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ا ــــمفھوم ةـــــة القرآنيـــــالقص
  ا ـــــوأسلوب

.
א א מ−מ א א א−א

א
  :ةـــمقدم

القصة من أبرز األساليب القرآنية في شرح اإلسالم، وبيان رسـالته،  

والشعوب األولى، وأخبـار  ، ممومزج تعاليمه في القلوب، فقد كانت تاريخا لُأل

  .األنبياء والرسل

حا وعناصرها وأسلوب الحوار ويتناول هذا البحث القصة لغة واصطال

  .فيها

  :مفهوم القصة القرآنية

خبار يقـال قصصـت   ألتدور معاني القصة لغة حول الحفظ والتتبع وا

ـ    ةوهي مشتق، بها أخبرتهالرؤيا على فالن إذا  ار من قـص الكـالم أو اإلخب

قَـص علَيـه   و فَلَما جاءه: قال تعالى ،تتبعها فرواها: ونحوهما يقصها قصصاً

  .))1( ،)2القَصص قَاَل الَ تَخَفْ

 



 القصـــة القرآنيــة مفهومــًا وأسلوبـــاً ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

 ـــــــــــــــ ـــــــــف ــــــــــــــــ2009العدد احلادي عشــر.... اجملـــلة اجلامعــــة 
  
  

  

46 
  

حن نَقُص علَيك َأحسـن  نَومن هذا المنطلق جاء تفسير الرازي لآلية 

  ))3من قَبله لَمن الغَافلين ِإن كُنتَو القُرآن هذَاِإلَيك  االقَصصِ بِما َأوحينَ

صـله فـي   أو آالمسالة التالية القصص إتباع الخبر لبعضه بعض" فقال

: قال تعالى ،أثرهأي اتبعي  ))4قَالَتْ ُألخْته قُصيهو: قال تعالى ،اللغة المتابعة

ًصاا قَصملَى آثَارِها عتَدفَار)5(  ن ألاية قصـة  الحك تإتباعا وإنما سمي: أي

  . )6("ائا فشيئيذكر القصة شي الحديثالذي يقص 

والرازي بهذا التعريف يحاول التقريب بين المعنى اللغوي و المعنـى  

 ،وذلك حين ربط بين االثنين باسـتعماله لفـظ الحكايـة    ؛االصطالحي األدبي

مجموع الكالم المشتمل (ن القصص هو أوإطالقه لفظ القصة عليها وكذلك يرى 

وهـو بهـذا   ، )7()ما يهدي إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاةعلى 

وبهذا المعنى وردت علـى لسـان   ، التعريف يشرح معنى القصص شرحاً دينيا

فمـن  ، مع صـحابته الكـرام   أحادثةه وسلم في آلالنبي صلى اهللا عليه وعلى 

وفي     )8()صهافليق امن رأى منكم رؤي(فظ قوله عليه السالم لال لهذااستعماالته 

أخرى فلما هلكـوا   ةوفي رواي) بني إسرائيل بما قصوا هلكوا إن( آخرحديث 

  .)9(قصوا

حياة أو قطاع معـين مـن   الهي وسيلة للتعبير عن (وفي االصطالح 

ن أأو عددا من الحوادث بينها ترابط سردي ويجب ، ةالحياة يتناول حادثة واحد

  .)10()تكون لها بداية ونهاية

 والمعنـى االصـطالحي   من االشتقاق اللغوي  )فق ما تقدمو(فالقصة 

عن طريق سرد ومتابعة اآلثار ،والتنقيب عـن   التعبيروسيلة من وسائل  :هي

وفيها ، أو غفلوا عنها لتقدم الزمن، أحداث وقعت في الزمن الغابر نساها الناس

نهـا  والغاية م، تكون لها بداية ونهاية أنتماسك سردي بين أجزائها كما يجب 

قَد كَان في قَصصـهِم  لَ: لفت النظر إليها لتكون عبرة وعظة للناس قال تعالى
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تَفْصـيَل  و لَكن تَصديقَ الَّذي بين يديهو عبرةٌ ُألوِلي اَأللْبابِ ما كَان حديثاً يفْتَرى

ءكُلِّ شَي ىوده ونُونْؤممٍ يةً لِّقَومحر)11(.  

القصة القرآنية إحدى وسائل التعبير التي شغلت مساحة واسعة من  نإ

وأكثر قبـوال لـدى   ، بلغ الوسائل تأثيراً في النفوسأن الكريم، لكونها من آالقر

، وعقليتهـا ، نها تعبيـر عـن روح األمـم   أكما ، جمهور المستمعين والقارئين

  .وطبيعتها

التنـوع   نأالقصصي يتميز بسحر يأخـذ باأللبـاب ،كمـا     بفاألسلو

ويشد الفكر لذلك ، سر القلوبأواالنتقال من قصة إلى قصة يمتلك النواصي، وي

، ر عن أحوال األمم الماضية في العصـور الغـابرة  اأخبفالقصة القرآنية هي (

فهـي وسـيلة مـن    ، والحوادث الواقعة، السابقة آتوءوالنب، واألزمنة الماضية

ن كتاب دعوة دينية قبل آوالقر، يلن الكثيرة إلى تحقيق هدفه األصآوسائل القر

  .)12()والقصة إحدى وسائله إلبالغ الدعوة ءكل شي

عـن  تاريخية  خبارأ أنباء و:هي )هذا التعريف وفق(فالقصة القرآنية 

السابقة خالل  تاوءكما تشمل النب ،في القرون واألزمنة الماضية تأحداث وقع

ن الكريم من خالل عرض آلقرالمسيرة اإلنسانية منذ بدء الخليقة، وحتى نزول ا

ويرتكـز العمـل   ، ةمشوق مثير ال نظير له في األسـاليب العربيـة المعهـود   

  .)13(القصصي على محورين

هي الفلـك  : ن تكون الشخصيةأوهو الشخصية بمعنى : المحور األول

ته الشخصيات، وقد تتوازن في العمل القصصي الشخصـية   ئرالذي تدور في دا

ومن المالحظ فـي  ، والتجمع مرة بعد مرة، طة االرتكازفيتناوالن نق ،والحدث

هو المحرك ، فيكون الشخص، على الحدث الشخصيةغلبة ، القصص التاريخي

وال نسـتغرب إذا كـان   ، ويصدق هذا أيضاً على القصص المتخيل، في القصة

قد اقتصرت على القصص العربية التي كانت أحداثها في شبه  القرآني القصص
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له وسلم، آنه كان في زمن النبي صلى اهللا عليه وعلى أي حين جزيرة العرب ف

ن ألحكمة ؛ ذلك و، وفنون، وعلوم، وحضارة، وحياة، أمم وبالد كثيرة لها نشاط

ن هم عـرب يتكلمـون   رآن الذين خطبوا بالقأو، ن نزل على بيئة عربيةآالقر

  .ويهتمون بأخبار أسالفهم ، ويفهمون مقاصدها، العربية

القرآني عن غيره من القصص الفني ؛ لكونه هادفـا   ويختلف القصص

ومن أخبار األنبياء والرسل ما يحقق هدفـه  ، اختار من حوادث األمم والشعوب

ولـم يكـن هـذا    ، في شرح اإلسالم، وبيان رسالته ومزج تعاليمه في القلوب

القصص الواعي المحكم سردا مجردا لبعض الروايات القديمـة يتسـلى بهـا    

  .عن حكايتها يغفلون، ثم السامعون

سـواء  ، لقد اجمع أهل العلـم قـديما وحـديثا   "ن وثيقة تاريخية آفالقر

صدق وثيقة تاريخيـة علـى   أنه أوغيرهم على  المستشرقونالمسلمون منهم أو 

ن الكـريم علـى   آاإلطالق بالمقارنة مع الكتب المقدسة األخرى فلقد حافظ القر

  .)14("بعة عشر قرناً التي مضتأو حروفه طوال األر، ونصه بكلماته، مضمونه

احتواء قصصه على جملة مـن السـنن   ، وعظمته، ومن روعة القران

  .في قيام األمم وفنائها هيةإللاالكونية 

ومن الجدير باإلشارة أن القرآن كان واقعيـاً فـي اختيـاره لعنصـر     

ويـذكر حـولهم   ، وأنّه كان يكثر الحديث عن األنبياء المعـروفين ، األشخاص

وإبراهيم فقد تحدثت اآليات عن موسـى وعـن    ونوحوذلك كموسى ، القصص

، ومن كل حيلة، الظروف القاسية التي ولد فيها وتجرده في طفولته من كل قوة

إلـى   مبدئهاوعن مراحل الدعوة من ، وضعف قومه واستذاللهم في يد فرعون

الحديث بضع وذلك كقصص أيـوب   يكونل؛ اآلخرين بهملوأنه كان ، منتهاها

  .والعبرةأو اإلحداث العظة ، نس وغرض القرآن في تصويره لألشخاصويو
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 نُذُرِو ذَّبتْ عاد فَكَيفَ كَان عذَابِيكَ: فلو قرأنا هذه القصة قال تعالى

 منزِع النَّـاس كَـَأنَّه  تَ نَّا َأرسلْنَا علَيهِم رِيحاً صرصراً في يومِ نَحسٍ مستَمرٍِّإ

جنَخْلٍ َأع رٍازنقَعم َذَابِيفع فَ كَانكَي نُذُرِو)15(.  

فنرى أن القرآن قد تخلى عن كثير من التفصيالت فلم يذكر عن عـاد  

هنا صفة  ركما لم يذك، وحتى عملية اإلرسال الذي كذّبه القوم، شيئاً قبل التكذيب

بين هود وقومه دار  عماولم يذكر شيئاً ، يتحدث عن بيوتها ومساكنها مول، عاد

لسبب بسيط ؛ إلى وصف العذاب فعل القرآن كل هذا  وأسرع، من جدل وحوار

صلى اهللا عليـه   –العهد أن يثبت في نفوس المعاصرين للنبي  ذلكريد في يأنه 

  .يشغل الذهن بغيرها واكتفى بها حتى ال، الخوف من العذاب –وآله وسلم 

ولكنـه حـين ينطـق    ، إن القرآن يختار من األحوال ما كان معروفاً

ومن هنا نستطيع أن نقـول إن  ، اإلسالميةاألشخاص ينطقهم بما يتفق والدعوة 

، األحداث التاريخية المعروفة هي التي تميز إحدى الشخصيات عـن األخـرى  

وكلما قلـت  ، ووضحت الصورة، وإنه كلما كثرت األحداث، تميزت الشخصية

غامضة حتى ليصـح أن  وجاءت الشخصية مبهمة  ، جرى األمر على العكس

يقال إنها شخصية مبهمة شخصية كل رسول وإنها شخصية النبي محمد بن عبد 

ـ نستطيع أن نميز  األساسوعلى هذا  –صلى اهللا عليه وآله وسلم  –اهللا  ور ص

أرسلوا إلـيهم  ومن ، موسى وإبراهيم وعيسى من أحداثهم ومواقفهم مع أقوامهم

وال ، ة نوح وصالح ولوط أحيانـاً ونستطيع أن نميز شخصي، في سهولة ويسر

والواقع أنه لوال بعـض األحـداث المميـزة     ىخرأنميزها أحيانا  أننستطيع 

  .الء مبهمة غامضةؤألصبحت صور ه والناقة نكالطوفا

أما صورة هود وشعيب مثالً ومحاورتهم األقوام فهي الصورة العامة  

  .)16(السالم ي تصلح للنبي العربي عليهوهي الت -كما قلنا-لكل رسول 
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، ضرب من القصص تتميز بتكثيف العبـارة والرمزيـة   األمثالوتعد 

ن األمثـال  إف، يقع وليس من قبيل الفرض الذي يقع أو ال، وهي من عين الواقع

سواء عرفنا الواقع أم ، إال من صميم الواقع ءتجي التي يضربها الحق سبحانه ال

  .جهلناه

  :عناصر القصة القرآنية

فهو العنصر البـارز  ، ي القصة القرآنية العمود الفقرييشكل الحوار ف

، قصر السبل للوصول إلى الغـرض أفالحوار من ، ن الكريمآالقر صفي أقاصي

ودحـض  ، وإبطال الشـبهات ، والدفاع عن الدعوة اإلسالمية، الحقيقةومعرفة 

اإلقرار به، وبيـان  بالحق، و فمثل لالعتراألحجج المعارضين، وهو السبيل ا

  .وتسفيه أحالمهم، المعاندين، وهشاشة موقفهمعاءات زيف واد

 ،يـراد الحجـج  إن الكريم قائم علـى المناقشـة و   آوالحوار في القر

وما  وأباطيلهمالمشركين،  أقوالأن يستعرض القرآن  بعدف، والبراهين المنطقية

وبعدهم   ،ويكشف ضحالة تفكيرهم،  واألباطيل األقواليدعون، بأمانة يفند هذه 

وما يرددون من أقول هي أوهام وشـبهات ورثوهـا عـن آبـائهم      ،قعن الح

  .يرفضها العقل، والمنطق، وأجدادهم بعيدة عن الفطرة السليمة

ن آبني عليه القصص في القـر  تيالقاعدة ال وأفالحوار يشكل األساس 

ن الكريم من عنصر الحوار فهـو مـنهج   آوال تكاد تخلو قصة من القر، الكريم

وقـد نقلـت لنـا    ، لوصول إلى الحقيقةلاهللا منذ خلق البشرية ه تربوي سليم سنّ

حينمـا   تهومالئك اهللامنها الحوار ألرائع بين  ،اآليات الكريمة نماذج من الحوار

ِإذْ قَاَل ربك و: رادته أن يجعل اإلنسان خليفة له في األرض قال تعالىإشاءت 

يسـفك  و تَجعُل فيها من يفْسد فيهـا فَةً قَالُوا َأِللْمالِئكَة ِإنِّي جاعٌل في اَألرضِ خَلي

اءمالد وكدمبِح حبنُس ننَح وونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَد)17(.  
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دم فـي األرض  آفي بيان موقف المالئكة من خالفـة   اآلياتوتمضي 

الُوا سبحانَك الَ علْم لَنَا قَ ماء هُؤالء ِإن كُنتُم صادقينبُِئوني بَِأسنَْأ: فقال تعالى

يمكالح يملَأنْتَ الع تَنَا ِإنَّكلَّما عِإالَّ م َـا َأنْ قفَلَم اِئهِممم بَِأسَأنْبِْئه ما آدم  اَل يـَأهب

ِإنِّي َأع َأقُل لَّكُم قَاَل َألَم اِئهِممبَِأساتومالس بغَي لَم ضِواَألر ووندا تُبم لَمَأع ا وم

ونتَكْتُم كُنْتُم)18(.  

ادم في األرض وأمرهم بالسجود آفاهللا تعالى حينما أنبأ المالئكة بخالفة 

دم مـن  آهو ما اختص بـه  ،التدبير اإللهي الظاهر في سياق اآلية هذا  له كان 

سبحانَك الَ علْم لَنَا ِإالَّ ة الذي يتصل بميزة اإلنسان علم يختلف عن علم المالئك

الخالفة في األرض اقتضاها ما يحتمـل النـوع    أن ذلك إضافة إلى ما علَّمتَنَا

وكيفية االبتالء التي أعفـي   ، عمله، وكسبه ةومسؤولي، اآلدمي من أمانة إنسانية

  . )19(منها المالئكة بالتسخير المطلق

، وألهمهم الحكمة البالغة، ى اهللا األنبياء والرسل من بين خلقهوقد اصطف

لَقَد آتَينَا ِإبـراهيم  و: وفصل الخطاب كما جاء في قوله تعالى، والحجة الدامغة

م التَّماثيُل الَتي َأنـتُ  هقَومه ما هذو ذْ قَاَل َألبِيهِإ كُنَّا بِه عاِلمينو رشْده من قَبُل

فُوناكا علَه َالُواق و ينابِدا عنَا لَهاءنَا آبدج َقَأنتُم كُنتُم اَل لَقَد ـي  وف اُؤكُمآب

اَل بـل ربكُـم رب   قَ بِالْحقِّ َأم َأنْتَ من الالَّعبِين الُوا َأجِْئتَنَاقَ مبِينٍضاللٍ 

اتومالس ي فَوضِ الَّذاَألرنهطَر ويندالشَّاه نلَى ذَِلكُم مَأنَا ع)20(.  

بطـالن   :العقلـي لقد خاطب إبراهيم أباه بلهجة تسيل أدباً ورقة مبينا بالبرهان 

ذْ ِإ اذْكُر في الكتَابِ ِإبراهيم ِإنَّه كَان صديقاً نَّبِياو: عبادته لألصنام قال تعالى

  . ))21غْني عنك شَيئاًي الَو بصري الَو بت ِلم تَعبد ما الَ يسمعقَاَل َألبِيه يا َأ

  :وهي في ثالثة مواضع إالفي كل موضع ذكر فيه  مذموموالجدل 

دلْهم بِالَّتي جاو الْموعظَة الحسنَةو دع ِإلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةا :قال تعالى -1

  .أي استخدام الجدل في الدعوة إلظهار الحق باألدلة الواضحة ))22حسنهي َأ
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  .))23َأحسن جادلُوا َأهَل الكتَابِ ِإالَّ بِالَّتي هيتُ الَو :قال تعالى  -2

  .))24د سمع اللَّه قَوَل الَتي تُجادلُك في زوجِهاقَ :قال تعالى  -3

يرتبط بالحقـائق وال   أنعقلي الذي يأمر به اهللا البد الجدل ال نإلذلك ف

الفكر الذاتي بدون االستعانة بالهدى اإللهي وأال وقع فـي   بهايحظى  أنيمكن 

  .)25(المتشابهات وانزلق إلى هوة الضالالت

الجدل القرآني يعتمد على التأمل العقلـي لكنـه    أنويتبين مما ذكرناه 

  .تبينااليمان باهللا وبآياته إلمرتبط با

الرائع الذي يظهر آية اهللا في خلقه حوار إبـراهيم عليـه    الحوارومن 

بها مـن   تفأقال إبراهيم فإن اهللا يأتي بالشمس من المشرق "السالم مع الملك 

  .)26("المغرب

ته فلم يستطع لهـذا السـؤال   وهنا يظهر عجز الملك وضعفه وقلة حيل

القصص بحسب ترتيـب   فيالحوار ولو نظرنا إلى (بل أذهلته المفاجأة  ،جواباً

-6: (النزول الحظنا انه بدأ غالباً بإشارات خاطفة خالية كما في سورة الفجـر 

الغـرض هـو إثـارة     ن أل، وذلك  )28()40-35( :وسورة الفرقان  )27()14

ثم تدرج نحو الطول والتفصيل بتدرج أسلوب الـدعوة   ،الفكر  وإيقاظ ،الوجدان

والخـوض فـي   ، واستعداد العقول للجدل، لمعرفةلإلطالع  وا، وتهيؤ النفوس

، وهـي التوحيـد ،و الرسـالة   ، القضايا الغيبية التي كانت محور هذا القصص

  .)29("والبعث

ما انتقلت الدعوة إلى مرحلة العالنية واجهت معارضة شديدة من وحين

وأصحاب الكتاب من جهة أخرى وقد تصـدى الرسـول   ، المشركين من جهة

ألعداء الدعوة وأصحاب الكتاب الذين شـككوا   وسلمله آعلى صلى اهللا عليه و

وأمده باألدلـة والبـراهين   ، بوحدانية اهللا وبرسالته بما من اهللا عليه من حكمة

  .وصدق نبوته، الساطعة لتوكيد وحدانية اهللا
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من أوضح الوسائل على تعجيز المجادلين فقد تحـداهم   الكريمن آوالقر

ا ِإن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبـدنَ و: تعالى مجتمعين أن يأتوا بمثله قال

هثْلن مم ةورفَْأتُوا بِس وينقادص ِإن كُنتُم ونِ اللَّهن دكُم مداءوا شُهعاد)30(.  

ن الكريم جانباً من مواقفهم من الدعوة النبويـة  آوقد عرض علينا القر

وتمرد بقصد تقرير توارث  ،ه آباؤهم من مواقف الحجاجمع ربطه بما كان علي

وفيه حمالت الذعة وتقريعات  ،واألبناء المعاصرين ،الجبلة األخالقية بين اآلباء

قَفَّينَـا مـن بعـده    و تَابلَقَد آتَينَا موسى الكو: على تلك المواقف كقوله تعالى

َأيدنَاه بِروحِ القُدسِ َأفَكُلَّما جاءكُم رسوٌل و يم البينَاتآتَينَا عيسى ابن مرو بِالرسلِ

تُمفَفَرِيقاً كَذَّب تُمرتَكْباس ـكُمى َأنفُسوا الَ تَهبِم وفَرِيقاً تَقْتُلُون نَا غُلْفٌ وقَالُوا قُلُوب

لَما جاءهم كتَاب من عند اللَّه مصدقٌ و يْؤمنُونبل لَّعنَهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليالً ما 

مهعا ملِّم ولَى الَّذع ونحتَفْتسُل ين قَبفُـوا   كَانُوا مرـا عم مهاءا جوا فَلَمكَفَر ين

رِينلَى الكَافع نَةُ اللَّهفَلَع وا بِهكَفَر)31(، ويَل لَهقَالُوا ِإذَا ق َل اللَّها َأنزنُوا بِمآم م

لِّما معهم قُـْل فَلـم    هو الحقُّ مصدقاًو راءهو يكْفُرون بِماو نُْؤمن بِما ُأنزَِل علَينَا

يننْؤمُل ِإن كُنتُم من قَبم اللَّه اءَأنْبِي تَقْتُلُون ى بِاووسكُم ماءج لَقَد   ثُـم نَـاتيلْب

هدعب نَل مجالع اتَّخَذْتُم وونظَاِلم َأنْتُم)31( ،" ن الكريم آالقر  فيلقد شغل  اليهود

، وتلميحـا ، حيزا كبيرا منه المكي والمدني حتى لقـد ورد ذكـرهم تصـريحا   

ومقتضباً في نحو خمسين سورة مـن سـوره البالغـة مئـة وأربـع      ، ومسهبا

  .)32("عشرة

لم يسلك الحوار مسلك التبسيط فحسب بل رسم معـالم الشخصـيات   و"

رائهم ومواقفهم وما شجر بينهم مـن  آاإلنسانية بالتعبير عن خواطرهم النفسية و

وال ، ونقل أقوالهم نقال أميناً ال مبالغة فيهـا ، صراع على طريقة الحكاية عنهم

الصـيغة التـي   فصاغ معانيها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه ال على ، افتعال
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ولو كان المنقول عنهم من العرب ؛ حتى يكون اإلعجاز البياني ، صدرت منها

  .)33("ن ال لتلك األقوالرآإعجازا للقلألقوال المحكية 

وتسليط الضوء القوي عليـه  ، ويقوم  الحوار على إبراز عنصر واحد"

 عـداه  أو األقصوصة بحيث يطغى على ما، وإحالله مكان الصدارة من القصة

أو  ،و تهمل  عناصر القصة أو نجدها مجتمعةأ، وقد تختفي، من عناصر أخرى

موزعة توزيعا فنيا كما  هو الحال في قصة يوسف عليه السالم ولكن ذلك لـم  

ن يجري في قصصه على أساس األقصوصة ال آن القرأل )34("يكن الكثير الغالب

ألوفة للقصة مـن  العناصر الم أنومن سمات القصص القرآني "القصة الطويلة 

أحداث وأشخاص وحوار وارتباط مكاني وترتيب زمـاني وعقيـدة ال نجـدها    

في القصة وال موزعة توزيعا يجعل لكل منها  دورا يختل بانعدامـه    ةمجتمع

ن  المقاصد التي يوحي بها السياق هي التي توجـه أسـلوب   ألتوازن القصة؛ 

فقد ، لعنصر المراد إبرازهسلط األضواء على اتو، تحكم في الترتيبتالغرض، و

  )35("األحداثوالترهيب مثال فيبرز عنصر ، يكون القصد اإلنذار

 فُأهلكوا بالطاغيـة  ا ثمودفأم بالقارعة وعاد كذبت ثمود :كقوله تعالى

وأمصرٍ صر فُأهلكوا بريحٍ ا عاد عاتية ـ  سخّرها عليهم سبع  أيـامٍ  ةليالٍ وثماني

صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهـم مـن    حسوماً فترى القوم فيها

  .))36باقية

تثبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يـدعون   الغرضوقد يكون 

فيبرز عنصـر األشـخاص تميـزهم    ، رغم ما يلقون في سبيله من أهوال إليه

التي ألمت بهم، وما كانت لهم من عاقبة يطمئن إليهـا  المجاهـدون    األحداث

كْماًلُوطاً آتَوح نَاهي لْماًوع ومي كَانَت تَّعالَت ةيالقَر نم نَاهيُلنَج    ـماِئـثَ ِإنَّهالخَب

ينقفَاس ءوس مكَانُوا قَو ويناِلحالص نم نَا ِإنَّهتمحي رف خَلْنَاهَأد)37( .  
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أو ، خصـم واإلقناع بحكايـة أقـوال ال  ، وقد يكون القصد إقامة الحجة

، ومن هذا الحوار الذي جرى بين نـوح عليـه السـالم   ، التعريف بشخصية ما

إنّـي   وال أقوُل الغيب وال اعلم اِهللا لكم عندي خزائن وال أقوُل..."وقومه مثالً 

وال أقوُل ملك تزدري أعينكم لن يؤتيهم اُهللا للذين بما في أنفسهم  خيراً اهللا اعلم

نا بما تعـدنا إن  دالنا فأتجِ قد جادلتنا فأكثرتَ قالوا يا نوح ي إذن لمن الظالمينإنّ

وال ينفعكم  نتم بمعجزينأوما  شاء إن يأتيكم به اُهللا إنما قاَل من الصادقين كنتَ

ليـه  إيكم هو ربكـم و يغو نأكان اهللا يريد  إنلكم  نصحأ نأ أردتَُنصحي إن 

  .)38(ترجعون

ل كل منهمـا  فيكم، ن في األهميةوقد يأتي الحدث والشخصية متساويي

َأوحينَا ِإلَى ُأم وخر يتناوبان على مركز االهتمام كما في قصة مولد موسى اآل

مي اليف يهفََألْق هلَيع فْتفَِإذَا خ يهعضَأر ى َأنوسم يتَ الَوخَاف ـي ِإنَّـا   تَ الَونزح

كِإلَي وهادر ونم لُوهاعج ينلسرالم  َاف  واـدع ـملَه كُونِلي نوعرآُل ف لْتَقَطَه 
ونوعرف ناً ِإنزح وانامه وِئينا كَانُوا خَاطمهنُودج)39( .  

 ةن كانا عنصرين هامين في القصة الكالسـيكي إوأما المكان والزمان و

ما جعلت منه مسرحاً لألحداث  إال من ذكر المكان يعنيهان القصة القرآنية ال إف

وفي غياهب ، الهامة كمصر في قصة يوسف مع امرأة العزيز مع فرعون الملك

ن مصر المرَأته َأكْرِمي مثْواه م قَاَل الَّذي اشْتَراهووعلى عرش الحكم ، السجن

عسذَهنَتَّخ نَا َأونفَعى َأن ي لَداًو)40( .  

إذا كان  إالمن ذكر الزمان تحديد تاريخ ألحادثه وال مدتها  يعنيناكما ال 

لَبِثُوا في وفي تعينها أبعاد لقيمة الحادثة نفسها مثل المدة التي نامها أهل الكهف 

هِمفكَه يننس اَئةثَالثَ م عاًوسوا تادداز)41( ومـا ، أما الترتيب الزمني لألحداث 

فإن القرآن لـم يلتزمـه    ةالذكر للوقائع التاريخي  فيترتيب أتبعه من مراعاة ال

رغداً وادخلـوا   شئتم فكلوا منها حيثُ القريةَ هذه وإذ قلنا ادخلوا"ومن ذلك مثال 
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الباب لكم خطاياكم وسنزيد طّة نغفردا وقولوا حسج المحسنين َلفبد ظلموا  الذين

قيَل الذي قوال غير لهم فأنزلنا على الذين بمـا كـانوا    ظلموا رجزاً من السماء

منه  فانفجرتْ الحجر بعصاك استسقى موسى لقومه وفقلنا اضرب وإذايفسقون 

 .)42("اثنتا عشرة عيناً

ن أمر بني إسرائيل بدخول قرية بيت المقدس كان بعد خروجهم من إف(

 ولكن، استسقاء موسى وضرب الحجر بعصاه حدث أثناء زمن التيه نإالقرية و 

ن غرضـه مـن   ألالقرآن الكريم لم يهتم بالزمن حتى يرتب عليه األحـداث ؛  

لتطلب  بأسبابهاهو إشارة االعتبار ببيان النضم متصلة  إنما، عرض هذه األنباء

، وموقفهم منها موقف الجحـود ، عليهم من نعم عللهابم متصلة ضوبيان الن، بها

لى الوجه الذي يكون ابلغ ونقض العهود ؛ لذلك جاء ترتيب الوقائع في الذكر ع

   .)43()في التذكير وادعى للتأثير

  :أسلوب القصة القرآنية

ينفرد أسلوب القرآن في قصصه بكونه  أسلوباً متميزاً ال نظير له بين 

أسلوب القرآن خاص بـه ال يضـارعه فيـه    "الباقالني  يقولاألساليب العربية 

  .)44("نه خارج عن األساليب المعروفةأكما ، غيره

وتأثيره فـي النفـوس؛   ، فهو أسلوب معجز كان له صنيعه في القلوب

وسـمو  ، وحسـن نظمـه  ، بالغته التي ترجع إلى جمال ألفاظه وذلك من تأثير

وال أعذب من ألفاظـه وال  ، جزل أوال ، اً من األلفاظ أفصحئال ترى شي"معانيه 

على ذي عقـل  وأما المعاني فال خفاء ، وال اشد تالزماً، ترى نظماً أحسن تأليفا

والترقي أعلى درجات الفضل ، نها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابهاإ

  . )45("من نعوتها وصفاتها

وال  إليهـا وهذه الخصوصية الفريدة ألسلوب القرآن التـي ال يرتقـي   

وهو ما اقر به  ،ومستقبلها ،وحاضرها،يجاريها أسلوب في العربية في ماضيها 
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ألسلوب مع هذا المقدار في الطـول  احيث جمال من "لبالغية دارسو األساليب ا

  .)46("والقصص، والوعيد، والنواحي، المختلفة تالموضوعاعلى  واالشتمال

والذهول أمام أسلوب القـرآن يعـود   ، واالنبهار، اإلعجاب هذاولعل 

يكّون نظماً معيناً لشكل خاص بإليقاعه الموسيقي الذي ينجم عن ترابط الكلمات 

أو تغيرهـا   امقاطع صوتية كما ينجم من الفاصلة واطراده مجموعةاً من مرتب

  .هي مفتاح الوزن  القرآني وموسيقى نظمه: والفاصلة، في نسق معين

يختار لقطات حيـة مـن الوقـائع     أنوأسلوب القرآن في قصصه هو 

والتفاصيل التي تصرف الفكر ، تنالجزئياوال يثقلها بما هو تافه من ، التاريخية

واالعتبار كما يختار الرسام للمشاهد من األشكال واأللوان ما يحقق ، التدبر عن

نه يروي بعض أحـداث  إاآللية  ةله االنسجام وأال فحسبه الصورة الفوتوغرافي

فتتخطى القرون ويجعلها كأنها ماثلة كما فـي  ، القصة بأسلوب يبعث فيها الحياة

قَاَل هذَا يـوم  و ضاقَ بِهِم ذَرعاًو سيء بِهِمنَا لُوطاً لَما جاءتْ رسلُوقصة لوط 

يبصع وهِإلَي ونعرهي همقَو هاءج مِ وا قَوقَاَل ي َئاتيالس لُونمعُل كَانُوا ين قَبم

َألَيس منكُم رجـٌل   خْزونِ في ضيفيتُ الَو هلَّهُؤالء بنَاتي هن َأطْهر لَكُم فَاتَّقُوا ال

يدشر َقّقح نم كنَاتي با لَنَا فتَ مملع الُوا لَقَد وا نُرِيدم لَملَتَع ِإنَّك َق اَل لَو

آوِي ِإلَى ر ةً َأوقُو ِلي بِكُم َأنيدكْنٍ شَد َلُوا قصلَن ي كبُل رسا لُوطُ ِإنَّا رالُوا ي

كلِ ِإلَياللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بَِأهفََأس)47( .  

كما وصف منهج القرآن بأنه قائم على عرض ألحداث التاريخ بأسلوب 

القرآن حين يعرض قصص األنبياء وغيرهم نـراه يأخـذ مـواد    "أدبي مؤثر 

ويسـوقها  ، ووقائعة لكنه يعرضها عرضاً أدبيـاً ، القصص من أحداث التاريخ

  .)48("ويؤثر فيها التأثير الوجداني، ويؤيد األغراض، ليبين المعاني ؛سوقاً عاطفياً

وقد وافق هذا العرض القصصي طبيعـة اإلنسـان وميولـه النفسـية     

، ووافق هذا الحب ضرورة العقيدة، واإلنسان بطبيعة مغرم بالقصص محب لها"
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لهتها ظهرت ساذجة أول األمر ثـم تعقـدت   آفأنشأت كل جماعة قصص حول 

، وصارت على مر العصور أسطورية رائعة وعظيمـة وخالـدة  ، لخياللتعقد ا

صورة لنا ما أمنت به جماعات اإلنسان األولى من عقائد ومـا قدسـته مـن    

  .)49("معبودات

 إليـه ويشـدهم   ،فقد كان الفن القصصي منتشرا بين العرب يستهويهم

اث القرآن يختـار مـن أحـد    أنويترك في نفوسهم أثراً ال يمحى ومما يالحظ 

 أنال يصح حينئذ  و إليهلذي يرمي اوقصص األنبياء ما يحقق الهدف ، التاريخ

نه ال يتناول القصة من جميع أطرافها أو انه ال يتسلسل في أيـراد  أيؤخذ عليه 

نه يصعب فهم القصة من القرآن على من لـم يطلـع   أو، حدوثها مرتبة منظمة

صـة كلهـا محبوكـة    القرآن يأخذ مـن الق  أنخر ؛ وذلك آعليها من مصدر 

واتساق يسلمك  ، مرتبطاً بعضه ببعض في تسلسل، األطراف موصولة األجزاء

، السابق منها إلى الحقه حتى تصل إلى ختامها لما نراه في يوسف عليه السالم

يأخذ من القصة بعضها ؛ الن في هذا البعض ما يحقـق   األحيان  و في معظم

ة تلميحاً يستغني بـه عـن اإلطالـة    وقد يلمح القرآن ويشير إلى القص، الهدف

  .القصة معروفة مشهورة  أناعتمادا على 

هي طريقـة  ،فالطريقة التي اتبعت في عرض القصة من الناحية الفنية 

، ثم العرض التفصيلي أخيراً وهي تعرض في مشاهد، خيص اإلجمالي أواللالت

لقـرآن  المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق وقد وردت فـي ا  بين ويترك

وكـان  ، المخاطبين بها إشارات مجملة لبعض األحداث التي كانت معروفة عند

ولم يكن هناك ما يدعو إلـى التفصـيل   ، جمال كفاية ألداء الغرضإلفي ذلك ا

، المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في موضع"

دعـوة يجـيء    والقرآن كتـاب ، وخصائص األداء، كما تحدد طريقة العرض

القصص المختار بالطريقة التي تناسب الجو والسياق وتحقـق الجمـال الفنـي    
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، والتزويق ولكن يعتمد على أبداع العرض، الصادق الذي ال يعتمد على الخلق

  .)50("وجمال األداء، وقوة الحق

وقوة تأثيره في البيئة التي نـزل   ،فجودة أسلوب القرآن مظهر إبداعه

 ،وسبر أغوارهـا ، حاب الذوق البياني ممن حذق  العربيةوفي نفوس أص، فيها

والتوقف على أسرارها والمتتبع ألسلوب القرآن يراه لم يسلك طريقة واحدة في 

ويالحظ مـن تنوعـه   ، نّوع من قصصه  وإنما، رسم الصورة وعرض الحادثة

  . )51(هذه الظاهرة

ي التي تـؤثر  كان القرآن يعتمد أحياناً على األلفاظ الضخمة ذات رنين قو )1

وكان يعتمد أحيانـاً علـى الجمـل    ، بمبناها ومعناها كما تؤثر بموسيقاها

ليزيد من قوة الرنين فتمال  موسيقى األلفـاظ  ، المسجوعة القصيرة الفقرات

أو غبطة وسرورا ؛ وذلك مـن أمثـال   ، والقلب خشية ورهبة، اإلذن نغما

 ازدجِـر و قَالُوا مجنُـون و وا عبدنَاذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبكَالقصص 

 فَتَحنَا َأبواب السـماء بِمـاء منْهمـرٍ   فَ صردعا ربه َأنِّي مغْلُوب فَانتَفَ

واءوناً فَالْتَقَى الميع ضنَا اَألررفَج ع رقُد رٍ قَدلَى َأم و لَى ذَاتع لْنَاهمح

لَقَد تَّركْنَاها آيةً فَهْل و جرِي بَِأعيننَا جزاء لِّمن كَان كُفرتَ دسرٍو حٍَألْوا

  . ))52نُذُرِو كَيفَ كَان عذَابِيفَ من مدكرٍ

لتؤثر في النفس  ،وكان يعتمد أحياناً أخرى على تتابع األحداث تتابعا سريعا )2

 الْجـراد و َأرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَـان فَ: لىقوله تعا لوذلك مث، وتهز الفؤاد

َلوالْقُم و عـفَادالض وا    ورـتَكْبفَاس ـالتفَصم ـاتآي مالـد مـاً   وكَـانُوا قَو

جرِمينم)53(.  

سـورة   فين يجمع ألواناً من القصص أولعل هذا هو الذي دعا أيضاً إلى  )3

  .والقمر ءألعراف وهود والشعراوذلك من أمثال قصص ا، واحدة
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وكان أحياناً أخرى وهو الغالب يعتمد على األلفاظ السهلة اللينة التي تصدر  )4

يقص وكأنه يخاطـب القـوم   ، عنه كما تصدر األلفاظ في األحاديث العادية

ويالحظ في مثل هذا اللون ، المألوفة بأحاديثهمبلغتهم العادية، ويتحدث إليهم 

ولعل خير ما يمثل هذه  ،تمشي مع حركة العاطفة تناحركة األسلوب ك أن

جد علَيه ُأمةً و رد ماء مدينو لَماوالخاصة هذا الجزء من قصص موسى 

قُونسالنَّاسِ ي نم انِ ونِ تَذُودَأتَيرام هِمونن دم دجا قَالَتَـا الَ  قَوكُما خَطْباَل م

تَّى يي حقنَساءعالر ردص وخٌ كَبِيرونَا شَيَأب َلَّى ِإلَى الظِّلِّ فتَو ا ثُممقَى لَهس

يررٍ فَقخَي نم لْتَ ِإلَيا َأنزِإنِّي ِلم بفَقَاَل ر َلَـى  في عشا تَمماهدِإح تْهاءج

َأج كزِيجِلي وكعدَأبِي ي قَالَتْ ِإن اءيحتاسهاءا جتَ لَنَا فَلَمقَيا سم ر و  قَـص

 ينمِ الظَّاِلمالقَو نتَ موقَاَل الَ تَخَفْ نَج صالقَص هلَيع َاقدالَتْ ِإحـا  ها يم

 يناَألم تَ القَوِيرتَْأجنِ اسم رخَي ِإن هتَْأجِراس تَأب َق   َأن اَل ِإنِّـي ُأرِيـد

كحشْـراً   ُأنكتَ عمَأتْم جٍ فَِإنجح ياني ثَمنرلَى َأن تَْأجنِ عاتَيه نَتَيى ابدِإح

كندع نفَم وام  ينـاِلحالص نم اللَّه ي ِإن شَاءنتَجِدس كلَيَأشُقَّ ع َأن ُأرِيد 

 اللَّه علَى مانَقُوُلو تُ فَالَ عدوان علَيبينَك َأيما اَألجلَينِ قَضيو اَل ذَِلك بينيقَ
يٌلوك)54( .  

الدعامة األساسية للعملية "وهكذا يشكل األسلوب القصصي على تنوعه 

تبقى هذه العملية مبتورة ناقصة يعوزهـا التطبيـق    دونهبوالتربوية والتعليمية 

ل بترسيخ المفاهيم وعرض النماذج والشخوص الواقعية الحية التي تكتم ،العملي

هنـا   )56(البـاحثين  أكثـر كما يرى  األسلوبولفظة ، )55("التربوية في األذهان

  : تنصرف إلى مفهومين

   "STYLE" اللغوي  األسلوبهو : األولالمفهوم   - أ

اللغوي في المدرسة واألسلوب ، القصةمعالجة  أسلوبوالمفهوم الثاني هو  -ب 

وأن يتوخى ، ن تعمد التعقيد اللفظيالواقعية للقصة يجب أن يكون بعيداً ع
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وبهذا يعني األسلوب المفردات ، المعبرةالسهلة  األلفاظ اختيارمؤلف القصة 

لفاظ ألوال، لمعنى واحد األلفاظ  العربية السليمة بعيداً عن التكرار واأللفاظ

التي صيغت بها قصص القرآن الكريم تعتبر في هذا الصدد إعجـازاً مـا   

فظ له معناه المحدد الذي يعتبر في نفس الوقـت جـزء   فكل ل، بعده إعجاز

  مكمالً لبناء القصة والتتابع السردي ألحداثها   

لذلك احتلت القصة مساحة واسعة من القرآن الكـريم اعتمـد عليهـا    

وقاعدة أساسية لتوجيـه  ، كأسلوب استراتيجي ثابت من أساليبه التربوية الدينية

  .اهللا االيمان  ب الفطرة اإلنسانية نحو

موزعة التصوير وكل هذه ، فالقصة موزعة المعاني موزعة األسلوب

ويقصد من ذلـك تغـاير    ،النواحي تتحد على إخراجها قوية تامة سليمة معجزة

، ومرة من آخرها وتارة كاملة، فمرة تعرض القصة من أولها، أسلوب القصص

كمـن العبـرة   وتارة تتوسط بين هذا وذاك حيثما ت، ببعض حلقاتها يكتفيوتارة 

إن التكرار في القرآن وثيـق الصـلة   "ويتحقق الغرض في هذا الجزء أو ذاك 

رضاً فنياً يتمثل في تجديـد  غ، القصص وهو يخدم غرضين في آنٍ واحد بمنهج

وغرضاً نفسياً بما له تأثير فـي  ، و أطناباًأ، أسلوبها والتفنن في عرضها إيجازاً

   .)57("النفوس

  :نتائج البحث

  : هذا أن نلخص نتائج البحث في النقط اآلتية ويمكن بعد

مـن   ديمتاز أسلوب القصة القرآنية بالدقة في اختيار الكلمات بأقـل عـد  : الًأو

وتعبر عن أحداث كبيرة فهو أسـلوب  ، الكلمات التي تحمل دالالت عميقة

فريد في عرض اإلحداث والوصول إلى الغاية بأقـل األلفـاظ وأغـزر    

رد مـاء  و لَمـا والواردة في قوله تعالى " تذودان"ة كما في كلم، المعاني

نيدم و ـقُونسالنَّاسِ ي نةً مُأم هلَيع دج نِ     وَأتَيـرام هِـمونـن دم ـدجو
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فهذه الكلمة تبين أن الفتاتين كانتا تحبسان أغنامهما وتمنعانهما  ))58تَذُودانِ

وهذا يعني أنهما ، ال يدعي أحدهم أنها له من االختالط بأغنام أخرى حتى

وأن ، حتى يخف الزحام فتسقيان أغنامهمـا  –لضعفهما  –كانتا تنتظران 

  أغنامها كانت تريد الذهاب إلى مورد الماء مع سائر الماشية 

لتـي تسـتدعي اإليجـاز    ففي الموضع ا: حسن موقع اإليجاز واإلطناب: اًيثان

المواطن التي تستبين بها بالغة البلغاء أدق  نواإليجاز م -وتتطلب القصر

نجد القـرآن قـد    –وتبرز أقدارهم  وتتضح فيهم الفنية وميزاتهم األدبية 

وإشارة باإلشارة العـابرة  إلـى مـا ال    ، أحكم وضع اللفظ بإزاء المعنى

في سـورة  يتناهى من المعاني السامية كما جاء في الحديث عن قوم عاد 

طن التي تستدعي اإلطناب يجد القلـب فـي   وفي الموا ، )20-18(القمر 

سماعها راحة وفي جوانبها عبرة وإن فيما حكاه رب العالمين من قصـة  

    .لذلك األمثلة أوضحيوسف من 

وهذا طبيعي غير مستغرب بل المستغرب ، اختالف التعبير باختالف المقام: ثالثاً

  .التكرار الحرفي

اآليـات  (مشوقة كما ورد في سورة الفيل تمتاز القصة القرآنية بالبداية ال: رابعاً

لَم تَر كَيفَ فَعـَل ربـك   َأالتي ابتدأت بسؤال مثير لالهتمام   ) 5-1من 

وكذلك ابتدأت سورة يوسف بالتشويق الذي بلـغ أعلـى    بَِأصحابِ الفيلِ

القصـص   –جلت قدرته  –اإلثارة ففي مستهل القصة وصف اهللا درجات 

قصص الذي يخرج الناس من غفلتهم ثم انتقلت للحـديث  القرآني بأحسن ال

ها يوسف عليه السالم وهذا وحده يثير اهتمام القـارئ  أعن الرؤيا التي ر

  .والمستمع 

  . يعرف بالشخصيات التي يدور حولها كالمه  إن القصص القرآني ال: خامساً
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بذكره فقد  إنه يجرد اإلحداث من الزمان والمكان إال فيما يتعلق الغرض: سادساً

   .)59(ثلحدا يكون لهما أو ألحدهما مجال في سير

؛ الن مصدره اهللا ؛والن التـاريخ  القصص القرآني  من أوثق المصادر :اًعساب

وغير المكتوب تلعب فيه األهواء من حب وكره وميـل  ، البشري مكتوب

  .قومي واجتماعي وغيرها

  الخاتمة 

ورها في الهداية واإلرشاد وهكذا اتضحت لنا سمات القصة القرآنية، ود

واألمم ، وتأثيرها في النفوس؛ لما احتوته من تجارب الجماعات اإلنسانية السابقة

الغابرة ،وعرضها لمسيرة األنبياء والرسل  قادة ركـب الحضـارة اإلنسـانية    

  وحملة مشعل النور والضياء على مدى الدهور 

  
  :شــاهلوام

  .25 ةآي: سورة القصص )1

  .قصص: ومعجم ألفاظ القرآن مادة، منظورابن : لسان العرب )2

  .3: سورة يوسف آية )3

  .11 :سورة القصص آية )4

  .64آية : سورة الكهف )5

  .85ص، م1938، 1ط ، 11جـ، المطبعة البهية، القاهرة، الرازي: التفسير الكبير )6

  .85ص: المصدر نفسه )7

  .2072الترمذي كتاب الرؤيا الحديث سنن  )8

  .56ص، 7جـ، 1960، مصر، والدهمطبعة محمد علي صبيح و أ: صحيح مسلم )9

  .9ص ،1ط ،ةدار البحوث العلمي، الكويت: محمد كامل حسن: ن والقصة الحديثهالقرآ )10

  .110آية : سورة يوسف )11

  . 119م ص1956، دار المعارف مصر، سيد قطب: التصوير الفني في القرآن )12
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 م،1956القـاهرة  ، عبدالكريم الخطيب: ينظر القصص القرآني في منظومة ومفهومه )13

  .40ص

، بغـداد مطبعـة العـاني   ، عالء الدين شمس الدين المدرس: الظاهرة القرآنية والعقل )14

  .17ص ،م1986

  .)20-18(آية  القمرسورة  )15

 م،1959محمد أحمد خلف اهللا، مكتبـة النهضـة بمصـر    : الفن القصصي في القرآن )16

  .311-310ص

  .30آية : سورة البقرة )17

  . 31سورة البقرة آية  )18

 م،1949 مصـر دار المعـارف،   عائشة بنـت الشـاطى،  .د :ينظر مقال في اإلنسان )19

  . 40ص ، هـ1389

  .56-51آية : سورة األنبياء )20

  .42–41آية : سورة مريم )21

  .125:سورة النحل اآلية  )22

  .46: آيةسورة العنكبوت  )23

 .124: سورة ألمجادله اآلية )24

  .8ص ،باإلسكندريةحسن الشرقاوي منشأة المعارف ، الجدل في القرآن والسنة النبوية )25

    258 اآليةسورة البقرة  )26

ثَمـود  و م يخْلَقْ مثْلُها في الـبِالد لَلَّتي ا رم ذَات العمادِإ:قال تعالى  )27

ادبِالْو خْروا الصابج ينالَّذ وتَادي اَألوذ نوعرف ـي   اا فطَغَـو ينلَّذ

البِالد َفيهوا فاَأكْثَر ادالفَس َفبـذَابٍ   صطَ عـوس كبر هِملَيع ِإ ن

ادصرلَبِالْم كبر َفهمفََأكْر هبر تَالها ابِإذَا م انا اِإلنسَأم قُـوُل  وفَي همنَع

  َأما ِإذَا ما ابتَاله فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُوُل ربي َأهانَنِو ربي َأكْرمنِ

 زِيـراً و جعلْنَا معه َأخَاه هارونو لَقَد آتَينَا موسى الكتَابو: قال تعـالى  )28

ا قَوم نُوحٍ لَّمو قُلْنَا اذْهبا ِإلَى القَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا فَدمرنَاهم تَدميراًفَ

مقْنَاهَل َأغْرسوا الركَذَّب لْنَوعةًجِللنَّاسِ آي ماه ـذَاباً    وع يننَا ِللظَّـاِلمتَـدَأع
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كُـال  و قُروناً بين ذَِلك كَثيـراً و َأصحاب الرسو ثَمودو عاداًو َأِليماً

ضثَاَلراَألم نَا لَهب نَا تَتْبِيراًورتَب كُال ي ُأوالَت ةيلَى القَرا عَأتَو تْ لَقَدرطم

ك وِإذَا رَأو مطَر السوء َأفَلَم يكُونُوا يرونَها بْل كَانُوا الَ يرجون نُشُوراً

  .ِإن يتَّخذُونَك ِإالَّ هزواً َأهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسوالً
 م،1987 ،تـونس ، التونسـية  الشـركة ، التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن )29

  .410ص

  . 23آية : سورة البقرة )30

  .92-91و  89-87آية : سورة البقرة )31

ـ 1367محمد عـزة دروزة  : القرآن واليهود أقوالهم وأخالقهم ومواقفهم )32 ، م1949-هـ

  .7ص ،1ط

ـ 1984ابن عاشور محمد الطاهر،الدار التونسـية،تونس  :التحرير والتنوير )33  ،1م، جـ

  .107ص

 ،م1959، مكتبـة النهضـة بمصـر   ، هللالفن القصصي في القرآن محمد احمد خلف ا )34

  .293ص

  .93المرجع السابق ص، التهامي نقرة: في القرآن ةسيكولوجية القص )35

  .7-6آية : سورة الحاقة )36

  .55-51آية : سورة األنبياء )37

  .34- 31آية : سورة هود )38

  .9- 7آية : سورة القصص )39

  .21آية : سورة يوسف )40

  .25آية : سورة الكهف )41

  .60-58آية : سورة البقرة )42

 ،1367، 2ط، مطبعة  محمد علـي صـبيح   القاهرة، محمد عبده،:تفسير المنار ينظر )43

  .327ص، 1جـ

دار المعـارف  ، تحقيق احمد صقر، أبوبكر محمد ابن الطيب الباقالني: إعجاز القرآن )44

  .60ص ،مصر

  .24ص، احمد بدوي. د: بالغة القرآن )45
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  .67ص، المرجع السابق، الباقالني: أعجاز القرآن )46

  .81-77آية : سورة هود )47

  .122ص، المرجع السابق، محمد احمد خلف اهللا: الفن القصصي في القرآن )48

ـ 1393، منشورات الكلية الجامعة الليبيـة ، علي الحديدي: األدب وبناء اإلنسان )49 ، هـ

  .12ص، م1973

  . 256ص، دار الكتب، ،بيروت  ارةبط: اليهود في القرآن )50
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