ أھ�ل ، فیتص)٣(ھنا قصد التبعیض" من " وفائدة 

إال أن�ھ قلی�ل ب�النظر لنع�یم " أفی�ضوا " الجنة، وأن أصحاب الن�ار وإن طلب�وا الكثی�ر ف�ي 

الجنة،  فاألنھار تجرى من تحتھم، وفیھا ما ال عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على 

  .قلب بشر

  

ف�ي ال�رزق، والكنای�ة الكثرة والتنوع "  ما " ویؤكد اإلبھام في االسم الموصول 

ع��ن جمی��ع األش��ربة واألطعم��ة الت��ي یت��نعم بھ��ا المؤمن��ون ف��ي " مم��ا رزقك��م هللا " ف��ي 

  .الجنان، والكنایة أتت بدلیل كثرتھا فھي من عند هللا ال تنقطع

  

                                                 

 . بیروت-،  دار إحیاء التراث العربي ١٣٢/ ٨ روح المعاني،  محمود األلوسي أبو الفضل، - )١(

 ) .٢١٥/ ٧( تفسیر القرطبي - )٢(

، ١، ط١٠٧عبـــد الفتـــاح الشـــین، . ، د"حـــروف القـــرآن "  ینظـــر مـــن أســـرار التعبیـــر فـــى القـــرآن – )٣(

 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣عكاظ ، المملكة العربیة السعودیة، 
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  : وقد قال اإلمام عبد القاھر الجرجاني عن الكنایة 

َّإن الكنای�ة أبل�غ م�ن الت�: "ْأن لیس المعن�ى إذا قلن�ا( َ ُ ْ َ، أن�ك لم�ا كنی�ت ع�ن "صریحَ ْ َّ َّ َ

َالمعنى زدت ف َ ذاتھ، بل المعنى أنك زدت ف�يْ ْ ِ َّ إثبات�ھ، فجعلت�ھ أبل�غ وآك�د وأش�ديَ ََ َ َ َ َ ْ َ ِفلی�ست . ِ

ُّجم الرماد: " قولھميُالمزیة ف ِ، أنھ دلَّ على قرى أكثر، بل المعن�ى إن�ك أثب�ت ل�ھ الق�رى "َ َِ َ َ ً ُ ّ

َالكثی��ر م��ن وج��ھ ھ��و أبل��غ، وأوجبت�� ْ َ َُ َ ُھ إیجاب��ا ھ��و أش��د، وادعیت��ھ دع��وى أن��ت بھ��ا أنط��ق، ٍ َ ْ َ ََ َْ َ ْ َّ ُّ ً

تھا أوثق ُوبصحَّ َ ْ َ ِ ِ ( )١(.   

  

 -، ألن الم�اء م�ن رزق هللا "الم�اء " بع�د الخ�اص " رزقكم هللا " وقد جاء العام 

-، وأفرد الماء ھن�ا لالھتم�ام ب�شأنھ كم�ا س�بق بیان�ھ، ودخ�ل م�ع ال�رزق ض�منا للتأكی�د ً ُ

  . یةعلى ھذه األھم

  

ًوھذه االستغاثة من أصحاب النار ولدت س�ؤاال آخ�ر، فم�ا ك�ان ج�واب أص�حاب 

  :الجنة ؟، فتأتى اإلجابة في قولھ تعالى

   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â.  

فأتت إجابة أصحاب الجنة مؤك�دة حرم�ان أص�حاب الن�ار م�ن النع�یم واس�تمرار 

ر طمعوا ف�ي بع�ض م�ن واسمیة الجملة، وكأن أصحاب النا" َّإن " الحرمان؛ حیث نرى 

نعیم الجنة حین رأوا دخول أصحاب األعراف فیھا، فقوبل�ت ھ�ذه الح�ال النف�سیة، بتأكی�د 

  .استمرار الحرمان،  فقد حرموا أنفسھم من اإلیمان في الدنیا، فحرمھم هللا نعیم اآلخرة

  

  أسباب احلرمان من اجلنان

  

 م�شاھد ال�دنیا، فن�رى ننتقل مع الحوار القرآني من مشاھد القیامة إلى م�شھد م�ن

   Ì  Ë  Ê  É: ؛ في قولھ تعالى)الكافرین ( اإلطناب في تفصیل أحوال 

  ÑÐ  Ï  Î   Í  

                                                 

  .٧١ دالئل اإلعجاز ،اإلمام عبد القاهر الجرجانى ، - )١(
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فاالس��تھزاء بال��دین وتبدیل��ھ ب��اللھو واللع��ب، واالغت��رار بال��دنیا إنم��ا ك��ان ح��ال   

  .ُالكافرین فیھا، لذا فصلت الجملتان لما بینھما من كمال اتصال

باالسم الموصول للداللة على وج�ھ بن�اء الخب�ر، وھ�و ُ وصدرت جملة التفصیل 

  . النارياستحقاقھم الخلود ف

  عالقتھ الزمانیة فإنھم )١(مجاز عقلي) وغرتھم الحیاة الدنیا : ( وفى قولھ تعالى   

اغتروا بالمفاتن التي كان زمانھا الحیاة ال�دنیا، وف�ى ھ�ذا ت�شخیص للحی�اة ال�دنیا للتح�ذیر 

ا، وكأنھ��ا إن��سان ذو منط��ق مع��سول یجل��ب وراءه الن��اس، وم��ا م��ن الج��ري وراء مفاتنھ��

  .یلبسوا إال أن یروا السراب الذى فتنھم بھ، وفى ھذا ما ال یخفى من اإلیجاز

وھذا الجزء من اآلیة كنایة عن صفة الكفر واالستكبار، وقد أتت اآلیة بدلیل ھذا   

ًكانت أكثر تأكیدا في اس�تحقاقھم الكفر، وھو االستھزاء بالدین واالغترار بالدنیا الفانیة، ف

                                                 

وه بهـذه التـسمیة، فقـد أشـار إلیـه سـیبویه ٕ اهتم العلماء األوائل بدراسة المجاز العقلي وان لم یسم– )١ (

  :في كتابه عند حدیثه عن بیت الخنساء

ُترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت       فإنما هي إقبال وادبار َِٕ َّ ٌ ِ ِ ِ
َ
ِ َّ َ َ َّ ِ َ َ ُ َ َ  

، الكتـاب ، "نهارك صائم، ولیلك قائم: فجعلها اإلقبال واإلدبار مجاز على سعة الكالم كقولك: "إذ یقول

   .٣٣٧/ ١سیبویه ، 

ٍفهــو فــي عیــشة وذكــر اآلیــة الكریمــة ) مجــاز القــرآن(ًوتحــدث عنــه أیــضا أبــو عبیــدة فــي كتابــه     ِ َِ َ ُ َ

ٍراضیة ِ
َ َ) ٢ ١/٧٩مجـاز القـرآن        ". ٕوانما یرضى بها الذي یعیش فیها: "قال) ٢١: الحاقة ،

  .وغیرها من اآلیات

؛ فقــد أشــار إلیــه فــي ) معــاني القــرآن(تابــه وینمــو الحــدیث عــن أســلوب المجــاز العقلــي عنــد الفــراء فــي ك

ــر اهللاَِّكثیــر مــن اآلیــات كقولــه تعــالى   ــن أم ــوم م ــم الي ِال عاص ْ َ ََ ْ ْ َ
ِ ْ َِ َ) قــول كــذلك فــي) ٤٣: هــود 

  :الحطیئة

ُدع المكارم ال ترحل لبغیتها       واقعد فإنك َأنت الطاعم الكاسي َ
ِ ِ َِ َ َّ َِِ ُ ِ

َ َ ُ َ َ َ ِ َ  

ًة هـــذا اللـــون هــو أن یكـــون المخاطــب عالمـــا بموضــع التجـــوز عارفـــا ً فــالفراء یـــضیف جدیــدا إلـــى دراســ ً
   .١٦ ،١٥/ ٢معانى القرآن .باإلسناد 

طلع سهیل، : ًوسمع الحسن رجال یقول: "عن المجاز العقلي وقال) الحیوان(ًوتحدث الجاحظ أیضا في 

مجـاز ومـذهب، ولهـذا الكـالم . ًإن سهیال لم یأت بحر وال ببرد قط: فكره ذلك وقال. وضرب اللیل

عبدالــسالم محمــد هــارون، الناشــر . ، ت٣١٤/ ١الحیــوان، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ،

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بیروت، /  لبنان-دار الجیل
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ًھذا الجزاء، وأكثر تنفیرا من االنسیاق وراء مفاتن الدنیا، الت�ي ت�شغل الن�اس ع�ن العم�ل 

  .لآلخرة

 وی�أتي الج�واب ف�ي قول�ھ ،وھنا ینشأ في الذھن سؤال آخ�ر، فم�ا هللا فاع�ل بھ�م ؟

  : تعالى

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  

 -، فالجزاء المباش�ر م�ن الم�ولى  )١(بداللتھا على التعقیب " ء الفا" وتطل علینا   

 - ھو خلود ھؤالء الكافرین في قع�ر الن�ار، مترت�ب عل�ى اتخ�اذھم دی�نھم لھ�وا ولعب�ا  ً ً

  .واغترارھم بالدنیا

، وح�ذف الفع�ل ھن�ا للعل�م )قال الیوم نن�ساھم : ( ُوقد حذف فعل القول، والتقدیر   

  . ال أحد غیره–سبحانھ –وم ھو الملك ُبھ، فالمجازي في ھذا الی

 فعب��ر ع��ن ،"نن��ساھم : "وق��د أت��ى الج��زاء بطری��ق االس��تعارة ف��ي قول��ھ تع��الى  

خلودھم ف�ي الن�ار بالن�سیان، لم�ا ف�ي الن�سیان م�ن اإلھم�ال بالكلی�ة وع�دم االلتف�ات إل�یھم، 

ال أو وكأنھم لیسوا موجودین في مشھد اآلخرة، وھذا فیھ ما فیھ من التنفی�ر م�ن ھ�ذه الح�

  .الوصول إلیھا

   : وقد قال اإلمام عن جمال االستعارة

 حد البالغة ومعھا یستحق يوإذا تأملت أقسام الصنعة التي بھا یكون الكالم ف( 

، وتقصر عن أن تنازعھا مداھا، وصف البراعة وجدتھا تفتقر إلى أن تعیرھا حالھا

  .)٢() زھرھاي بدرھا وروضا ھيًوصادفتھا نجوما ھ

  

ن��سیان إنم��ا ھ��و م��شاكلة لن��سیانھم الی��وم اآلخ��ر، وتل��ك اس��تعارة أخ��رى وھ��ذا ال  

ًلإلنكار واالستكبار، والنسیان ھنا أی�ضا رس�م ص�ورة لإلع�راض الكل�ى م�ن الكف�ار ع�ن 

  .الرسل وما وعدوا بھ

                                                 

 .٧٥عبد الفتاح الشین ، . ، د" حروف القرآن "  ینظر من أسرار التعبیر في القرآن – )١(

، دار المـدني ١محمود محمـد شـاكر، ط. ، ت٤٣اني،  أسرار البالغة، اإلمام عبد القاهر الجرج– )٢(

  . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ جدة، –
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للقریب، ألنھم في مشھد الیوم اآلخر،  وف�ى ھ�ذا ح�ث " ھذا " واإلشارة للیوم بـ   

ُ ف�ي ھ�ذا الی�وم، وتنفی�ر م�ن الكف�ر والع�صیان ال�ذى یھل�ك على العمل الصالح الذى ینجى

  .صاحبھ

    

بما قبل�ھ للتوس�ط ب�ین الكم�الین، فالم�سند إلی�ھ " وما كانوا بآیاتنا : "ووصل قولھ   

  .في الجملتین واحد وھم الكفار، ویوجد مناسبة بین النسیان والجحود وھو الترك

ِ ومن آیاتھ الیل : آلیات إما آیات كونیة ا(لیشمل جمیع اآلیات، " بآیاتنا : " وقال تعالى  ِ َِ ْ َ

   ] ٣٧: فصلت [    ...والنھار والشمس والقمر

  

ٍكتـاب فـصلت آياتـه قرآنـا عربيـا لقـوم  : وإما آیات قرآنیة كقولھ سبحانھ    ْ ّ ُ َ ِّ ٌَ ً ً ُ ُِّ َِ َ َْ ُ َْ ِ

َيعلمون ُ َ ْ َ ]  ٣: فصلت [   

 

َ وم��ا منعن��آ أن :  س��بحانھ ِوإم��ا أن تك��ون آی��ات معج��زات إلثب��ات النب��وة كقول��ھ   َ ََ َ َ َ

َنرسل باآلیات إال أن كذب بھا األولون َ َِ َّ َ َ َّ ِ ِ ْ ُّ...  ]  ٥٩: اإلسراء [   

ي  وكان أول جح�ود ھ�و جح�ود باآلی�ات الكونی�ة الت�،ھم إذن جحدوا اآلیات كلھا  

وتنف�سوا الھ�واء، واس�تمتعوا ، والنھ�ار  قب�ل أن ی�أتي التكلی�ف، فھ�م عاش�وا اللی�لعرفوھا

ًدفء الشمس، وروى المطر أراضیھم ووجدوا الكون مرتبا منظما یعطب  اإلن�سان قب�ل ىً

ًأن یكون لإلنسان إدراك أو طاقة، وكان یجب أن تلفتھم ھذه اآلیات إلى أن لھم خالقا ھ�و 

  .الحق األعلى

  .  تدل على صدق الرسلي جحدوا آیات المعجزات التي وحین جاء لھم الموكب الرسال

إذن ف�ال ع�ذر .  الم�نھج  ًآن معجزا جح�دوا اآلی�ات التف�صیلیة الت�ي تحم�لوحین جاء القر

  .)١( )  شيء من ذلكىلھم ف

  

ب��صیغة الم��ضارع، لیستح��ضر أص��حاب الن��ار ح��الھم ف��ي " یجح��دون " وأت��ت   

  .الدنیا، وما فعلوه من استمرار على الكفر والتكذیب، وھذا فیھ مزید من التعذیب النفسي
                                                 

  .٤١٥٦/ ٧ تفسیر الشعراوي ، - )١(
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 للداللة على أن تلك الحال متجددة مستمرة معھم، فھم وإن ویمكن أن یكون المضارع

أصبحوا في النار إال أن حالھم لن تتغیر إن أخرجوا منھا وأعیدوا للدنیا، وھذا مصداقا 

 :لقولھ تعالى

 O   ö   õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ           %  $  #  "  !

-  ,  +  *  )(  '  & 2  1  0    /  .  N٢٨ - ٢٧:  األنعام   . 

 

  .إىل هنا تكون أنتهت وقفة الباحثة مع بالغة احلوار بني أصحاب اجلنة وأصحاب النار      

  .                 وقد خلصت منه مبجموعة من النتائج، تراها يف اخلامتة بإذن ا تعاىل

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني   هذا    
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  اخلامتة

  و

 التوصيات



        

 

 
 ١١٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 أصحاب اجلنة  وأصحاب النار وار بني ـة احلـبـالغ



        

 

 
 ١١٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 أصحاب اجلنة  وأصحاب النار وار بني ـة احلـبـالغ

  اخلـــــامتـــة

بعد أن استمعنا لحوار أصحاب الجنة وأصحاب النار بآذان البالغة، وعشنا في   

مشاھد اآلخرة؛ فتصورنا الجنة وحال أصحابھا، والنار وحال من فیھا، وعشنا الخوف 

  :ت الباحثة لمجموعة من النتائج؛ ھي والرجاء مع أصحاب األعراف، خلص

ما كان ھذا التعایش من القارئ مع أحداث الحوار إال لتقدیمھ في صورة بالغیة  -١

قدمھا لنا في  -  - َّبارعة؛ فأحداث الحوار من األمور الغائبة عن الحس، لكن هللا 

 :صورة مرئیة محسوسة، وكأننا نشاھدھا ونتفاعل معھا، وما كان ذلك إال من خالل

 وما تصحب داللتھ من قدرة على نقل الحدث، باإلضافة الفعل المضارع  - أ

 .إلى مھمتھ األساس في الداللة على التجدد، واالستمرار

 . والمجاز العقلي، من خالل االستعارة التصریحیةالتجسیم والتصویر  - ب

  .وإیھام التضاد، الدلیل نراه في الكنایة، والطباق التأكید بتقدیم- ج 

 القرب الشدید وأ ،الحبي تصویر  میزة كبیرة فشارة اسم اإلكان الستخدام  - د

  .لما یقع في الوھم أنھ بعید

التفاعل مع مشاھد الحوار أتى من مخاطبة النفوس على اختالفھا؛ فخالق البشر ھو  -٢

العالم بما تنطوي علیھ كل نفس، وھو القادر على استخراج بواطنھا وخفایاھا، وما 

 :كان ذلك إال من خالل

 . والتھكم من خالل النداء، واإلسجال، واالستفھامثارة واالستفزازاإل  - أ

 من خالل حسن التقسیم، الجملة الدعائیة في صورة تتبع شبھات النفس  - ب

 .الخبر

 الذي یضاعف بھ العذاب البدني في جھنم، نراه من تصویر لأللم النفسي  - ج

  االستفھام التقریري وما فیھ من إسجال على أصحاب النار،: " خالل 

 ". األمر للطلب،االستفھام التوبیخي، النداء

أن والجملة : " ، ومواجھة اإلنكار؛ نراه من خاللالتأكید إلزالة الشكوك  - د

االسمیة، التأكید بالفعل الماضي المسبوق بقد، تقیید الفعل بإذا، القصر 

 ".التقدیم : " بطرق

 . من خالل الخروج على خالف مقتضى الظاھرإظھار معتقد النفس -ھـ

الذى یستوعب كل ما یجول " ما "  الموصول اإلبھام من خالل االسم  - و

 . بالخواطر والنفوس، سواء في تصور ما یشقیھا أو یسعدھا
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كان للخروج على خالف مقتضى الظاھر دور بارز في ھذا الحوار؛ حیث نرى  -٣

ًتركا للفصل وإیثارا للوصل، والتفاتا، ووضعا للمظھر في موضع المضمر،  ًً ً

 .ر عن المستقبل بصیغة الماضيوالتعبی

:  التي تمثل أطراف الحوار، وتمثل ذلك فيامتاز الحوار بعرض اآلراء المختلفة -٤

 .حسن التقسیم

 بالقدرة الخاصة على تصویر كراھة أصحاب األعراف النظر امتازت ألفاظ الحوار -٥

: " تصور ما انطبع علیھ الكفار من طمع في، وأخرى "ُصرفت"إلى النار في 

:"  وألفاظ تصور األلم النفسي ألصحاب النار وذلك في  قولھ تعالى،"ا أفیضو

 ."یجحدون

 قدرة على تصویر حال الفریقین، نرى ذلك في حرف الجر كان الختیار الحروف  -٦

 ".من" 

 وكذلك ، بارز في رسم صورة األلم النفسي ألصحاب الناركان لإلیجاز دور -٧

 .لجنة بارز في رسم صورة لنعیم أھل الإلطناب دور

 آیات الحوار بائتالف اللفظ والمعنى، وحسن النسق، واإلرصاد ًوأخیرا امتاز نظم -٨

 .أو التسھیم
  

  التوصيات

كان ھذا البحث مجرد نواة للبحث البالغي في الحوار القرآني، وال یزال حوار   

القرآن یحتاج إلى مزید من الغوص في أعماقھ الستخراج درره البالغیة التي تجعلھ 

ًفردا، ومعجزامت ً.  

  :ومن نماذج الحوار التي ال تزال تحتاج للبحث والتنقیب  

 أو حول القرآن الكریم، والیوم – تعالى –ھناك حوار یدور حول وحدانیة هللا  -١

 .اآلخر، وما فیھ من ثواب وعقاب

 .حوار األنبیاء مع أقوامھم -٢

 .الحوار بین المستضعفین والمستكبرین -٣

  

  .الھدایة والتوفیق لخدمة لغة القرآن الكریمًوأخیرا أسأل هللا تعالى 

  ، إال با� علیھ توكلت وإلیھ أنیبيوما توفیق

  .والحمد � رب العالمین
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  ادرـــاملص

  و

  عــراجــامل
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  املصادر واملراجع

            بعد القرآن الكريم 

 ل إبراھیم، محمد أبو الفض.اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدین السیوطي، ت

  .م١٩٧٤ -ھـ١٣٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

  ٌعرٌض ودراسة( األحادیث المشكلة الواردة في تفسیر القرآن الكریم َ ِ َ ْ أحمد . ، د)َ

ِّبن عبد العزیز بن مقرن القصیر،ط َ ُ ِ ْ  المملكة العربیة ،،  دار ابن الجوزي١ُ

  . ھـ١٤٣٠السعودیة، 

 ھـ١٤٢٧ ، الریاض– دار كنوز ،ي سعد بن ناصر الشتر،أدب الحوار. 

 م١٩٩٧ ،دار نھضة مصر ،يمحمد سید طنطاو.  د، اإلسالميأدب الحوار ف  

 ١محمود محمد شاكر، ط. أسرار البالغة، اإلمام عبد القاھر الجرجاني، ت ،

  . م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢ جدة، –دار المدنى 

 دار المنار  ،١ ط ، صالح بن عبد هللا بن حمید، اإلسالميأصول الحوار وآدابھ ف

  . م١٩٩٤ –ھـ ١٤١٥ ،مكة    جدة –

 دار الفكر ٨ ط، إعجاز القرآن والبالغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي ،

  .م١٩٩٥ ، القاھرة–العربي 

 ھـ ١٤٢٦ مكتبة اآلداب،،١٧بغیة اإلیضاح، عبد المتعال الصعیدي، ط- 

 .م٢٠٠٥

 دار ١ المداني، ط البالغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، عبد الرحمن حسن ،

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦ ، جدة–البشیر 

 ٢٠٠٨ ،عادل أبو شعر، دمشق.  د، للقرآن الكریميالتأثیر الصوت. 

 شرفيحفن. ت،تحریر التحبیر، ابن أبى اإلصبع . 

  التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر–  

  . ھـ١٩٨٤،تونس

 بیروت– يالتراث العرب دار إحیاء ،تفسیر أبو السعود .  

 شمس الدین، دار الكتب ،  محمد بن أحمد الشربیني،تفسیر السراج المنیر

  .العلمیة ـ بیروت

  ،أحمد عمر ھاشم، أخبار الیوم.د.مراجعة أتفسیر الشعراوي .  
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  ،تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي

 - ھـ ١٤٢٠، دار طیبة للنشر والتوزیع، ٢ طسامي بن محمد سالمة،.  ت

  . م١٩٩٩

  دار السعادةيمحمد سید طنطاو.  د،التفسیر الوسیط ،. 

  محمد .د: التوقیف على مھمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف المناوي، ت

،  بیروت-دار الفكر ، رضوان الدایة، ط،  دار الفكر المعاصر

   .ـھ١٤١٠دمشق،

 أحمد . ، ت٤٨٥ / ١٢آن،  محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القر

 .م ٢٠٠٠            - ھـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١محمد شاكر، ط

   الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح

ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، . األنصاري القرطبي، ت

  . م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣یة،  المملكة العربیة السعود

 أحمد بن عبد الرحمن الصویان، دار ،الحوار أصولھ المنھجیة وآدابھ السلوكیة 

  .ھـ ١٤١٣ ،١الوطن الریاض، ط

 ه ١٤٢٧ ، مركز الكون،١ ط، عبد هللا بن حسین الموجان، اإلسالميالحوار ف– 

 . م٢٠٠٦

 وزارة  ، الدوحة،١ ط،١٩ ، محمد خلیفة حسن أحمد،ًالحوار منھجا وثقافة

  .٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩ ،األوقاف والشؤون    اإلسالمیة

 عبدالسالم محمد ھارون، . الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ت

  م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦بیروت، /  لبنان-الناشر دار الجیل

 ١، طيالمطعن عبد العظیم. خصائص التعبیر القرآني وسماتھ البالغیة، د ،

  . م١٩٩٢ – ـھ١٤١٣ ، القاھرة–مكتبة وھبة 

 ھـــ ـــــ ١٤٢٥، مكتبة وھبة، ٣ ط،محمد أبو موسى. د.دالالت التراكیب، أ

  .م ٢٠٠٤

 لبنان– بیروت ،، دار المعرفة١ ط،حمدو طماس.  ت،دیوان لبید بن ربیعة ، 

  م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

  ،دار إحیاء التراث ١٣٢/ ٨روح المعاني،  محمود األلوسي أبو الفضل  ،

  . بیروت- العربي 

 عبد المتعال الصعیدي، مكتبة محمد . د. حة، ابن سنان الخفاجي،  تسر الفصا

 .م١٩٦٩ -ھـ ١٣٨٦ ، میدان األزھر–على صبح 
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 ه١٤١٢، ١ ط، أبو ھالل العسكري،الفروق اللغویة.  

 لقاھرة،  مكتبة الخانجي،، ٣، ط عبد السالم محمد ھارون.ت،سیبویھ، الكتاب

   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

 محمد أبو الفضل إبراھیم، : الل العسكري،   تكتاب جمھرة األمثال، أبي ھ

  . م١٩٨٨ ،، دار الفكر٢وعبد المجید قطامش، ط

  علي محمد البجاوي . أبو ھالل العسكري، ت،كتاب الصناعتین الكتابة والشعر

  .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦ بیروت، –ومحمد أبو الفضل إبراھیم،  المكتبة العصریة 

 بن إبراھیم الثعلبي النیسابوري، تالكشف والبیان، أبو إسحاق أحمد بن محمد  .

 لبنان، – بیروت -، دار إحیاء التراث العربي ١اإلمام أبي محمد بن عاشور، ط

   م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢

 الشیخ عادل أحمد عبد . اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر الحنبلي، ت

/  بیروت - الموجود، والشیخ علي محمد معوض، ط، دار الكتب العلمیة 

  . م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩،نلبنا

 دار صادر ، ١، ط محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري،لسان العرب

   بیروت–

  ما دل علیھ القرآن مما یعضد الھیئة الجدیدة القویمة بالبرھان، محمود شكري

  .م١٩٧١ -ھـ١٣٩١،لبنان–زھیر الشاویش، المكتب االسالمي . اآللوسي، ت

 حمد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة م. ، ابن األثیر، ترالمثل السائ

  .م١٩٩٥ بیروت لبنان، –

 القاھرة–مكتبة الخانجى  ، محمد فواد سزگین.ت، أبو عبیدة،مجاز القرآن  ،

  .  ھـ١٣٨١

 ـھ١٤١١ ، دار الفكر،١ ط، سعد الدین التفتازاني،مختصر المعاني. 

  دار الكتب ١، طعبد الحمید ھنداوي. د. المطول، سعد الین التفتازاني، ت،

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢ لبنان، – بیروت –العلمیة 

 المجلة األردنیة ، أحمد سلیمان البشایرة،مظاھر اإلعجاز في الحوار القرآني  

 م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ٣ العدد، المجلد الثاني،في الدراسات اإلسالمیة

 عبد / محمد علي النجار / أحمد یوسف النجاتي :  ت،الفراء،  القرآنيمعان

  . مصر– دار المصریة للتألیف والترجمة ،١، طفتاح إسماعیل الشلبيال

 مكة -، جامعة أم القرى ١محمد علي الصابوني، ط. ت،  القرآن للنحاسيمعان 

 .ـھ١٤٠٩ ،المكرمة
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 ١عبد الجلیل عبده شلبي، ط. ت، القرآن وإعرابھ، أبو إسحاق الزجاجيمعان ،

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨، بیروت–عالم الكتب 

 ١عبد الفتاح الشین،ط. د.أ، "حروف القرآن "  القرآن يرار التعبیر فمن أس ،

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣ المملكة العربیة السعودیة، ،عكاظ

 القاھرة-نھضھ مصر   أحمد أحمد عبد هللا البیلي البدوي،،من بالغة القرآن  ،

٢٠٠٥.  

 مواھب الفتاح ضمن شروح التلخیص، دار اإلرشاد اإلسالمى ـ بیروت. 

  ه١٣٩٨، دار المعارف، ١٥ ط، عباس حسن،الوافيالنحو.  

 ،السید ابن عبد . أبو الحسن على بن محمد البغدادي،  ت النكت والعیون

  لبنان /  بیروت -المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة 
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