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It is not surprising that Qarun, is from the people of Moses,
“That Qaron was one of Moses' people, and he backfired them to
them” (chapter 20, Ayah no. 76) turned on them, as devil Satan
turned against the Order of Allah almighty by prostrate to Adam.
The motive is one: arrogance and ego, because Qaron was the most
knowledgeable of Israelis after the Prophet Moses and Haroon
(peace be upon them) and he was called (al-Manwar) for his good
voice when he is reading the Torah, and envy and vanity led him to
the coup and disbelief of what was inflicted on Moses( peace be
upon him). He supported the tyrant of that time (Pharaoh) who said:
If the prophecy of Moses, the altar and the Eucharist is for Aaron,
what things are for me. He was overwhelmed and forced his
followers, and was a tool in the hands of the oppressor... his end
was painful and shocking, as Allah burial him under ground. In
addition, I explained the reasons for which he deserved the wrath of
Allah and the humiliation of him and his badness and his money.
Imam Bukhari narrated about Salem about his father about the
Prophet of Allah, (peace be upon him), saying in the case of Qarun
and what it is after the curse, he said: a man who is dragged by his
clothes, because he is deceived himself, he is all over the earth until
the Day of Resurrection. That story that came down in Mecca was
about that vulnerable believer in it, the circumstances that
surrounded the Prophet Moses and his people and how they were
weak, lacking money and power, except the power of faith in their
faith and how God supported them and proved to them that power
does not lie with money, although it is one of the reasons for
victory, but it lies in faith and faith in Allah alone, a good advocate
and a certain one. Indeed, the result was the same for Qaron,
Pharaoh, Haman and the unbelievables of Mecca, who badly treated
the Holy Prophet and his followers the with the worst-treatment... A
story with a lesson, and a sermon.
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قــارون قصة غرور وطغيـــــان  -دراسة تحميميــة -
م .د .محمود عريبي ســممان

قسم القرآن الكريم وعمومه  ,كميــة العموم اإلســالميــة  ,جامعة الفموجة -العراق

الخالصة :

ﲞ ....
ﲟ
ال غرابة أن يكون قارون من قوم موسى فانقمب عمييم ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
احد وىو االستكبار والغرور ؛ فقارون
ﲶ ﱠ  ،كما انقمب الشيطان عمى أمر اهلل تعالى بالسجود آلدم  ...الدافع و ٌ
كان أعمم بني إسرائيل بعد نبي اهلل موسى وىارون عمييما السبلم  ،وكان يسمى ( المنور ) لحسن صوتو بقراءة
التوراة  ،فدفعو الحسد والغرور إلى االنقبلب والكفر بما أُنزل عمى موسى عميو السبلم .أيد طاغية ذلك الزمان

لي .طغى وبغى وتجبر عمى
( فرعون )  ،حيث قال  :إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان ليارون  ،فما َ
وبينت
أتباعو  ،وكان أداة بيد الظالم ...كانت نيايتو مؤلمة وصادمة  ،حيث خسف اهلل تعالى بو األرض ،
ُ
األسباب التي بيا استحق غضب اهلل تعالى والخسف بو وبداره وأموالو ،وقد روى اإلمام البخاري عن سالم عن

يجر إ ازره
أبيو عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قولو في حال قارون وما يكون عميو بعد الخسف  ،فقال :رج ٌل ُ
ف بو فيو يتجمجل في االرض إلى يوم القيامة .تمك القصة التي نزلت بمكة كانت تخاطب تمك الثمة
إذ ُخ ِس َ
المؤمنة المستضعفة فييا ،الظروف التي أحاطت بنبي اهلل موسى عميو السبلم وقومو وكيف كانوا ضعفاء فاقدين

لممال والقوة إالّ قوة اإليمان بعقيدتيم وكيف نصرىم اهلل تعالى وأثبت ليم أن القوة ال تكمن بالمال ،مع أنو من
أسباب النصر  ،واّنما تكمن بالعقيدة واإليمان باهلل وحده ناص اًر ومعيناً  ...وفعبلً كانت النتيجة واحدة لقارون

وفرعون وىامان ومشركي مكة الذين ساموا النبي الكريم وأتباعو سوء العذاب  ...قصةٌ فييا عبرةٌ وعظة.

الكممات الدالة :قارون ،غضب اهلل ،أسباب النزول ،التحميل المفظي ،اإلعراب .
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المقدمة

سخر اهلل تعالى لنــا في ىذه الحياة من النعيم والخي ـراتُ ،ليتنعم بيا بفضمو وكرمو
ورحمتو ،وىذا يقتضي من اإلنسان شكر وحمد اهلل عمى ىذا الفضل والنعم حمدا يميق بجبللتو

وعظيم ســمطانو ،و ّأال يقــابل ىذه النعم بالتكبر والنكران واالستكبار ،بل بالتواضع ورد الفضل هلل

سبحانو ففي ســورة القصص ضرب اهلل لنــا مثبل لتواضع نبي اهلل موسى عميو الســبلم ،حينما أتى
ابنتا شعيب عميو الســبلم فسقى ليما بما أنعم اهلل عميو من القوة  ،ثم تولّى إلى الظل ليكسر ما

أبدتو النفس من عنفوان في العمن ،وقــال بقمب خاشع هلل سبحانو :ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (ٔ) ،ثم ضرب اهلل سبحانو مثال لمتكبر وىو قــارون وىو
شخص من بني إسرائيل ،قوم موسى عميو الســبلم  ،كــان عمى جانب الحاسدين والحاقدين عمى

رســول اهلل موسى إذ آتاه اهلل النبوة والرسالة دونيم  ،ىذا الرجل كــان من أغنى أغنياء العالم في
ذلك الزمن ،وكــان يظن أن اهلل يفضل عباده وفقــا لحظوظيم وثرائيم في الدنيا ،وليذا السبب اغتر
بمالو ،ونسي أن ىذه النعم ىي من فضل اهلل دون غي ـره ،فيو الذي يعطي ويمنع ،حتى أخذه اهلل

اخذ عزيز مقتدر .وذكر قــارون في القرآن الكريم في ثبلثة ســور ىي القصص من اآليــة -ٚٙ
ٕ ،ٛوىي ما يدور حوليا بحثي  ،حيث اخترتيا ألتنــاول قصة ذلك المغرور المتمرد  ،والعنكبوت

في اآليات  ،ٗٓ-ٖٜوســورة غافر في اآليات ٖٕ .ٕ٘-وكتاب اهلل ذكر القصة كاممة بإيجاز
واجمال ال يخل بالعبرة منيا والحكمة بذكرىا ،وجاء المؤرخون والمفسرون بعد ذلك لجمع خيوطيا
وتفصيل مجمميا ،وجاءت قصة قــارون بعد قصة سيدنــا موسى عميو الســبلم مع فرعون الحاكم

الظالم ،لزيادة الثقة بقمب المؤمن بقدرتو سبحانو وتعالى عمى الحاكم وعمى صاحب المال
والســمطة.

المبحث الول :التمهيد

المطمب ال ول :التعريف بقــارون:

أما صمة القربى
اسمه :ورد في قصة قــارون ّأنو من بني إسرائيل ،من قوم موسى عميو الســبلم ،و ّ
بينيم فينــاك خبلف في درجة القرابة بينيم ،فقــال بعضيم إنو ابن عمو  ،وقال آخرون إنو كــان
معتبر يؤكد صحة نسبو وصمتو
عمو شقيقــا ألبيو  ،وقال آخرون إنو كــان ابن خالتو  ،وال دليل
اً
وقرابتو بسيدنــا موسى عميو الســبلم  ،وما ثبت فقط أنو من بني إسرائيل(ٕ) ،وال يجب االىتمام

مما كــان فييا من عقــاب
بمثل ىذا الخبلف  ،ألن العبرة في القصة ىي التأمل بأحداثيا وعاقبتيا ّ
لممفسدين العصاة  ،والثواب لمطائعين  ،قال الزمخشري" :قــارون اسم أعجمي مثل ىارون ،ولم
صـ ــص :اآلية ٕٗ.
(ٔ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٕ)مع قصص السابقين ،تألي ـ ــف صبلح عبد الفتاح الخالدي  ،ص ٔ.٘ٚ
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ينصرف لمعجمة والتعريف ،ولو كــان فاعوالً من قرن النصرف"(ٔ) ،واسم قــارون يحمل معنى

(يقَ َر) العبري ىو الفعل (وقر) العربي ،وكبلىما يفيد معاني الثقل والعظمة
آخر :ذلك أن الفعل َ
والمال ،فالوقر يعني الحمل الثقيل ،والوقــار من معانيو العظيمة ،واشتق القرآن الكريم من (يقرون)

اسم قــارون  ،وال يبعد ذلك كثي ـ ار عن قواعد المغة العبريــة  ،إذ يشتق من اسم (يشرون) اسم
(شارون) ،ومن ىنــا نرى أن اختيار اسم قــارون إعجاز لفظي لتماشيو مع قواعد المغة

العبريــة(ٕ).وقــال أكثر العمماء بأخبار القدماء

(ٖ)

ومنيم ابن كثيــر ،ومنيم قول األعمش ،عن

المنيال بن عمرو ،عن سعيد بن جبيــر ،عن ابن عباس قــال :كــان قــارون ابن عم موسى وكذا
قــال إبراىيم النخعي ،وعبداهلل بن الحارث بن نوفل ،وسماك بن حرب وقتادة ،ومالك بن دينــار،

عم موسى ،وزاد فقــال :ىو قــارون بن يصير بن
وابن جريــر الذي رد قول ابن إسحاق ،بأنو كــان ّ
قــاىث ،وموسى بن عمران بن قــاىث(ٗ).وقــال قتادة :إن قــارون كــان ابن عم موسى ألنو ابن

يصـ ـير بن قــاىـ ـث بن الوي بن يعقوب  ،وموسى ىو ابن عمران بن قــاىث ،وتزوج يصير بن
قــاىث سمين بنت ماريب بن بركيا بن يقشان بن إبراىيم ،فولدت لو مران بن يصير وقــارون بن
يصير ،فنكح عمران بخيت بنت شمويل بن وكيع بن يقشان ،فولدت ىارون وموسى ابني عمران،

فموسى عمى قول ابن إسحاق ابن أخي قــارون ،وقــارون عمو ألبيو وأمو ،وعمى قول اآلخرين ابن
عمو وعميو أصحاب التواريخ  .وكــان قــارون أعمم بني إسرائيل بعد موسى وىارون وأفضميم

وأجمميم ،وكــان يسمى (المنور)

(٘)

لحسن صوتو بقراءة التوراة( ،)ٙولم يكن في بني إسرائيل أق أر

لمتوراة منو ،ومن صفاتو قول شير بن حوشب :زاد في ثيابو شب ار طوال ترفعاً عمى قومو(.)ٚوىذا
يبين انو كــان حاسدا لسيدنــا موسى عميو الســبلم ،ألن النبوة أعطيت لو ،في حين أنو ىو صاحب

حظ عظيم من كثرة الرزق واألموال " .

(ٔ) الكشاف عن حقائق التنزيل  ،محمود بن عمر الزمخش ــري ( ت ٖ٘ٛىـ ) ،ص .ٜٛٓ
(ٕ) قصص األنبياء والتاريخ ،تألي ـ ــف رشدي البدراوي ،جامعة القاىرةٕٜٓٔ ،م.ٕٛٚ / ٗ ،
(ٖ) ق ــال اب ــن جري ــر :وى ــذا ق ــول أكث ــر اى ــل العم ــم أن ــو ك ـ ــان اب ــن ع ــم موس ــى ،ورد ق ــول اب ــن إس ــحاق إن ــو ك ـ ــان
عم موسى ،ينظر البداية والنياية ٕ.ٔٓ٘ /

(ٗ) البدايـ ـ ـ ــة والنيايـ ـ ـ ــة قصـ ـ ـ ــص األنبيـ ـ ـ ــاء أخبـ ـ ـ ــار الماضـ ـ ـ ــين .تألي ـ ـ ـ ـ ـ ــف أبـ ـ ـ ــي الفـ ـ ـ ــداء إسـ ـ ـ ــماعيل ابـ ـ ـ ــن كثيـ ـ ـ ــر
(تٗٚٚىـ) . ٔٓ٘ / ٕ،
)٘( جـ ـ ــاء فـ ـ ــي قـ ـ ــاموس الكتـ ـ ــاب المقـ ـ ــدس ص ٕ :ٔٓٚأن اسـ ـ ــم يصـ ـ ــير عبـ ـ ــري ومعنـ ـ ــاه يضـ ـ ــيء ،أو يشـ ـ ــرق،
والجــ ــذر العبــ ــري (قَـ ـ ـ َـرْن) ومعنــ ــاه أنـ ـ ــار وأض ـ ــاء وأشـ ـ ــع واشــ ــتقاقا منــ ــو قـ ـ ــارون ،بمعن ـ ــى األنـ ـ ــور المن ـ ــور ،ينظـ ـ ــر
قصص األنبياء والتاريخ ٗ. ٛٚٔ /

( )ٙالبداية والنياية البن كثير ٕ .ٔٓ٘ /
( )ٚالبداية والنياية البن كثير ٕ .ٔٓٙ /
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المطمب الثاني :غضب اهلل عمى قــارون :

أولا :أسباب غضب اهلل عمى قــارون :
ٔ -البغي ﱡ ﲝ ﲞﱠ

(ٔ)

بين سبحانو وتعالى أن قــارون كــان من بني إسرائيل ،ولكنو بغى

عمييم عندما نصر فرعون عمييم ،ورفض رسالة نبيو.

ٕ -الفساد في األرض :كــان قارون رجبلً فاسد الذمة ،يقف في وجو الحق ويعاديو.
ٖ -الغرور :مثل سبحانو ىذه الصفة القبيحة بقــارون بقولو :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ

(ٕ).

ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ (ٖ)،كــان فرحا بالدنيا الزائمة
ﲰ
ٗ -الفرح :ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
وخسر بيا اآلخرة وثوابيا .

٘ -اعتزاز قــارون بأموالو واغت ارره بو ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ (ٗ):
وظن انو كمما اظير ثراءه وكثرة مالو سيكون ذلك رافعا لقدره في بني إسرائيل فيمتفوا حولو ويتركوا

(٘)
فتكبر عمى اهلل  ،وىو أفحش أنواع
موسى  ،كــان قــارون متكب ار بمالو وقوتو وكثرة اتباعو ّ ،
وتكبر عمى رســولو  ،وعمى خمقو( ،)ٙفخسف بو ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ (.)ٚ
الكبرّ ،

ثانيـــــا :مكان الخسف :

" ال يوجد إثبات قوي حول مكــان الخسف بقــارون  ،أو البمدة التي كــان يعيش فييا ،ولكن ُيعتقد
أنو كــان في الطرف الجنوبي الغربي لبحي ـرة قــارون في محافظة الفيوم جنوب غرب مصر ،ويؤكد

أىالي المنطقة أن البحي ـرة المجاورة لمقصر كــانت ضمن محيطو ،لكن اهلل خسف بو األرض،

ويتواجد بالقصر (ٖٓٓٓ) غرفة  ،لكن عمماء اآلثار يؤكدون أن ىذه المعمومات ليست صحيحة
وأن قصور قــارون يقع في منطقة نينوى في العراق" .

" أطمق المصريون القدماء عميو قصر قــارون لوجوده بالقرب من بحي ـرة قــارون والتي سميت بيذا
االسم لكثرة القرون والخمجان فأطمق عمييا بدايــة بحي ـرة القرون ،ثم حرفت لبحي ـرة قــارون .وىذه

البحي ـرة طوليا من الشرق لمغرب (ٖٓ)كم تقريبا ،وعرضيا (ٓٔ)كم ،وقد ُيظن أن البحي ـرة وجدت
صـ ــص :اآلية .ٚٙ
(ٔ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
صـ ــص :اآلية .ٚٛ
(ٕ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
صـ ــص :اآلية .ٚٙ
(ٖ)سـ ـ ـُـورة القَ َ

صـ ــص :اآلية . ٜٚ
(ٗ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(٘) قصص األنبياء والتاريخ ٗ. ٛٚٗ /

صـ ــص ،نعيم اهلل شاه ،رسالة ماجستير ، ،ص ٕٔ .
()ٙالتكبر والبغي في ضوء سـ ـ ـُـورة القَ َ
صـ ــص اآلية ٔ.ٛ
( )ٚسـ ـ ـُـورة القَ َ
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بعد خسف قــارون ،ولما انخفضت تجمعت فييا المياه ،والحقيقة أن البحي ـرة موجودة منذ قديم

األزمنة ،وكــانت بدايــة منخفض تسمى (منخفض البلىون) ،وكــانت تغمره مياه الفيضان فتحولو
إلى بحي ـرة عظيمة يضيع ماؤىا ىباء ،فعنى فراعنة األسرة الثانيــة عشر بيذا اإلقميم وأقــاموا جس ار
عمى الفتحة التي تصل وادي النيل بمنخفض البلىون ،وتحولت بذلك البحي ـرة إلى شبو خزان ترد

إليو المياه عند ارتفاع النيل بواسطة ترعة (بحر يوسف اليوم) ،وتصرف منو وقت التحريق لري

األراضي الزراعيــة  ،وانخفض سطح المياه في منخفض فتكشفت أراضي من الطمي صالحة
لمزراعة ،وزرعت  ،وبالتدريج قل ما يــرد إلى البحي ـرة من الماء فانخفض سطح المياه وأصبحت

أصغر ،ولع ّل قــارون امتمك مساحة منيا ،وبنى قصره بجوارىا ،وأثبتت األبحاث الجيولوجيــة وجود
كســور في طبقــات التربة بيذه المنطقة ما يدل عمى وجود خسف حدث بيا قديما ،خاصة في
الشاطئ الجنوبي لمبحي ـرة ،إذ يمر بمحاذاتيا فالق عظيم يدور حول الطرف الغربي لمبحي ـرة ،ثم

يتجو شماال)ٔ(.ووفقــا لدراسة قــام بيا عالم المصريات ومديــر مركز الدراسات القبطيــة بمكتبة

فإن ىنــاك معمومات عن شخصيــة ق ـارون وعبلقة
اإلسكندريــة الدكتور لؤي محمود سعيدّ ،
(امنمحات) الثالث بو  ،ويقول المؤرخ ىيــرودوت إنو قد زار بحي ـرة الفيوم في القرن (٘ٔ) قبل

الميبلد ،بعد أن سمع ادعاءات أن قــارون ىو أمنمحات الثالث ،فسأل مرافقيو عن مكــان الردم

الذي خرج عند حفر بحي ـرة موريس وىي بحي ـرة قــارون حاليا ،خاصة أن معموماتو السابقة تؤكد أن

قصر قــارون يقع في المدينة األشوريــة نينوى عاصمة آشور ،وقــال إن ىيــرودوت ومعموماتو

التاريخيــة تؤكد أن ممك نينوى كــان يدعى (أبولو) ،وكــان يمتمك أمواالً طائمة محفوظة بكنوز تحت

األرض .ومن الدراسة اكتشف د .ريحان أن ىيــرودوت ربط بين القصتين في نينوى وبحي ـرة
موريس في الفيوم عن كيفيــة وصول المصوص لمكنز ،وذلك عن طريق الحفر تحت األرض،

ولذلك سأل عن الردم المستخرج من البحي ـرة  ،وتبين أن تمك المعمومات روجيا الييود خبلل

(ٕ)

تواجدىم في مصر ،إذ ربطوا بين قصة حفر البحي ـرة وقصة قــارون ،وىي نفسيا قصة (قورح)

المذكورة في التوراة  ،وقــال د .ريحان أن شائعات الييود ىي من انتتجت فكرة أن المعبد الجنــائزي
ىو قصر قــارون ،والذي ىو أصبل يعود ألمنمحات الثالث وفقــا لمدراسة .فكما تشيــر البرديات

العمميــة واألدبيــة أمنمحات الثالث ىو أشير مموك األسرة الثانيــة عشرة ،وكــان لو نشاط عسكري

وتجاري واستصبلح أر ٍ
اض ،وىو ما يشيد عميو اليرم المسمى باسمو ومعبده الجنــائزي في ىواره

وىرمو في دىشور ،وقد نــال بعد وفاتو تقديساً في منطقة ىوارة واستمر ذلك حتى العصر

(ٔ) قصص األنبياء و التاريخ ٗ . ٛٚٙ /
)ٕ( -قورح ىو ابن قارون.
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الروماني(ٔ).كما وتذكر التوراة السريانيــة ،أن الييود قد ىبطوا مصر فعبل وعاشوا فييا بعد التيو،
في حين أن الترجمة اليونــانيــة حممت معنى التيو المفظي لتذويب المعنى وصرف األنظار عنو،

وتم ذكر ذلك في القرآن الكريم إذ ىبط الييود مصر بعد حادثة العجل ،وبعد وعد اهلل لنبيو عميو

الســبلم في الجبل في ســورة البقرة (ٔ٘ ،)ٙٓ-حتى ّأنيم بعدما قمبوا الخريطة عمى ببلد ايجبت
يزعمون كذبا أن بحي ـرة قــارون في الفيوم كــان مكــان قصر قــارون الذي خسفت بو األرض ،واذا
كــان الييود يزعمون أنيم لم ييبطوا مصر مرة أخرى فكيف يزعمون في الوقت ذاتو أن قصر

ألن اهلل
قــارون ىو بحي ـرة قــارون ،ألم يقولوا مسبقــا أنيم لم يــرجعوا ،ولكنيم عادوا وعاشوا فيياّ ،
دمر قوميا وشعبيا بالطوفان والجراد وعاد ليا الييود بعد التيو وعاشوا فييا ،لكن الكينة أحرقوا

التوراة كي يحذفوا كل معنى يد ّل عمى ذلك(ٕ) ،واهلل أعمم" .
ثالثا :وصف الخسف:

الحق خروج قارون في زينتو
قــال سبحانو :ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ (ٖ) ،لما ذكر
ُ
(ٗ)

واختيالو فييا وفخره عمى قومو بروايــة البخاري

من حديث الزىري عن سالم عن أبيو ،عن النبي

(٘)

قــال ( :رجل يجر إ ازره إذ ُخسف بو فيو يتجمجل في األرض إلى يوم القيامة) ،ثم رواه البخاري
من حديث جريــر بن زيد عن سالم عن أبي ىري ـرة عن النبي مثمو ،وقيل أيضا ،إن قــارون لما
ِ
بجحفمو وبغالو ومبلبسو عمى مجمس موسى عميو الســبلم وىو يذكر
خرج عمى قومو في زينتو مر
قومو بأيام اهلل  ،فمما رآه النــاس انصرفت وجوه كثيــر من النــاس ينظرون إليو ،فدعاه موسى عميو

عمي بالنبوة فمقد
الســبلم فقــال لو :ما حممك عمى ىذا؟ فقــال :يا موسى :أما لئن كنت فُ ّ
ضمت ّ
مت عميك بالمال ،ولئن شئت لتخرجن فمتدعون عمي ،وألدعون عميك ،فخرج وخرج قــارون في
ض ُ
فُ ّ
قومو ،فقــال لو موسى تدعو أو أدعو؟ قــال :أدعو أنــا ،فدعا قــارون فمم ُيجب في موسى .فقــال
()ٙ

اليوم ،فأوحى اهلل إليو :إني قد

موسى :أدعو؟ قــال نعم :فقــال موسى :الميم ُمر األرض فمتطغى
أرض خذييم ،فأخذتيم أقداميم ،ثم قــال :خذييم فأخذتيم إلى ركبيم ،ثم
فعم ُ
ت ،فقــال موسى :يا ُ
إلى منــاكبيم ،ثم قــال :أقبمي بكنوزىم وأمواليم ،فأقبمت بيا حتى نظروا إلييا ،ثم أشار موسى بيده

(ٔ) قصر قارون :الذي خسف اهلل بو األرض ،مقالة ليشام المنشاوي ،جريدة الوسيط ٕٓٔٛ
)ٕ( مصر اإلسرائيمية :التبادل الحضاري بين مصر وايجبت ،محمد مبروك أبو زيد.ٔ٘ٙ /ٕ، ،
صـ ــص :اآلية ٔ.ٛ
(ٖ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٗ) ص ـ ـ ــحيح البخ ـ ـ ــاري ،أب ـ ـ ــي عب ـ ـ ــداهلل محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن إس ـ ـ ــماعيل البخ ـ ـ ــاري ( تٕ٘ٙى ـ ـ ـ ـ ) ،٘ٓٔ /ٕ ،ب ـ ـ ــاب ٗ٘
حديث رقم (٘.)ٖٗٛ

(٘) صحيح البخاريٗ .٘ٗ /في المباس باب من جر ثوبو من الخيبلء حديث رقم (ٓ. .)ٜ٘ٚ
( )ٙالبداية والنياية ٕٔٓٚ /
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فقــال :أذىبوا بني الوي ،فاستوت بيم األرض(ٔ)وروي عن قتادة أنو قــالُ :يخسف بيم كل يوم
قــامةٌ إلى يوم القيامة ،وعن ابن عباس أنو قــالُ :خسف بيم إلى األرض السابعة .وأشار ابن كثيــر
إلى أن ىنــاك الكثيــر من اإلسرائيميات التي تركيا قصدا ،وقصة قــارون قد تكون قبل خروج بني

إسرائيل من مصر ،لقولو سبحانو ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ فالدار ظاىرة في البنيان ،وقد

تكون بعد ذلك في التيو ،وتكون الدار عبارة عن المحمة التي تضرب فييا الخيام ،واستشيد ابن

كثيــر بقول عنترة من الكامل:
بالجو ِ
دار َع ْبم َة واســممي ,واهلل اعمم" .
اء تَ َكمَّمي
َو ِعمي َ
دار َع ْبم َة ِ َ
صباح ا َ
" يا َ
" وذكر مذمة قــارون في غيــر ما آيــة من القرآن ،بقولو في ســورة غافر :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﱠ "
" التفسيــر :ولقد أرســمنــا موسى بآيات وســمطان مبين :البلم موطئة لمقسم :بمعنى واهلل لقد بعثنــا

رســولنــا موسى باآليات البينــات والدالئل الواضحات وبالبرىان البين الظاىر وىو معجزة اليد
والعصا إلى فرعون الطاغيــة الجبار ووزي ـره ىامان وقــارون ،صاحب الكنوز واألموال ،وخص

قــارون وىامان بالذكر لمكــانتيما في الكفر وألنيما من أشير أتباع فرعون ،الذين قــالوا عن موسى
أنو فيما أظير من المعجزات كذاب فيما ادعاه أنو من عند اهلل

(ٕ)

"

" وقولو في ســورة العنكبوت ،بعد ذكره لقوم عاد وثمود وقــارون وفرعون وىامان :ﱡ ﱁ
ﱃ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱄ
ﱂ
ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱤ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ  ،الذي
ﱥ
ﱠ ﱡﱢﱣ
خسف اهلل بو األرض قــارون ،وىو الذي أغرق فرعون وىامان وجنودىم ّأنيم كــانوا خاطئين ،وقــال
اإلمام أحمد :حدثنــا أبو عبد الرحمن حدثنــا سعيد ،حدثنــا كعب بن عمقمة ،عن عيسى ابن ىبلل
الصدفي ،عن عبد اهلل بن عمرو ،عن النبي أنو ذكر الصبلة يوما فقــال ( :من حافظ عمييا كــانت

وبرىانــا ونجاةً يوم القيامة ،ومن لم ُيحافظ عمييا لم يكن لو نور وال ُبرىان وال نجاة ،وكــان
لو نو ار ُ
يوم القيامة مع قــارون وفرعون وىامان وأُبي بن خمف))ٖ(.لما ذكر خروج قــارون في زينتو واختيالو
بيا وفخره عمى قومو ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ (ٗ) ،أتبعيا سبحانو بعد أن ذكر ميل

(ٔ) البداية والنياية ٕ .ٔٓٚ /
)ٕ( صـ ـ ـ ـ ــفوة التفاسـ ـ ـ ـ ــير .تألي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الشـ ـ ـ ـ ــيخ محمـ ـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ـ ــابوني ،دار الق ـ ـ ـ ـ ـرآن الك ـ ـ ـ ـ ـريم /بيـ ـ ـ ـ ــروت ،طٖ
ٜٔٔٛم. ٜٛ / ٖ ،

(ٖ) البداية والنياية البن كثير ٕ .ٜٔٓ /
صـ ــص :اآلية .ٜٚ
(ٗ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
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بعض القموب إليو :ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱠ (ٔ) .ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ (ٕ) ،لم يكن
لو نــاصر بو من نفسو وال من غي ـره ،ولما حل بو الخسف ،وخراب الدار وذىاب األموال واىبلك
النفس واألىل" .وقــال :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ (ٖ) ،ولما حل بو ما حل
ﲨﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲱ
ﲩ
ﲦﲧ
تمنى
من الخسف ،وذىاب األموال ،وخراب الدار ،واىبلك النفس واألىل والعقــار ،ندم َمن كــان ّ
يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبيــر ،وقــال
أن ينــال مثل ما أوتي ،وشكروا هلل سبحانو الذي ّ
(ٗ)

قتادة( :ﲠ) بمعنى :ألم تر أن ،وىذا قول حسن من حيث المعنى واهلل أعمم.

" ثم أخبر

ﳂ ﳄ ﳅ ﱠ (٘)،
ﳃ
سبحانو :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
حرميا  ،بقولو سبحانو :ﱡ ﲺ
ويعزى من ُ
وىي دار القرار ،وىي الدار التي يغبط من أعطيياُ ،

ﳂ ﳄ ﳅ ﱠ  ،وأخبر سبحانو أن الدار اآلخرة ونعيميا
ﳃ
ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
المقيم الذي ال يحول وال يزول جعميا لعباده المتواضعين الذي ال ي ـريدون عمّواً في األرض أي

ترفعا عمى خمق اهلل وتعاظماً عمييم بيم وال فساداً فييم(" .)ٙ

المبحث الثاني :الصورة البمـاغيــة وأثرها في بنــاء المعنى دراسة في نماذج من ســورة القصص

المطمب الول :أولا :أسباب النزول:

ٍ
جاءهُ رســو ُل اهلل ،فوجد
حضرت أبا
ذكر سعيد بن المسيب( )ٚعن أبيو قولو " :لما
ْ
طالب الوفاةَُ ،
أحاج لك
عم ،قل ال إلو إال اهلل كممة
َ
ّ
عندهُ أبا جيل وعبد اهلل بن أبي أميــة ،فقــال رســول اهلل :يا ّ
بيا عند اهلل سبحانو وتعالى ،فقــال أبو جيل وعبد اهلل بن أبي أميــة :يا أبا طالب ،أترغب عن مم ِة
ِ
يعاودانو بتمك المقــالة حتى قــال أبو
عبد المطمب؟ فمم يزل رســول اهلل  ،يعرضيا عميو ،وىما

طالب آخر ما كمميم بو :أنــا عمى ممة عبد المطمب ،وأبى أن يقول :ال إلو إال اهلل ،فقــال رســول

صـ ــص :اآلية .ٚٛ
(ٔ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
صـ ــص :اآلية ٓ.ٛ
(ٕ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
صـ ــص :اآلية ٕ.ٛ
(ٖ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٗ) البداية والنياية ،ص .ٔٓٛ

صـ ــص :اآلية ٖٛ
(٘) سـ ـ ـُـورة القَ َ
) (ٙمختصر تفسير ابن كثير .اختصار محمد عمي الصابوني .ٕٚ / ٖ ،
( )ٚالج ـ ـ ــامع الصـ ـ ـ ــحيح المس ـ ـ ــند مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــديث رس ـ ـ ــول اهلل ﷺ وسـ ـ ـ ــننو وأيام ـ ـ ــو ٖ  .ٕٖٚ /بـ ـ ـ ــاب أنـ ـ ـ ــك ال
تي ــدي م ــن أحبب ــت ،وينظ ــر أس ــباب الن ــزول وبيامش ــو ف ــي كت ــاب الناس ــخ والمنس ــوخ ،اإلم ــام أب ــو الحس ــن عم ــي

بن أحمد النيسابوري ، ،ص ٕٗ٘. ٕ٘٘-
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اهلل "،واهلل ألستغفرن لك ما لم أنو عنك" ،فأنزل اهلل عز وجل :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ (ٔ) ،وعن أبي ىري ـرة رضي اهلل عنو ،قــال" :قــال رســو ُل
ﲉ
ﲅﲆﲇ
ِ
يقولون:
يش
يوم
اهلل ِّ
لعم ِوْ :
القيامة ،قـ َ
"قل ال إلو إال اهلل أشيد َ
أن تعي ـرنِي نساء قر ُ
ـال :لوال ْ
ُ
لك بيا َ
عينك"(ٕ).وأنيا نزلت في الحرث بن عثمان بن عبد
ت بيا
َ
ألقرْر ُ
إنو حممَوُ عمى ذلك الجزعَُ ،

منــاف ،لقولو لمنبي( :إنـّا لنعمم أن الذي تقول حق ،ولكن يمنعنــا من اتباعك أن العرب تخطفنــا
من أرضنــا إلجماعيم عمى خبلفنــا ،وال طاقة لنــا بيم بقولو سبحانو :ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕﱠ (ٖ)وقــال أىل التفسيــر أنيا نزلت جوابا لموليد بن المغي ـرة حين قــال فيما أخبر
اهلل أنو ال يبعث الرســل باختياره

(ٗ)

بقولو:ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ (٘)" .

" ســورة القصص ىي ســورة مكيــة ،نزلت لتشابو ظروف أحاطت بالمســممين عندما كــانوا قمة
مستضعفة في مكة ،والقوا ألوان من العذاب ،كما ُيشار لتجمع المال والقوة بأيدي المشركين ،وال
يممك المؤمنين ســوى قموب عامرة باإليمان والثقة باهلل يصارعون بيا جبروت قريش ،وىي ظروف

نبي اهلل موسى عميو الســبلم مع قومو ،عندما تســمط عمييم جبروت فرعون
مشابية لما ّ
مر بو ّ
()ٙ
ومما جاءت بو" :
واألقباط عمييم ،فالمشركين ىم صورة عن الفراعنة في العتو والضبلل
ّ

 -1شد أزر الرســول ،وأصحابو ،ليعمموا أن النصر حميفيم ميما طال الوقت.

 -2بيان حقيقة ميمة ،وىي أن جميع أصحاب الرساالت السماويــة السابقة ،تكبدوا الصعاب في
سبيل نشر الدعوة لتوحيد اهلل ،وعذبوا حتى أتى أمر اهلل.

 -3أن اإلنسان بطبيعتو مكمف بعبادة اهلل ،فبل عبوديــة بدون تكميف ،ويستمزم التكميف تحمل
المشاق ِ
لح َكم منيا:

أ -إثبات صفة العبوديــة هلل.

ب -إثبات صفة التكميف المتفرعة من صفة العبوديــة فما من مؤمن يبمغ سن الرشد ّإال يكون
مكمف من اهلل بتحقيق شريعتو ،وعميو تحمل المشاق واألذى في سبيل ذلك(.)ٚ

صـ ــص :اآلية ٘ٙ
(ٔ)سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٕ) الج ـ ـ ــامع الص ـ ـ ــحيح وى ـ ـ ــو الس ـ ـ ــنن ،أب ـ ـ ــي عيس ـ ـ ــى محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عيس ـ ـ ــى ب ـ ـ ــن س ــُـ ـ ـ ــورة الترم ـ ـ ــذيتٕٜٚىـ ـ ـ ــ،
صـ ــص ،وينظر أسباب النزول ص ٕ٘٘.
٘  .ٖٗٔ/حديث رقم ( .)ٖٚٛٛباب من سـ ـ ـُـورة القَ َ

صـ ــص :اآلية .٘ٚ
(ٖ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٗ)ينظر أسباب النزول ،وبيامشو الناسخ والمنسوخ ص.ٕ٘ٙ

صـ ــص :اآلية .ٙٛ
(٘) سـ ـ ـُـورة القَ َ
( )ٙالسيرة النبوية ،أبو محمد ،عبد الممك البصري ( تٖٕٔىـ) . ٕ٘ٗ /ٕ،
( )ٚفقو السيرة ،الشيخ الشييد محمد سعيد البوطي ،ص٘.ٛٙ-ٛ
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ت -إلظيار صدق الصادقين وكذب الكاذبين.

 -4إن الظروف التي نزلت فييا ســورة القصص ،ىي لوضع الموازين الحقيقيــة لمقيم والقوى،
ولتبيان أن ىنــاك قوة واحدة تؤثر في الكون وىي قوة اهلل  ،والتركيز عمى قيمة اإليمان في الكون،

مر العصور ،وىي أن النصر ال يأتي
كما جاءت ىذه الســور ِّ
لتقرر حقيقة ميمة وثابتة عمى ّ
بالضرورة مع القوة وكثرة المال ،بل ىو من عند اهلل ينصر بو عباده ،فمن كــانت معو قوة اهلل
سبحانو فبل خوف عميو  ،ومن كــانت قوة اهلل عميو فبل أمن لو وال طمأنينة ،ولو وقفت بجانبو
ونصرتو كافة قوى الدنيا(ٔ).

ّ -5بين سبحانو وتعالى في اآليــة (ٔ ،)ٛنيايــة طغيان الممك والقوة أمام قوة اهلل سبحانو ،وىو
إنذار إليي لعباده المتكبرين الطاغين.
 -6ذكر في ختام الســورة ،اآليــة (ٕ ،)ٛوعد وبشارة لرســولو وأصحابو الكرام ،بنصر اهلل ،
والرجوع إلى مكة فاتحا منتص ار لنشر دعوة اإلســبلم إلى العالم كافة.

 -7التأكيد عمى أن الدنيا زائمة فانيــة في اآليــة (ٖ ،)ٛوأن الدار اآلخرة ىي دار القرار جعميا
سبحانو لعباده الذين ال ي ـريدون عمواً وال فساداً في األرض.
ثانيـــــا :القراءات القرآنيــة:



" ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ "

وابتغ :قرأىا التكل وابن السميع (وأتبِ ْع) بالعين الميممة في آخره ،والتاء المثنــاة في أولو وبعدىا باء
من (اتَّب َع) ،وذكرىا ابن خالويو عن األخفش ،ولكن الضبط مختمف ،فيي فيو ( وابتع) كذا ،ثم
.
قــال بالعين الميممة ،وقرأىا الباقون (وابتغ)(ٕ) .آتاك :قرأىا حمزة والكسائي وورش باإلمالة
 ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ فئة :قرأىا أبو جعفرِ :فيــة ،بإبدال اليمزة ياء مفتوحة في
الحالين ،وىي قراءة حمزة في الوقف ،وىذا اإلبدال عند أبي حيان إبدال نفيس ،وقرأىا الباقون

باليمز (فئة)(ٖ).

 ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ :ويكــان :قيل فييا ثبلثة أقوال:
ٔ -منيم من جعميا كممة واحدة فمم يقف عمى (وي) ،ومنيم من وقف عمى (وي) .ومنيم من
قــال ( :ويك ) وىو مذىب أبي الحسن والوجو عندنــا وىو قول الخميل وسيبويو ـ وىو أن (وي)

)ٔ( -تفسير في ظبلل القرآن ،سيد قطب ،ص ٖ..ٕٓٚ
)ٕ( الكش ـ ـ ــاف ٕ /ص٘ ،ٗٛومختص ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـواذ القـ ـ ـ ـرآن م ـ ـ ــن كت ـ ـ ــاب الب ـ ـ ــديع ،أب ـ ـ ــو عب ـ ـ ــداهلل ب ـ ـ ــن خالوي ـ ـ ــو
( ت ٖٓٚىـ) ،ص ٘ٔٔ .

(ٖ) معجم القراءات ،د .عبد المطيف الخطيب.ٚٚ / ٚ ،
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ـانو ال يفمح الكافرون ،وكــان
ـانو اسم اعجب ،ثم ابتدأ فقــال  :كـ ّ
اسم سمي بو الفعل في الخبر ،فكـ ّ
اهلل يبسط الرزق  .فـ( وي ) منفصمة من كــان.
ألن اهلل
ـانو قــال  :أعجب ّ ،
ٕ -من قــال  :إنيا ( ويك )  ،فكـ ّ
ألنو ال يفمح الكافرون  ،وأعجب ّ
يبسط الرزق  ،وىو قول أبي الحسن  .وينبغي أن يكون الكاف حرف خطاب بمنزلة الكاف في
ذلك وأولئك(ٔ)" .

 ﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ :قرأىا األعمش  ( :لوال من اهلل ) بحذف أن وىي مزادة(ٕ).
 الخسف

ف بنــا) نصبا ،وكذلك روى عمي بن نصر عن أبان عن
" ق أر عاصم في روايــة حفص (لَ ُخ ِس َ
ف بِنــا)
ف) بفتح الخاء ،ومن قــال( :لَ ُخ ِس َ
عاصم مثمو ،قرأىا الباقون ،وأبو بكر عن عاصم (لَ َخ َس َ
فإنو يؤول إلى الخسف في المعنى .وروى أبو عبيد عن أبي زيد األصمعي:
فبنى الفعل لممفعولّ ،
ف :إلحاق
الخ ْس ُ
ف ،وقد خسفو اهلل .وروى أبو العباس عن أبي األعرابيَ :
ف المكــان َي ْخ ِس ُ
َخ َس َ
وخ َسفَت الشمس ،وكسفت :بمعنى واحد ،وخسف بفبلن ،إذا أخذتو
األرض األولى بالثانيــةَ ،
األرض فدخل فييا(ٖ)" .

ثالثا :المعنى الجمالي لآليـــــات:

" في بدايــة الســورة عرض سبحانو قوة الســمطة والحكم ،وكيف باءت بالبوار مع الكفر والبغي
والظمم ،ثم جاءت قصة قــارون لتعرض ســمطان العمم والمال ،وكيف ينتيي أيضا بالبوار مع البغي
والكبر والبطر والجحود لنعمة اهلل الواحد(ٗ).قصة قــارون ىي استحضار لمييود ،في شخص من

أغنيائيم ،وممن ىم عمى شاكمتو ،وىذا نذيــر لبني إسرائيل قبل أن يمقــاىم الرســول ،ليأخذوا حذرىم

ألنفسيم من الوقوف موقف قــارون ،حين يدعوىم الرســول ،فيتصدى منيم أشباه قــارون لدعوتو،

ويذكرىم اهلل أنيم إن فعموا فسيأخذىم اهلل كما أخذ قــارون من قبل ،وجاءت األيام بصدق ىذه
الصورة لتحالف أغنياء الييود مع المشركين لمحاربة الدعوة إلى اإلســبلم ،س ار وجيرا ،فكــان أن

أخذىم سبحانو بما أخذ بو المشركين ،كما أخذ قــارون بما أخذ بو فرعون " .وقولو سبحانو "

ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ "،أن ىذه الكنوز اليائمة التي آتاىا
سبحانو لقــارون ،كــانت استدراج لو حتى يغرق في البغي ،وقــام بعض من قومو العمماء العالمين

بزوال نعيم الدنيا بنصحو بخمس نصائح وىي:

(ٔ) محاسن التأويل ،العبلمة محمد جمال الدين القاسمي .ٖٗ٘-ٖٗٗ/٘ ،
)ٕ( البحر المحيط ،أثير الدين محمد بن حيان األندلسي ( تٗ٘ٚىـ ).ٖٔ٘ / ٚ ،

(ٖ) معاني القراءات ،أبو منصور األزىري محمد بن أحمد تٖٓٚىـ . ٕ٘٘ /ٕ،

(ٗ) في ظبلل القرآن ص ٓٔ. ٕٚ
02
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ٔ -عدم الفرح بالباطل ،ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ  ،والفرح المكروه ىنــا ىو الفرح المبالغ
فيو ،والذي يخمي نفس صاحبو من الشعور بقدرة اهلل عمى تصريف أمور العباد وتقمب أحواليم.
ألن اهلل ال يحب الفرحين الذين ال يشكرون نعمو وال يستعدون لآلخرة ،وذكروه بالعقــاب في
ّ
اآلخرة.
ﳂ ﱠ  ،أي ال تترك حظك لذات الدنيا الزائمة
ﳃ
ٕ -التوسط في أمر الدنيا :ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
التي أباحيا اهلل من المآكل والمشرب والممبس والمسكن والزواج.
ٖ -العمل لآلخرة ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ  ،طمبوا منو أن يستخدم ىذه الثروة التي
وىبيا اهلل لو في طاعة اهلل وحده ،والتقرب إليو بما يجزيو عميو ثواب في الدنيا واآلخرة.
ٗ -استعمال اإلحسان ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ  ،نصحوه باإلحسان إلى خمق اهلل كما أحسن
اهلل إليو ،وىذا أمر باإلحسان أتى بعد األمر باإلحسان بالمال ،ويدخل فيو اإلعانة بالمال وطبلقة
الوجو وحسن المقــاء ،أي أنو جمع ما بين اإلحسان المادي واإلحسان الخمقي.
ﳎ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ  ،نصحوه بعدم
ﳏ
٘ -النيي عن الفساد :ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
القصد باإلفساد في األرض بالبغي والظمم واإلساءة إلى النــاس ،فإن اهلل سبحانو يعاقب المفسدين
ويمنعيم من رحمتو ووده وعونو(ٔ)" .

وبالنسبة لقول قــارون أنو أوتي ىذا المال استحقــاقــا لعممو الذي طوع لو جمع وتحصيل الكنوز،
أشار ابن كثيــر أن اإلمام عبد الرحمن بن زيد أجاد تفسيــر ىذه اآليــة بقولو( :قــال قــارون لوال

ر :ﱡﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎ
رضى اهلل عني ومعرفتو بفضمي ما أعطاني وفيــر المال ،وق أ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ وقــال :ىكذا يقول من قل عممو إن رأى من اهلل
توسعة عميو لوال أن يستحق ذلك لما أعطي)(ٕ).وىو نموذج متكرر في اإلنسانيــة فالبعض يظن
عما ينفق وما يمسك ،غيــر
أن عممو وكده وحدىما سبب غنــاه ،وبالتالي فيو غيــر مسؤول ّ
محاسب عمى ما يفسد بالمال وما يصمح ،غيــر ميتم بفضل اهلل وعطاءه  ،وغيــر ميتم لرضاه
وغضبو .ونستنبط من ىذه اآليات عدة معاني ،منيا :

ٔ -اعتدال المنيج الرباني فيما يخص عبلقة البشر بالحياة الدنيا واآلخرة ،بقولو تعالى ﱡ ﲷ

ﳂ ﱠ  ،إذ فييا توازن يتمثل باعتدال المنيج
ﳃ
ﲸﲹﲺﲻﲼﲾﲿ ﳀﳁ

(ٔ) موقـ ــع الخطبـ ــاء .مقالـ ــة لمكاتـ ــب ش ـ ـريف عبـ ــد العزيـ ــز تحـ ــت عن ـ ـوان قصـ ــة قـ ــارون :عاقبـ ــة التكبـ ــر بالمـ ــال

والجحود بتاريخ ٕٕٖٜٔٗ / ٗ/ىـ .
(ٕ) البداية والنياية ٕ.ٔٓٙ /
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الرباني القويم الذي يعمق قمب واجد المال باآلخرة ،وال يحرمو بأخذ قسط من متاع الحياة الدنيا،
بل يحضو عمى ذلك ويكمِّفو بو ،كي ال يتزىد وييمل الحياة(ٔ).
ٕ -وجيت اآليات األغنياء عمى مساعدة الفقراء ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ أي أحسن إلى
خمقو كما أحسن اهلل اليك ،فالمال ىو مال اهلل ،واحسان منو اختص بو بعض عباده.
ٖ -ودلت اآليات عمى وجوب النصح ألىل المال الذين نس ـوا اهلل وشغمتيم أمواليم عن طاعتو
وذكره ،اإلســبلم يعترف بالممكيــة الفرديــة  ،كما يقدر الجيد الفردي الذي يتم بذلو في تحصيل مالو
من وجوه الحبلل التي شرعيا الدين  ،كما أنو ال ييون أو يمغي الجيد الفردي ،ولكنو بذات الوقت

يفرض منيجاً معيناً لمتصرف في الممكيــة الفرديــة  ،كما يفرض منيجاً خاصاً واضح المبلمح
ومتميز السمات بطرق تحصيميا وتنميتيا ،وىو منيج متوازن ومتعادل ،وال يحرمو من ثمرة جيده،
كما ال يطمق يده باالستمتاع بو حتى اإلسراف والترف وال بإمساكو حتى التقتيــر ،كما يفرض

لمجماعة حقوقيا في ىذا المال  ،ويقر ليا بالرقــابة عمى طرق تحصيمو  ،وتنميتو  ،وطرق إنفاقو
واالستمتاع بو(ٕ).لكن قــارون استقبل ىذه النصائح باالستخفاف والتحدي ،وقــال إن اهلل أعطاه
المال لعممو أنو يستحقو لعممو وخبرتو بكيفيــة جمعو ،فيو أىل لو ،فخرج عمييم بأبيى حمة بقصد

التعالي ،وغر مظيره البعض ،ولكن ذكرىم من وفقيم اهلل ليدايتو أن متاع الدنيا زائل ويبقى ثواب
(ال تَ ْف َرْح) ،بمعنى :ال تبطر بما أُعطيت ،وتفخر
لمن آمن واتقى  .ونصحو قومو بقوليم َ
اآلخرةَ ،
عمى غيــرك( ،إن اهلل ال يحب الفرحين ،وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة) ،يقولون :لتكن ىمتك
مصروفة إلى تحصيل ثواب اهلل في الدار اآلخرة  ،فإنو خيــر وأبقى  ،ومع ىذا ( وَال تَنس َن ِ
ك
ص َيب َ
َ
َ
ِم َن الد ْن َيا) ،بمعنى :وتنــاول منيا بمالك ما أحل اهلل لك فتمتع لنفسك بالمبلذ الطيبة الحبلل

ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ  ،بمعنى :وأحسن إلى خمق اهلل كما أحسن اهلل خالقيم وبارءىم إليك

اد ِفي ْاأل َْر ِ
ض ) ،بمعنى :وال تسئ إلييم ،وال تفسد فييم ،فتقــابميم ضد ما أمرت فييم
( َوَال تَْب ِغ اْلفَ َس َ
ِِ
ِ
ـال إِن َما
ين)  ،وكــان رده ليذه النصيحة ( قـ َ
فيعاقبك ،ويســمبك ما وىبك (إِن الموَ َال ُيحب اْل ُم ْفسد َ
أُوتِيتُوُ َعمَ ٰى ِعْمٍم ِع ِندي) بمعنى :أنــا ال أحتاج إلى استعمال ما ذكرتيم ،وال إلى ما إليو أشرتم ،فإن
اهلل إنما أعطاني ىذا لعممو أن أستحقو ،وأني أى ٌل لو ،ولوال أني حبيب إليو ،وحظي عند لما
(ٖ)

أعطاني ما أعطاني.

" ورد اهلل سبحانو وتعالى عميو :ﱡ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ بمعنى :قد أىمكنــا من األمم الماضين بذنوبيم وخطاياىم
من ىو أشد من قــارون قوة وأكثر أمواال وأوالدا ،فمو كــان ما قــال صحيحا لم نعاقب أحدا ممن
(ٔ) في ظبلل القرآن ص ٕٔ.ٕٚ

(ٕ) في ظبلل القرآن ص ٕٔ. ٕٚ
(ٖ) البداية والنياية ٕ .ٔٓٙ /
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كــان أكثر ماال منو ،ولم يكن مالو دليبل عمى محبتنــا لو ،واعتنــائنــا بو كما قــال سبحانو ﱡ ﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠ

(ٔ)

 ،ووقولو سبحانو ﱡ ﲸ

ﳃ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ (ٕ) .وىذا الرد عميو يدل عمى
ﳄ
ﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ـال إِن َما أُوتِيتُوُ َعمَ ٰى ِعْمٍم ِع ِندي) ،وأما من زعم أن
صحة ما ذىب إليو معنى قولو سبحانو ( قـ َ
المراد من ذلك أنو كــان يعرف صنعة الكيمياء ،أو أنو كــان يحفظ االسم األعظم فاستعممو في
ألن عمم الكيمياء تخييل وصبغة  ،ال تحيل الحقــائق ،وال تشابو
جمع األموال ليس بصحيح ّ ،
صنعة الخالق ،واالسم األعظم ال يصعد الدعاء بو من كافر بو  ،وقــارون كــان كاف ار في الباطن

منــافقــا في الظاىر ،ثم ال يصح جوابو ليم ليذا عمى التقديــر وال يبقى بين الكبلمين تبلزم(ٖ).

وقصة قــارون ىي من القصص القرآني ،ووصفت مشاىد النــاس أمام فتنو قــارون تاليا:

المشهد الـاول :من مشاىد قصة قــارون  ،تجمّى قــارون بالبغي والتطاول  ،ورفض النصح،

والتعالي عمى العظة ،واص ارره عمى الفساد ،ومغت ار بمالو ،والبطر الذي يقعد النفس عن الشكر هلل

وبين سبحانو في اآليات طريقة عيشو وطبعو المنــافق والحاسد ،وفخره عمى
سبحانو جل وعبلّ ،
ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲰ
النــاس بكثرة مالو  ،وتجمى ذلك بقولو سبحانو :ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﳉ
ﳈ
ﳂﳄﳅﳆﳇ
ﳃ
ﲼﲾﲿ ﳀﳁ
ﲽ
ﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﳎ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ.
ﳏ
ﳊﳋﳌﳍ
المشهد الثاني :خروج قــارون مختاال بكامل زينتو ويمشي بين قومو ،فتتياوى لو بعض النفوس،
وتطيــر لو قموبيم ،ويغبطونو ويتمنون ألنفسيم مثل ما أوتي من رزق اهلل من مال وثروة.

ﱤﱦ
ﱥ
ويشعرون أنو أوتي حظ عظيم يشتييو المحرومون ،بقولو سبحانو :ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ.ذكر الكثيــر من
المفسرين ،أن قــارون خرج في تجمل عظيم ،من خدم وحشم ومبلبس ومراكب ،فمما رآه من يعظم

الحياة الدنيا ،تمنوا لو كــانوا مثمو(ٗ) ،فتظير فئة يستيقظ اإليمان في قموبيم ،فيعتزون بو عمى فتنة
المال وعمى زينتو ،ويقفون أمام فتنة الحياة الدنيا ،ويستعمون عمى ىذا بقيمة اإليمان ،والرجاء بما

عند اهلل ،ويعتزون بثوابو  ،ويذكرون إخوانيم المأخوذين والمبيورين بو بثقة ويقين ويمكم ،ثواب اهلل

خيــر لمن آمن وعمل صالحا ،وال يمقّــاىا ّإال الصابرون(٘).وفي ىذا الموقف تمتقي قيمة المال
)ٔ( سـ ـ ـُـورة سبأ :اآلية .ٖٚ
)ٕ( سـ ـ ـُـورة المؤمنون :اآلية ٘٘.٘ٙ-

(ٖ) البداية والنياية ٕ .ٔٓٙ /

(ٗ) البداية والنياية ٕ .ٔٓٚ /
(٘) في ظبلل القرآن  ،ص ٕٔ.ٕٚ
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وقيمة اإليمان في الميزان :في كل زمان ومكــان ىنــاك فئتان من البشر ،فئة تستوي زينة الحياة
بعض القموب ،وتبير من ي ـريد الحياة الدنيا ،وال يتطمعون إلى ما ىو أعمى وأكرم  ،فبل يسألون
بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينتو؟ وال بأي وسيمو نــال ما نــالو من عرض الحياة الدنيا؟ ويسيل

لعابيم عمى ما في أيدي المحظوظين من متاع دنيوي ،غيــر نــاظرين إلى الثمن الباىظ الذي أدوه،
وال إلى الوسيمة الخسيسة التي اتخذوىا  ،وال إلى الطريق الدنس الذي خاضوه(ٔ) ،ونس ـوا أن قــارون
كــان من المحظيين عند فرعون وبغى وتجبر عمى بني جمدتو وقومو من بني إسرائيل " " .والفئة

األخرى ،متصمة باهلل فميم ميزان آخر يقيم الحياة ،وبنفوسيم قيم أخرى غيــر المال والمتاع والزينة،
وىم أكبر قمبا من أن يتساقطوا أمام قيم الدنيا الزائمة ،وليم من استعبلئيم باهلل عاصم ليم من

التخاذل أمام جاه العباد ،وىؤالء ىم من أوتوا العمم الصحيح  ،والذي يقومون بو الحياة حق
مما
التقويم" " .ومقتنعين برضى وثقة واطمئنــان أن ثواب اهلل خيــر من ىذه الزينة الزائمة ،وخيــر ّ
مما يشتييو
عند قــارون ،والرقي بيذا الشعور درجة رفيعة ال يمقّــاىا ّإال الصابرون عمى الحرمان ّ
الكثيــرون ،في ـرفعيم سبحانو جل وعبل إلى درجة االستعبلء عمى ك ّل ما في األرض(ٕ).عمى
اإلنسان اإلدراك أن اهلل قد جعل الدار اآلخرة لممؤمنين المتواضعين الذين نبذوا العمو واالستكبار

في األرض ،وتركو الفساد فييا واتخذوا اإلصبلح نيج وطريقة وقــال سبحانو فييم ﱡ ﲷ ﲸ

ﳂ ﳄ ﳅ ﱠ" .
ﳃ
ﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
الخسف بقــارون وماله " :وأعقب ذلك ما آل إليو أمره من خسف األرض بو وبداره ،فمم يجد
معينــا لو ينصره ويدفع عنو العذاب ،وانقمب حال المتمنين حالو إلى متعجبين مما حل بو ،شاكرين
لفضل اهلل عمييم بصرف ما تمنوه ،وذكر سبحانو ثواب أىل العمم بالدين في الدار اآلخرة ورضاه

عمييم ،وخسف اهلل سبحانو بقــارون األرض وىو في موكبو أمام النــاس(ٖ) ،وصدر الكبلم بحرف

(الفاء) التي أفادت العطف عمى جممة ( فخرج عمى قومو في زينتو) كما أفادت التعقيب

(فخسفنــا).وفي ســورة غافر ،ذكر سبحانو وتعالى إرسال موسى عميو الســبلم الى فرعون وىامان
وقــارون ،وىم من الطغاة الذين لم يصدقوا رسالتو ،واتيموه بالسحر ،وقــالوا عنو إنو كذاب لخوفيم

من تصديق النــاس لو ،وأجمل سبحانو في ىذه اآليات قولو ،والكبلم الذي بعده في اآليات ىو
تفصيل لما اجممو سبحانو ،ويقول برىان الدين البقــاعي(ٗ)(ولما اجمل أمره كمو في ىاتين اآليتين،

(ٔ) في ظبلل القرآن ص ٖٔ.ٕٚ
(ٕ) في ظبلل القران ص ٗٔ.ٕٚ
صـ ــص.
(ٖ) مقالة لعبد الحميد محمود طيماز بعنوان عاقبة الطغيان والفساد في سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٗ) نظـ ــم الـ ــدرر فـ ــي تناسـ ــب اآليـ ــات والسـ ــور ،اإلمـ ــام برىـ ــان الـ ــدين أب ـ ـو الحسـ ــن إب ـ ـراىيم بـ ــن عمـ ــر البقـ ــاعي(
ت ٘ٛٛىـ ).ٜٗ/ٔٚ ،
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شرع في تفصيمو ،فقــال مشي ـ ار لمبادرتيم إلى العنــاد من غيــر توقف أصبل ،والتي أشار إلييا
حذف المبتدأ واالقتصار عمى الخبر الذي ىو محط الفائدة)(ٔ)" .

ﳆﳈ
ﳇ
" ﱡ ﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ  ،ذكر سبحانو في ىذه اآليات ،أن نبي اهلل لما أرســل إلى
بأنو ساحر كذاب  ،ولما استمر عميو الســبلم بدعوتو إلى اهلل
فرعون وقومو القبط  ،اتيموه بدايــة ّ
وحده ،والذي أظير ليم عمى يده من آياتو الحقة التي تؤكد نبوتو  ،وىي تسع بقولو:ﱡ ﲙ ﲚ
ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ " (ٕ).
ﲟ
ﲛﲜ ﲝ
" ولكن فرعون وقومو كــانوا في ضبلل ،فمم يؤمنوا بنبي اهلل  ،وليذا أمر بقتل من آمن بموسى

وترك َمن لم يؤمن بو ألنيم كذبوه  ،وبيذه اآليات خص اهلل المؤمنين بموسى عميو الســبلم ولم
يذكر من عداىم ،ولكن سبحانو قــال وما كيد الكافرين ،وبيذه اآليــة تعميم وتعميق بالوصفّ ،إال

ألنو ما فادىم بدايــة في الحذر من موسى
في ضبلل ،أي مجانب لمسداد الموصل إلى الفوزّ ،
صد من آمن بو  ،بل كــان فيو ىبلكيم وتبارىم ،وىكذا ىي
عميو الســبلم وال في النيايــة في ّ
أعمال الفجرة مع أولياءه سبحانو(ٖ)" .

المطمب الثاني :التحميل المفظي والبالغي
أولـا :التحميل المفظي:

ﲞﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨ
ﲟ
" ﱡﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲩﱠ "
الكنوز " :مفردىا كنز :المال المدفون  ،وجمعو كنوز :كنزه ،يكتنزه ،كن اًز ،واكتنزه(ٗ) ،وتسمي
العرب ك ّل كثيــر مجموع يتنــافس فيو كن اًز(٘)" .
" مفاتحه :المفاتح جمع مفتح بالكسر ،وىو ما يفتح بو( " ، ")ٙلتنوء :النــانــاة :الضعف والعجز،

وتنــانــا :ضعف واسترخى ،ورجل نــانــا ،ونــانــا بالمد والقصر :عاجز ضعيف جبان ،نــانــات الرجل

نــانــاة :حممتو عمى أن ضعف عما أراد وتراخى(".)ٚ
(ٔ) نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .ٜٗ / ٔٚ
(ٕ) سـ ـ ـُـورة اإلسراء :اآلية ٔٓٔ.
(ٖ) نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .٘ٓ /ٔٚ

(ٗ) لسان العرب ،جمال الدين األفريقي المصري (ت ٔٔ ٚىـ ) ٕٗٓ/ ٘ ،مادة (كنز).
(٘) معجم مفردات ألفاظ الَقُرآن ،أبو القاسم بن حسين األصفياني ( ت ٕٓ٘ه)  ،ص ٓ. ٗٙ
( )ٙإعراب القرآن ،ألبي جعفر النحاس( ت ٖٖٛىـ ) .٘٘ٛ / ٕ ،
( )ٚلسان العرب ٔ ،ٕٔٙ-ٔٙٔ/مادة (نأي) .
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" العصبة :من كــان قرابتو ألبيو ك ـأنيا جمع عاصب وان لم يسمع بو ،من عصب القوم بفبلن إذا
أحاطوا بو ،فاألب طرف ،واالبن طرف والعم جانب واألخ جانب ،ثم ُس ِّمي بيا الواحد والجمع
والمذكر والمؤنث(ٔ) ،العصابة جماعة ما بين العشرة واألربعين ،وقيل جماعة ليس ليا واحد،

والتعصب من العصبيــة :أن يدعو الرجل عمى نصرة عصبتو والتآلب معيم عمى من ينــاوئيم(ٕ)،

وقيل :جماعة متعصبة متعاضدة(ٖ) " ، " .استثنــاء ببلغي بغيــر صيغة استثنــاء ،وجممة ( فََب َغى

َعمَ ْي ِي ْم) أي استطال عمييم ،وىي استثنــاء أخرج قــارون من قوم موسى عميو الســبلم ،بغيــر أداة
استثنــاء ،وجعل المفاتح ك ـأّنيا مستتبعة لمعصبة القويــة بثقميا(ٗ) ،وىنــا يتوجو المعنى لسياق

مجازي ،فالفرح ىو مفيوم مجازي ،حقيقتو حب الدنيا واالطمئنــان ليا ،فنقمت لممجاز لمتوسع

ِ
ون) استئنــاف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثال لحال بعض
ـار َ
بالمعنى " .يعد قولو سبحانو ( إن قـ ُ
كفار مكة وىم سادتيم مثل الوليد بن المغي ـرة وأبي جيل ىشام(٘) ،فيي تبيان لعاقبة الذين تغرم
أمواليم فبل يشكرون نعمة اهلل ويستخفون في الدين( ،)ٙكما تم فصل جممة ( إِن الموَ َال ُي ِحب
ِ
ين) لكونيا تعميل لنيي المتقدم بعدم الفرح المبالغ فيو واالغترار بالدنيا ،ومنو فقد ساىمت كل
اْلفَ ِرح َ
من عبلقة التبيين والتعميل بربط الجمل بعضيا ببعض وبالتالي تماسكيا" .

" وتحقق الوصل الزمني في ىذه اآليــة بواسطة الظرف (إذ) الذي يدل عمى ما مضى الزمن،
حيث ساىم بربط أحداث الزمن الماضي بالحاضر ،والذي يعتبر بالنسبة لنــا زمن ماضي(" .)ٚ

ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ:
ﲰ
ﱡﲪﲫﲬﲭﲮ
" صيغت ىذه اآليــة ذات داللة عمى ما يــرضي اهلل سبحانو وتعالى  ،وفي كممة الفرحين عدة

تفسي ـرات وتأويبلت بين كونيا عمى الحقيقة أو عمى المجاز " :المبذخين اآلشرين البطرين ،الذين
()ٛ

ال يشكرون اهلل عمى ما أعطاىم من نعم.

وىذا التأويل يتطمّب أن يكون قد تم نقمو من المعنى

الحقيقي ،والذي ىو الفرح ضمن سياق الفرح اإلنساني ،إلى المعنى المجازي والذي ىو الفرح

بالكفر وجحوده بنعم اهلل عميو في الدنيا ،وقيل بمعنى آخر أن مجازيــة الفرح انتقمت إلى حال من
(ٔ) كشاف اصطبلحات الفنون والعموم ،محمد عمي التيانوي.ٖٖٔٙ / ٕ ،
)ٕ( لسان العرب ٔ ٙٓٙ-ٙٓ٘/مادة (عصب) .

(ٖ) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص .ٖٗٛ

)ٗ( أساليب ببلغية ،تألي ـ ــف أحمد مطموب  ،ص ٖ. ٕٙ
(٘) تفسير التحرير والتنوير ص ٗ. ٔٚ
( )ٙالمصدر السابق ص ٘. ٔٚ
ص ـ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ــن منظ ـ ـ ــور لسـ ـ ــانيات ال ـ ـ ــنص ص  ،ٚٛرسـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير
( )ٚالفصـ ـ ــل والوصـ ـ ــل ف ـ ـ ــي سـ ـ ـُ ـ ـ ــورة القَ َ
لمطالب سيام عسول ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة  /الجزائر  ٕٓٔٙم.
( )ٛتفسير مجاىد ،تألي ـ ــف مجاىد بن جبر المخزومي التابعي أو الحجاج ،ص ٓ.ٜٗ
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نيي عن الفرح بما أوتي في الدنيا ،ولم يحبو اهلل سبحانو وتعالى ،فتوجو المعنى في ذلك إلى

سياق مجازي جديد ،وقيل الفرح مفيوم مجازي حقيقتو السرور ،ومجازه حب الدنيا ،واالطمئنــان
ليا ،وفسرت كممة الفرحين في ســورة القصص بمعنى الكفار ،فنقمت إلى المجاز ،وال ريب أن نقل
الكممة من الحقيقة إلى المجاز ال يتم إال بقرينة صارفة "

(ٔ)

ﲽ
ﲼ
.ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﳎﳐﳑﳒﳓ
ﳏ
ﳈ ﳊﳋﳌﳍ
ﳉ
ﳂ ﳄﳅﳆﳇ
ﳃ
ﲾﲿ ﳀﳁ

ﳔ ﱠ " " وابتغ :بغى الشيء ما كــان خي ـ اًر أو ش اًر ،أي طمبو ،والبغيــة :الحاجة(ٕ) .وفسرىا
ِ ِ
َي ِا ْستَ ْع ِم ْل َما َو َى َبك المو ِم ْن َى َذا اْل َمال اْل َج ِزيل َو ِّ
اعة َرّبك َوالتقَرب إِلَ ْي ِو بِأ َْن َوا ِع
الن ْع َمة الطائمَة في طَ َ
أْ
ِ
صل لَك بِيَا الث َواب ِفي الد ْن َيا َو ْاآل ِخ َرة "" نصيبك :الحظ والقسط وىو فيصل من
اْلقُُرَبات التي َي ْح ُ
النصيب ،ألن ما يعطى ألحد ينصب لو ويميز(ٖ).زينته :وتزين ىو وازدان بمعنى :وىو افتعل من
من الزينة ،والزينة اسم جامع لكل شيء يتزين بو والزينة ما يتزين بو(ٗ) ".تم تحقيق التماسك في

ىذه اآليــة بواسطة حرف الواو الذي تكرر أربع مرات ،فكــان لو دور كبيــر في ربط الجمل بعضيا

ببعض ،وان الجمل المركبة تتكون من عبارة أساسيــة بسيطة أو عبارات أخرى بسيطة تعتمد عمى
العبارة األولى ،وي ـربط بين كافة ىذه العبارات أدوات العطف(٘)".

ﱆﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱇ
ﱡﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱘ ﱚﱛﱜﱝﱞﱠ
ﱙ
ﱗ

" في ىذه اآليــة تم تقديم أقوى تصويــر في فضل اهلل سبحانو عمى المؤمنين(،عمى عمم) عمى
استحقــاق واستيجاب لما في من العمم الذي فضمت بو عمى النــاس ،مخب ار سبحانو عن جواب

قــارون لقومو عندما نصحوه وأرشدوه لمخيــر( .)ٙأسيم لفظ (من قبمو) في تحقيق الوصل الزمني
بربك أحداث الزمن الماضي بالحاضر ".أسيم كل من حرف العطف (أو) وحرف العطف (الواو)
بتماسك اآليــة من خبلل ربط األحداث ببعضيا البعض(.)ٚ

(ٔ) األلفاظ القرآنية بين الحقيقة والمجاز ، :إمام عبداهلل ، ،ص ٕٕٖ.ٖٕٖ-
(ٕ) لسان العرب ٗٔ . ٚٙ-ٚ٘/مادة (بغي) .
(ٖ) التحرير والتنوير ،تألي ـ ــف الطاىر بن عاشور.ٜٔٚ/ٕٓ ،
(ٗ) لسان العرب ٖٔ ،ٕٓٔ/مادة (زين) .
(٘) عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق ،صبحي إبراىيم الفقي.ٕ٘ٛ /ٔ ،
( )ٙتفسير الكشاف ٘. ٔٚ٘/

صـ ــص من منظور لسانيات النص ص. ٜٜ
( )ٚالفصل والوصل في سـ ـ ـُـورة القَ َ
35

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol 12 (1) : 24-53

 ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ ":
" من الزيادة التي اقتضاىا السياق(ٔ) ،بدأت اآليــة بوصل إضافي بواسطة حرف العطف (الفاء)
الذي أدى لتماسكيا مع اآليــة السابقة ،ودلّت لفظة (مثل) عمى وصل إضافي بعبلقة التمثيل بين

الجمل " .

" تم فصل جممة (قــال الذين ي ـريدون الحياة الدنيا) ولم تعطف ألنيا تتنزل منزلة بدل االشتمال لما
اشتممت عميو الزينة من أنيا مما يتمنــاه الراغبون في الدنيا(ٕ) ،والتماسك ىنــا حاصل بعبلقة
اإلبدال فيي عبلقة تمثل االمتداد واالستم ارريــة القــائمة بين المبدل والمبدل منو(ٖ) ،وجممة (إنو لذو

لذو حظ عظيم) تعميم لتنمييم وتأكيد لو(ٗ) ،ومنو فعبلقة التعميل التي بين ىذه الجممة وما قبميا

ىي التي أدت لمتماسك بينيما "قــال سبحانو (فخرج عمى قومو في زينتو) ،وذكر عدد من

المفسرين أنو خرج في تجمل عظيم من المبلبس والخدم والحشم ،والمراكب  ،فمما رآه َمن يعظم
فمما سمع العمماء ذوو الفيم الصحيح والزىاد مقالتيم قــالوا ليم (
زىو الحياة ّ
تمنى لو كــان مثمو ّ ،
ويمكم ثواب اهلل خيــر لمن آمن وعمل صالحا) ،بمعنى :ثواب اهلل في الدار اآلخرة خيــر وأبقى

وأجل وأعمى ،قــال سبحانو ( وال ُيمقــاىا إال الصابرون )،بمعنى :وما يمقى ىذه النصيحة وىذه
المقــالة وىذه اليمة الساميــة إلى الدار األخرة ،عند النظر إلى زىرة ىذه الدنيا إال من ىدى اهلل

قمبو وثبت فؤاده ،وأيد لبو ،وحقق مراده " .

ﲁ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲂ
ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲆ ﱠ (:)5
ورد حرف العطف (الواو) ثبلث مرات في ىذه اآليــة ،حيث أسيم في الموضع األول بربط اآليــة
باآليــة السابقة ،وفي الثاني والثالث ،أسيم في ربط الجمل وجعميا متماسكة.

تحقق الوصل االستدراكي من خبلل أداة االستثنــاء (إال) وجاءت لتستدرك أن ثواب اهلل ينــالو

الصابرون(.)ٙ

)ٔ( معتـ ــرك اإلقـ ـ ـران فـ ــي إعج ـ ــاز القـ ـ ـرآن ،االمـ ــام ج ـ ــبلل ال ـ ــدين الس ـ ــيوطي ،ٕٕٗ /ٖ ، ،التعبي ـ ــر القرآن ـ ــي ،د.
فاضل صالح السامرائي ،ص ٕٔٔ.
(ٕ) تفسير التحرير والتنوير ٕٓ.ٖٔٛ /
(ٖ) عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق ٔ.ٕٙٛ /
(ٗ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٕ.ٕٕٔ /

صـ ــص :اآلية ٓٛ
)٘( سـ ـ ـُـورة القَ َ
صـ ــص من منظور لسانيات النص ص ٖ. ٙ
( )ٙالفصل والوصل في سـ ـ ـُـورة القَ َ
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ﱡ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖﲗ
ﲘﱠ

()1

بدأت اآليــة بوصل إضافي تمثل في حرف العطف (الفاء) الذي أسيم في تعاقب األحداث وربطيا
باآليــة السابقة ،وساىمت (فاء) العطف بالموضع الثاني وحرف العطف (الواو) بربط جمل اآليــة

وجعميا متتاليــة ومترابطة ،فيذه األدوات تعين عمى إبراز العبلقــات السياقيــة النحويــة بين المعاني

الجزئيــة داخل الجممة أو بين معاني الجمل(ٕ) ،وفسرىا ابن عاشور( :دلت الفاء عمى تعقيب ساعة
خروج قــارون في ازدىائو وما جرى فييا من تمني قومو بأن يكونوا مثمو  ،والخسف انقبلب بعض

ظاىر إلى باطنيا ،والباء بقولو فخسفنــا بو باء المصاحبة :أي خسفنــا األرض مصاحبة لو ولداره،
فيو وداره مخســوفان مع األرض التي ىو عمييا).

(ٖ)

ﲩ
ﲨ
ﱡﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧ

ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ (.)4
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲱ
بدأت ىذه اآليــة بحرف العطف (الواو) الذي أسيم بتماسكيا مع اآليــة السابقة  ،تحقق الوصل
السببي في ىذه اآليــة بواسطة حرف البلم الذي أسيم بربط جممة الشرط بجممة جواب الشرط،
إضافة إلى أن جممة الشرط تعد سبباً لوجود جممة جواب الشرط  ،والعبلقة السببيــة ىي عبلقة

تربط مفيومين أحدىما نــاتج عن اآلخر(٘).

ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﱠ

تنوع األســموب لدواع ببلغيــة تخدم المعنى ،تم التعبيــر (فما كــان) فيي أقوى لمنفي ،لمداللة عمى
أن الموقف شديد وقوي ،وذلك بسبب إصرار قــارون عمى طغيانو حتى المحظة األخي ـرة ،وبإضافة

حرف الجر إلى كممة (من فئة) الذي يفيد التوكيد عمى عدم وجود أي فئة كــانت لنصرتو ،و (من
المنتصرين) فيو النفي المطمق عن نصرتو ،حيث تم الخسف بو وانتيى األمر.
ﲩ
ﲨ
ﱡﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧ
ﲰ ﲲﲳﲴﲵﱠ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲱ

()ٙ

صـ ــص :اآلية ٔٛ
(ٔ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(ٕ) نظام االرتباط والربط في تركيب الجممة العربية :مصطفى حميدة. ٔ٘ٚ ،
(ٖ) التحرير والتنوير ٕ.ٔٛ٘/
صـ ــص :اآلية ٔ.ٛ
(ٗ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
)٘( البديع بين الببلغة العربية والمسانيات النصية ،جميل عبد المجيد ،ص ٕٗٔ.
صـ ــص :اآلية ٕ.ٛ
( )ٙسـ ـ ـُـورة القَ َ
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(وي) اسم فعل مضارع بمعنى أعجب ،وكــان لمتشبيو ،وقد وردت مرتين في قصة قــارون ،فقــال

القوم ،ىذه الكممة وك ـأنيم ال يتصورن ىذه الخاتمة فتعجبوا لمصي ـره ،فجاءت (وي) التي تدل عمى
المبالغة في التعجب ،وىي من أسماء األفعال ،التي فييا مبالغة وتعجب إضافة

لممبالغة(ٔ).والسياق القرآني آليات ( ،)ٕٛ-ٚٙيتواصل باستقرار نفسي يجعل اإلنسان ينبذ ما
استقر بنفسو من كبر أو بغي ،وىذا من بدائع إعجاز النص القرآني في ىذه اآليات ،خاصة ما

ورد في شأن مفيوم الطغيان ،ولفظ التكبر والبغي عمى حد س ـواء  ،ما يجعل القــارئ والمخاطب
والمستمع ،يستشعرون بأنفسيم أن كل ذلك الطغيان والتكبر والبغي ،ما يستحي منو ،وليس ما

ﳂﳄ
ﳃ
يتفاخر بو بقولو سبحانو ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳅ ﱠ.
ثانيـــــا :الـإعراب :في ســورة القصص بعض اآليات أشكمت إعرابيا عمى بعض القدماء المعربين،
ّإال أن ذلك اإلشكال أثرى معاني اآليات ،ما جعل المفسرين يستعينون بنتائج تمك اإلشكاالت
اإلعرابيــة ،في زيادة المعاني المؤداة  ،ومنيا:

( ما) اسم موصول بمعنى الذي ،في موضع نصب بـ( آتينــاه ) وصمتو ( إن ) وما عممت فيو

يوصل بالجممة االسميــة والجممة الفعميــة  ،و
وكسرت ( إن ) في الصمة ألن االسم الموصول ُ
( إن ) متى وقعت في موضع يصمح لبلسم والفعل كــانت مكســورة  ،و(أولي ) واحدىا ( ذو ) من
غيــر لفظيا( ،)2وقيل ( :إن ) واسميا وخبرىا في صمة ( ما )  ،و( ما ) مفعولو ( آتينــا )(ٖ).

 قــال النحاس ( :قــال أبو جعفر  :وسمعت عمي بن ســميمان يقول  :ما أقبح ما يقول الكوفيون

(ما
في الصبلت أنو ال يجوز أن يكون صمة الذي وأخواتو ( إن ) وما عممت فيو  ،وفي القرآن َ
إِن مفَاتِحو )  .وىو (جمع مفتح)(ٗ)( ،لتنوء بالعصبة) :أي تنوء العصبة ،فالباء معديــة ِ
معاقبة
َ َُ
لميمزة في أنــاتُو ،يقــال :أنــاتو ،ونؤت بو ،والمعنى  :تثقل العصبة  ،وقيل ىو عمى القمب  ،أي
لتنوء بو العصبة.

( تنى) في تفسيــر القرطبي(٘) :إن المعنى لتنئ العصبة :أي تميميم بثقميا ،فمما انفتحت التاء

دخمت الباء كما قــالوا :ىو يذىب بالبؤس ،ويذىب البؤس ،فصار لتنوء بالعصبة فجعل العصبة

(ٔ) محاسن التأويل ٘. ٖٗ٘ -ٖٗٗ /
البَيان في غريب إعراب القُ ْرآن ،أبي البركات األنباري (ت  ٘ٚٚىـ).ٕٖٙ / ٕ ،
(ٕ) َ
(ٖ) الج ـ ـ ــامع ألحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ـ ـرآن ( المع ـ ـ ــروف بتفس ـ ـ ــير القرطبـ ـ ـ ــي) ،أب ـ ـ ـ ـو عب ـ ـ ــداهلل محمـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن أحم ـ ـ ــد القرطبـ ـ ـ ــي
(ت ٔ ٙٚىـ ).ٕ٘ٓٚ/ٙ،

(ٗ) إعراب القرآن ،أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت  ٖٖٛىـ).٘٘ٛ / ٕ ،
)٘( تفسير القرطبي ٖٔ.ٖٕٔ/
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تنوء ،بمعنى تنيض متثاقمة( .من الكنوز) :يتمق بآنينــا( .إذ قــال لو) :ظرف آليتينــاه ،ويجوز أن

يكون ظرف لفعل محذوف دل عميو الكبلم ،أي بغى إذ قــال لو قومو.
 األيــة  ٚٚوابتغ..

فيما آتاك :ما مصدريــة ،أو بمعنى الذي ،وىي في موضع الحال ،أي وابتغ متقمبا فيما آتاك اهلل

أجر اآلخرة ،ويجوز أن يكون ظرفا البتغ.

 وال ُي ْسأَ ُل اآليــة  :ٚٛقــال السمين الحمبي :ىذه قراءة العامة عمى البنــاء لممفعول وبالياء من
تحت ورفع الفعل وأن تركو مرفوعا يحتمل وجيين:

ٔ-
ٕ-

أن يكون المجرمون خبر مبتدأ محذوف.

أن يكون بدال من أصل الياء والميم في (ذنوبيم) ألنيما مرفوعا المحل)(ٔ).

كما تد ّل عمى عدم السؤال لوجود (ال) النــافيــة ،أي أن ىبلك المجرمين ال يتوقف عمى سؤال ،
ومتى ما ثبت فسقيم أىمكيم اهلل ببل عتاب أو عذر (ٕ).
 قبِم ِو ِم َن القر ِ
ون :فييا وجيان:
الوجه الول :أن يتعمق بأىمك وتكون من البتداء الغايــة  ،والوجو الثاني :أن يكون حاال من (من)
نحو قولنــا :أىمك اهلل من النــاس زيدا.

ﲁﲃﲄﲅ
ﲂ
 اآليــة ٓ ٛﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲆﱠ

في زينتو :حال من ضميــر الفاعل في حرج .ويمكم :مفعول فعل محذوف ،أي ألزمكم اهلل ويمكم.
خيــر لمن آمن :نحو قولو سبحانو ( وما عند اهلل خيــر لؤلبرار) وال يمقــاىا :الضميــر لمكممة التي

قــاليا العمماء أو لئلنــابة ألنيا في معنى الثواب أو لؤلعمال الصالحة.

ﲩ
ﲨ
ﱡﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧ
ﲰ ﲲﲳﲴﲵﱠ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲱ

َن المَّ َه :أصميا (وي) منفصمة عن الكاف عند البصريين ،قــال سيبويو عن الخميل
َوْي َكأ َّ
في معنــاىا( :إن القوم انتبيوا أو نبيوا فقــالو( :وي) ،وىي كممة يقوليا المتندم إذا أظير

ندامتو)(ٖ).

قــال األنباري ( :منيم من قــال (وي) منفصمة من (كــان) وىي اسم سمي الفعل بو ،وىو (أعجب)
وىي كممة يقوليا المتندم إذا أظير ندامتو وكــان اهلل لفظة لفظ التشبيو ،وىي عاريــة عن معنى
(ٔ) الدر المصون ٘.ٖٖ٘/

(ٕ) محاسن التأويل ٘. ٖٖٗ /

(ٖ) مشكل إعراب القرآن ،تألي ـ ــف مكي بن أَبِي طالب القيسي أبو ُم َحمد (ت  ٖٗٚىـ) .٘ٗٛ / ٔ ،
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التشبيو ،وىذا مذىب الخميل وسيبويو ،وذىب األخفش إلى أن الكاف متصمة بـ (وي) وتقدي ـره:

ويك أعمم أن اهلل ،و (ويك) كممة تقريــر ،و(أن) مفتوحة بتقديــر :أعمم ،مثل قولنــا لمرجل ،أما ترى

إلى صنيع اهلل واحسانو)(ٔ).وقــال الفراء :الكاف موصولة بـ (وي) وأصميا ( ويمك إن اهلل)  ،ثم

ألن القوم لم يخاطبوا أحداً
حذف البلم واتصمت الكاف بـ( أن ) ،وفيو بعد في المعنى واإلعراب ّ ،
 ،وألن حذف البلم من ىذا ال يعرف  ،وألنو كــان يجب أن تكون ( أن ) مكســورة إذ ال شيء
يوجب فتحيا(ٕ).وقــال السمين الحمبي :فييا مذاىب ،ومنيا :

أ -إن (وي) كممة برأسيا  ،وىي اسم فعل معنــاىا أعجب  ،أي  :أنــا والكاف لمتعميل  ،و( أن )
وما في خبرىا مجرورة بيا  ،أي  :أعجب ألنو ال يفمح الكافرون ِ ،
وسم َع كما أَنو يعمم غفر اهلل لو
 .قياس ىذا القول أن يوقف عمى ( وي ) وحدىا  ،وقد فعل ذلك الكسائي  ،إالَ أَنو ينقل عنو أَنو
يعتقد في الكممة أن أصميا ( ويمك ).

ب -قــال بعضيم  ( :كــان ) ىنــا لمتشبيو إالَ أَنو ذىب منو معنــاىا وصارت لمخبر والتيقن.

ت -ق ول األخفش إن ( ويك ) كممة برأسيا  ،والكاف حرف خطاب و( أن ) معمولة لمحذوف ،
أي  :أعمم أنو ال يفمح.

ث -قول الكسائي :إن أصميا ( ويمك ) فحذف البلم .

ج -نقل عن أبن عباس :إن ( َوْيكــان ) كميا كممة مستقمة بسيطة  ،ومعنــاىا ألم تر وربما(ٖ).
الخبلف في (ويكــان) نحوي -صرفي في اصميا واشتقــاقيا ،والراجح مما سيق أن أصميا ىو (وي)
كممة الندم ،والكاف لمخطاب ،و(أن) المحذوف ما بعدىا مفيوم  ،وما عدى ذلك فيو تكمف في
التقديــر وتمحل باإلعراب ،وىي منصوبة أو مبنيــة عمى النصب وفي ذلك خبلف  ،وال فائدة

بترجيح أي من القولين فيو ،ألن ذلك ما ال يزيد النص القرآني أيــة داللة(ٗ).

(٘)

لخسف :عمى التسميــة وتركيا ،وباإلدغام واإلظيار ،ويق أر بضم الخاء وسكون

التخفيف ،واإلدغام عمى ىذا ممتنع.

السين عمى

ثالثا :مواطن البمـاغة:

 -1القمب :قوله سبحانه :ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ اختمف
العمماء في القمب في ىذه اآليــة ،فمنيم :في ىذا التعبيــر فن القمب ،والقمب ىو جعل أحد أجزاء

(ٔ)  .-البيان في غريب إعراب القرآن ٕ . ٕٖٚ /
(ٕ) معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٕٓٚىـ ).ٖٕٔ/ٕ ،
(ٖ) الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ،شياب الدين بن يوسف (ت ٚ٘ٙىـ).ٖ٘ٗ /٘ ،
صـ ــص :دراسة تحميمية ،رسالة دكتوراه لمطالب محمد مطني ،ص .ٛٙ
(ٗ) سـ ـ ـُـورة القَ َ
(٘) الكشاف ص ٔٔ.ٛ
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الكبلم مكــان اآلخر ،واآلخر مكــانو ،عمى وجو يثبت حكم كل منيما لآلخر(ٔ) ،واألصل لتنوء

العصبة بالمفاتح ،أي لتنيض بيا بجيد ،وبكونو من أساليب الببلغة خبلف بين الببلغيين،

فأنكرتو جماعة ومنيم حازم القرطاجني (تٗٙٛه)(ٕ) ،فيو يــرى حمل الكبلم عمى القمب في
غيــر القرآن تعسف شديد إذا أمكن حممو عمى االستقــامة ،فكيف إذا كــان في القرآن الكريم(ٖ)،

وقــال التيانوي أن (القمب) قبمو في المغة جماعة مطمقــا كالسكاكي شرط عدم المبس ،وفصل

آخرون بين أن يتضمن اعتبا ار لطيفا فيقبل أو بعيدا فيــرد(ٗ) .ورأى أبو عبيدة أن ىنــاك قمب بقولو

ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲟ
سبحانو :ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ أي مفاتح خزائنو ،ومجازه :ما إن العصبة لتنوء بمفاتح نعمو ،ويقل في
الكبلم :إنيا لتنوء بيا عجيزتيا كما ينوء البعيــر بحممو والقرب قد تفعل ذلك كقول الشاعر:
وأل آلوك إل ما أطيق

فديت بنفسه نفسي ومالي

والتفسيــر :فديت بنفسي وبمالي نفسو .وىنــاك رأي آخر يــرى أنو ال مبرر لمقمب في اآليــة ،وأن
معنى (لتنوء بالعصبة) أي لتنيء المفاتح العصبة األقوياء  ،أي تميميم وتثقميم ،ومن ثم تكون

اليمزة ىنــا لمتعديــة ،وىو قول ابن عباس ،وابي صالح والسدي ،وقــال بو الخميل وسيبويو والفراء

والنحاس ،ورجحو من المفسرين ،القرطبي والطبري ،والزمخشري ،واأللوسي ،وابن عاشور(٘).ىذا
وقد قيل أنو ال قمب في اآليــة وأن الباء لمتعديــة كاليمز ،واألصل لتنوء المفاتح العصبة األقوياء

أي تثقميم ،وىو رأي صاحب العمدة أيضا( .)ٙوقــال ابن عادل :لتنوء بالعصبة فيو وجيان(:)ٚ

الوجه الـاول :أن الباء لمتعديــة كاليمزة وال قمب في الكبلم ،والتفسيــر :لتنيء المفاتح العصبة
األقوياء ،كما تقول أجأتو وجئت بو ،وأذىبتو وذىبت بو ،ومعنى نــا بكذا :نيض بو بثقف ،قــال:
ونمشي الهوينــا عن قريب فتبهر.

تنوء بأخراها فاليا قيامه

(ٔ) كشاف اصطبلحات الفنون والعموم ٕ .ٖٖٔٙ /
(ٕ) منياج البمغاء وسراج األدباء ،أبو الحسن حازم القرطاجني ،ص ٖ.ٔٛ
(ٖ) منياج البمغاء وسراج األدباء ص ٖ.ٔٛ

(ٗ) كشاف اصطبلحات الفنون والعموم ٕ.ٖٖٔٚ/
(٘) البدايـ ــة والنيايـ ــة ٕ .ٔٓٙ/جـ ــامع البيـ ــان عـ ــن تأويـ ــل آي الق ـ ـرآن ،تألي ـ ـ ـ ــف أبـ ــو جعفـ ــر محمـ ــد بـ ــن جريـ ــر
جري ـ ـ ــر الطب ـ ـ ــري ( تٖٓٔى ـ ـ ـ ـ ) .ٖٔٙ/ٔٔ ، ،وتفس ـ ـ ــير القرطب ـ ـ ــي ٖٔ . ٖٕٔ/مع ـ ـ ــالم التنزي ـ ـ ــل ،أب ـ ـ ــو محم ـ ـ ــد
حسين بن مسعود البغوي (تٓٔ٘ىـ) .ٕٓ /ٚ ، ،الكشاف ص.ٜٛٓ

( )ٙإعراب القران الكريم وبيانو تألي ـ ــف محي الدين الدرويش. ٖٛٓ / ٚ،
 ( )ٚالمباب في عموم الكتاب ،تألي ـ ــف أبو حفص عمر بن عمي. ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٔ٘،32
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الوجه الثاني :قول أبي عبيدة  :إن في الكبلم قمبا ،واألصل لتنوء العصبة بالمفاتح  :أي لتنيض

بيا لقوليم :عرضت النــاقة عمى الحوض(ٔ)،وقد جاءت لمعنيين ،األول :أنو تأويل موافق لظاىر

التنزيل ،والثاني :أن اآلثار التي ذكرىا أىل التأويل بالقمب ،معنى ذلك  :ما إن العصبة لتنوء
بمفاتحو ،إنما ىو توجيو منيم إلى أن معنــاه :إن مفاتحو تثقل العصبة وتميميا ،ألنو قد تنيض

العصبة بالقميل من المفاتح وبالكثيــر ،واّنما قصد سبحانو الخبر عن كثرة ذلك  ،واذا أريد بو
ك أن الذي قــال إن معنــاه لتنوء العصبة بمفاتحو قوالً ال معنى لو،
الخبر عن كثرتو ،كــان ال ش ّ
ىذه مع خبلفو تأويل الســمف في ذلك(ٕ).

ﳂ ﱠ :تتميم ال بد منو ألنو إذا لم
ﳃ
 -2التتميم :في قولو سبحانو :ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
يغتنميا ليعمل لآلخرة لم يكن لو نصيب في اآلخرة ،ففي الحديث" :اغتنم خمسا قبل خمس،...
وقد عاد أبو الطيب فرمق سماء ىذه الببلغة مرة ثانيــة فقــال من قصيدة ي ـرثي بيا والدة سيف

الدولة

نصيبك في منــامك من خيال

نصيبك في حياتك من حبيب

والشاىد المراد من القول ىو أن نصيب اإلنسان من وصال حبيبو في حياتو كنصيبو من وصال

خيالو في منــامو ،ووجو الشبو اتفاق األمرين في سرعة انقضائيما واشتباىيما في عجمة زواليما.
 -3تشبيه :في قولو :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ .

ون) التمقيــة جعل الشيء القياً ،أي :مجتمعاً مع
 -4الستعارة :في قولوَ (:وال ُيمَقـ َ
ـاىا إال الصابُِر َ
شيء آخر ،وىو مستعمل في اإلعطاء عمى طريقة االستعارة  ،أي :ال يعطى تمك الخصمة أو

السي ـرة إال الصابرون(ٖ).

 -5المبالغة :في وصف كنوز قــارون ،حيث ذكرىا جمعا ،وجمع المفاتح أيضا ،وذكر النوء
والعصبة وأولي القوة قيل كــانت تحمل مفاتيح خزائنو ستون بغبل لكل خزانة مفتاح وىذه المبالغة

في القرآن من أحسن المبالغات وأغربيا عند الحذاق ،وىي أن يتقصى جميع ما يد ّل عمى الكثرة
وتعدد ما يتعمق بما يممكو .

 -ٙببلغة التعميل :في قولو سبحانو :إذ قــال لو  ...الفرحين  ،حسن تعميل جميل بجممة أن اهلل
ألن الفرح المحض في الدنيا من حيث أنيا دنيا مذموم عمى اإلطبلق ،وأي فرح
ال يحب الفرحينّ ،
بشيء زائل وظل حائل.

(ٔ) المباب في عموم الكتاب ٘ٔ.ٕٜٛ-ٕٛٛ/
(ٕ) تفسير الطبري ٔٔ.ٖٔٙ/

(ٖ) التحرير والتنوير ٕٓ .ٔٛ٘/
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الخاتمة:

بعد الخوض في قصة قــارون ،نمحظ أنيا قد أشارت إلى عدة أنواع من النــاس ،وىم فئات متكررة

عمى مر األزمان:

الفئة الولى :وىي فئة الطغيان ممثمة بشخص قــارون ،فطغيانو بعد أن آتاه اهلل من الكنوز

مر الزمان عند من يمنحو الحق سبحانو من
والغنى وتبطره عمى نعمة اهلل صورة نبلحظيا عمى ّ
فضمو ،وما يظير عمييا من تبطر ،فقد أخذتو العزة باإلثم فيو يممك قوة العمم والمعرفة ،وقوة

المال وقوة النفوذ ،فاعتد بنفسو وظن أن اهلل قد وىبو ذلك الستحقــاقو لو.

الفئة الثانيــة :الفئة الضعيفة اإليمان المتأرجحة بين اإليمان الحق ،أو السطوة والغنى وتمني

المال والحظ  ،وشعورىم بالدونيــة نتيجة لفقرىم.

الفئة الثالثة :وىي الفئة المؤمنة الصابرة المتطمعة إلى ثواب وجزاء اآلخرة التي وعدىم اهلل بيا،

مؤمنين وواثقين بذلك ،وال تغرىم نعم الحياة الدنيا الزائمة ،إذ يجعل اهلل في كل زمان ومكــان فئة
وبأنو ىو الواىب والمعطي ،يعطي َمن يشاء ويمنع عمن يشاء،
تنصح النــاس وتذكرىم باهلل ّ ،
ليــرى العبد الشكور العابد الصابر الحامد لو ،وعمى نعمو.

ثم تمت اإلشارة إلى ُسّنة اهلل تعالى في الكون ،وأن الظالم يأخذ عقــابو في الدنيا قبل اآلخرة ،إذ
لمن يعتبر ،خاصة لذوي القموب الضعيفة المتطمعة لممتع الدنيويــة
يجعمو اهلل سبحانو عبرة َ
ومتنــاسيــة اآلخرة فيقدم اهلل ليم درسا واقعيا عمى قدرتو وقوتو وأن أمر النــاس بيده ،ال مانع لحكمو

وارادتو إذ خسف بقــارون وكنوزه األرض ولم يجد لو َمن ينصره أو َمن يدافع عنو ،فبقي أمره بين
يديو سبحانو وحده ،كما أن نجاة المؤمنين وىبلك الظالمين مستمر إلى يوم الدين.
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القرآن الكريم

المصادر والمراجع

ٔ .أسـ ــباب النـ ــزول وبيامشـ ــو النـ ـ ــاسخ والمنسـ ـ ــوخ :أب ـ ـو الحسـ ــن عمـ ــي بـ ــن أحمـ ــد النيسـ ــابوري  ،طبعـ ــت فـ ــي غـ ــيط
النوبي -مصر ٖ٘ٔٔه.

ٕ .إعـ ـ ـراب الق ـ ـ ـرآن :أب ـ ـ ـو جعفـ ـ ــر أحم ـ ــد بـ ـ ــن محمـ ـ ــد بـ ـ ــن إس ـ ــماعيل النحـ ـ ــاس ت  ٖٖٛىـ ـ ـ ـ  .تحقيـ ـ ــق د .زىيـ ـ ـ ــر
غازي زاىد  .عالم الكتب  -مكتبة النيضة العربيــةٜٜٔٛ،م.
ٖ .البحـ ــر المحـ ــيط :أثيـ ـ ــر الـ ــدين محمـ ــد بـ ــن يوسـ ــف بـ ــن عمـ ــي بـ ــن يوسـ ــف أبـ ــو عبـ ــداهلل األندلسـ ــي (ت ٗ٘ ٚىـ ـ ـ
)مطبعة السعادة -مصر.
ٗ .البدايـ ـ ــة والنيايـ ـ ــة قص ـ ــص األنبيـ ــاء أخبـ ــار الماض ـ ــين :أب ـ ـو الفـ ــداء إس ـ ــماعيل ب ـ ــن كثيـ ـ ــر(تٗٚٚه).تحقي ـ ــق:
عمي أبو زيد ،دار ابن كثيــر /دمشق -بيــروت  .طٕ – ٕٓٔٓم.

٘ .تفسيــر التحريــر والتنويــر :محمد الطاىر بن عاشور ،الدار التونسيــة لمنشر -تونسٜٔٛٗ ،م.
 .ٙتفسي ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـرآن العظ ـ ـ ــيم :أب ـ ـ ــو الف ـ ـ ــداء إس ـ ـ ــماعيل ب ـ ـ ــن عم ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن كثي ـ ـ ـ ــر ت ٗٚٚىـ ـ ـ ــ ،دار أس ـ ـ ــامة ،طٔ-
ٖٕٓٓم.

 .ٚتفسيــر في ظبلل القرآن :سيد قطب ،دار الشروق -القــاىرة ،طٕٖٕٖٓٓ -م.
 .ٛجـ ــامع البيـ ــان عـ ــن تأويـ ــل الق ـ ـرآن :أبـ ــو جعفـ ــر محمـ ــد بـ ــن جريـ ـ ــر الطبـ ــري (تٖٓٔه) ،المكتبـ ــة التجاريـ ـ ــة ،
ٜٜ٘ٔم.
 .ٜالجـ ــامع ألحكـ ــام الق ـ ـرآن :ألب ـ ـي عبـ ــداهلل أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــد القرطب ـ ــي ،تحقيـ ــق :عبـ ــداهلل عبدالمحس ـ ــن الترك ـ ـي،
دار الفكر -بيــروت طٕٜٔٓٔ -م.

ٓٔ .روح المعـ ـ ــاني والس ـ ـ ــبع المث ـ ـ ــاني :ألب ـ ـ ــي الثن ـ ـ ـ ــاء االلوسـ ـ ــي ،تحقي ـ ـ ــق :الس ـ ـ ــيد محم ـ ـ ــود ش ـ ـ ــكري ،دار التـ ـ ـ ـراث
العربي – لبنــانٜٜٔٔ،م.
ٔٔ .صفوة التفاسيــر :الشيخ محمد عمي الصابوني  .دار القرآن الكريم -بيــروت طٖ ٜٔٛٔ-م.
ٕٔ .الفصـ ــل والوص ـ ــل فـ ــي س ـ ـ ــورة القص ـ ــص مـ ــن منظ ـ ــور لسـ ــانيات ال ـ ــنص  .رس ـ ــالة ماجستي ــ ــر لمطالب ـ ــة س ـ ــيام

عســول  .جامعة محمد خيضر .بسكرة – الجزائرٕٓٔٙ .م.

ٖٔ .قصص األنبياء والتاريخ :تأليف رشدي البدراوي ،جامعة القــاىرة – ٕٜٓٔم.
ٗٔ .الكشـ ــاف عـ ــن حقـ ـ ــائق التنزيـ ــل وعيـ ــون األقـ ـ ــاويل فـ ــي وجـ ــوه التأويـ ــل :أب ـ ـو القـ ـ ــاسم الخ ـ ـوارزمي الزمخشـ ــري
(ت ٖ٘ٛه)،تحقيق :خميل مأمون ،دار المعرفة -بيــروت ،طٖٕٜٓٓ -م.

٘ٔ .المبـ ــاب فـ ــي عمـ ــوم الكتـ ــاب :أب ـ ـو حفـ ــص عمـ ــر بـ ــن عمـ ــي .تحقيـ ــق الشـ ــيخ عـ ــادل أحم ـ ــد وعمـ ــي معـ ــوض،
دار الكتب العمميــة ٜٜٔٛم.
 .ٔٙلسـ ـ ــان العـ ـ ــرب :أبـ ـ ــو الفضـ ـ ــل جمـ ـ ــال الـ ـ ــدين محمـ ـ ــد بـ ـ ــن مكـ ـ ــرم بـ ـ ــن منظـ ـ ــور المصـ ـ ــري (تٔٔٚه)  .دار
صادر /بيــروت ،طٔ – ٜٔٙٛم.
 .ٔٚمحاس ـ ـ ــن التأويـ ـ ـ ــل :العبلم ـ ـ ــة محمـ ـ ـ ــد جم ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــدين الق ـ ـ ـ ــاسمي (تٕٕٖٔه)،تحقيـ ـ ـ ــق محم ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـؤاد عبـ ـ ـ ــد
الباقي ،دار أحياء التراث العربي -بيــروت ٕٕٓٓم

 .ٔٛمختص ـ ــر تفسي ـ ـ ــر اب ـ ــن كثي ـ ـ ــر :أب ـ ــو الف ـ ــداء اب ـ ــن كثي ـ ـ ــر ،اختص ـ ــار وتحقي ـ ــق محم ـ ــد عم ـ ــي الص ـ ــابوني ،دار
القرآن الكريم -بيــروت ٜٔٛٔ ،م.
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.ٔمٜٛ٘، بيــروت-دار الفكر،) أبو محمد حسين بن مسعود البغوي (تٓٔ٘ىـ: معالم التنزيل.ٜٔ
 عي ـ ـ ــد مص ـ ـ ــطفى: تحقي ـ ـ ــق،)ٖى ـ ـ ـ ـٚٓ أب ـ ـ ــو منص ـ ـ ــور األزى ـ ـ ــري محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن أحم ـ ـ ــد(ت: مع ـ ـ ــاني القـ ـ ـ ـراءات.ٕٓ
.ٔمٜٜٖ ،ٔ ط،درويش

 أحم ـ ــد يوس ـ ــف نج ـ ــاتي ومحم ـ ــد:تحقي ـ ــق،)ٕٓهٚ أبـ ـ ـو زكري ـ ــا يحي ـ ــى ب ـ ــن زي ـ ــاد الفـ ـ ـراء(ت:  مع ـ ــاني القـ ـ ـرآن.ٕٔ
. دار السرور،النجار

ِ  أبـ ـ ـو الق ـ ـ ـ: معج ـ ــم مف ـ ــردات ألف ـ ــاظ القـ ـ ـرآن.ٕٕ
 ن ـ ــديم: تحقي ـ ــق،)ـاسم المع ـ ــروف بال ارغ ـ ــب االص ـ ــفياني(تٕٓ٘ه
. بيــروت- دار الفكر،المرعشمي
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