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د.حممود حممد الأطر�ش:

عل�م  يف  والدكت�راه  املاج�شتري  �شهادتي  على  حا�شل  �ش�ريا،  م�اليد  من 

القراآن،عمل اأ�شتاذا باجلامعات اليمنية .

�شارك يف حتقيق تف�شري البي�شاوي ، وله م�ؤلفات عديدة ، منها: »ال�حدة 

امل��ش�عية يف القراآن الكرمي«، و»الأحكام ال�شرعية املتعلقة بقراءة القراآن 

الكرمي«، و»فقه التعامل مع غري امل�شلمني يف �ش�ء �ش�رة الت�بة«.. وغريها.
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة  اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأبريل 2014 م / جمادى الأوىل 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات: 2013/118

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 255

ردمك:   978-99966-54-04-9
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ت�صدير

اآله  املر�شلني وعلى  وال�شالم على �شيد  العاملني، وال�شالة  احلمد هلل رب 

و�شحبه اأجمعني.

ت�شكل الدرا�شات البالغية واللغ�ية مداخل معتربة للك�شف عن ج�انب من 

اأ�شرار البيان القراآين، وهي، حني تبتعد عن التعقيدات املدر�شية التي اأحلقت 

بها ، ت�شاهم يف تدبر القراآن الكرمي  واكتناه اأ�شراره ولطائفه ونكته...

القراآن  بيان  يف  امل�شنفات  من  كن�زا  ت�شم  الإ�شالمية  املكتبة  اأن  ومع 

»كنز«  الكرمي  القراآن  اأن  اإل  املطب�ع،  يف�ق  منها  املخط�ط  لعل  الكرمي، 

ل تنق�شي عجائبه، وه� »بحر« مينح قا�شديه عطايا وهبات بقدر اإخال�شهم 

وزكاة نف��شهم و�شالمة اأدواتهم.

وميثل كتاب »ف�ش�ل يف بيان القراآن الكرمي« للباحث حمم�د اأحمد الأطر�ش 

تت�شل  م��ش�عات  يف  وخا�شة  الكرمي،  القراآن  لبيان  بالغية  معاي�شة  ثمرة 

والتترادف،  التكرار  وظاهرتي  والأحتترف،  الكلمات  بني  والزيادة  بالتناوب 

مع احلر�ش على ا�شتخال�ش الدللت واللطائف التي تك�شف عن جانب من 

ج�انب اإعجاز النظم القراآين.

الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  الأوقتتاف  بتت�زارة  الإ�شالمية  الثقافة  اإدارة  وي�شر    

بدولة الك�يت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمه�ر القراء الكرام وطلبة العل�م 

اإ�شهاما منها يف تنمية مدارك التدبر وتذوق  ال�شرعية واملهتمني بالبالغة، 

البيان القراآين، �شائلة امل�ىل اأن ينفع به، واأن يجزي م�ؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �شميع جميب...



 



مقدمة
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الت�شليم على �شيدنا حممد  واأمت  واأف�شل ال�شالة  العاملني  احلمد هلل رب 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد:  

فقد اأكرم اهلل عباده امل�ؤمنني بهذا الكتاب الكرمي الذي ل ياأتيه الباطل من 

بني يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وقد متيز هذا الكتاب الكرمي من بني الكتب ال�شماوية باأن اهلل تعاىل تكفل 

بحفظه اإىل اأن تق�م ال�شاعة، كما قال �شبحانه:  نب ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

 اإذ ل ي�جد كتاب ديني حفظ من التحريف كما حفظ هذا 
ڱ   ڱمب)1)

اأدائه  طريقة  ا  اأي�شً حفظت  بل  فقط،  واألفاظه  كلماته  حتفظ  ومل  الكتاب. 

وخمارج حروفه وما ينبغي فيه من اإظهار واإقالب ومّد ونح�ه. 

والبلغاء  الف�شحاء  اأعجز  مبني  عربي  بل�شان  الكرمي  القراآن  نزل  وقد 

بف�شاحة األفاظه وروعة بيانه واأ�شل�به الفريد الذي ل ي�شابهه فيه اأ�شل�ب ، 

ل من نرث ول من �شعر. وكذا م�شحته اللفظية اخلالبة التي تتجلى يف نظامه 

ال�ش�تي وجماله اللغ�ي وبراعته الفنية. 

بلغ�ا  مهما  الب�شر  لغة  عن  متيزه  التي  اللغ�ية  خا�شيته  الكرمي  وللقراآن 

يف الف�شاحة والبيان. ودرا�شة لغة القراآن الكرمي تقت�شي التعامل معه على 

اأنه كالم اهلل واأن كل حرف وكل كلمة جاءت يف م��شعها الالئق بها، واأنه 

اإذا تغريت مل ت�ؤد املعنى الذي يق�شده  األفاظ اأخرى، والتي  ل ين�ب مكانه 

القراآن الكرمي. كما يقت�شي ذلك بيان �شر كل حرف وكل كلمة يف م��شعها 

الذي ل ي�ؤديه غريها. 

وقد ورد عن البع�ش علماء اللغة تاأويالت لغ�ية كان لها اأثرها على تف�شري 

الن�ش القراآين، اقت�شاها مذهبهم اللغ�ي، وقد اأخرجت الن�ش عن ظاهره. 

1- احلجر )9(.
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التاأمل يف ظ�اهر  لكن  معيًنا.  تف�شرًيا  القراآن  الن�ش  تف�شري  اإىل  اأدى  مما 

البياين يف حمله على  الإعجاز  �شر  واأن  يقت�شي حمله على ظاهره،  الآيات 

ظاهره، دون �شرفه عنه. 

وتتترادف  وزيادتها،  احلتتروف  تناوب  هتتي:   اللغ�ية  الق�شايا  هتتذه  واأهتتم 

وبيانه  اإعجازه  ودرا�شة  الكرمي  القراآن  ولغة  العبارات.  وتكرار  املفردات، 

تقت�شي الق�ل بعدم تناوب احلروف وزيادتها، وعدم الرادف بني املفردات، 

وعدم التكرار بني العبارات. لذلك جاء كل حرف وكل مفردة وكل عبارة يف 

م��شعها الالئق بها. 

ا  ولعل الق�شايا التي �شنعر�ش لها يف �شياق هذه الدرا�شة متثل حم�ًرا مهمًّ

�ِشّر  باعتبارها و�شيلة لإدراك  الكرمي،  للقراآن  البيانية  الدرا�شات  يف جمال 

الإعجاز البياين للذكر احلكيم، ن�شاأل اهلل التي�شري وال�شداد.



الف�صل الأول

التناوب والزيادة

يف حــروف املعــاين
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 املبحث الأول 

مفهوم حروف املعاين وا�ضتخداماتها

معنى كلمة حرف 

وحتتروف،  اأحتتترف  وجمعه  وجانبه،  طرفه  يعني  �شيء  كتتل  متتن  احلتترف 

هي:   النح�  يف  الع�امل  واحلتتروف  الكلمة،  اأطتتراف  هي  الهجاء  وحتتروف 

اإىل  امليل  وه�  النحراف  ومنه  ببع�ش،  بع�شها  الرابطة  الكلمات  اأطتتراف 

جانب ال�شيء، وحتريف ال�شيء ه� مبعنى اإحالته اإىل جانب ال�شيء، ل اإىل 

 
(1(

و�شطه، اأي اأن جتعله على حرف من الحتمال ميكن حمله على ال�جهني

 وه� مبعنى 
قال تعاىل: نبڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمب)2)

تغيري الكلمة عن معناها، اإما بتبديلها اأو بالتاأويالت الفا�شدة التي ت�شرف 

اللفظ عن معناه احلق اإىل معنى باطل ب�ج�ه احليل اللفظية. 

دللة احلرف على املعنى: 

باأن  يرى  الأول:   املعنى،  دللتتة احلتترف على  ب�شاأن  راأيتتان   النح�  لأهتتل  

احلرف يدل على معنى يف غريه. والراأي الآخر يرى باأنَّ احلرف يدل على 

معنى يف نف�شه ولعله ل يظهر اإل باأن يك�ن مع غريه. ولعل اخلالف اأقرب لأن 

يك�ن لفظيًّا. 

اأق�ضام احلروف: 

وحتتروف  املتتبتتاين  حلتتروف  تق�شيمها  اأهمها:  متتن  تق�شيمات..  للحروف 

ويقابلها حروف  الكلمة  منها  تت�شكل  التي  فهي  املباين  اأما حروف  املعاين. 

املعاين لدورها يف اإي�شال معاين الأفعال اإىل الأ�شماء اأو لدللتها على معنى، 

كالإل�شاق للباء وال�شتعالء لت »على« وابتداء الغاية لت »من«. 

1-  املفردات �ش114.
2-  الن�شاء )46(.
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التغليب، لأن بع�ش  اأطلق عليها حروف من باب  وت�شمية حروف املعاين 

ما ذكر فيها اأ�شماء، مثل: »كل، متى، من، اإذا... « لكن ملا كان اأكرثها حروًفا 

�شمي اجلمع بهذا ال�شم. 

قدامى  عند  رواًجتتا  يلق  مل  اأنتته  اإل  الأدوات،  ا�شم  عليها  البع�ش  واأطلق 

 .
(1(

النحاة، وظلت ت�شمية حروف املعاين هي الأكرث �شي�ًعا

تعريف حروف املعاين ووظيفتها: 

ميكن تعريف حروف املعاين باأنها ما كان لها وظيفة نح�ية اأو �شرفية 

اأو �ش�تية ذات دللة. وميكن اأن يك�ن لها وظيفتان، هما: 

- وظيفة نح�ية: وهي حتقيق الرابط بني مك�نات اجلملة اأو الكالم، �ش�اء 

كانت عاملة اأو غري عاملة. 

- وظيفة معن�ية دللية:  وهي امل�شاهمة يف حتديد دللة ال�شياق. 

اأهم امل�ضنفات يف حروف املعاين: 

الزجاجي  اإ�شحاق  بن  الرحمن  عبد  القا�شم  لأبتتي  املتتعتتاين،  حتتروف   -

)ت340هت( �شرح فيه )137( حرًفا من حروف املعاين، واأدخل فيه األفاًظا 

كثرية مل يعتربها الالحق�ن من حروف املعاين.

الرماين ) ت388هت(  لأبي احل�شني علي بن عي�شى  - منازل احلروف، 

وه� كتيب �شغري ح�شر فيه م�شنفه طائفة من حروف املعاين و�ش�اهدها. 

املالقي  الن�ر  عبد  بن  لأحمد  املعاين،  حتتروف  �شرح  يف  املباين  ر�شف   -

لها،  امل��شع  باملفه�م  الأختتذ  مع  املعاين،  حتتروف  على  ق�شره  )ت702هتتتت( 

والذي يتجاوز الأدوات. 

1- معجم حروف املعاين يف القراآن الكرمي ، حممد ح�شن ال�شريف املقدمة.
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- اجلنى الداين يف حروف املعاين، للح�شن بن قا�شم املرادي )ت749هت(.

)ت761هتتت(  الأن�شاري  ه�شام  لبن  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   -

ويعترب هذا الكتاب من املراجع الأ�شا�شية حلروف املعاين. 

- الإتقان يف عل�م القراآن، جلالل الدين ال�شي�طي، بحث معاين الأدوات 

الأ�شماء  من  �شاكلها  وما  احلتتروف  بها  ويق�شد  املف�شر،  اإليها  يحتاج  التي 

والأفعال والظروف. 

وقد تعر�ش ملعاين هذه احلروف وا�شتخداماتها يف القراآن الكرمي، وميكن 

اعتباره من اأهم مراجع حروف املعاين يف القراآن الكرمي. 

- حروف املعاين بني دقائق النح� ولطائف اللغة، للدكت�ر حمم�د �شعيد، 

وه� بحث �شامل يف حروف املعاين يبني ا�شتعمالتها النح�ية والفقهية. 

- حروف املعاين يف القراآن الكرمي لل�شريف ق�شار. 

- درا�شات لأ�شل�ب القراآن الكرمي، ملحمد عبد اخلالق ع�شيمة. 

- معجم حروف املعاين يف القراآن الكرمي، ملحمد ح�شن ال�شريف. وت�شمن 

جملدات  ثالثة  يف  طبع  وقد  ومعانيها،  املعاين  حلروف  �شاملة  درا�شة 

يف م�ؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت. وقد نقلنا منه باخت�شار  مبحث حروف املعاين. 
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املبحث الثاين 

 اأهمية حروف املعاين يف تف�ضري الن�ش القراآين

�شر  وجتلية  القراآين،  الن�ش  معنى  بيان  ق�ية يف  دللت  املعاين  حلروف 

اإعجازه الذي يبني اأن هذا الكتاب ل ميكن اأن يك�ن من ق�ل الب�شر. 

ا  َظنًّ الأحتترف،  بع�ش  بزيادة  الق�ل  اإىل  قد ذهب  اللغة  اأهل  بع�ش  وجند 

منهم اأن املعنى ل ي�شتقيم اإل بزيادته، وهذا خالف ما ه� عليه اأهل التحقيق 

الذين يرون اأن يف وج�د احلرف دللة يقت�شي وج�ده ل يتم املعنى اإل به، 

وذهب بع�شهم اإىل الق�ل بالرادف لي�شتقيم بنظرهم املعنى، وه� اأمر بعيد 

ا، حيث يتبني اأن لكل حرف ا�شتخدامه يف مكانه الالئق به ول يتم املعنى  اأي�شً

اإل ب�ج�د ذلك احلرف. 

يق�ل الدكت�ر حممد ديب اجلاجي يف بيان اأهمية حروف املعاين يف تف�شري 

الن�ش القراآين: »ولأهمية وظيفة هذه الأدوات واحلروف ن�شري اإىل اأنه:  َقلَّ 

اأن تخل� اآية من القراآن العظيم من اأداة اأو حرف منها، اإ�شافة اإىل اختالف 

م�اقعها من اجلمل والآيات واختالف معانيها ب�شبب من ذلك وغريه، واأثر 

هذه الختالفات يف دللتها امل�ؤثرة يف معاين الآيات والعبارات. وهذا وحده 

على  قائم  دقيق  حتليل  به  يتم  العظيم  القراآن  عل�م  من  جليل  علم  اأ�شا�ش 

ح�شر ال�ج�ه املختلفة ل�شتعمالت كل حرف اأو اأداة، ملا لذلك من تاأثري على 

املعاين والأ�شاليب، وك�شف للفروق الدقيقة بني عبارة وعبارة واأثرها يف نف�ش 

َوَقَع مثل هذا الأ�شل�ب يف 
َ
املتلقي بحيث ل ي�شتطيع الدار�ش لذلك اأن يعرف:  اأ

القراآن الكرمي اأم ل؟ واإذا جاء فهل كان وروده كثرًيا اأو قليال؟، كما ي�شتطيع 

اأن يحتكم اإليه يف امل�ازنة بني الأق�ال املختلفة، ذلك لأن هذه الأدوات تدل 

على عالقات ل على م�شميات، واإن اأكرث النا�ش ي�شع�ن هذه احلروف يف غري 

 
.

(1(
م�ا�شعها«

1- الن�شق القراآين، درا�شة اأ�شل�بية �ش305.
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واإليك بيان قيمة احلرف واأثره على املعنى: 

- قال تعاىل:  نب ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   نب  �شبحانه   وقال 
ۉمب)1) ۉ        ۅ   ۅ   ۋ  

.
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄمب)2)

ففي احلديث عن اإيتاء ال�شفهاء اأم�الهم ا�شتخدم حرف اجلر »يف « فقال: 

ا�شتخدم حرف  املال   اإعطاء من ح�شر ق�شمة  بينما يف  فيها«،  »وارزق�هم 

يفيد  وه�  مهم  معنى  على  ذلك  فدل  منه«  »فارزق�هم  فقال:   »من«  اجلر 

الإ�شارة اإىل املتاجرة باأم�ال اليتامى لربح هذه الأم�ال وي�شتفيد منها اليتيم 

ليك�ن رزقه اأي ن�شيبه من النفقة وما يحتاجه من ربح املال، ل من راأ�شه. 

بينما الكالم يختلف يف ق�شمة املال ملن ح�شر ولي�ش له ن�شيب يف املرياث 

فرياد به اإعطاوؤه جزًءا من املال، وه� ما اأفاده حرف »من« املفيد للتبعي�ش. 

لرزقهم  مكاًنا  »واجعل�ها  واك�ش�هم«،  فيها  »وارزق�هم  البي�شاوي:  قال 

، وقال:  
(3(

وك�ش�تهم باأن تتجروا فيها وحت�شل�ا من نفعها ما يحتاج�ن اإليه«

وت�شدًقا  لقل�بهم  َتْطِييًبا  املق�ش�م  من  �شيًئا  »فاأعط�هم  منه«  »»فارزق�هم 

.
(4(

عليهم«

ڃ     ڄ    ڄ ڄ    ڄ   ڦ ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   نب  ڤ   تعتتتتاىل:  قتتتتتال   -

.
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇمب)5) ڃ  

بينما  ال�شتعالء،  ملعنى  املفيد   » »على  اجلر  حرف  الهدى  يف  فا�شتعمل 

لدلله  وذلك  الظرفية،  يفيد  الذي   » »يف  اجلر  حرف  ا�شتعمل  ال�شالل  يف 

1- الن�شاء )5(.

2- الن�شاء )8(. 

3- تف�شري البي�شاوي )1/ 333(.

4- امل�شدر ال�شابق ) 1 /335(.

5- �شباأ ) 24 (. 
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معن�ية، وهي اأن �شاحب احلق م�شتعل بهداه ي�شرف نظره كيف �شاء، بينما 

 .
(1(

�شاحب ال�شالل منغم�ش يف ظالم منخف�ش ل يدري اأين يت�جه

. 
ق�له تعاىل: نب ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ مب )2)

اجلهاد  عتتن  املنافقني  تخلف  عتتن  احلتتديتتث  جمتتال  يف  الآيتتتة  هتتذه  وردت 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ينال  اأن  ي�ش�وؤهم  واأنهم  اخلبيثة  وتعليالتهم 

وامل�شلمني ح�شنة من الظفر والغنيمة وذلك لفرط ح�شدهم، اأما اإن اأ�شابهم 

م�شيبة من ك�شر اأو �شدة كما ح�شل يف ي�م اأحد فاإنهم يق�ل�ن متحججني 

قد اأخذنا اأمرنا، اأي تالفينا ما يهمنا من الأمر، يق�شدون اعتزال امل�شلمني 

وعدم اخلروج معهم.

فاأمر اهلل ر�ش�له اأن يق�ل لهم راًدا عليهم باأن كل ما اأ�شاب النبي وامل�شلمني 

من ن�شر اأو غنيمة، اأو عدم ذلك، فكله خري. 

والآية ت�شري اإىل معنى وه� اأن ما ي�شيب امل�شلم من خري اأو �شر، فكله خري، 

وهذا اأمر لن يك�ن اإل للم�شلم، كما يف احلديث:  »عجًبا لأمر امل�ؤمن اإن اأمره 

كله خري، ولي�ش ذلك لأحد اإل للم�ؤمن، اإن اأ�شابته �شراء �شكر فكان خرًيا له، 

.
(3(

واإن اأ�شابته �شراء �شرب فكان خرًيا له

وامل�شائب التي ت�شيب الإن�شان امل�شلم فيها خري له، وهي نعمة يف احلقيقة، 

ويتبني ذلك من خالل الآتي: 

• اإن كل م�شيبة كان يت�ش�ر اأن تك�ن اأكرب منها. 	

• كان ميكن اأن تك�ن امل�شيبة يف الدين، فكانت يف الدنيا. 	

• اأن تك�ن العق�بة يف الآخرة، فكانت يف الدنيا، وم�شائب 	 كان ميكن 

1- الإتقان لل�شي�طي )145/1( .

2- الت�بة )51( .

3- رواه م�شلم )2999( .



21

الدنيا ته�ن عن م�شائب الآخرة، فم�شائب الدنيا عار�شة وم�شائب 

الآخرة دائمة. 

• هذه امل�شيبة مكت�بة عليه يف اأم الكتاب وقد وقعت وا�شراح منها. 	

• ث�اب م�شائب الدنيا يف الآخرة اأكرب بكثري من اأثرها يف الدنيا. 	

قال عمر ر�شي اهلل عنه:  ما ابتليت ببالء اإل كان هلل تعاىل علّي  فيه اأربع 

نعم:  اإذ مل تكن يف ديني، واإذ مل يكن اأعظم منه، واإذ مل اأحرم الر�شا به، 

.
(1(

واإذ اأرج� الث�اب عليه

ومل  لنا«  كتب  »ما  فقال:   املذك�رة  باملعاين  ي�حي  الآية  تعبري  لذلك جاء 

يقل علينا. 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   نب  تعاىل:  ق�له 

گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   نب  �شبحانه:   وق�له    
(2( مب  ڃ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
. 

ڻمب)3)
�شلح  اأحتتتداث  عتتن  حتدثت  التي  الفتح  �تتشتت�رة  يف  الآيتتتتتان  هتتاتتتان  وردت 

احلديبية والدرو�ش امل�شتفادة من ذلك. 

واملالحظ يف الآية الأوىل التي فيها اإنزال ال�شكينة اأنه فقد ا�ْشُتْخِدَم  حرُف 

اجلر  »يف « املفيد للظرفية، بينما يف الآية الثانية ا�شتخدم حرف اجلر »على« 

فقال:  نب  ڱ  ڱ  ںمب. 

من  ب�شيء  اأ�شابهم  الذي  احلديبية  �شلح  عن  احلديث  يف  الأوىل  والآيتتة 

1- اإحياء عل�م الدين للغزايل )133/4(  بت�شرف.

2- الفتح )4( .

3- الفتح )18( .
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امل�شرك�ن  ف�شدهم  احلرام  امل�شجد  دخ�ل  من  ياأمل�نه  كان�ا  مبا  الإحباط 

عن ذلك، ثم ما اأ�شيع من خرب مقتل عثمان ر�شي اهلل عنه، ثم ما كان من 

ال�شلح الذي راأوا فيه اإجحاًفا كبرًيا بحق امل�شلمني من خالل ذلك ال�شرط 

الذي ين�ش على اأن من جاء مرتًدا من امل�شلمني اإىل امل�شركني مل يردوه ومن 

امل�شركني،  اإىل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  رده  امل�شركني  من  م�شلًما  جاء 

فا�شطرب امل�شلم�ن ا�شطراًبا �شديًدا. 

ومل يكن م�قف ال�شحابة ذلك اإل من حر�شهم على امل�شلمني وعلى هذا 

الدين، ولي�ش لأمر دني�ي اأو قرابة اأو م�شلحة معينة، فاحتاج الأمر ل�شك�ن 

ق�ي يهدئ روعهم ويزيد اإميانهم، فقال �شبحانه:  نب ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ   ڄمب

اأما امل�قف الآخر، وه� م�قف البيعة حتت ال�شجرة، فكان�ا اأقل ا�شطراًبا 

فهم متحم�ش�ن لقتال امل�شركني وذلك عندما اأ�شيع خرب مقتل عثمان ر�شي 

الرد على  ليت�شاوروا يف كيفية  اهلل عنه، وكانت قري�ش قد احتب�شته عندها 

قال:   لذلك  ا�شطراًبا...  اأقتتل  امل�قف  فكان  و�شلم:   عليه  اهلل  �شلى  النبي 

 .
نبڱ  ڱ  ںمب)1)

ق�ل  يحكي  �شبحانه  .وق�له 
ڄمب)2) ڄ   ڄ   ڦ    نبڦ   تعاىل:  ق�له   -

حا�شية ملكة �شباأ: نب ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ ەئ 

 .
وئمب)3)

تفيد  التي  الالم  ا�شتخدام حرف  الأمتتر  هلل، ومت  اأن  بينت  الأوىل  فالآية 

1-  انظر �شياق احلديث ح�ل  �شلح احلديبية الذي ه� م��ش�ع الآيتني يف الرحيق املخت�م �ش294 

وما بعدها.

2-  اآل عمران ) 154( . 

3- النمل )33( . 
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معنى التملك، اأما الآية الثانية فا�شتخدم معها »اإىل« التي تفيد معنى انتهاء 

الغاية. 

وذلك اأن ق�لهم »والأمر اإليك « اأي نهايته اإليك اأو م�ك�ل اإليك، ول� اأنهم 

قال�ا:  الأمر لك لكانت هي متلكه ملًكا تاًما ول دخل لهم يف تقريره. 

- ق�له تعاىل: نب ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      

  .
 ڱ  ڱ  ڱمب)1)

 وق�له: نب ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  

 .
ک  ک  ک   گمب)2)

ففي الآية الأوىل مل تذكر الباء يف الزبر والكتاب املنري، بينما ذكرت يف 

الثانية مقرونة بكلمتي الزبر والكتاب.

وقد جاءت الآية  الأوىل يف �ش�رة اآل عمران يف �شياق احلديث عن اليه�د 

الذين زعم�ا اأن معجزة الر�ش�ل ل تقبل حتى ياأتي بقربان تاأكله النار، واأن 

والزبر  البينات  وهتتي:   الثالثة،  بالأن�اع  جتتاوؤوا  الر�شل  اأن  ه�  عليهم  الرد 

ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ڄ          ڄ   ڄ   نب  تعاىل:  قتتال  املنري،  والكتاب 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ        چ   چ   چ   چ  
ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک                ک  ک   
ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

.
ڱمب)3)

»بالبينات  الباء  ذكر  فيها  تكرر  التي  فاطر  �ش�رة  يف  التي  الآيتتة  يف  اأمتتا 

1-  اآل عمران )184(.

2-  فاطر )25(. 

3-  اآل عمران )183 – 184(. 
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اأ�شناف  اأ�شناف املعجزات على  اإىل تعدد  وبالزبر وبالكتاب«، فذلك ي�شري 

الر�شل. 

ا يف هذه الآية اأ�شل�ب اآية اآل عمران،  قال ابن عا�ش�ر:  »وقد خ�لف اأي�شً

اإذ قرن كل من »الزبر والكتاب املنري« هنا  بالباء، وجردوا منها يف اآية اآل 

تقبل  ل  اأن  اليه�د  زعم  �شياق  يف  جرت  عمران  اآل  اآية  لأن  وذلك  عمران، 

قد  ببهتانهم:  التفرد  فقيل يف  النار،  تاأكله  قربان  اإل عجزة  ر�ش�ل  معجزة 

كذبت الر�شل الذين جاء ال�احد منهم باأ�شناف املعجزات  مثل عي�شى عليه 

ال�شالم، ومن معجزاتهم قرابني تاأكلها النار فكذبتم�هم. فرك اإعادة الباء 

هنالك اإ�شارة اإىل اأن الر�شل جاوؤوا بالأن�اع الثالثة.

وملا كان هنا لت�شلية الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم نا�شب اأن يذكر ابتالء 

الر�شل بتكذيب  اأممهم على اختالف اأح�ال الر�شل فمنهم الذين اأت�ا باآيات، 

اأي خ�ارق عادات فقط مثل �شالح وه�د ول�ط. ومنهم من اأت�ا بالزبر، وهي 

وتردد  لتك�ن حمف�ظة  تخطيطها  اأي  وزبرها،  بكتابتها  ي�ؤمر  التي  امل�اعظ 

على الأل�شن، كزب�ر داود وكتب اأ�شحاب الكتب من اأنبياء بني اإ�شرائيل، مثل 

اأرمياء واإيلياء. ومنهم من جاوؤوا بالكتاب املنري، يعني كتاب ال�شرائع، مثل 

املعجزات  اأ�شناف  ت�زيع  اإىل  ُم�ِشرٌي  الباء  َفِذْكُر  وعي�شى.  وم��شى  اإبراهيم 

.
(1(

على اأ�شناف الر�شل«

1- تف�شري التحرير والتن�ير )153/22(. 



25

املبحث الثالث

التناوب يف حروف املعاين يف القراآن الكرمي

لعلماء اللغة العربية اجتاهان يف ق�شية تناوب احلروف، فالبع�ش يذهب 

اإىل الق�ل بالتناوب، واآخرون يرون عدم تناوب احلروف.

ويراد بتناوب احلروف اأن احلرف قد يقع م�قع غريه فيعطي معنى احلرف 

الآخر، اإذ ل ميكن فهم املعنى اإل بتاأويله مبعنى حرف اآخر، مثل ق�له تعاىل 

جذوع  على  اأي   
ھمب)1) ہ   ہ   ہ   نب  فتترعتت�ن:  قتت�ل  يحكي 

 اأي عنه. وق�له: نب ہ    ھ  ھ  
النخل. وق�له: نب ڌ  ڌ   ڎمب)2)

 اأي ل جتهروا عليه بالق�ل...
ھ  ھ   ے   ےمب)3)

وقد ذكر ابن قتيبة يف كتابه »تاأويل م�شكل القراآن« باًبا يف تناوب احلروف، 

. كما ذكر الهروي باًبا يف 
(4(

وذكر اأمثلة من القراآن الكرمي يف تناوب احلروف

 ،
(6(

 يف ذلك. وكذلك فعل ابن جني يف كتابه اخل�شائ�ش
(5(

كتابه »الأزهية« 

وعقد الثعالبي يف كتابه »�شر العربية«  ف�شاًل جمماًل يف وق�ع حروف املعنى 

 .
(7(

م�اقع بع�ش

الك�فيني،  مذهب  ه�  احلروف  بتناوب  الق�ل  فاإن  العم�م،  وعلى 

اأما الب�شري�ن فريون عدم تناوب احلروف واأنها على بابها. 

ولعل الإ�شكال يف هذه الق�شية يظهر يف ما بعد الق�ل بتناوب احلروف 

ظاهرها،  على  املعاين  حروف  حمل  مت  اإذا  الكالم  بت�جيه  وه�  عدمه،  اأو 

1-  طه )71(. 

2- الفرقان )59(.

3- احلجرات )3( .

4- انظر تاأويل م�شكل القراآن لبن قتيبة �ش567 وما بعدها. 

5- الأزهية �ص277 وما بعدها. 

6-  اخل�شائ�ش )306/2(.

7- �سر العربية �ص332 وما بعدها.  
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مما قد ي�شطر البع�ش للتع�شف يف تاأويل الكالم، وهذا ما جعل ابن ه�شام 

الب�شريني  »مذهب  فقال:  الك�فيني،  ملذهب  مييل  اللبيب  مغني  كتابه  يف 

اأحرف اجلزم  اأن  كما  بقيا�ش،  بع�ش  بع�شها عن  ين�ب  ل  اأحرف اجلر  اأن 

ٌل تاأوياًل يقبله  ا ُم�ؤَوَّ واأحرف الن�شب كذلك، وما اأوهم ذلك فه� عندهم:  اإَمَّ

لي�شت مبعنى  اإن »يف«   
نب ہ  ہ  ہ  ھمب)1) اللفظ، كما قيل 

»على« ولكن �شبه امل�شل�ب لتمكنه من اجلذع باحلاّل يف ال�شيء، واإما على 

ت�شمني الفعل معنى فعل يتعدى بذلك احلرف، كما �شمن بع�شهم �شربن يف 

اأح�شن بي« معنى  واأح�شن يف »وقد  البحر، معنى روين،  ق�له:  �شربن مباء 

لطف، واإما على �شذوذ اإنابة كلمة عن اأخرى. وهذا الأخري ه� حممل الباب 

كله عند اأكرث الك�فيني وبع�ش املتاأخرين، ول يجعل�ن ذلك �شاًذا، ومذهبهم 

.
(2(

اأقل تع�شًفا«

لكن الأهم يف لغة القراآن الكرمي ه�:  تبيان النكتة البالغية يف ا�شتخدام 

القراآن الكرمي ذلك اللفظ وتلك العبارة، لأن فيه �شر التعبري القراآين الذي 

يبني اأن هذا الكتاب الكرمي معجز باألفاظه من عند اهلل تعاىل، كما اأن املعنى 

ل يت�شح به املق�ش�د اإل بذلك اللفظ وبتلك العبارة. 

ہ   ہ   ہ   لل�شحرة:نب  فرع�ن  قتت�ل  يحكي  تعاىل  ق�له  ففي 

جذوع  على  لأ�شلبنكم  واملعنى  »على«  مبعنى  »يف«  باأن  قلنا  ل�   ،
ھمب)3)

النخل ، لأن ال�شلب يك�ن على اجلذع ولي�ش يف اجلذع، لكن يبقى ال�ش�ؤال  

َ بذلك ليدل على نف�شية  فلماذا عرب القراآن الكرمي بذلك التعبري؟. لقد َعربَّ

يدخلهم يف  اأن  يريد  وكاأنه  �شديًدا..   �شلًبا  ي�شلبهم  اأن  يريد  باأنه  فرع�ن 

جذوع النخل.

1- طه ) 71 ( . 

2- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )111/1(.

3- طه ) 71 ( . 
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للقراآن  العام  ال�شياق  مع  يتفق  الذي  ه�  ظاهره  على  املعنى  حمل  اإنَّ  ثم 

الكرمي، ويبني �شر الإعجاز يف اختيار الكلمات واحلروف.

واإليك اأمثلة ت�ؤكد عدم تناوب احلروف: 

.
املثال الأول: ق�له تعاىل: نبڀ  ڀ   ڀ  ٺمب)1)

قال ابن قتيبة:  »اأي باله�ى، والعرب تق�ل:  رميت عن الق��ش اأي رميت 

 .
(2(

بالق��ش«

اإل اأن اإبقاء حرف »عن«  على ظاهره ه� الأوىل، وذلك اأن املعنى  الأ�شلي 

حلرف »عن« ه� املجاوزة، ومعناه البعد، وه� يقت�شي جماوزة ما اأ�شيف اإليه 

نح� غريه. 

واملعنى اأن ما ينطق به النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ما ينطق به �شادًرا عن 

ه�اه، اإمنا ه� وحي. وهل املراد به كل نطق اأو يراد به القراآن، اأو ما يت�شمن 

اإنه يراد به  اأن يقال:   اأو ما له عالقة بتبليغ ال�حي؟ الأوىل  حكًما �شرعيًّا، 

تبليغ ال�حي ما ي�شدر عن ه�ى، ولي�ش كل نطق، فاإنه اجتهد ثم رجع عن 

بع�ش اجتهاداته ب�حي اأو مبا تبني له وجه ال�ش�اب. 

والنطق اأقل من الكالم، فاإن املراد به ه� »الأ�ش�ات املقطعة التي يظهرها 

 .
(3(

الل�شان وتعيها الآذان«

وا�شتخدام حرف اجلر »عن« لإفادة معنى ل يتم ل� قيل: ما ينطق باله�ى، 

ال�شدور،  معنى  النطق  ملعنى  اأعطى  »عتتن«  احلتترف  ا�شتخدام  اأن  وذلتتك 

اهلل.  من  ب�حي  ه�  اإمنتتا  اله�ى  ب�شبب  نطق  ح�شن  عن  ي�شدر  ما  اأي 

ق�له  يف  بعن  ّعتتدي  فلذا  ال�شدور،  معنى  م�شمن  الأل��شي:»والنطق   قال 

1- النجم )3(. 

2- تاأويل م�شكل القراآن �ش569.

3- املفردات �ش496.
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ي�شدر  ما  اأي  بتتذاك،  ولي�ش  الباء،  مبعنى  هي  وقيل:   ٺمب  تعاىل:نبڀ  

نطقه فيما اآتاكم من جهته عز وجل كالقراآن، اأو من القراآن عن ه�ى نف�شه 

 .
(1(

وراأيه اأ�شاًل، فاإن املراد ا�شتمرار النفي«

 .
املثال الثاين: ق�له تعاىل:  نب ڃ   چ  چ  چ  چمب)2)

 اأي مع 
(3(

قال ابن قتيبة:»اأي مع اأم�الكم، ومثله:  »من اأن�شاري اإىل اهلل«

 اأي اإن »اإىل« 
(4(

اهلل  والعرب تق�ل:  الذود اإىل الذود اإبل، اأي مع الذود... «

قد تقع مكان »مع«.

مال  اأكتتل  عن  نهي 
چمب)5) چ   چ   چ   ڃ    نب  تعاىل:  ق�له  ففي 

اليتيم، فلما نزلت الآيات حترم اأكل مال اليتيم كره�ا خمالطة مال اليتيم 

مبالهم، مما جعل ويل اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، ف�شك�ا اإىل النبي 

باليتيم،  لل�شرر  يتت�ؤدي  قد  حرج  من  ي�رثه  ملا  ذلك  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

اأن يخلط   فيك�ن املحرم ه� 
ٺ  ٺ  ٺمب)6) نب  فنزلت الآية: 

مال اليتيم مباله ويت�شرف به ت�شرًفا ي�شر اليتيم.

فيك�ن معنى الآية:  ل تاأكل�ا مال اليتيم حال ك�نها م�شم�مة اإىل اأم�الكم، 

قال  »اإىل«،  اجلر  بحرف  الأكتتل  فعل  وتعدية  بذلك،  التعبري  �شر  ه�  وهتتذا 

ال�ش�كاين: »ذهب جماعة من املف�شرين اإىل اأن املنهي عنه يف هذه الآية ه� 

اخللط، فيك�ن الفعل م�شمًنا معنى ال�شم، اأي ل تاأكل�ا اأم�الهم م�شم�مة اإىل 

، وقال اأب� حيان: ومعنى »اإىل اأم�الكم« قيل: مع اأم�الكم، وقيل:  
(7(

اأم�الكم« 

1- روح املعاين ) 46/27(.

2- الن�شاء )2(. 

3- اآل عمران )52(. 

4- تاأويل م�شكل القراآن �ش571 والذود ه� :  القطيع من الإبل.

5- الن�شاء )2(. 

6- البقرة )220(. 

7- فتح القدير )503/1(. 
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اإىل يف م��شع احلال، التقدير: م�شم�مة اإىل اأم�الكم، وقيل:  تتعلق ِبت»تاأكل�ا« 

. وقال 
(1(

على معنى الت�شمني، اأي ول ت�شم�ا اأم�الهم يف الأكل اإىل اأم�الكم«

ابن عا�ش�ر: »والأكل ا�شتعارة لالنتفاع املانع من انتفاع الغري وه� امللك التام، 

لأن الأكل ه� اأق�ى اأح�ال الخت�شا�ش بال�شيء لأنه يحرزه يف داخل ج�شده 

ول مطمع يف اإرجاعه، و�شمن »تاأكل�ا« معنى ت�شم�ا، فلذلك عدي باإىل، 

.
(2(

اأي ل تاأكل�ها باأن ت�شم�ها اإىل اأم�الكم«

ول� اأنه قال:  ل تاأكل�ا اأم�الهم مع اأم�الكم لكان نهيا فقط عن اأكلها، لكن 

ملا عدى فعل الأكل باإىل �شمنه معنى ال�شم فاأفاد النهي عن حالة واقعية، 

مع الإ�شارة اإىل ج�از �شمها مع احلفاظ عليها مبا يك�ن فيه نفع لليتيم. 

واهلل اأعلم. 

 فما قيل من اأن املعنى: 
واأما ق�له تعاىل: نب   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئمب  )3)

مع اهلل، اأي من ين�شرين مع ن�شر اهلل يل على تاأويل وق�ع حرف اجلر »اإىل« 

مكان »مع«.

اإل اأن هذا التاأويل ل يك�شف عن املعنى احلقيقي الذي اأراده القراآن الكرمي 

من ت�شمني معنى الن�شر معنى ال�شم، فل� قال: من ين�شرين مع اهلل لأفاد 

معنى الن�شر فقط، اإل اأنه اأراد معنى الن�شر مع ال�شم الذي اأفاده التعدية 

بحرف »اإىل« مع معنى انتهاء الغاية وه� ن�شر دائم حتى النهاية. 

قال الأل��شي: »واجلار واملجرور اإما اأن يتعلق مبحذوف وقع حاًل من الباء، 

وهي مفع�ل به معنى، واملعنى:  من ين�شرين حال ك�ين ملتجًئا اإىل اهلل، واإما 

اأن يتعلق باأن�شاري م�شمًنا معنى الإ�شافة، اأي:  من الذين ي�شيف�ن اأنف�شهم 

اإىل اهلل يف ن�شري«. ثم قال: »نعم«، ك�ن »اإىل« مبعنى »مع« ل يخل� عن �شيء، 

1- تف�شري البحر املحيط )168/1(.

2- تف�شري التحرير والتن�ير )14/4(.

3- اآل عمران )52(. 
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فقد ذكر الفراء اأنها اإمنا تك�ن كذلك اإذا �شم �شيء اإىل اآخر، نح�: الذود 

اإىل الذود اإبل، اأي اإذا �شمه  اإليه �شار اإباًل...

– اأن  اأعلم  تعاىل  الآيتتة - واهلل  الأ�شبه يف معنى  »لعل  الك�شف:  وقال يف 

اإىل اهلل تعاىل، كما يقت�شيه  يحمل على معنى: من ين�شرين منهيًّا ن�شره 

حرف النتهاء دون ت�شمني، كاأنه عليه ال�شالم طلب منهم اأن ين�شروه هلل 

 .
(1(

تعاىل ل لغر�ش اآخر، مدجًما اأن ن�شرة اهلل تعاىل يف ن�شرة ر�ش�له«

.
املثال الثالث: ق�له تعاىل: نب ہ      ہ  ہ     ھمب)2)

  اأي باأمر اهلل. 
قال ابن قتيبة: »قال اهلل تعاىل: نب ہ      ہ  ہ     ھمب)3)

 .
(5(

  اأي باأمره« 
وقال تعاىل: نب  ۅ  ۅ   ۉ  ۉمب )4)

وقد  املالئكة،  بهم  يراد   
ھمب)6) ہ      ہ   ہ       نب  تعاىل:  ق�له  ففي 

ورد ذكرهم يف الآية بق�له �شبحانه: نب ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

يعقب  بع�شهم  كاأن  تعتقب يف حفظه..  اأي مالئكة  ہ      ہ  ہ     ھمب 
.

(7(
ا، اأو لأنهم يعقب�ن اأق�اله واأفعاله فيكتب�نها بع�شً

من حفظه  املتتراد  ويف   .
(8(

املف�شرين اأكرث  ق�ل  على  احلفظة  بهم  ويتتراد   

وقيل:   اهلل«،  اأمر  اأجل  من  »اأي  ال�ش�كاين:  قال  كثرية،  معان  اهلل  اأمر  من 

يت�ب.  حتى  وال�شتغفار  له  بال�شتمهال  اأذنتتب  اإذا  اهلل  باأ�ش  من  يحفظ�نه 

قال الفراء: يف هذا ق�لن:  اأحدهما اأنه على التقدمي والتاأخري، تقديره:  له 

1- روح املعاين )175/3( .

2-  الرعد )11(. 

3-  الرعد )11(. 

4-  غافر  )15(. 

5- تاأويل م�شكل القراآن �ش574.

6- الرعد )11(. 

7- تف�شري البي�شاوي )200/2( .

8- زاد امل�شري �ش728.
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اأن ك�ن  والثاين:  يديه ومن خلفه،  اأمر اهلل يحفظ�نه من بني  معقبات من 

اإياه  اأمر اهلل به. قال الزجاج:  املعنى:  حفظهم  احلفظة يحفظ�نه ه� ما 

من اأمر اهلل، اأي مما اأمرهم به، ل اأنهم يقدرون اأن يدفع�ا اأمر اهلل. قال 

ابن الأنباري:  ويف هذا ق�ل اآخر، وه� اأن »من« مبعنى الباء، اأي يحفظ�نه 

باأمر اهلل. وقيل: اإن »من« مبعنى »عن« اأي يحفظ�نه عن اأمر اهلل، مبعنى من 

 اأي عن ج�ع، 
عند اهلل ل من عند اأنف�شهم، كق�له:  نب ٺ   ٺ  ٺمب)1)

، وذكر 
(2(

وقيل:  يحفظ�نه من مالئكة العذاب. وقيل:  يحفظ�نه من اجلن«

.
(3(

ابن اجل�زي معاين اأخرى لذلك

ولعل الأن�شب يف مفه�م الآية اأن املالئكة حتفظ الإن�شان من اأمر اهلل، وه� 

له ذلك،  العباد، وي�شتثنى منهم من �شاء اهلل  الذي ينزل على عم�م  قدره 

العام. واحلفظ:   البالء  البالء ب�شر حتفظهم املالئكة من  فينج� من ذلك 

اإما ه� حفظ قدر، اأو ه� حفظ تكرمي لعباد اهلل املخل�شني، فقد يح�شل وباء 

مي�ت به �شاحل�ن وينج� بع�ش الفا�شقني، وهذا حفظ قدر.

وحمل الآية على معنى اأن املالئكة حتفظ الب�شر من قدر اهلل حتى ل يعم 

اجلميع اأمر اأن�شب بالآية، ول داعي للق�ل بالتناوب ووق�ع حرف »من« مكان 

الباء ليك�ن املعنى باأمر اهلل، ول� كان كذلك ملا اأعطى املعاين الكثرية التي 

اأفادتها الآية با�شتخدام حرف اجلر »من«. 

اأق�ال:   بالروح  فاملراد   ،
ۉمب)4) ۉ   ۅ    ۅ   نب  تعاىل:  ق�له  اأما 

.
(5(

وهي القراآن، اأو النب�ة، اأو ال�حي، اأو جربيل، اأو الرحمة

1-  قري�ص )4( .

2- فتح القدير )71/3( .

3- زاد امل�شري )729( .

4- غافر ) 15( .

5- زاد امل�شري �ش1241.
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ابتدائية.  اأو  �شببية  هي  وقيل:  بيانية،  باأنها  فقيل  »من«  اجلر  حرف  اأما 

وق�له  الأل��شي:  قتتال  اأمتتره.  من  نا�شًئا  فبمعنى:  بيانية  اأنها  معنى  وعلى 

واأوثر  والنهي،  الأمر  يتناول  مبا  وف�شر  للروح،  بيان  قيل:  اأمره«  تعاىل:»من 

على لفظ ال�حي لالإ�شارة اإىل اأن اخت�شا�ش حياة القل�ب بال�حي من جهتي 

التخلي والتحلي احلا�شلني بالمتثال والنتهاء، وعن ابن عبا�ش تف�شري الأمر 

اأي  الروح  وقع حاًل من  متعلقة مبحذوف  ابتدائية  »من«  بالق�شاء، فجعلت 

بع�ش  امل��ش�ل مع  راأي من يج�ز حذف  له، على  اأو �شفة  اأمره،  نا�شًئا من 

ابتدائية  »من«  وجعل  بامللك  بع�شهم  وف�شره  اأمتتره.  من  الكائن  اأي  �شلته، 

متعلقة مبحذوف وقع حاًل اأو �شفة على ما ذكر اآنًفا، وك�ن امللك مبداأ لل�حي 

لتلقيه عنه، ومن ف�شر الروح بجربيل عليه ال�شالم قال: »من «: �شببية متعلقة 

.
(1(

ِبت»يلقي«، واملعنى: ينتزل الروح من اأجل تبليغ اأمره«

.
املثال الرابع: ق�له تعاىل: نب ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مب )2)

قال�ا اإن الباء تقع مكان »من«، قال ابن قتيبة:  »تق�ل العرب:  �شربت مباء 

 
كذا وكذا، اأي من ماء كذا. قال اهلل تعاىل: نب ائ  ەئ  ەئ  وئمب)3)

ويك�ن مبعنى:  ي�شرب بها عباد اهلل وي�شرب 
(4( و نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مب 

 .
(5(

منها«

فقيل: معنى  ي�شرب بها عباد اهلل، اأي ي�شرب منها. اإل اأن املعنى ل� بقي 

ْوىَل، فقد ذكر ابن اجل�زي اأن للمف�شرين اأق�اًل يف معنى 
َ
على ظاهره لكان اأ

ي�شرب بها فقال: »فيه ثالثة اأق�ال: اأحدها:  ي�شرب منها. والثاين:  ي�شربها، 

1- روح املعاين )24/ 56 ( 

2- الإن�شان )6( 

3- املطففني )28( 

4- الإن�شان )6( 

5- تاأويل م�شكل القراآن �ش575
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. وقال 
(1(

والباء �شلة. والثالث: ي�شرب بها عباد اهلل اخلمر ميزج�نها بها«

اأب� ال�شع�د: »ي�شرب بها عباد اهلل« �شفة عيًنا، اأي ي�شرب�ن بها اخلمر، لك�نها 

ممزوجة بها. وقيل: �شمن ي�شرب معنى يلتذ. وقيل:  الباء مبعنى من. وقيل:  

ال�شمري  وقيل:   اهلل«.  عباد  »ي�شربها  عبلة  اأبي  ابن  قراءة  ويع�شده  زائدة، 

.
(2(

للكاأ�ش، واملعنى: ي�شرب�ن العني بتلك الكاأ�ش«

بالباء فقال ي�شرب بها، ومل يقل ي�شرب منها،  ال�شرب  اأن تعدية فعل  اإل 

فقد اأفاد بذلك معاين كثرية حتتملها العبارة، وهي مبعنى ي�شرب ملتًذا بها 

اأو ممزوًجا بها، فاأفادت معنى اآخر ملعنى ال�شرب. 

1- زاد امل�شري �ش1497

2- تف�شري اأبي ال�شع�د )72/9( 
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املبحث الرابع 

 الزيادة يف حروف املعاين يف القراآن الكرمي

ذهب بع�ش اأهل اللغة اإىل الق�ل بزيادة بع�ش احلروف، راأوا اأنها ل حاجة 

بقي  �شقطت  فتتاإذا  اإعرابي،  ت�جيه  لها  ي�جد  اأو ل  الإعتتراب،  لها من حيث 

الكالم تاًما، ووج�دها وحذفها �ش�اء، كالباء يف خرب لي�ش، فاإن قلت: األي�ش 

اهلل بقادر، فالباء زائدة واملعنى األي�ش اهلل قادًرا. 

وعدمها  وج�دها  اأن  ُي�هم  بذلك مما  ويكتفي  زائدة  اأنها  يذكر  والبع�ش 

�ش�اء كما ه� احلال من الناحية الإعرابية، فيق�ل�ن: زائد، ويكتف�ن بذلك، 

ويذكرون املق�لة امل�شه�رة يف النح� يق�ل�ن: 

»خذ مني فائدة  ما بعد اإذا زائدة«

لكن ملا كان هذا الأمر يف القراآن غري مقب�ل اأن يقال باأن فيه �شيًئا زائًدا، 

فذهب البع�ش للق�ل باأنها زائدة للتاأكيد، ولعلهم قال�ه انطالًقا من القاعدة:  

زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى. 

اإل اأن الأوىل بالعتبار ه� حمل احلروف التي قيل بزيادتها على ظاهرها، 

وبعد البحث والتنقيب يف ف�ائد هذه احلروف واأثرها على املعنى يتبني اأن 

املعنى الذي يريده القراآن ل يتم اإل ب�ج�د ذلك احلرف، ول� حذف ملا اأعطي 

املعنى املق�ش�د. 

ذكر  اأمتت�ر،  من  اهلل  كتاب  يف  الناظر  على  يجب  عما  الزرك�شي  يتحدث 

منها جتنب ن�شبة الزائد للقراآن، فقال: »جتنب لفظ الزائد يف كتاب اهلل 

تعاىل اأو التكرار، ول يج�ز اإطالقه اإل بتاأويل، كق�لهم:  الباء زائدة ونح�ه، 

اأ�شاًل،  فيه  فائدة  ل  اأنه  ل  بحذفها،  معناه  يختل  ل  الكالم  اأن  مرادهم 

فاإن ذلك ل ُيْحَتَمُل ِمْن ُمَتَكلٍِّم، ف�شال عن كالم احلكيم. 
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وقال ابن اخل�شاب يف »املعتمد«: اختلف يف هذه امل�شاألة، فذهب الأكرثون اإىل 

ج�از اإطالق الزائد يف القراآن، نظًرا اإىل اأنه نزل بل�شان الق�م ومتعارفهم، 

وهذا  والتخفيف،  لالخت�شار  هذا  احلتتذف،  بتتاإزاء  الزيادة  لأن  كثري،  وه� 

للت�كيد والت�طئة.

الألفاظ  هذه  ويق�ل:   الكالم،  من  �شيء  يف  الزيادة  يرى  ل  من  ومنهم 

عليها  اأق�شي  فال  تخ�شها،  ومعان  لف�ائد  جتتاءت  التتزيتتادة  على  املحم�لة 

بالزيادة. ونقله عن ابن در�شت�يه.

قال:  والتحقيق اأنه اإن اأريد بالزيادة اإثبات معنى ل حاجة اإليه فباطل، لأنه 

عبث، فلي�شت احلاجة اإىل اللفظ الذي زيد عندها ول زيادة، كاحلاجة اإىل 

الألفاظ التي راأوها مزيدة عليه، وبه يرتفع اخلالف. 

ويقع  مقحًما،  ي�شميه  وبع�شهم  �شلة،  الزائد  ي�شم�ن  القدماء  من  وكثري 

.
(1(

ذلك يف عبارة م�شت�ية«

الزوائد ل معنى ل�ج�دها ول فائدة منها  باأن حروف  الق�ل  لعل  اأقتت�ل:  

املعنى  لتاأكيد  اعتبارها  الإ�شكال يف  لكن  قائل معترب،  به  يق�ل  اأبتتًدا، قد ل 

واحًدا  معنى  ت�ؤدي  املختلفة  الزوائد  حروف  جميع  اأن  يعني  وهذا  فقط، 

ه� التاأكيد فقط، وهذا خالف املعه�د يف لغة القراآن الكرمي من دقة التعبري 

بحيث  به،  الالئق  م��شعه  يف  كل  والعبارات  والكلمات  احلروف  واختيار 

ت�ؤدي عبارة اأخرى املراد ل� مت تغيريها، وعليه، فاإن ما قيل من حروف  ل 

زائدة ل� حذف ملا اأدى املعنى املراد. 

– درا�شة  القراآين  »الن�شق  كتابه  يف  اجلاجي  ديب  حممد  الدكت�ر  يق�ل 

اأ�شل�بية« »اإن الق�ل بزيادة هذه احلروف لتاأكيد املعنى ل يك�شف عن عمق 

املعنى  تقدير  كان  اإذا  وبخا�شة  القراآين،  الن�شق  يف  لها  التعبريية  الدللة 

1-  الربهان يف عل�م القراآن )305/1(.
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املفه�م من الن�ش تت�قف �شحته على افرا�ش حذف هذه احلروف الزائدة، 

ومثال ذلك ما اأ�شار اإليه عدد من املف�شرين عند ق�له تعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ  

، حيث قال�ا:  التقدير، ما منعك اأن ت�شجد، ول زائدة 
ٻ   ٻ  پ  پ مب )1)

  
(2( مب  ې  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   نب  تعاىل:  ق�له  ورود  بدليل  للتاأكيد 

ثم عر�ش�ا بعد ذلك الراأي الآخر باأنها لي�شت زائدة، وعلل�ه ب�جهات نظر 

تاأويل الن�ش بحيث يف�شر معنى اجلملة  متعددة. وبنيت هذه الروؤية  على 

اأو الآية مالحًظا فيه دللة احلرف هذا وعدم اإهمالها. 

عنا�شرها  بع�ش  وقيام  اللغة  بنية  على  اعتماًدا  هذا  راأيه  بع�شهم  وعلل 

اأوىل من حذف مذك�ر،  بالدللة على غريها، بحيث يك�ن تقدير حمذوف 

واأن الإ�شمار اأوىل من احلذف، اأو باعتبار احلرف داًل على جملة حمذوفة، 

فاإذا كانت هذه  اإجحاف خمل،  لكان ذلك اخت�شاًرا فيه  ا   اأي�شً فل� حذف 

تنتهك  اأن  يجز  وغريها مل  اجلمل  من  منها  اأكتترث  ه�  عما  تن�ب  احلتتروف 

فتحذف. 

اإ�شافة اإىل اآراء تق�ل بخل� القراآن من الكلمات املقحمة واحلروف الزائدة، 

التاأكيد، فريمي بها يف كل م�طن يظن فيه  وينكر على من ي�شتخف بكلمة 

الزيادة، ل يبايل اأن يك�ن الن�ش يف حاجة اإىل هذا التاأكيد اأو ل حاجة له به. 

 .
(3(

والأوىل اجتناب لفظ الزيادة يف كتاب اهلل  تعاىل«

وعليه، فاإن النحاة ملا راأوا اأن كلمة الزيادة يف القراآن ل تتنا�شب مع قد�شيته 

واإعجازه قال�ا باأنه زائد للتاأكيد. وهذا الأمر يجعل خمتلف احلروف املتن�عة 

تعطي معنى واحًدا ه� التاأكيد، وه� خالف الأمر املتنا�شب مع اإعجاز القراآن 

يف ا�شتخدام كل حرف وكلمة يف مكانه الالئق به. 

1- الأعراف )12( .

2- �ص )75( .

3- الن�شق القراآين �ش306 - 307.
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وقد تعر�ش لهذه الق�شية الأ�شتاذ اأحمد بدوي يف كتابه »من بالغه القراآن« 

بحث ق�شية الزوائد، وذكر اأن النحاة قد اأح�ش�ا ما ورد يف القراآن الكرمي 

من كلمات زائدة وح�شروها يف خم�شة ع�شر لفًظا، وهي: »اإذ، اإذا، اإىل، اأم، 

 ثم رد الق�ل 
(1(

اإْن، اأْن، الباء، الفاء، يف، الكاف، الالم، ل، ما، من، ال�او«

بزيادتها وبني �شر وج�د كل حرف يف م��شعه. 

ا يف الزوائد �شماه  كما اهتم بهذا امل��ش�ع ف�شل عبا�ش واأخرج كتاًبا خا�شً

»لطائف املنان وروائع البيان يف دع�ى الزيادة يف القراآن« واأح�شى ما ادعي 

.
(2(

اأنه زائد يف كتاب اهلل ، وح�شرها يف �شبع وع�شرين كلمة

ا من الأمثلة تبني بطالن الق�ل بالزيادة: واإليك بع�شً

وق�له: نب ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  
- ق�له تعاىل: نب ڌ  ڌ  ڎ   ڎ مب )3)

ى   ى  ې  ې   ې   ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   نب  وق�له:   ،
ۆمب)4) ۆ   ۇ  
 .

(5(
ائمب

املتاأمل  لكن  لي�ش.  الباء يف خرب  زيتتادة  ه�  النح�  اأهتتل  بع�ش  ذكتتره  مما 

تعر�ش  وقد  ذلك،  مهًما يف  معنى  يفيد  لي�ش  الباء يف خرب  اأن جميء  يجد 

لهذا امل��ش�ع الدكت�رة عائ�شة عبد الرحمن يف كتابها »الإعجاز البياين يف 

ثالثة  يف  فكانت  لي�ش.  خرب  يف  الباء  جميء  م�ا�شع  فا�شتعر�شت  القراآن« 

رد جميء الباء فيها مقرًنا بخرب لي�ش، يف مقابل ثالث  وع�شرين م��شًعا اطَّ

ھ  ے    نب  الآيتتات هي:  بالباء، وهذه  فيها اخلرب غري مقرن  اآيتتات جاء 

1- من بالغه  القراآن �ش95 وما بعدها.

2- وذلك اأن بع�شهم ذكر الق�ل بالزيادة يف كلمات اأو حروف.

3- الزمر ) 36( .

4- القيامة )40( .

5- الأنعام )89( .
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نبک   هتت�د:  �ش�رة  ويف    
(1( مب  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  

نب ٱ  ٻ    ويف �ش�رة الرعد: 
ک  گ  گ     گ  گمب )2)

تقرير  عن  م�شتغن  فيها  املقام  امل�ا�شع  وهذه   
(3( ٻمب  ٻ   ٻ     

النفي باجلحد والإنكار، لذا فاإن الباء اأفادت معنى ل يفيد عدمه. 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   نب  تعاىل:  ق�له  ابن عا�ش�ر يف  قال 

: »واأدخلت الباء يف خرب »لي�ش« لتاأكيد ذلك النفي، 
(4(

ى  ى  ائمب

.
(5(

ف�شار دوام نفي م�ؤكدة«

 .
(6(

- ق�له تعاىل: نبۀ      ۀ   ہ  ہ      ِہمب 

قال�ا:  اإن الباء زائدة. لكن املعنى ل ي�شتقيم ل� قيل ذلك، ومعنى الآية:  

ل تلق�ا اأنف�شكم باأيديكم اإىل التهلكة، اأي ل تك�ن�ا �شبًبا يف هالك اأنف�شكم 

باأفعالكم.

اليد  تاأويل  يتم  حتى  املعنى  ا�شتقام  ملا  زائتتدة  الباء  اأن  اعتبار  مت  ول� 

مبعنى النف�ش. قال ال�ش�كاين: »والباء يف ق�له: »باأيديكم« زائدة، والتقدير: 

، وقال املربد: »باأيديكم« 
(7(

مب ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ    نبۆ     اأيديكم، ومثله:  ول تلق�ا 

 
(8(

اأي باأنف�شكم، تعبرًيا بالبع�ش عن الكل، كق�له: نب حئ   مئ  ْىئمب

 .
(9(

وقيل: هذا مثل م�شروب، يقال: »فالن األقى بيده يف اأمر كذا اإذا ا�شت�شلم«

1- الن�شاء ) 94( .

2- ه�د )8( .

3- الرعد.

4- الأنعام )89( .

5- تف�شري التحرير والتن�ير )205/6( .

6- البقرة )195( .

7- العلق )14( .

8- ال�ش�رى )30( .

9- فتح القدير )262/1( .
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لكن املتاأمل يف �شياق الآية يجد اأنه ل داعي لتلك التاأويالت، فال�شياق و�شبب 

�شبيل  يف  الإنفاق  وترك  اجلهاد  ترك  يف  هي  التهلكة  اأن  اإىل  ي�شري  النزول 

نبۀ     ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ   تعاىل:  الدنيا، قال  اإىل  والرك�ن  اهلل 

اأي�ب يف �شبب النزول، فقال:   اأب�  ، وه� ما ذكره 
(1(

ھ    ھ  ے    ےمب
اأعز اهلل دينه وكرث نا�شروه،  اإنا ملا  اأنزلت فينا هذه الآية مع�شر الأن�شار، 

ا دون ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اإن اأم�ال  وقال بع�شنا لبع�ش �شرًّ

اأقمنا  فل�  نا�شروه،  وكرث  الإ�شالم  اأعز  قد  اهلل  واإن  �شاعت،  قد  النا�ش 

علينا:  يرد  نبيه  على  اهلل  فاأنزل  منها.  �شاع  ما  فاأ�شلحنا  اأم�النا  يف 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہمب فكانت التهلكة:  الإقامة يف  نب
 .

(2(
الأم�ال واإ�شالحها وترك الغزو

ثم اإن املعنى اإذا كانت ل تلق�ا اأيديكم، والأيدي كناية عن النف�ش فاإنها تفيد 

معنى عدم اإهالك الأنف�ش. اأما ل� قيل:  املعنى:  ل تلق�ا اأنف�شكم باأيديكم اإىل 

التهلكة فتفيد معنى عدم اإهالك الأنف�ش ب�شبب منهم وباأيديهم، فهي اأبلغ يف 

املفه�م. واهلل اأعلم.

.
(3(

- ق�له تعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻمب

قال�ا: الباء زائدة، وتقدير الكالم:  فلما �شمعت مكرهن. اإل اأن معنى الآية 

يتغري ول يت�شح املعنى املق�ش�د اإل ب�ج�د الباء ودللتها على املعنى. 

فق�ل القائل:  �شمعت هذا و�شمعت بهذا يختلف معناهما، فل� قيل:  �شمعت 

الق�ل،  اإليه  ين�شب  الذي  قائله  من  مبا�شًرا  كان   ال�شماع  اأن  يعني  هذا 

اأما �شمعت به في�شري اإىل اأن ال�شماع كان ب�ش�رة غري مبا�شرة. 

1- البقرة )195( .

  ) 48/2( واحلاكم    )49( التف�شري  يف  والن�شائي    )2972( والرمذي    )2512( داود  اأب�  رواه   -2

و�شححه ووافقه الذهبي.

3- ي��شف )31( .
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بني  اخلرب  اأ�شيع  وقد  به  �شمعت  فتاها  مع  العزيز  امتتراأة  من  ح�شل  وما 

النا�ش، ومل ت�شمع ب�شكل مبا�شر من القائلني به.

وفعل ال�شمع يتعدى بنف�شه وميكن  تعديته بالباء، لكننا ل� نظرنا لالآيات 

لعتبار  املقت�شي  املبا�شر  لل�شماع  ت�شري  فاإنها  الباء  فيها  ي�شتخدم  مل  التي 

نب ٿ   القراآن:  ح�ش�ر قائله، ففي ق�له تعاىل يحكي ق�ل اجلن يف �شماع 

ا: نب  ڀ    ڀ    وقال�ا اأي�شً
(1(

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤمب
 نبىئ  ی  ی  ی     ی  

(2(
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿمب

فل� كان ق�لهم:  �شمعنا بالهدى لكان املعنى اأن هناك مق�لة مرددة 
(3(

جئمب
�شيء  فيها  مق�لة  فهي  معناها،  اأو  م�شدرها  اأو  قائلها  يعلم  ل  النا�ش  بني 

من الإبهام، ولهذا ا�شتخدمت الباء، مع مثل هذه املق�لت، قال تعاىل  يف 

پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   نبٱ   اإ�شرائيل:  بني  �شاأن 

 وقال يف �شاأن ق�م 
(4(

ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺمب
ھ       ھ   ھ   ھ   ہ   ہ      ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   ڻ   نبڻ     ن�ح: 

 .
(5(

ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  مب

ل� حذف منه،  املعنى  ي�ؤديه ذلك  ي�ؤدي معنى ل  الباء  فاإن حرف  وعليه، 

وحكاية ق�لها  »فلما �شمعت مبكرهن« كاأنه يريد اأن يق�ل: اإن املق�لة مرددة 

بني النا�ش ومل ت�شمعها من اأحد ب�شكل مبا�شر. 

ې   ې        ۉ    نب  وقتت�لتته:  ٻمب  ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   نب  تتتعتتاىل:  قتت�لتته   -

1- الأحقاف )30(.

2- اجلن )1(.

3- اجلن ) 13(.

4- الق�ش�ش )36(.

5- امل�ؤمن�ن )24(.
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ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ     ڎ   نب  وقتت�لتته: 
(1( ېمب 

  .
وق�له: نب ژ  ژ  ڑ  ڑمب)3)

کمب )2)

اأن  منعك  ما  التقدير:  قال�ا:   
ٻمب)4) ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  فق�له 

ت�شجد، و»ل« زائدة للتاأكيد، بدليل ورود ق�له تعاىل: نب  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

.
ۉ  ېمب)5)

اأن التقدير: ما دعاك اإىل  وقيل:  لي�شت زائدة، من وجهني: اأحدهما: 

األ ت�شجد؟ لأن ال�شارف عن ال�شيء داع اإىل تركه في�شركان يف ك�نهما 

وهذا  ت�شجد؟  األ  من  منعك  ما  التقدير  اأن  الثاين:  الفعل.  اأ�شباب  من 

  .
(6(

اأوىل اأ�شله، وعدم زيادتها  اأقرب مما قبله، لأن فيه بقاء املنع على 

اآية وردت ب�شيغة باآية اأخرى وردت ب�شيغة خمتلفة،  اأن نف�شر  ول يلزم 

بل الالزم ه� البحث عن �شر التعبري يف اختيار ال�شيغ ومتيز كل اآية، ثم اإن 

البعد التعبريي وامل��ش�عي يختلف يف دللته، فق�له:  نب ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  

پمب ت�شري اإىل الهتمام والركيز على ب�شاعة اجلرم الذي فعله اإبلي�ش 
وت�شخيًما  ته�ياًل  »ل«  جميء  فاقت�شى  اأمرتك«  »اإذ  الرباين  الأمتتر  مقابل 

ېمب  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   نب   ق�له:  يف  اأما  املع�شية.  هذه  جلرم 

فاإنها ت�شري اإىل الهتمام مب�قف ا�شتخفاف اإبلي�ش بعظمة اخللق الذي متثل 

الرباين  لأهمية اخللق  وتقديًرا  تعظيًما  »ملا«  فاقت�شى جميء  اآدم،  يف خلق 

.
(7(

بحيث يك�شف �ش�ء م�قف اإبلي�ش من ذلك

1- احلديد ) 29(.

2- طه ) 92 -93(.

3-  القيامة ) 1(.

4- الأعراف ) 12(.

5- �ص ) 75(.

6- انظر الربهان للزرك�شي ) 90/3(.

7-  انظر :  الن�شق القراآين ملحمد ديب اجلاجي �ش309.
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 .
- ق�له تعاىل:  نب  ٺ ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹمب)1)

اإىل  بل  »كمثله«  يف  الكاف  بزيادة  الق�ل  اإىل  العلم  اأهتتل  من  كثري  ذهب 

وج�ب الزيادة من اأجل الهروب من ن�شبة املثل اإىل اهلل تعاىل. اإل اأن هذا 

الأمر ل ي�شتدعي الق�ل بالزيادة، بل اإن وج�د الكاف يف التعبري يعطي معنى 

ا اأن تك�ن الكاف  ل يعطيه ل� حذفت. يق�ل ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز نافيًّ

زائدة: »اأكرث اأهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف، بل على وج�ب 

اإليه بقاوؤها  زيادتها يف هذه اجلملة، فراًرا من املحال الفعلي الذي يف�شي 

على معناها الأ�شلي من الت�شبيه، اإذ راأوا اأنها حينئذ تك�ن نافية ال�شبيه 

عن مثل اهلل، فتك�ن ت�شليًما بثب�ت املثل له �شبحانه، اأو على  الأقل حمتملة 

لثب�ته وانتفائه. 

وقليل منهم من ذهب اإىل اأنه ل باأ�ش ببقائها على اأ�شلها، اإذ راأى اأنها ل 

ا ول احتماًل، لأن َنْفي ِمْثِل امِلْثِل يتبعه يف العقل  ت�ؤدي اإىل ذلك املحال ل ن�شً

.
(2(

ا« نفي املثل اأي�شً

قال الأل��شي: »لي�ش كمثله �شيء « نفي للم�شابهة من كل وجه، ويدخل يف 

اأن يك�ن مثله �شبحانه �شيء يزاوجه عز وجل.. واملراد من مثله  ذلك نفي 

ذاته تعاىل، فال فرق بني لي�ش كذاته �شيء ولي�ش كمثله �شيء يف املعنى، اإل 

اأن الثاين كناية م�شتملة على مبالغة، وهي اأن املماثلة منفية عمن يك�ن مثله 

وعلى �شفته، فكيف عن نف�شه. وهذا ل ي�شتلزم وج�د املثل، اإذ الفر�ش كاف 

.
(3(

يف املبالغة، ومثل هذا �شائع يف كالم العرب«

باب  من  تفعله  ل  اأنك  يق�شدون  هذا،  يفعل  ل  مثلك  العرب:  تق�ل  نعم، 

1- ال�ش�رى )11(.

2- النباأ العظيم �ش132.

3- روح املعاين )18/25( .
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اأوىل، اأي اإذا كان مثلك الذي يت�شبه بك واأنت قدوة له ل يفعل ذلك فاأنت من 

باب اأوىل اأنك ل تفعله. 

اهلل  ي�شبه  اأنه  املخل�قات  من  اأحد  نفي  وهي  اأخرى  دللة  الآية  اإن يف  ثم 

الكاف واملثل، وه� يفيد  الت�شبيه  اأداتي  ا�شتخدام  اأي  بالكاف واملثل،  تعاىل 

التي  اجلزئية  امل�شابهة  ونفي  املثل،  لفظ  اأفادها  التي  التامة  املماثلة  نفي 

اأفادها حرف الكاف، وهذا املعنى ل يتاأتى ل� قيل باأن الكاف زائدة. واهلل 

اأعلم.

.
- ق�له تعاىل: نبپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ مب )1)

قال�ا اإن »ما« يف ق�له »فبما« زائدة، وتقدير الكالم: فربحمة من اهلل لنت 

وق�له: 
(2( ۉمب  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     نب  تعاىل:  ق�له  ومثله  لهم، 

 وغريها من الآيات.
نبىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئمب)3)

 ذهب اأكرث املف�شرين 
(4(

ففي ق�له تعاىل: نبپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺمب 

اإىل اأن ما زائدة للتاأكيد. اإل اأن التاأمل فيها يجعلها على ظاهرها ولها معنى 

ل يفيده الق�ل بالزيادة. 

قال الأل��شي: و»ما« مزيدة للتاأكيد، وعليه، اأجلة املف�شرين، وه� املاأث�ر عن 

قتادة. وحكى الزجاج الإجماع عليه، وفيه نظر. 

ورحمة  �شيء،  مبعنى  نكرة  تك�ن  اأن  يج�ز  وغريه:   الأخف�ش  قال  فقد 

للتعجب،  ا�شتفهامية  اإنها  وقيل:  لها،  �شفة  تك�ن  اأن  وج�ز  منها،  بدل 

تقدير  كل  على  رحمة  يف  والتن�ين  لهم،  لنت  رحمة  فباأي  والتقدير: 

1- اآل عمران ) 159(. 

2- ن�ح )25(. 

3-  ف�شلت )20(. 

4-  اآل عمران )159(. 
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فبما رحمة عظيمة  اأي  لها،  وقع �شفة  متعلقة مبحذوف  و»من«  للتفخيم، 

 .
(1(

تعنفهم« كائنة من اهلل تعاىل كنت لني اجلانب لهم ومل 

ول� قيل:  فربحمة من اهلل لأفاد اأن اللني اإمنا ه� برحمة منه، اإل اأن »ما« 

اأفادت �شعة الرحمة، فقال: فبما، اأي برحمة عظيمة هائلة لنت لهم، اأفادته 

»ما« املفيدة لط�ل املدة. 

.
(2(

- ق�له تعاىل: نبڱ  ڱ  ڱ  ڱمب 

قال�ا باأن »من « زائدة، وتقدير الكالم: وفجرنا فيها العي�ن. 

يدل  الذي  املعنى  يعطي  ول  الآية عن م�شم�نها،  الكالم يخرج  لكن هذا 

بع�ش  فيها  فجرنا  الكالم:  وتقدير  للتبعي�ش،  هنا  »من«  فاإن  ال�شياق.  عليه 

العي�ن، وه� ما يك�ن بالقدر الذي تنتفع به تلك اجلنات. 

ول� قال: فجرنا العي�ن لحتمل معنى الهالك، لذلك قال يف ط�فان ن�ح 

.
عليه ال�شالم نبچ  چ   چمب)3)

1-  روح املعاين )105/4(.

2- ي�ص )34(. 

3- القمر )12(. 
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املبحث الأول

 الرتادف عند اللغويني ويف القراآن الكرمي

تعترب ظاهرة الرادف من اأهم اأ�شباب غنى اللغة العربية باملفردات، فهي 

اأ�شماء متعددة لل�شيء ال�احد. 

ويراد بالرادف تعدد الألفاظ للمعنى ال�احد. 

وقد اختلفت اأنظار علماء اللغة يف وج�د الرادف واإنكاره يف اللغة العربية 

بني من ينكر وج�ده ومن يثبت ذلك. 

وقد ح�شل ح�ار بني اأبي علي الفار�شي وابن خال�يه يف الفرق بني ال�شيف 

وال�شارم، قال ابن خال�يه: »اأحفظ لل�شيف خم�شني ا�شًما، فتب�شم اأب� علي 

فاأين  خال�يه:  ابن  فقال  ال�شيف،  وه�  واحتتًدا  ا�شًما  اإل  له  اأحفظ  ما  وقال: 

ال�شيخ  وكاأن  �شفات،  هذه  علي:  اأب�  فقال  وكذا؟  وكذا  وال�شارم،  املهند 

ال�احد  ال�شيء  »وي�شمى  فار�ش:  ابن  وقال   ،
(1(

وال�شفة« ال�شم  يفرق بني  ل 

بالأ�شماء املختلفة، نح� ال�شيف واملهند واحل�شام. والذي نق�له يف هذا: اإن 

:كل  اأن  ومذهبنا  �شفات.  الألقاب  من  بعده  وما  ال�شيف،  وه�  واحد  ال�شم 

.
(2(

�شفة منها: معناها غري معنى الأخرى«

وقال اجلرجاين: »املرادف ما كان معناه واحًدا واأ�شماوؤه كثرية، وه� �شد 

املعنى  كاأن  اآخر،  اأحد خلف  الذي ه� رك�ب  التترادف  اأختتًذا من  امل�شرك، 

.
(3(

مرك�ب واللفظان راكبان عليه، كالليث والأ�شد...«

والذين اأنكروا الرادف بحث�ا يف الفروق اللغ�ية بني املرادفات، كالفرق 

1- املزهر لل�شي�طي )402/1( . 

2- ال�شاحبي، �شت114.

3- التعريفات للجرجاين، �شت210. 
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واجل�ّش،  واحل�ّش  والعلم،  واملعرفة  واخل�شية،  واخل�ف  واملطر،  الغيث  بني 

وامل�ّش واللم�ش، والب�شر والنظر، وهكذا... 

ومن اأبرز َمن اهتم ببيان الفروق اللغ�ية بني املرادفات: اأب� هالل الع�شكري 

يف كتابه »الفروق اللغ�ية« فذكر يف مقدمة الكتاب قائاًل: »ثم اإين ما راأيت 

نف فيه كتب جتمع اأطرافه وتنظم  ن�ًعا من العل�م وفًنا من الآداب اإل وقد �شُ

اأ�شنافه، اإل الكالم يف الفرق بني معان تقاربت حتى اأ�شكل الفرق بينها، نح� 

.
(1(

العلم واملعرفة، والفطنة والذكاء، والإرادة وامل�شيئة، والغ�شب وال�شخط«

واإذا كان لأبي هالل ف�شل ال�شبق يف التاأليف يف هذا الفن، اإل اأن تفريقه 

بني املرادفات قائم على الحتجاج العقلي ل اللغ�ي، وجاء كالمه يف بع�ش 

وبني  والعام،  ال�شنة  بني  تفريقه  يف  كما  مقب�ل،  غري  اأو  ا،  غام�شً الأحيان 

يجمع  ومل  فقط  مفردتني  بني  تفريقه  اأن  كما   ،
(2(

وغريها والق�شم،  احللف 

خمتلف املرادفات يف باب واحد. 

اإظهار الفروق الدقيقة بني عدد من الألفاظ التي  الثعالبي على  وحر�ش 

اأنها من املرادفات، فاأفرد ف�شاًل يف كتابه »فقه اللغة و�شر العربية«  ُيظّن 

�شماه: »اأ�شياء تختلف اأ�شماوؤها واأو�شافها باختالف اأح�الها«. 

فاأما  ال�احدة،  اللهجة  اأو  اللغة  الرادف يف  اأنكر وج�د  العلماء من  ومن 

العربية،  كاللغة  لهجات  ن�شاأت من عدة  لغة  اأو يف كل  لهجتني،  اأو  لغتني  يف 

 .
(3(

فالرادف اأمر طبيعي وغري منكر

لكن من التع�شف اإنكار مطلق الرادف، لأنه ظاهرة طبيعية ب�شبب تعدد 

1- الفروق اللغ�ية، �شت7.

2- من الإعجاز اللغ�ي للقراآن الكرمي، لل�شيد خ�شر، �شت40.

3- انظر:  املعجم املف�شل يف املرادفات يف اللغة العربية، ملجيد طراد، �شت7.
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العربية  اللغة  غنى  اأ�شباب  من  التن�ع  وهذا  اجلاهلية.  يف  العربية  القبائل 

باملفردات، لكن الإ�شكال يف بيان التطابق التام للمرادفات. 

:
(1(

اأ�ضباب الرتادف

املرادفات يف اللغة العربية كثرية جًدا، وتع�د اأ�شباب ذلك اإىل املعطيات 

الآتية:  

اإىل لهجة قري�ش، وكثري . 1 العربية  اللهجات  انتقال كثري من مفردات 

من هذه املفردات مل تكن م�ج�دة يف قري�ش ل�ج�د نظائرها يف لغتها. 

كانت خمتلفة يف . 2 قبائل متعددة  لهجات  املعجمات عن  وا�شعي  اأخذ 

بع�ش مظاهر املفردات. 

تدوين وا�شعي املعجمات كلمات كثرية كانت مهج�رة يف ال�شتعمال . 3

وم�شتبدًل بها مفردات اأخرى. 

عدم متييز وا�شعي املعجمات بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي. . 4

معنى . 5 اإىل  النعت  معنى  من  ال�احد  امل�شمى  نع�ت  من  كثري  انتقال 

ال�شم الذي ت�شفه. مثل:  الهندي واحل�شام واليماين... 

اإن كثرًيا من املرادفات لي�شت يف احلقيقة كذلك، بل يدل كل منها . 6

على حالة خا�شة من املدل�ل تختلف بع�ش الختالف عن احلالة التي 

يدل عليها غريه. 

انتقال كثري من الألفاظ من غري العربية اإىل العربية. . 7

كان . 8 عندما  وبخا�شة  القدمية،  العربية  الكتب  يف  الت�شحيف  كرثة 

اخلط العربي جمرًدا من الإعجام وال�شكل. 

1- امل�شدر ال�شابق، �شت807.
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الرتادف يف القراآن الكرمي: 

اإذا كان الرادف ظاهرة لغ�ية يف اللغة العربية، وه� من اأ�شباب غنى اللغة 

العربية، واإذا كانت العربية ت�شري اإىل جمم�ع املفردات عند قبائل العرب، 

با�شم  اأخرى  قبيلة  عند  وي�شمى  با�شم  قبيلة  عند  ال�شيء  ي�شمى  اأن  فيمكن 

اآخر، ويك�ن ذلك من تعدد الأ�شماء لل�شيء ال�احد، وهذا �شبب من اأ�شباب 

وج�د املرادفات واختالف علماء اللغة يف وج�د الرادف يف اللغة العربية 

بني اإثباته واإنكاره. 

التي  العربية  اللغة  عن  فيه  يختلف  الكرمي  القراآن  لغة  يف  الأمتتر  اأن  اإل 

فللقراآن  الكرمي  التتقتتراآن  لغة  يف  اأمتتا  العرب.  قبائل  لغات  خمتلف  جمعت 

خا�شيته اللغ�ية، كما اأنه معجز باألفاظه، والتي من اأهمها:  بيان الفروق بني 

املرادفات وا�شتخدام كل لفظة يف مكانها. 

التحقيق،  اأئمة  عليه  ما  وه�  التترادف،  اإنكار  تقت�شي  القراآن  وخا�شية 

كالراغب الأ�شفهاين والزرك�شي وال�شي�طي وغريهم، وه� ما جعل الكاتبة 

اللغة.  يف  ب�ج�ده  وتقر  القراآن  يف  الرادف  تنفي  الرحمن  عبد  عائ�شة 

وه� اأمر وجيه، ت�ؤكده خمتلف الدرا�شات القراآنية يف هذا املجال. 

واإليك اأهم اأق�ال العلماء يف نفي الرادف يف القراآن الكرمي. 

هذا  ْتتتِبتتُع 
ُ
»واأ »املتتفتتردات«:  كتابه  مقدمة  يف  الأ�شفهاين  الراغب  قتتال   -

الكتاب- اإن �شاء اهلل تعاىل ون�شاأ يف الأجل- بكتاب ينبئ عن حتقيق الألفاظ 

املرادفة على املعنى ال�احد وما بينها من الفروق الغام�شة، فبذلك يظهر 

.
(1(

اخت�شا�ش كل خرب بلفظ من الألفاظ املرادفة دون غريه من اأخ�اته«

- اأما الزرك�شي فاإنه ينفي الرادف يف القراآن الكرمي، وذكر اأمثلة فرق 

بني مفردات ُيظّن اأنها مرادفة وهي لي�شت كذلك، فقال:  »قاعدة يف األفاظ 

1- املفردات، �شت6.
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يق�م  فال  املقامات  بح�شب  ُوزعتتت  ولهذا  منه،  ولي�شت  التترادف  بها  ُيظّن 

ا�شتعمل فيه مقام الآخر، فعلى املف�شر مراعاة ال�شتعمالت  مرادفها فيما 

.
(1(

والقطع بعدم الرادف ما اأمكن«

والغبطة  واخل�شية،  اخلتت�ف  بتتني  فيها  فتترق  اأمثلة  الزرك�شي  ذكتتر  وقتتد 

واملناف�شة، واحل�شد واحلقد، وال�شبيل والطريق، وجاء واأتى، وذهب وم�شى، 

والقع�د  وفعل،  وعمل  واأ�شقى،  و�شقى  واأمتتتّد،  ومتتّد  والتخطف،  واخلطف 

واجلل��ش، والتمام والكمال، وال�شياء والن�ر، واملطر والغيث... وغريها. 

ويقدم تف�شياًل ملثال من ذلك قاله اجل�يني:  »ل يكاد اللغ�ي�ن يفرق�ن 

بني الإعطاء والإتيان، وظهر يل بينهما فرق انبنى عليه بالغة يف كتاب اهلل، 

.
(2(

وه� اأن الإتيان اأق�ى من الإعطاء يف اإثبات مفع�له«

بها  التتتتتي يظن  املتتفتتردات  بتتني  فتترق  بتتترز متتن  اأ متتن  التتزركتت�تتشتتي  ويتتعتتد 

الفروق  �شاحب  الع�شكري  هتتالل  بتتي  اأ ف�شل  ينكر  ل  وهتت�  التتترادف، 

امل�شمار.  هذا  يف  اللغ�ية 

املرادفات،  بني  للتفريق  بحًثا  فعقد  الإتقان،  يف  ال�شي�طي  فعل  وكذلك 

ولي�شت منه، من ذلك  التترادف  بها  التي يظن  الألفاظ  فقال:  »قاعدة يف 

اخل�ف  بني  فتترق  ثم   
(3(

بينهما« يفرق  اللغ�ي  يكاد  ل  واخل�شية،  اخلتت�ف 

من   وغريها  واأتتتى..  وجتتاء  والطريق،  وال�شبيل  والبخل،  وال�شح  واخل�شية، 

املفردات. وه� كالم كله خمت�شر من الربهان للزرك�شي. 

وتتحدث الباحثة عائ�شة عبد الرحمن عن م��ش�ع الرادف، فتنفي وج�د 

الرادف يف القراآن، وتقدم درا�شة لأمثلة يف امل��ش�ع فيها �شيء من التميز، 

1- الربهان للزرك�شي )78/4( .

2- الربهان )85/4(  وق�له:  الإتيان اأق�ى من الإعطاء، فالأ�شح اأن يق�ل:  الإيتاء اأق�ى.

3- الإتقان )194/1( .
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املنهج  قيمة  بذلك  فتبني  القراآن،  يف  املفردة  ا�شتخدام  ت�شتقرئ  اإنها  اإذ 

الإح�شائي ال�شتقرائي مل�ا�شع ورود الكلمة يف القراآن الكرمي، فهي تنطلق 

من الأ�شل اللغ�ي يف ا�شتعمال العرب، وتر�شد ا�شتخدام املفردة املدرو�شة 

تبني  ال�شحى  �ش�رة  يف  »فاأغنى«  لكلمة  درا�شتها  ففي   ،
(1(

كتتلتته التتقتتراآن  يف 

يف  الغنى  اأن  اإثبات  يف  اتبعته  الذي  ال�شتقرائي  الإح�شائي  املنهج  قيمة 

القراآن ل يرادف معنى الرثاء، خالًفا ملا ذهب اإليه عدد من املف�شرين. واأول 

ما نلحظه حني نحتكم اإىل القراآن اأن الغنى فيه غري مرادف الرثاء الذي مل 

اأ�شماء  من  والغني  املال..  غري  اإىل  الغنى  واأ�شند  قط،  القراآن  ي�شتعمله 

اأ�شمائه  من  ولي�ش  مرة  ع�شرة  �شبع  القراآن  يف  ورد  وقد  احل�شنى،  اهلل 

.
(2(

تعاىل »الرثى..«

اأهم امل�ضنفات يف باب الرتادف:  

• الفروق اللغ�ية لأبي هالل الع�شكري. 	

• الألفاظ املرادفة اأو املتقاربة املعنى، لعلي بن عي�شى الرماين. 	

• فقه اللغة و�شر العربية، للثعالبي. 	

• ما اختلف لفظه واتفق معناه، لالأ�شمعي. 	

• الرادف يف اللغة، حلاكم مالك الزيدي. 	

• قام��ش املرادفات واملتجان�شات، لرفائيل نخلة الي�ش�عي. 	

• املرادفات، لعبد اجل�اد عبد العال وعبد اهلل الأن�شاري. 	

• معجم املعاين للمرادف واملت�ارد والنقي�ش، لنجيب اإ�شكندر. 	

• املعجم املف�شل يف املرادفات يف اللغة العربية، ملجيد طراد. 	

1- انظر:  الن�شق القراآين ملحمد ديب اجلاجي �شت229.

2- التف�شري البياين للقراآن الكرمي، لعائ�شة عبد الرحمن، �شت51-50.
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• جنعة الرائد يف املرادف وامل�ارد، لإبراهيم اليازجي. 	

• من الإعجاز اللغ�ي يف القراآن الكرمي – درا�شة يف ظاهرة الرادف 	

اللفظي، لل�شيد خ�شر. 
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املبحث الثاين:

الفروق اللغوية بني األفاظ احلوار

اأوًل: احلوار

ت�شري كلمة احل�ار يف اأ�شل اللغة اإىل الردد يف الكالم، اأي مراجعة الكالم 

وقد  الآختتر،  الطرف  اإىل  الكالم  اإرجتتاع  مبعنى  اأو  الطرفني،  بني  وتبادله 

 اأي ظن اأن 
ا�شتخدم القراآن ذلك، فقال �شبحانه: نب ں      ں  ڻ  ڻ  ڻمب)1)

.
(2(

لن يرجع اإىل اهلل تعاىل، تكذيًبا للمعاد.

قال الفريوز اأبادي يف القام��ش املحيط:  »احل�ر:  الرج�ع... واملحاورة:  

.
(3(

اجل�اب ومراجعة النطق، وحتاوروا:  تراجع�ا الكالم بينهم«

يف  الأ�شفهاين  الراغب  قال  املعنى،  بهذا  الكرمي  القراآن  يف  ورد  وقد 

املفردات:  احَلْ�ُر الردد، اإما بالذات واإما بالفكر، وق�له عز وجل: نب ں      

وحار  فيه،  تردد  الغدير  املاء يف  وحار  يبعث...  لن  اأي   
ڻمب)4) ڻ   ڻ   ں  

لتتردده...  البكرة،  عليه  جتري  التتذي  للع�د  املح�ر  ومنه   ،
ّ

حتتتري اأمتتره  يف 

بعد  الأمتتر  التتردد يف  اأي من  التتكتت�ر،  بعد  احلتت�ر  بتتاهلل من  نع�ذ  وقتت�لتته: 

امل�شّي فيه، اأو من نق�شان وتردد يف احلال بعد الزيادة فيها... واملحاورة 

ڀ    ڀ   نب  تعاىل:   التحاور، قال اهلل  الكالم، ومنه  املراّدة يف  واحل�ار: 

.
ٺمب)5)

وقد ا�شتخدم القراآن الكرمي كلمة »احل�ار« يف �ش�رتي املجادلة والكهف، 

1-  الن�شقاق، )14( .

2-  تف�شري اأبي ال�شع�د )113/9( .

3-  القام��ش املحيط �ش487.

4-  الن�شقاق، )14( .

5-  املجادلة، )1( .
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پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  قال  املجادلة  �ش�رة  ففي 

ا�شتخدم  حيث   
ٿمب)1) ٿ   ٺ   ٺ      ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ    ڀ   پ  

القراآن لفظتي احل�ار واجلدل، و�شياأتي احلديث عنه يف الفقرة التالية: 

ويف �ش�رة الكهف ا�شتخدم القراآن الكرمي لفظة احل�ار يف ق�شة اجلنتني، 

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    نب   �شبحانه:  فقال 

ۈئ    ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   
ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  
ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   
ڦ   ڦ   ڦ      ڦ    ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

.
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ مب)2)

واملالحظ يف هذه الآيات اأنه ا�شتخدم كلمة احل�ار »وه� يحاوره« ومل يقل 

رجع،  اإذا  حار  من  الكالم،  مراجعة  »واملحاورة  الأل��شي:  قال  يجادله، 

اأي يراجعه الكالم يف اإنكاره البعث واإ�شراكه باهلل تعاىل... ثم قال يف امل��شع 

الآخر:  وه� يحاوره جملة حالية كال�شابقة، وفائدتها: التنبيه من اأول الأمر 

.
(3(

على اأّن ما يتل�ها كالم معتنى ب�شاأنه م�ش�ق للمحاورة«

من  والظاهر  اجلتتدل،  دون  احلتت�ار  فعل  ا�شتخدام  الأل��شي  يذكر  ومل 

والكفر  التكرب  �شاحبه  من  راأى  �شاحبه  يعظ  كان  الذي  امل�ؤمن  اأن  ال�شياق 

الذي �شرح به �شاحبه حيث بلغ مبلًغا ل يفيد معه اجلدل، لذا جلاأ للح�ار 

ودل  قال:  حيث  عا�ش�ر  ابن  اإليه  اأ�شار  ما  وهذا  الكالم،  مراجعة  ه�  الذي 

1-  املجادلة، )1( .

2-  الكهف، )37-32( .

3-  روح املعاين  )176-175/15( .
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فعل املحاورة على اأن �شاحبه قد وعظه يف الإميان والعمل ال�شالح، فراجعه 

الكالم بالفخر عليه والتطاول، �شاأن اأهل الغطر�شة والنقائ�ش اأن يعدل�ا عن 

.
(1(

املجادلة بالتي هي اأح�شن اإىل اإظهار العظمة والكربياء

ثانيًّا: اجلدل

ت�شري كلمة اجَلدل يف اللغة اإىل معنى اإحكام الفتل، وه� من جدلُت احلبل، 

. ثم ا�شتخدم يف اإظهار 
(2(

اأي اأحكمت فتله، يقال:  َجَدله َيْجُدله:  اأحكم فتله

الأدلة بق�شد مغالبة اخل�شم.

قال الفي�مي: »َجِدل الرجل َجَدَل، فه� َجِدل، من باب تعب، اإذا ا�شتدت 

ي�شغل عن ظه�ر احلق  اإذا خا�شم مبا  وجتتداًل  وجتتادل جمادلة  خ�ش�مته، 

يف  ال�شرع  حملة  ل�شان  على  ا�شتعمل  ثم  اأ�شله،  هتتذا  ال�ش�اب،  وو�تتشتت�ح 

احلق،  على  لل�ق�ف  كان  اإن  حمم�د  وه�  اأرجحها،  لظه�ر  الأدلتتة  مقابلة 

، وقال الراغب الأ�شفهاين: »اجلدال: املفاو�شة على �شبيل 
(3(

واإل فمذم�م«

املنازعة واملغالبة، واأ�شله من جدلُت احلبل اأي اأحكمُت فتله، ومنه اجلديل، 

واحد  كل  يفتل  املتجادلني  فكاأنَّ  اجلتتدال،  ومنه  اأحكمته...  البناء  وجدلت 

الآخر عن راأيه، وقيل: الأ�شل يف اجلدال ال�شراع واإ�شقاط الإن�شان �شاحبه 

.
(4(

على اجلدالة وهي الأر�ش ال�شلبة«

وتعجيزه  الغري  اإفحام  ق�شد  عن  عبارة  باأنها:  املجادلة  الغزايل  َف  َوَعتترَّ

.
(5(

وتنقي�شه بالقدح يف كالمه ون�شبته اإىل الق�ش�ر واجلهل فيه

ولعل تعريف اجلدل باأنه: اإظهار الأدلة بق�شد مغالبة اخل�شم اأو اإقناعه 

1-  التحرير والتن�ير، )66/15( .

2-  القام��ش املحيط، �ش1260.

3-  امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري، �ش 93.

4-  املفردات، �ش89.

5-  اإحياء عل�م الدين، )173/3( .
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�شبيل  على  املفاو�شة  باأنه  الأ�شفهاين  الراغب  وعبارة  الأوىل،  ه�  باحلجة 

املنازعة واملغالبة غري دقيق، لأن املفاو�شة من التف�ي�ش وه� مبعنى ت�شليم 

اأمره لغريه، ومنه ق�له تعاىل حاكًيا ق�ل م�ؤمن اآل فرع�ن نب ڈ  ڈ  

.
(2(

 اأي اأ�شلم اأمري اإىل اهلل
ژ         ژمب )1)

ا باأنه عبارة عن ق�شد اإفحام الغري وتعجيزه وتنقي�شه  وعبارة الغزايل اأي�شً

دقيقة،  غري  عبارة  فيه،  واجلهل  الق�ش�ر  اإىل  ون�شبته  كالمه  يف  بالقدح 

اأما اجلدل  بالبينة،  يك�ن  والق�شد  الغري،  اإفحام  بكلمة ق�شد   َ َعربَّ حيث 

فه� ما يظهر من كالم على ل�شان املتجادلني، واأما عبارته باأنه ق�شد اإفحام 

ا، حيث ا�شتخدم القراآن كلمة  الغري وتعجيزه وتنق�شيه، فه� غري دقيق اأي�شً

يك�ن  اأن  وي�شتبعد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  التي جادلت  للمراأة  اجلدل 

ذلك منها اأنها ق�شدت تنقي�ش كالم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، اإمنا كان 

ق�شدها اإقناعه �شلى اهلل عليه و�شلم بحجتها، ثم اإن اهلل �شبحانه اأمر نبيه 

وج�د  مع  ذلك  يك�ن  اأن  يعقل  ول  اأح�شن،  هي  بالتي  الكتاب  اأهل  مبجادلة 

اعتبار تنقي�ش الغري.

واإليك بع�ش الأمثلة: 

نب ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    1-قال تعاىل: 

.
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺمب)3)

يف هذه الآية ورد النهي عن مطلق اجلدل، وقد وردت اأق�ال يف �شكل اجلدل 

م�شلًما  »اأن متاري  وهي:  به،  املتتراد  اأقتت�اًل يف  القرطبي  فذكر  عنه،  املنهي 

حتى تغ�شبه فينتهي اإىل ال�شباب، فاأما مذاكرة العلم فال نهي عنها، وقيل: 

اإبراهيم  م�قف  �شادف  اأيهم  يف  النا�ش  اختالف  وقيل:  ال�شباب،  اجلتتدال 

1-  غافر، )44( .

2-  تف�شري الن�شفي )480/2( .

3-  البقرة، )197( .
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عليه ال�شالم، كما كان�ا يفعل�نه يف اجلاهلية حيث كانت قري�ش تقف يف غري 

م�ا�شع  يف  جدال  ل  فاملعنى:  ذلك،  بعد  يتجادل�ن  ثم  العرب  �شائر  م�قف 

احلج، وقيل: ه� اأن تق�ل طائفة احلج الي�م، وتق�ل اأخرى احلج غًدا، وقيل: 

اأبّر من حجتكم،  اأن تق�ل طائفة حجتنا  ال�شه�ر، وقيل: ه�  املماراة يف  ه� 

.
(1(

وقيل: ه� الفخر بالآباء«

اأن مدار�شة العلم واإنكار املنكر  اأن العلماء اتفق�ا على  وذكر ابن عا�ش�ر 

لي�ش من اجلدل املنهي عنه، بل املنهي عنه ه� ما يجر اإىل املغا�شبة وامل�شامتة 

.
(2(

وينايف حرمة احلج

الغالب  يف  اجلتتدل  لأن  اجلتتدل  مطلق  عن  النهي  ورد  قد  اأنتته  واملتتالحتتظ 

اخلالف  تاأملنا  ول�  العلم،  يف  كان  ل�  حتى  والبغ�شاء  امل�شاحنة  اإىل  ي��شل 

الفقهي والتع�شب املذهبي لأدركنا اأن كثرًيا من اجلدل الفقهي ينتهي ب�شيء 

باأم�ر  يكن على علم  املنكر ملن مل  اإنكار  امل�شاحنة واخلتتالف، وكذا يف  من 

ال�شريعة، فكثرًيا ما يتم اإنكار اأم�ر خمتلف يف حكمها كم�شاألة ع�رة الرجل 

مثاًل اأو ك�شف وجه املراأة وغريها من م�شائل.

لذلك، فاإنَّ نهي القراآن الكرمي عن مطلق اجلدل ه� الأ�ش�ب اإل ما تدع� 

اإليه ال�شرورة ويف اإطار ل يف�شي اإىل النزاع واخلالف.

به هنا  »واملراد  املراد باجلدل هنا عدة معان فقال:  اأن  ال�ش�كاين  وذكر 

 وه� تف�شري 
(3(

املماراة، وقيل: ال�شباب، وقيل:  الفخر بالآباء، والظاهر الأول

غري دقيق فاجلدال غري املماراة، و�شياأتي التفريق بينهما.

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   2-ق�له تعاىل: نب 

1-  اجلامع لأحكام القراآن )410/2(.

2-  التحرير والتن�ير )231/2(. 

3-  فتح القدير )269/1( .
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.
ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿمب)1) ڀ ڀ  ڀ   

واحل�ار،  اجلدل  لفظتي  الكرمي  القراآن  ا�شتخدم  الكرمية  الآية  هذه  يف 

الأمر  ن�شب  وملا  و�شلم،  النبي �شلى اهلل عليه  اأنها جتادل  املراأة  اإىل  فن�شب 

اإليهما ذكره بلفظ احل�ار، فقال: »جتادلك« و »حتاُوَركما«.

بن  اأو�تتش  زوجها  منها  ظاهر  وقد  ثعلبة،  بنت  خ�لة  يف  الآيتتة  هذه  نزلت 

ال�شامت، فجاءت اإىل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم جتادله وت�شك� اأمرها 

اهلل  ر�ش�ل  لها  قال  كلما  اأنها  و�شك�اها  جدلها  �شكل  وكان  تعاىل،  اهلل  اإىل 

ثم  طالًقا،  ذكر  ما  واهلل  تق�ل:   عليه«  حرمت  »قد  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 

تق�ل: اأ�شك� اإىل اهلل فاقتي ووحدتي، واإن يل �شبية �شغاًرا، اإن �شممتهم اإليه 

اإين  اللهم  راأ�شها وتق�ل:   اإيّل جاع�ا، وجعلت ترفع  واإن �شممتهم  �شاع�ا، 

.
(2(

اأ�شك� اإليك

واملالحظ يف ذلك اأنه ن�شب اإليها لفظ اجلدل، وذلك اأن النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم قد ق�شى يف �شاأنها فكان ينبغي عليها اأن تلتزم الأمر لأن النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم ل يج�ز جداله فيما اأفتى به، ففت�اه ت�شريع، وال�شحابة 

فهم�ا هذا الأمر، لذلك ملا كان الأمر يف غزوة بدر، قال احلباب بن املنذر:  

اأمنزل اأنزلكه اهلل، اأم ه� احلرب والراأي واملكيدة؟ اأي اإذا كان من عند اهلل 

فال جدال فيه ول مراجعة.

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  تلّح على  الب�شرية جعلت املراأة  لكن الطبيعة 

يف اأن يجد لها خمرًجا وكانت تق�ل: ما ذكر طالًقا، وهذه املراأة امراأة ذات 

�شاأن، لذلك كان عمر يكرمها وي�شتمع لها، ومل يكن جدالها نتيجة مراجعة 

لأمر ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، وقد نزل حكم ال�شريعة م�افًقا لراأيها 

حيث اعترب القراآن اأن الظهار لي�ش طالًقا.

1-  املجادلة، )1(.

2-  فتح القدير )179/5(  واحلديث رواه اأحمد )410/6( .واأب� داود )2214( .
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لكنه �شبحانه قال:  »واهلل ي�شمع حتاوركما« ومل يقل جتادلكما، لأنه مل يكن 

من النبي �شلى اهلل عليه و�شلم جدل للمراأة لإقناعها بالأمر، بل كان يبني لها 

احلكم ال�شرعي الذي ق�شى به، وذلك لأن الظهار كان يف اجلاهلية طالًقا 

.
(1(

فق�شى به، لك�نه يحتمل الطالق وغريه

3- ق�له تعاىل:  نب ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

.
ڃ  چ  چ   چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  مب)2)

ن�شب اهلل �شبحانه وتعاىل اجلدل اإىل اإبراهيم عليه ال�شالم، واملالحظ 

اأن جدله كان بعد اأن هداأ روعه من خ�فه منهم ملا نكرهم، ثم ب�شروه بب�شارة 

اإبراهيم،  على  الثناء  م��شع  يف  �شبحانه  وذكره  يجادل،  اأخذ  ثم  طيبة، 

اأي كان جدله بحكم طبيعته باأنه اأواه، اأي كثري التاأوه والت�جع حلال النا�ش، 

وه� منيب اأي رجاع اإىل احلق اأو تائب اإىل اهلل.

فكيف ي�ضند اجلدل اإليه؟

لقد ورد يف �ش�رة العنكب�ت �شكل اجلدل الذي جادلهم فيه، قال �شبحانه: 

نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  
ٹ    ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

.
ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄمب)3)

»واملجادلة«:   عطية:  ابن  فقال  ذلتتك،  يف  املف�شرين  اأقتت�ال  اختلفت  وقد 

يجادل  فقد  املخا�شمة،  من  اأعم  نها  وكاأ واحلجج،  الق�ل  يف  املقابلة 

. وقال القرطبي: »يجادلنا« اأي يجادل ر�شلنا، واأ�شافه اإىل 
(4(

من ل يخا�شم

1-  روح املعاين )2/28(  التحرير والتن�ير )8/28( .

2-  ه�د )75-74( .

3-  العنكب�ت )32-31( .

4-  املحرر ال�جيز يف تف�شري الكتاب العزيز �ش 96.
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، وقال ابن عا�ش�ر: »واملجادلة هنا دعاء ومناجاة 
(1(

نف�شه لأنهم نزل�ا باأمره

�شاأل بها اإبراهيم عليه ال�شالم ربه العف� عن ق�م ل�ط خ�شية اإهالك امل�ؤمنني 

لأن  اجلاللة  �شمري  اإىل  وعّديت  املالئكة،  مع  املجادلة  تك�ن  وقد  منهم، 

املق�ش�د من جالل املالئكة التعر�ش اإىل اأمر اهلل ب�شرف العذاب عن ق�م 

. وقال البي�شاوي: »يجادل ر�شلنا يف �شاأنهم، وجمادلته اإياهم ق�له: 
(2(

ل�ط« 

.
(3(

نب ٿ  ٿ  ٿ مب«

ولعل الأوىل بالعتبار ما قاله الأل��شي:  »يجادلنا يف ق�م ل�ط« اأي يجادل 

عليه  جمادلته  وكانت  الإ�شناد،  يف  جماز  ففيه  و�شاأنهم،  حالهم  يف  ر�شلنا 

العنكب�ت  �ش�رة  يف  �شبحانه  ق�له  يف  �شبحانه  اهلل  ق�شه  ما  لهم  ال�شالم 

نبٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  
عليه  فق�له  مب  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
على  له  ماآ لأن  جمادلة  ذلك  وعد  جمادلة،  ل�ًطا«،  فيها  »اإن  ال�شالم: 

ولذا  للعذاب،  م�شتحق  غري  م�ؤمن  ه�  من  فيها  قرية  تهلك  كيف  قيل:   ما 

اأجاب�ه بق�لهم نبٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ مب وهذا 

القدر من الق�ل ه� املتيقن... وف�شر بع�شهم املجادلة بطلب ال�شفاعة، وقيل:  

الإخافة  �شبيل  على  اأم  بهم ل حمالة،  واقع  ه�  العذاب هل  �ش�ؤاله عن  هي 

.
(4(

لريجع�ا اإىل الطاعة

وق�ل ابن عا�ش�ر اأن املراد باجلدل ه� الدعاء واملناجاة اأمر بعيد.

1-  اجلامع لأحكام القراآن )72/9( .

2-  التحرير والتن�ير )299/11( .

3-  العنكب�ت )32(  وانظر تف�شري البي�شاوي )141/2( .

4-  روح املعاين )103/12( .
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ثالًثا: املـــــــراء

جمع  وبع�شهم  باجلدل  اآخرون  وعرفه  بال�شك  المراء  اللغ�يني  بع�ش  عرف 

بني ال�شك واجلدل، ففي خمتار ال�شحاح عرف المراء بال�شك. فقال: »ماراه 

ويف   ،
)1(

فتتيتته« ال�شك  ال�شيء  والمتتتراء يف  ال�شك...  واملتتريتتة:  جتتادلتته...  متتراء: 

القام��ش املحيط قال: املرية: ال�شك واجلدل، وماراه مماراة ومراء وامري فيه 

، ويف امل�شباح املنري عرفه بق�له: »ماريته اأماريه مماراة ومراء: 
)2(

ومتار: »�شك«

ا اإذا طعنت يف ق�له تزييًفا للق�ل وت�شغرًيا للقائل،  جادلته... ويقال:  ماريته اأي�شً

ا، وامرى  ا بخالف اجلدال فاإنه يك�ن ابتداء واعرا�شً ول يك�ن املراء اإل اعرا�شً

.
 )3(

يف اأمره:  �شك، وال�شم املرية«

وه�  ال�شك  من  اأخ�ش  اأمر  المتتراء  اأن  فاعترب  الأ�شفهاين  الراغب  اأما 

من  اأخ�ش  وه�  الأمتتر،  يف  التتردد  »املرية  فقال:  مرية،  فيه  فيما  املحاجة 

.
(4(

ال�شك... والمراء واملماراة: املحاجة فيما فيه مرية«

والظاهر اأن الكلمة فيها معنيان هما ال�شك واجلدل، فال�شك ت�شتخدم له 

كلمة المراء، واجلدل ت�شتخدم له كلمة املراء، هذا ما اأفادته معاجم اللغة.

اأمر  بال�شك  المتتراء  تف�شري  اأن  ل�جدنا  الكلمة  معنى  تاأملنا يف  ل�  لكننا 

غري دقيق، فلكل من الكلمتني معنى دقيق يغاير الآخر:  فال�شك ه� عبارة 

عن اعتدال النقي�شني دون ترجيح اأحدهما على الآخر، قال الراغب:  ال�شك 

اعتدال النقي�شني عند الإن�شان وت�شاويهما، وذلك قد يك�ن ل�ج�د اأمارتني 

يف  كان  رمبا  وال�شك  فيهما،  الأمتتارة  لعدم  اأو  النقي�شني،  عند  مت�شاويتني 

ال�شيء هل ه� م�ج�د اأو غري م�ج�د، ورمبا كان يف جن�شه من اأي جن�ش 

1-  خمتار ال�شحاح �ش 622.

2-  القام��ش املحيط �ش 1719.

3-  امل�شباح املنري، �ش 570.

4-  املفردات �ش 467.
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.
(1(

ه�، ورمبا كان يف بع�ش �شفاته، ورمبا كان يف الغر�ش الذي لأجله اأوجد

اأما المراء، فقد عرفه اأب� هالل الع�شكري بق�له:  »المراء ه� ا�شتخراج 

 واعترب الراغب الأ�شفهاين 
(2(

َبه امل�شكلة، ثم كرث حتى �شمي ال�شك مرية« ال�شُّ

اأن المراء اأخ�ش من ال�شك ومل يفرق بينهما، اإل اأنه عرف المراء باأنه 

.
(3(

املحاجة فيما فيه مرية

معنى  اأن  يجد  لها  القراآن  وا�شتخدام  الكلمة  هذه  معنى  يف  التاأمل  لكن 

المراء ه� الردد يف احلق الثابت، فاإذا كان ال�شك ه� اعتدال النقي�شني، 

ا�شتخدام  يجد  لالآيات  واملتاأمل  الثابت.  الأمتتر  يف  ال�شك  ه�  المتتراء  فاإن 

 .
القراآن لذلك، كق�له تعاىل: نبٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹمب)4)

.
وق�له: نب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄمب)5)

وعليه، فيك�ن معنى املراء ه� اجلدل يف احلق الثابت، ويك�ن الفرق بني 

احل�ار واجلدل واملراء:  اأن احل�ار ه� مراجعة الكالم وتبادله بني الطرفني، 

واجلدل ه�:  اإظهار الأدلة بق�شد مغالبة اخل�شم، اأما املراء فه� اجلدل 

يف احلق الثابت الذي يتفق عليه العقالء.

ا من الأمثلة:  واإليك بع�شً

- ق�له تعاىل: نبڄ  ڃ     ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  

ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ    چ     
ڳ   ڳ     گ   گ   گ    گ       ک    ک   ک    ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ  

.
ڳمب)6)

1- امل�شدر ال�شابق، �ش 265.

2-  الفروق اللغ�ية �ش 80.

3-  املفردات، �ش 467. 

4-  البقرة )147( .

5-  ال�شجدة )23( 

6-  الكهف )22( .
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»فال متار  الن�شفي:  قال  باجلدل،  هنا  املراء  العلماء  من  كثري  ف�شر  فقد 

. وقال البي�شاوي: 
(1(

فيهم: فال جتادل اأهل الكتاب يف �شاأن اأ�شحاب الكهف«

»فال جتادل يف �شاأن الفتية اإل جداًل ظاهًرا غري متعمق فيه، وه� اأن تق�ش 

 وقال ابن عطية: 
(2(

عليهم ما يف القراآن من غري جتهيل لهم والرد عليهم«

»ق�له »اإل مراء« ا�شتعارة من حيث مياريه اأهل الكتاب، �شميت مراجعته لهم 

مراء، ثم ُقّيد باأنه ظاهر، ففارق املراء احلقيقي املذم�م، واملراء م�شتق من 

. وقال ابن عا�ش�ر: »والتماري تفاعل م�شتق من املرية 
(3(

املرية وهي ال�شك«

وهي ال�شك، وا�شتقاق املفاعلة يدل على اأنها اإيقاع من اجلانبني يف ال�شك، 

فيه،  ال�شك  اإىل  يف�شي  وه�  لإبطاله  املعتقد  يف  املجادلة  معنى  اإىل  في�ؤول 

.
(4(

فاأطلق املراء على املجادلة بطريق املجاز«

وتف�شري املراء باجلدل غري دقيق، لذا جند الأل��شي يفرق بينهما بق�له:  

واملماراة على ما قال الراغب املحاجة فيما فيه مرية اأي تردد... وف�شرها 

يف  اأن  على  وقفت  قد  اإذا  اأي  مطلًقا،  املحاجة  وهتتي  باملجادلة  واحتتد  غري 

.
(5(

اخلائ�شني خمطًئا وم�شيًبا فال جتادلهم

ْوىَل ه� الق�ل اإن القراآن الكرمي ا�شتخدم لفظة املراء لي�شري لأمر 
َ
ولعل الأ

بالغي، فاإن املراء يقت�شي اجلدل الذي ي�شكك الآخر يف اأمر ل يعلمه املجادل 

اأبًدا، واجلدل ه� الذي  اأو ل يعلم حقيقته، لذلك ه� جدل ل معنى له  فيه 

يك�ن فيه اأحدهما م�شيب والآخر خمطئ- ول يعلم امل�شيب من املخطئ- 

فيتم تبادل احلديث لل��ش�ل اإىل احلقيقة، وقد يك�ن الطرفان م�شيبني 

اأهل  بجدال  �شبحانه  اهلل  اأذن  ولذلك  اآختتر.  وجه  من  وخمطئني  وجه  من 

الكتاب ول� كان جداًل فيه عمق، وا�شرط اأن يك�ن بالتي هي اأح�شن، فقال: 

1-  مدارك التنزيل )11/2( .

2-  اأن�ار التنزيل )335/2( .

3-  املحرر ال�جيز �ش 1185.

4-  التحرير والتن�ير )46/15( .

5-  روح املعاين )247/15( 
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. وقال:  نب   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
نب ے  ے  ۓ  ۓ مب )1)

. اأي بالرفق واللني من غري فظاظة، ونهى �شبحانه 
پ  پ  پ  پ مب )2)

عن مطلق اجلدل يف احلج لأنه ي�رث يف الغالب ال�شحناء والبغ�شاء، واحلج 

رحلة اإميانية للعبادة. 

ويف هذه الآية، مل ي�شرح القراآن الكرمي بعددهم اإمنا اأخرب باأن اهلل اأعلم 

بعدتهم فقال: »قل ربي اأعلم بعدتهم ما يعلمهم اإل قليل«. ول� �شرح القراآن 

بذلك لقطع النزاع يف هذه امل�شاألة، اإل اأن الهدف من ذلك ه� بيان جهلهم 

بهذا الأمر. وملا مل ي�شرح فيه القراآن كان اجلدل يف هذا الأمر مراء، وقد 

ذن للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم باأن مياري مراًء ظاهًرا ل تعمق فيه وه� ما 
ُ
اأ

�شرح به القراآن باأن اهلل اأعلم بعدتهم ول يعلمهم اإل قليل علمهم اهلل تعاىل 

ب�حي من اهلل. واإن كان يف الآية اإ�شارة اإىل عددهم حيث علق على الق�لني 

الأولني باأنهما رجم بالغيب وه� ما ي�شري اإىل �شعفها وترجيح الراأي الأخري.

- ق�له تعاىل: نب ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

.
ک    ک  ک  ک  گ  گ  گمب)3)

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  بالنبي  ولقائه  نزول جربيل  اإىل  الآيات  ت�شري هذه 

ف�ؤاد  كذب  ما  »اأي  ال�ش�كاين:  قال  لذلك،  امل�شركني  واإنكار  له  النبي  وروؤية 

وهذا ه� الأظهر، 
(4(

حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ما راآه ب�شره ليلة املعراج«

حيث قيل باأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم راأى ربه، لكن �شياق الآيات ي�شري 

اإىل الأول.

وقد  »اأفتمارونه«  املراء  كلمة  ا�شتخدام  الآيات  واملالحظ هنا يف هذه 

على  »اأفتمارونه  البي�شاوي:  قال  باجلدل.  هنا  املتتراء  بع�شهم  ف�شر 

1-  النحل )125( .

2-  العنكب�ت )46( .

3-  النجم )14-11( .

4-  فتح القدير )106/5( .
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ما يرى« اأفتجادل�نه عليه، من املراء وه� املجادلة... وقراأ حمزة والك�شائي 

فمريُته،  ماريته  من  املتتراء،  يف  اأفتغلب�نه  اأي   » »اأَفَتْمُروَنه  ويعق�ب  وخلف 

»اأفتمارونه«  الن�شفي:  وقال   
(1(

جحده« اإذا  حّقه  مراه  من  اأفتجحدونه،  اأو 

من  »اأفتمارونه«  ال�ش�كاين:  وقال   
(2(

»املجادلة« وه�  املراء  من  اأفتجادل�نه، 

بفتح  َفَتْمروَنُه« 
َ
»اأ والك�شائي  حمزة  وقراأ  واملالحاة،  املجادلة  وهي  املماراة 

التاء و�شك�ن امليم، اأي اأفتجحدونه، واختار اأب� عبيد القراءة الثانية، قال:  

.
(3(

لأنهم مل مياروه واإمنا جحدوه، يقال: مراه حقه اأي جحده«

ثابت  فاملراء جدل يف حق  اأمر غري دقيق،  املراء مبطلق اجلدل  وتف�شري 

راآه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بعينه و�شدقه قلبه، ولذلك �شماه مراء. ثم 

اإن القراءتني مبعنى واحد اأو متقارب، فقراءة »اأفتمارونه«  ت�شري اإىل �شيغة 

املفاعلة يف املراء، وه� املجادلة يف اإنكار ما راآه، اأما قراءة »اأفتمرونه« فتفيد 

معنى الإنكار وقد يك�ن ذلك من غري جدل، قال ابن عا�ش�ر:  »وقراأ اجلمه�ر 

وقراأ حمزة  الإبطال،  واملجادلة يف  املالحاة  وهي  املماراة،  »اأفتمارونه« من 

اإذا  مراه  م�شارع  امليم  و�شك�ن  الف�قية  بفتح   » »اأفتمرونه  وخلف  والك�شائي 

.
(4(

ا فيما راأى، ومعنى القراءتني متقارب« جحده، اأي اأجتحدونه اأي�شً

 فيك�ن 
(5(

واإذا تبني هذا املعنى عرف معنى احلديث »املراء يف القراآن كفر«

املعنى ه� اجلدل امل�شكك يف القراآن، كاأن ي�شكك يف ث�ابته اأو يدعي تناق�شه 

والعظة  العربة  ل�شتخال�ش  التتتراأي  تبادل  اأمتتا  ذلتتك،  غري  اأو  نق�شانه  اأو 

وال��ش�ل اإىل املعنى ال�شحيح فلي�ش مراء.

1-  اأن�ار التنزيل )337/3( .

2-  مدارك التنزيل )613/2( .

3-  فتح القدير )106/5( .

4-  التحرير والتن�ير )105/27( .

5- رواه اأب� داود )4703(  وابن حبان )1464(  ورواه احلاكم )223/2(  واحلديث �شححه احلاكم 

ووافقه الذهبي.
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املبحث الثالث

الفروق  اللغوية بني الألفاظ التي ت�ضري لإ�ضعاف راأي الآخر دون رده

اأوًل: الّلْوم 

عرف اللغ�ي�ن الل�م باأنه العذل، ويراد به الإنكار على الآخر يف ت�شرفاته 

اأي  وتتتالومتت�ا  املالمة  والالئمة  العذل  الل�م  ف�شر  ال�شحاح  خمتار  ففي 

على  مل�م  فه�  عذله  ل�ًما  »لمتته  املنري:  امل�شباح  ويف  ا،  بع�شً بع�شهم  لم 

.
(1(

النق�ش«

قال الراغب الأ�شفهاين: »الل�م عذل الإن�شان بن�شبته اإىل ما فيه ل�م يقال 

، نب ڄ  ڄ  
ملته فه� مل�م، قال: نب ۀ  ہ  ہ  ہ مب )2)

اإذا مل يالم�ا مل يفعل بهم  اأنه  تنبيًها على  الل�م  فاإنه ذكر   ،
ڄمب)3)

ک   ک   ک   نب  وق�له:  ا،  بع�شً بع�شهم  يل�م  اأن  والتالوم  الل�م.  ف�ق  ما 

�شاحبها  فتل�م  الف�شيلة  بع�ش  اكت�شبت  التي  النف�ش  هي  قيل:   .
گمب)4)

اإذا ارتكب مكروًها، فهي دون النف�ش املطمئنة، وقيل: بل هي النف�ش التي قد 

.
(5(

اطماأنت يف ذاتها وتر�شحت لتاأديب غريها، فهي ف�ق النف�ش املطمئنة«

فالل�م ه� اإنكار على الآخر ملا يقع منه من نق�ش اأو تفريط، وه� اأ�شد اأن�اع 

. قال 
(6(

التاأنيب واأكرثها ق�ش�ة، ودونه لفظ العتاب الذي ه� ل�م يف ت�شّخط

اأو ق�ل، وه� دون الت�بيخ وف�ق  اإنكار مت��شط على فعل  ابن عا�ش�ر: »الل�م 

1-  خمتار ال�شحاح �ش 608، امل�شباح املنري �ش 560، بت�شرف.

2-  اإبراهيم )22( . 

3-  امل�ؤمن�ن )6( . 

4-  القيامة )2( . 

5-  املفردات �ش 456، بت�شرف.

6-  امل�شباح املنري �ش 391.
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 فالرتيب اإًذا:  العتاب ثم الل�م ثم الت�بيخ، والت�بيخ ه� التعيري 
(1(

العتاب«

مبنق�شة �شديدة.

وذكر ابن عا�ش�ر اأن الل�م منه ما ه� �شديد كالتقريع، ومنه ما ه� خفيف، 

.
(2(

والالئم منه ما ه� خميف، ومنه ما ه� حبيب

واملتاأمل يف الآيات القراآنية يجد اأن الل�م ا�شتخدم لالإنكار على فعل اأم�ر 

لي�شت ي�شرية، اإليك بيانها: 

1-  ق�له تعاىل: نب ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

نب ٺ  ٺ  ٺ   . وق�له تعاىل: 
ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمب)3)

 .
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤمب)4)

مل�ًما  فيك�ن  واإل  اهلل،  مع  اآختتر  اإلتته  جعل  يف  حتذير  فيها  الأوىل  فالآية 

مدح�ًرا، ويف الآية الثانية اأمر بالت��شط بالإنفاق وعدم البخل الذي ه� عدم 

اإنفاق  ه�  الذي  الإ�شراف  وعدم  امل�شاكني،  كاإطعام  ال�اجبة  احلق�ق  تاأدية 

واملال مال  الفقراء  املال بطريق غري م�شروع، وكالهما اعتداء على حق�ق 

اهلل تعاىل، وكالهما اأمر خطري، لكن الأول اأخطر بكثري ول �شك، وكالهما 

ي�شتحق فاعله الل�م. 

ي�ن�ش  اهلل  نبي  به  و�شف  حيث  عليه،  يتتالم  مبا  ياأتي  التتذي  ه�  واملتتلتت�م 

ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ    نب ژ   تعاىل:  قال  ال�شالم  عليه 

 .
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںمب)5)

1-  التحرير والتن�ير )83/29( .

2-  امل�شدر ال�شابق )137/5( .

3- الإ�شراء )39( .

4-  الإ�شراء )29( .

5- ال�سافات )142/139( .
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نبڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ   وقال: 

، فلفظ مليم 
ڑ  ک       ک       ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ   ڳمب)1)

بينهما  والفرق  اخلبيث،  فرع�ن  به  وو�شف  ال�شالم  عليه  ي�ن�ش  به  و�شف 

�شا�شع جًدا.

ثانيًّا: الترثيب 

يفيد معنى الترثيب الل�م ال�شديد بالذنب والتق�شري، ففي خمتار ال�شحاح 

قال: »الترثيب التعيري وال�شتق�شاء يف الل�م، وثرب عليه ترثيًبا:  قّبح عليه 

امل�شباح  ويف   .
(3(

بذنبه وعرّيه  لمه  اأثربه  املحيط:  القام��ش  ويف   .
(2(

فعله«

. 
(4(

املنري: ثرب عليه يرثب: عتب ولم، وثّرب بالت�شديد: مبالغة وتكثري

اأ�شد  الترثيب  فاإن  والل�م غري دقيق،  بالعتب  املنري  امل�شباح  وتف�شريه يف 

 .
(5(

منهما، قال الراغب: الترثيب: التقريع والتقهري بالذنب

بالذنب  التعيري  ا�شتمرار  معنى  فيه  فاإن  الل�م  من  اأ�شد  اأمر  فالترثيب 

والعتاب،  الل�م  نفي  يعني  فال  نفيه  مت  واإذا  العبد،  منه  تاب  قد  كان  واإن 

احلد،  عليها  اأقيم  اإذا  زنت  التي  لالأمة  الترثيب  عن  النهي  ورد  ولذلك 

يرثب  ل  اهلل،  بكتاب  فلي�شربها  اأحدكم  اأمتتة  زنت  »اإذا  احلديث:  ففي 

احلدود  لأن  احلد،  عليها  اأقيم  اأن  بعد  بذنبها  يعرّيها  ل  اأي   
(6(

عليها....«

تكفر الذن�ب.

ي��شف  ق�ل  وه� يف  الكرمي،  القراآن  واحد يف  الترثيب يف مكان  ورد  وقد 

1- الذاريات )40/38( .

2-  خمتار ال�شحاح �ش 83.

3-  القام��ش املحيط �ش 80.

4-  امل�شباح املنري �ش 81.

5-  املفردات �ش 79.

6- رواه اأب� داود )4471(  والدارقطني )161/3( .
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عليه ال�شالم لإخ�ته ملا اعتذروا اإليه معرفني بخطئهم: نب ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

  
.

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈمب)1)

الذين  فهم  مكانته،  علم�ا  بعدما  بتتاخلتتطتتاأ  اعتترافتتهتتم  اأن  والتتظتتاهتتر 

ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   نب  قبل  متتن  قتتالتت�ا 

ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ    ۓ   ے   ھھے  
اأجله  ال�شتغفار  اأبيهم  من  طلب�ا  ملا  ولذلك   .

ۈمب)2) ۆ  
 قيل:  اأجله ل�قت ال�شحر اأو لي�م اجلمعة 

(3(
قائاًل:  »�ش�ف اأ�شتغفر لكم ربي«

واملهم   .
(4(

عنهم  ي��شف  �شفح  على  ليتعرف  اأو  ت�بتهم  �شدق  ليتاأكد  اأو 

ه�:  اأن الترثيب ه� التعيري بالذنب، وه� اأ�شد من الل�م والعتاب.

ثالًثا: التفنيد

اأن  اإىل  البع�ش  ويذهب  الف�شاد،  وه�  الفند  من  التفنيد  اأن  كثريون  يرى 

اأ�شله ه� الكذب، قال يف خمتار ال�شحاح: »الفند – بفتحتني – الكذب، وه� 

ا �شعف الراأي من الهرم، والفعل منهما اأفند، والتفنيد: الل�م وت�شعيف  اأي�شً

العظيم  – اجلبل  – بالك�سر  القام��ش املحيط قال:»الفند  . ويف 
(5(

التتراأي«

اأو قطعة منه ط�ًل.... وبالتحريك:  اخلرف، واإنكار العقل لهرم اأو مر�ش، 

، وذكر ابن عطية اأن التفنيد يف اللغة 
(6(

واخلطاأ يف الق�ل والراأي، والكذب«

القا�شي  عن  نقل  ثم  اأف�شده.  اإذا  فالًنا  الدهر  اأفند  ويقال:   الراأي،  رّد 

1- ي��شف )91 – 92 ( . 

2-  ي��شف )77( .

3-  ي��شف )98( .

4-  مدارك التنزيل )623/1( .

5-  خمتار ال�شحاح �ش 513.

6-  القام��ش املحيط �ش 392.
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اإما جلهل املفند واإما له�ى غلبه واإما لكذبه  اأبي حممد ق�له: التفنيد يقع 

اأ�شل  اأن  الطربي  ق�ل  ذكر  ثم  وهرمه.  عقله  لذهاب  وعجزه  ل�شعفه  واإما 

.
(1(

التفنيد الإف�شاد

التتراأي  �شعف  بتتاأنتته  التفنيد  معنى  حتتدد  الأ�تتشتتفتتهتتاين  التتراغتتب  لكن 

الإن�شان  ن�شبة  »التفنيد:   فقال:  الل�م،  تف�شريه مبعنى  يك�ن  اأن  وا�شتبعد 

 قيل: اأن تل�م�ين، 
اإىل الفند وه� �شعف الراأي، قال: نب ۈئ  ۈئ   ېئمب)2)

 
)3(

وحقيقته ما ذكرت، والإفناد اأن يظهر من الإن�شان ذلك، والفند �شمراخ

.
(4(

اجلبل وبه �شمي الرجل فنًدا«

التفنيد وردت يف مكان واحد يف القراآن الكرمي، وه� ق�له تعاىل:   وكلمة 

ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ    ائ   نب 
يف  الن�شفي  قال   .

یمب)5) ی   ىئ   ىئ        ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
معنى تفندون:  »التفنيد:  الن�شبة اإىل الفند، وه� اخلرف واإنكار العقل من 

ال�شلف يف ذلك  اأقتت�ال  ابن عطية  ونقل   .
(7(

البي�شاوي قال  ومثله   ،
(6(

هتترم«

فقال: »قال ابن عبا�ش وجماهد وقتادة: معناه ت�شفه�ن، وقال ابن عبا�ش، 

تكذب�ن،  معناه  وعطاء:  جبري  ابن  وقال  جتهل�ن،  اأي�شَا:  عنهما  اهلل  ر�شي 

تق�ل�ن  معناه  وجماهد:  زيد  ابن  وقال  ت�شّعف�ن،  معناه  اإ�شحاق:  ابن  وقال 

ذهب عقلك، وقال احل�شن: معناه تهّرم�ن. والذي ي�شبه اأن تفنيدهم ليعق�ب 

عليه ال�شالم اإمنا كان لأنهم كان�ا يعتقدون اأن ه�اه قد غلبه يف جانب ي��شف 

1-  املحرر ال�جيز �ش 1018.

2-  ي��شف )94( .

3- ال�شمراخ: راأ�ش اجلبل واأعاله. ل�شان العرب، ابن منظ�ر، مادة »�شمرخ«.

4-  املفردات �ش 386.

5-  ي��شف )95-94( .

6- مدارك التنزيل )623/1( .

7-  اأن�ار التنزيل )190/2( .
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عا�ش�ر:  ابن  وقال   ،
(1(

الإف�شاد« التفنيد  اأ�شل  الطربي:  قال  ال�شالم.  عليه 

.
(2(

»والتفنيد: الن�شبة للفند – بفتحتني – وه� اختالل العقل من اخلرف«

والأوىل يف تف�شري التفنيد ه� ما ذهب اإليه الراغب من اأنه اإ�شعاف الراأي، 

لأن اتهامهم ليعق�ب عليه ال�شالم ب�شعف الراأي اإمنا ه� قدمي ب�شبب حمبته 

لي��شف، لذلك قال�ا له:  اإنك لفي �شاللك القدمي، اأي كان�ا يتهم�نه بال�شالل 

ويق�شدون �شالل الراأي وعدم �ش�ابه يف روؤيتهم باأن ي��شف واأخاه اأحب اإىل 

اأبيهم منهم نب ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

.  وه� اأمر غري نا�شئ عن الهرم اأو التقدم يف ال�شن، 
ک  گ  گ  گمب)3)

لذلك يبعد من ف�شر التفنيد باأنه اخلرف واإنكار العقل من الهرم.

لذلك، فمعنى التفنيد ه� بيان عدم ا�شتناده اإىل دليل، وه� ما يتفق مع 

اإزالة  والتفنيد  طتت�َل،  منه  القطعة  اأو  اجلبل  ه�  الفند  فاإن  اللغ�ي،  املعنى 

الفند لي�شقط.

1-  املحرر ال�جيز �ش 1018.

2-  التحرير والتن�ير )116/12( .

3-  ي��شف )8( .
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املبحث الرابع

الفروق اللغوية بني األفاظ الأدلة 

اأوًل: الدليل

املر�شد  وهتت�  ال�شيء،  معرفة  اإىل  بتته  يت��شل  متتا  هتت�  الأ�تتشتتل  يف  الدليل 

والكا�شف، قال يف خمتار ال�شحاح: »الدليل:  ما ي�شتدل به، والدليل: الدال، 

وقد دله على الطريق يدله دللة – بفتح الدال وك�شرها، قال اأب� عبيد: الدّل 

ال�شيء  على  »دللت  قال:  املنري  امل�شباح  ويف   .
(1(

التتَهتتْدي« من  املعنى  قريب 

واإليه، وال�شم:  الدللة - بفتح الدال وك�شرها – وا�شم الفاعل: داّل ودليل، 

.
(2(

وه� املر�شد والكا�شف«

يت��شل  ما  للة  قال:»الَدّ فقد  الأو�شح،  ه�  الأ�شفهاين  الراغب  وتعريف 

به اإىل معرفة ال�شيء كدللة الألفاظ على املعنى، ودللة الإ�شارات والرم�ز 

والكتابة والعق�د يف احل�شاب، و�ش�اء كان ذلك بق�شد ممن يجعله دللة اأو مل 

يكن بق�شد، كمن يرى حركة اإن�شان فيعلم اأنه حي، قال تعاىل:  نبی  ی  ی  

. اأ�شل الدللة م�شدر كالكناية 
ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ مب )3)

وعليم  كعامل  املبالغة،  والدليل يف  ذلك،  منه  والتتداّل من ح�شل  والأمتتارة، 

.
(4(

وقادر وقدير، ثم ي�شمى الدال والدليل دللة كت�شمية ال�شيء مب�شدره«

واملتتبع لآيات القراآن وا�شتخدامها فعل »دّل« يجد اأنه ي�شري ملعنى التعريف 

ب�شيء جمه�ل للمخاطب. واإليك بيانه: 

1-  خمتار ال�شحاح �ش 209، بت�شرف.

2-  امل�شباح املنري �ش 199، بت�شرف.

3-  �شباأ )14( .

4-  املفردات �ش 171.
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حئ   جئ    ی    ی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   نب  تعاىل:  قتتال   -1

مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  
. فم�ت �شليمان عليه ال�شالم جمه�ل حني وقع 

يت   جث  مث  ىثمب)1)
وما عرف�ا ذلك اإل من خالل دابة الأر�ش تاأكل من�شاأته اأي ع�شاه التي كان 

.
(2(

يت�كاأ عليها. لذلك قال ابن عا�ش�ر:  »والدللة:  الإ�شعار باأمر خفي«

من  معل�م  اإىل  الت��شل  هي  املعرفة  اأن  وذلتتك  التعريف،  غري  والتتدللتتة 

ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    نب  قتتال:  ولهذا  الظاهرة،  العالمات  ختتالل 

فهي  الدللة  اأما   .
ڀمب)4) پ   پ    پ   نب  وقال:   .

ٻمب)3)
الت��شل اإىل معرفة �شيء عالماته غري ظاهرة.

 .
2- قال تعاىل: نب ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہمب)5)

قال ابن عا�ش�ر:  »وجيء بفعل »اأدلكم على« لإفادة ما يذكر بعده من الأ�شياء 

.
(6(

التي ل يهتدى اإليها ب�شه�لة«

 وعليه، فالدللة ا�شم فعله دّل، وه� ما يفيد ال��ش�ل اإىل اأمر خفي غري 

ظاهر حتتاج اإىل علم اأو جهد،  والدليل ه� ما يتم الت��شل به لأمر خفي غري 

ظاهر ل ميكن الت��شل اإليه ب�شه�لة ، بخالف التعريف فاإن عالماته ظاهرة، 

ولهذا قال يف اأمر اجلنة نب ے  ۓ  ۓ  ڭ  مب.

1-  �شباأ )14( .

2-  التحرير والتن�ير )32/22( .

3-  حممد )30( .

4-  حممد )30( .

5-  ال�شف )10( .

6-  التحرير والتن�ير )173/28( .
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ثانيًّا: الآية

معنى  تفيد  وقد  العالمة،  ه�  الآيتتة  معنى  اأن  اإىل  اللغ�ية  املعاجم  ت�شري 

. وعرفها الراغب الأ�شفهاين باأنها العالمة الظاهرة، فقال:  »والآية 
(1(

العربة

هي العالمة الظاهرة، وحقيقته:  لكل �شيء ظاهر ه� مالزم ل�شيء ل يظهر 

يدركه  مل  الذي  الآختتر  اأدرك  اأنه  علم  منهما  الظاهر  اأدرك  فمتى  ظه�ره، 

واملعق�لت...  املح�ش��شات  يف  ظاهر  وذلك  �ش�اء،  حكمها  كان  اإذ  بذاته، 

، وال�شحيح اأنها م�شتقة  ، فاإنها هي تبني اأيًّا من اأًيّ وا�شتقاق الآية اإما من اأًيّ

.
(2(

من التاأّيي الذي ه� التثبت والإقامة على ال�شيء«

نب ۉ  ې   ې  ې   تعاىل:  ق�له  ومنه  الظاهرة،  العالمة  فالآية هي 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  
ي�شجل  فالقراآن    .

یمب)3) ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ    ېئ  
تالعبهم بالألفاظ وجح�دهم يف ذلك، حيث طلب�ا اأن يكلمهم اهلل اأو اأنهم 

يريدون اآية اأي عالمة ظاهرة لي�ؤمن�ا، ويف م�شم�ن كالمهم باأن ما جاء به 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لي�ش فيه عالمة ظاهرة على بعثه، اأي اأن اأدلته 

غري وا�شحة، وحالتهم مثل حالة امل�شتهر بالآخر يق�ل له:  اأنت لي�ش لديك 

اأي دليل مقنع واأريد منك اأن تعطيني دلياًل واحًدا يبلغ حد القطع، ولذلك 

ن�ؤمن  ليق�ل�ا:  معرف  غري  منّكًرا  »اآيتتة«  لفظ  وجاء  اآية.  بطلب  اكتف�ا 

باأّي اآية كانت.

باأنهم  القراآن  عليهم  رد  لذلك  ذلك،  طلبهم  يف  �شادقني  غري  لكنهم 

مل تاأتهم اآية واحدة فقط بل جاءتهم اآيات بينات وا�شحات، فرد عليهم 

ي�قن�ن«. لق�م  الآيات  بينا  »قد 

1-  خمتار ال�شحاح �ش 37، امل�شباح املنري �ش 32.

2-  املفردات �ش 33.

3-  البقرة )118( .
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ه�  اإمنتتا  اأي عذر يف كالمهم  لهم  ي�جد  فال  الآيتتات  بيان جميع  فقد مت 

اهلل  �شلى  باأنه  اآخر  مكان  �شبحانه يف  بنّي  كما  بالألفاظ.  وتالعب  مغالطة 

عليه و�شلم ل� اأتاهم بكل الآيات مل ي�ؤمن�ا، فقال:  نب ې  ې  ې  ى  

.
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ...مب)1)

 وقد ف�شر بع�ش العلماء كلمة الآية باحلجة فقال البي�شاوي:  »»اأو تاأتينا 

اآية« حجة على �شدقك... ثم قال: وفيه اإ�شارة اإىل اأنهم ما قال�ا ذلك خلفاء 

وقال   
(2(

وعتتنتتاًدا« ا  عت�ًّ قال�ه  واإمنتتا  اليقني،  مزيد  لطلب  اأو  الآيتتات  يف 

قاتلهم  منهم  وه� جح�د  �شدقك  على  حجة  اأي  اآية«  تاأتينا  »اأو  الأل��شي: 

اآتاهم من الآيات البينات واحلجج الباهرات التي تخر لها  ملا  تعاىل،  اهلل 

.
(3(

�شّم اجلبال«

اإل اأن معنى الآية غري احلجة، فاحلجة اأق�ى يف الدللة، فلذلك مت التعبري 

نب ڍ  ڌ   تعاىل:   ال�ا�شحة، كق�له  الظاهرة  الأدلة  اآية على  بكلمة 

ڎ  ڎ    ال�شع�د:»نب  اأب�  قال   .
(4( مب  ڈ  ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  

الطغيان  من  ونكاًل  عربة  تك�ن  اأو  عالمة،  وراءك  ملن  مب  ڈ  ڈ  
ال�شاأن  الق�ش�ى من عظم  الغاية  بلغ  واإن  الإن�شان  اأن  على  تدلهم  حجة  اأو 

، وف�شرها الأل��شي مبعنى 
(5(

وعلّ� الكربياء وق�ة ال�شلطان فه� ممل�ك مقه�ر«

.
(6(

العربة والنكال اأو احلجة

ولعل الق�ل باأن املراد بق�له »اآية« العربة اأو احلجة ق�ل غري دقيق، والأ�شح 

اأن يراد به ما ه� على ظاهره، وه� العالمة الظاهرة ال�ا�شحة على كيفية 

1-  البقرة )145( .

2-  اأن�ار التنزيل )133/1( .

3-  روح املعاين )370/1( .

4-  ي�ن�ش )92( .

5-  اإر�شاد العقل ال�شليم )174/4( .

6-  روح املعاين )184/11( .
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جثته  وبقيت  غرق  فل�  الأل�هية،  يدعي  كان  لأنه  مات  قد  اأنه  وعلى  م�ته، 

لحتمل اأن يق�ل قائل باأنه مل ميت، وغري ذلك من الحتمالت... لكنه يريد 

ا. اأن يك�ن دلياًل ظاهًرا، وه� غري احلجة اأي�شً

من  وغريها   .
وئمب)1) وئ   ەئ   ەئ   ائ   نب  تعاىل:  ق�له  ومنه 

الآيات. 

ثالًثا: البينة 

بالبينة،  م��ش�فة  ترد  واأحياًنا  و�شف  اأي  عن  جمتتردة  اآيتتة  كلمة  ترد  قد 

واأحياًنا ترد كلمة بّينة اأو بينات دون كلمة اآية.

فالبيان معناه الت��شيح، ففي خمتار ال�شحاح: البيان ما يتبني به ال�شيء 

الإي�شاح.  التبيني:  و  ات�شح...  بياًنا  يبني  ال�شيء  وبان  الدللة وغريها،  من 

وقد ورد مثل هذا املعنى يف امل�شباح املنري فقال: »بان الأمر يبني فه� بائن... 

.
(2(

كلها مبعنى ال��ش�ح والنك�شاف«

وقال الراغب الأ�شفهاين: »يقال:  بان وا�شتبان وتبنّي وقد بينته، ويقال:  

والبينة:   نات ومبيَّنات،  واآيات مبيِّ نة  واآية مبيِّ بينها،  اعتباًرا مبن  اآية مبيَّنة 

اأو حم�ش��شة... والبيان: الك�شف عن ال�شيء  الدللة ال�ا�شحة عقلية كانت 

وه� اأعم من النطق خمت�ش بالإن�شان وي�شمى ما ُبنّي به بياًنا، قال بع�شهم:  

البيان يك�ن على �شربني: اأحدهما بالتنجيز وه� الأ�شياء التي تدّل على حال 

من الأح�ال من اآثار �شنعه، والثاين بالختبار وذلك اإما اأن يك�ن نطًقا اأو كتابة 

اأو اإ�شارة، فما ه� بيان باحلال ق�له: نب ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ     ٿ   ٿ   

ۇئ       وئ   وئ    ەئ   ەئ   نب  احلتتال  يف  بني  عتتدًوا  ك�نه  اأي   .
ٿمب)3)

1-  الأعراف )73( .

2-  خمتار ال�شحاح �ش 72، امل�شباح املنري �ش 70.

3-  الزخرف )62( . 
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نبڀ   بالختبار  بنّي  وما ه�   .
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئمب)1)

ٹ   ٹ      ٿ    ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ    ڀ   
.

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤمب)2)
 و�شّمي الكالم بياًنا لك�شفه عن املعنى املق�ش�د اإظهاره نح� نب ۀ  ۀ 

نح�   ،
(4(

بياًنا الكالم  من  واملبهم  املجمل  به  ي�شرح  ما  و�شمّي   .
ہمب)3)

 .
ق�له: نب ىب  يب    جت  حت   مب)5)

واإليك بع�ش الأمثلة: 

1- ق�له تعاىل: نب ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ            ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  
  اأي جاءكم حجة بينة وه� القراآن 

ې      ې  ى  ى  ائ... مب)6)
فاإنه حجة بينة على اأنه من عند اهلل، قال ابن عا�ش�ر:  »والبينة ما به البيان 

العرب،  بلغاء  لإعجازه  اهلل  عند  من  اأنه  على  بينة  فالقراآن  احلق،  وظه�ر 

، وقال الأل��شي: 
(7(

وه� هدًى مبا ا�شتمل عليه من الإر�شاد اإىل طرق اخلري«

وك�نها  لظه�رها  تعرف�نها  وا�شحة  ال�شاأن  جليلة  حجة  بينة  جاءكم  »فقد 

َ عنه بالبينة-  بل�شانكم... »وهدًى ورحمة« واملراد بجميع ذلك القراآن، َوَعربَّ

اإيذاًنا بكمال متكنهم من درا�شته. وبالهدى والرحمة- ثانيًّا- تنبيًها  اأوًل- 

ورحمتهم  النا�ش  هداية  من  الت�راة  عليه  ا�شتمل  ما  على  م�شتمل  اأنه  على 

1-  اإبراهيم )10( . 

2-   النحل ) 43 – 44(. 

3-  اآل عمران ) 138(. 

4-  املفردات �ش 69.

5-  القيامة )15(.

6-  الأنعام )157-155(.

7-  التحرير والتن�ير )135/7(.



79

بل ه� عني الهداية والرحمة. ويف التف�شري الكبري:  فاإن قيل البينة والهدى 

واحد، فما الفائدة يف التكرير؟ قلنا:  القراآن بينة فيما يعلم �شمًعا، وه� هدى 

فيما يعلم �شمًعا وعقاًل، فلما اختلفت الفائدة �شح هذا العطف، ول يخفى 

 فاعتبار الرازي اأن البينة والهدى واحد غري دقيق ولهذا علق عليه 
(1(

ما فيه«

الرازي  الأل��شي دقيق يف عدم �شحة ق�ل  بق�له:  ول يخفى ما فيه، وق�ل 

اأنهما �شيء واحد.

الكالم  بياًنا، وه�  ال�ا�شح، قد يك�ن كالًما في�شمى  الأمر  تعني   فالبينة 

ه�  اإمنا  �شاحبها  اأن  على  دالة  البينة  واملعجزة  معناه،  على  الدال  ال�ا�شح 

ر�ش�ل من عند اهلل تبارك وتعاىل، والآيات البينات تدل على اأنها من عند اهلل 

 . 
(2(

ل من عند الب�شر، وهكذا. وه� غري الهدى، فالهداية هي:  دللة بلطف

اإليه، مثله  اأن الإن�شان قد يعلم اخلري لكنه قد ل ي�شتطيع الت��شل  وذلك 

ا من بعيد وا�شًحا فرييد �شبياًل للت��شل اإليه، فاهلل  مثل الذي يرى �شاخ�شً

اأنه من عند اهلل، ور�شم  الدللة على  بينات وا�شحة  اآيات  اأنزل  �شبحانه 

الآيات  فهم  يف  �ش�اء  الرحمة  فيها  الآيات  وهذه  اإليها،  امل��شل  الطريق 

اأو يف الطريق امل��شل اإليه.  فلكل كلمة دللة، ولي�ش كما قال الرازي اأنهما 

مبعنى واحد.

2- ق�له تعاىل: نب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  بالبينة:  فاملراد   .
مب)3) ڇ ڇ   چ  

اأو القراآن فاإنه مبني للحق، اأو معجزة الر�ش�ل باأخالقه والقراآن باإفحامه 

والعالمة  ال�ا�شحة  احلجة  »البينة:  عا�ش�ر:  ابن  قال   
(4 (

به من حتّدى 

1-  روح املعاين )61/8(.

2-  املفردات �ش 538.

3-  البينة )1(.

4-  ان�ار التنزيل )556/3(.
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م�ؤول  لأنه  التاأنيث  على  ال��شف جرى  من  منق�ل  ا�شم  وه�  ال�شدق،  على 

.
(1(

بال�شهادة اأو الآية«

رابًعا: احلجة

يفيد اأ�شل معنى كلمة احلج اإىل الق�شد والزيارة، وه� يف ال�شرع عبارة عن 

ق�شد بيت اهلل احلرام لإقامة الن�شك. قال �شاحب خمتار ال�شحاح: »احلج 

الربهان،  واحلجة  للن�شك...  مكة  ق�شد  العرف:  ويف  الق�شد،  الأ�شل  يف 

 ويف امل�شباح املنري: 
(2(

وحاّجه فحّجه اأي غلبه باحلجة، والتحاّج:  التخا�شم«

للحج  الكعبة  ق�شد  على  ال�شرع  يف  ا�شتعماله  ق�شر  ثم  ق�شد،  حًجا:  »حّج 

اأو العمرة... واحلجة: الدليل والربهان، وحاّجه حماّجة فحّجه حمّجة اإذا 

. ويف القام��ش املحيط، عرف احلّج باأنه الق�شد والكّف 
(3(

غلبه يف احلّجة«

.
(4(

والقدوم، واحلجة: الربهان، والتحاّج: التخا�شم.

الربهان  هي  اللغ�يني  تعريف  يف  واحلجة  الق�شد،  ه�  احلتتج  فتعريف 

والدليل، اإل اأن القراآن ا�شتخدم كلمة احلجة بغري معنى الربهان والدليل. 

كما عرف�ا التحاّج باأنه التخا�شم، وه� يف القراآن بغري معناه الدقيق.

اأما الراغب الأ�شفهاين، فكان اأكرث دقة يف تعريف احلجة، فقال: »اأ�شل 

تعاىل  اهلل  بيت  بق�شد  ال�شرع  تعاريف  يف  وخ�ش  للزيارة،  الق�شد  احلتتّج 

اإقامة للن�شك، واحلجة:  الدللة املبينة للحجة، اأي املق�شد امل�شتقيم والذي 

يقت�شي �شحة اأحد النقي�شني. واملحاجة اأن يطلب كل واحد اأن يرد الآخر عن 

 .
(5(

حجته وحمجته«

1-  التحرير والتن�ير )418/30( .

2-  خمتار ال�شحاح �ش 122، باخت�شار.

3-  امل�شباح املنري �ش 121، باخت�شار.

4-  القام��ش املحيط �ش 234.

5-  املفردات �ش 108-107.
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واإليك اأمثلة لذلك: 

قال   .
کمب)1) ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   نب  تعاىل:  ق�له   -

ابن عا�ش�ر:  »هي الأمر الذي يدل على �شدق اأحد يف دع�اه وعلى م�شادفة 

امل�شتدل وجه احلق، والبالغة هي ال�ا�شلة، اأي اإىل ما ق�شدت لأجله وه� َغْلُب 

.
(2(

اخل�شم واإبطال حجته«

وئۇئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ېى   ې   نب  تعاىل:  ق�له   -

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  
ىت   ختمت   حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب     يئجب    ىئ   مئ   حئ   
اأقمنا  اأننا  مبعنى  يخالفه،  من  وبني  بينه  احلجة  نفى  حيث   ،

يتمب)3)
دع�اكم  �شدق  على  دليل  اأي  لديكم  يبق  ومل  وجه  كل  من  عليكم  احلجة 

اأو عدم قب�لكم للحق، قال الأل��شي: »ل حجة بيننا وبينكم« اأي ل احتاج 

للمخالفة  ول  حاجة  لالحتجاج  يبق  فلم  ظهر  قد  احلق  لأن  خ�ش�مة،  ول 

.
(4(

حممل �ش�ى املكابرة«

فاحلجة هي: الأدلة والقرائن التي تثبت �شحة الدع�ى، والأ�شل اأن تك�ن 

بح�شب  حجة  امل�ه�م  الدليل  ي�شمى  قد  ولكن  حجة،  ت�شمى  حتى  �ش�اًبا 

تعاىل:  ق�له  ومثله  يدعيه،  مبن  التهكم  باب  من  ذلك  ولعل  �شاحبه،  ظن 

ک   ک    ک    ک   ڑ  ڑ   ژ     ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    نبڍ  
وهذه  باآبائنا،  ائت�ا  بق�لهم:  البينات  الآيات  يقاوم�ن  .فه�ؤلء 

گمب)5)
حجتهم اأي هذا اأق�ى دليل عندهم يف بطالن البعث ي�م القيامة. وانظر اإىل 

1-  الأنعام )149( .

2-  التحرير والتن�ير )113/7( .

3-  ال�ش�رى )15( .

4-  روح املعاين )25/25( .

5-  اجلاثية )25( .
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العجب يف كالمهم فقال�ا: نب ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  

، وحجتهم يف ذلك هي عدم ع�دة اآبائهم للحياة الدنيا، علًما اأن 
ڃ..مب)1)

تعاليم الر�شل اأن الإحياء يك�ن يف الآخرة ولي�ش يف الدنيا، ثم اإنهم اأت�ا مبا 

يدع�ن اأنه حجة واحلجة ينبغي اأن تك�ن �شادقة ومقنعة، فاأت�ا بهذا الكالم 

املنق��ش من كل وجه.

خام�ضاً: املحاجة

اأما املحاجة فهي رفع حجة الآخر، وه� ما يقت�شي اإثبات الدع�ى واإنكار 

بالباطل،  اجلدل  باب  يف  الكرمي  القراآن  ا�شتخدمها  وقد  اخل�شم،  دع�ى 

لذلك نقراأ ق�ل اهلل تعاىل: نب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  
، وق�له 

ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئمب)2)
تعاىل: نب ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

، وق�له: نب گ  
ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ...مب)3)

.
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱمب)4)

قال ابن عا�ش�ر يف بيان معنى ق�له تعاىل: نب ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

املفاعلة،  زنة  على  جاء  فعل  وه�  خا�شم،  »حاّج«  »ومعنى   :
ڄمب)5) ڄ  

ول يعرف حلاّج يف ال�شتعمال فعل جمرد دال على وق�ع اخل�شام، ول تعرف 

املادة التي ا�شتق منها. ومن العجيب اأن احلجة يف كالم العرب:  الربهان 

1-    اجلاثية )24( .

2-  اآل عمران )61-60( .

3-  الأنعام )80( .

4-  اآل عمران )20( .

5-  اآل عمران )158( .
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امل�شّدق للدع�ى، مع اأّن »حاّج« ل ي�شتعمل غالًبا اإل يف معنى املخا�شمة، واأن 

.
(1(

الأغلب اأنه يفيد اخل�شام بباطل«

اإل اأن القراآن الكرمي ا�شتخدم املحاجة بغري معنى اخل�شام، ولعل ما يفيد 

ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   نب  تعاىل:  ق�له  بينهما  الفرق 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ەئ   ائ   ائ   ى    ى    ې   ې           ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ        
وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   نب  .  وق�له تعاىل: 

ەئمب)2)
قال:  ثم  خب..مب  حب   يئجب   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ  
�َن« حيث فيها  »َيَتَحاجُّ الأوىل  الآية   ففي 

نبٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹمب)3)
اأما  النار،  ال�شعفاء  اإدختتال  �شبب  هم  امل�شتكربين  باأن  احلجة  بيان  معنى 

التخا�شم فه� يف معنى التاأنيب والتعنيف للطرف الآخر. 

�ضاد�ًضا: ال�ضلطان

 قد ت�شتخدم كلمة ال�شلطان مبعنى احلجة، واأ�شله من ال�شلطان وه� التمكن 

احلجة  وال�شلطان:  القهر،  ال�شالطة:  ال�شحاح:  خمتار  ففي  القهر،  من 

.
(5(

. عرفه يف امل�شباح املنري ويف القام��ش املحيط باحلجة
(4(

والربهان

�شّلْطته  يقال  القهر،  من  التمكن  »ال�شالطة:  الأ�شفهاين:  الراغب  وقال 

فت�شلط، ومنه �ُشّمي ال�شلطان، وقد يقال لذي ال�شالطة وه� الأكرث، و�ُشّمي 

احلجة �شلطاًنا وذلك ملا يلحق من الهج�م على القل�ب لكن اأكرث ت�شلطه على 

.
(6(

اأهل العلم واحلكمة من امل�ؤمنني«

1-  التحرير والتن�ير )505/2(، بت�شرف.

2-  غافر )84-47( .

3-  �ص )64-59( .

4-  خمتار ال�شحاح �ش 309، بت�شرف.

5-  امل�شباح املنري �ش 285، القام��ش املحيط �ش 768.

6-  املفرادت �ش 238، بت�شرف.
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متنع  التي  الق�ة  به  يتتراد  اأنتته  هتت�:  ال�شلطان  تعريف  يف  الأوىل  ولعل 

اأريد بال�شلطان ه� ال�ايل فلما ميلكه من ق�ة يخ�شع لها  يخالفها، فاإن  ما 

اجلميع، واإذا اأريد بذلك احلجة، فرياد بها:  احلجة التي ل يك�ن للطرف 

الآخر قدرة على مقابلتها، والتي تقطع جميع احلجج.

مبعنى  ه�  فالدليل  وغريه،  والدليل  احلجة  عن  ال�شلطان  يختلف  وبذلك 

ال��ش�ل  ميكن  ل  خفي  لأمر  بها  الت��شل  مت  التي  والعالمات  القرائن 

ال�شلطان  واأما  الدع�ى،  اأو  الدليل  ت��شيح  فهي  اأما احلجة  بجهد،  اإل  اإليه 

فه�:  الإتيان باحلجة القاطعة التي ل تقابلها حجة.

واملتتبع لآيات القراآن الكرمي يجد هذا التعريف.

- قال تعاىل: نب ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     

الدليل  ه�  فال�شلطان   ،
حئمب)1) جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ  

القاطع، قال البي�شاوي: »و�شلطان مبني« وه� املعجزات القاهرة اأو الع�شا، 

ولقد  اأي  واحتتد،  بهما  يراد  اأن  ويج�ز  اأبهرها،  لأنها  بالذكر  واإفرادها 

نف�شه  وا�شًحا يف  نب�ته  له على  و�شلطاًنا  اآياتنا  اأر�شلناه باجلامع بني ك�نه 

الآية  اأن  »اأبان« جاء لزًما ومتعديًّا، والفرق بينهما:  اإياها، فاإن  اأو م��شًحا 

تعم الأمارة والدليل القاطع، وال�شلطان يخ�ش بالقاطع، واملبني يخ�ش مبا 

، وقال ابن عا�ش�ر: »وال�شلطان الربهان املبني، اأي املظهر �شدق 
(2(

فيه جالء«

.
(3(

اجلائي به وه� احلجة العقلية اأو التاأييد الإلهي«

ۉ   ۅ   ۅ   ٴۇ  ۋ  ۋ   ۈ   نب  �شليمان:  ق�شة  حاكيًّا  تعاىل  وقال   -

ەئ      ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ  

1-  ه�د )97-96( .

2-  اأن�ار التنزيل )148/2( .

3-  التحرير والتن�ير )324/11( .
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ال�شلطان هنا  . وقد عرف كثري من املف�شرين 
وئ   وئ  ۇئ  ۇئمب)1)

ِبنٍي. اأي بحجة تبني عذره يف غيبته،  . وقال الأل��شي: »ِب�ُشْلَطاٍن مُّ
(2(

باحلجة

وما األطف التعبري بال�شلطان دون احلجة هنا ملا اأّن ما اأتى به من العذر اجنر 

.
(3(

اإىل الإتيان ببلقي�ش وهي �شلطان«

فتف�شريه ال�شلطان مبجرد احلجة غري دقيق، ثم تعليل الأل��شي بالتعبري 

بعيد،  ويل  تاأ �شلطان  وهي  ببلقي�ش  تيان  لالإ اجنر  نه  لأ ال�شلطان  بلفظ 

ول� مت تف�شريه باحلجة القاطعة التي تقطع كل حجة مقابلة اأو احتمال اآخر 

لكان ه� الأوىل، وبذلك يختلف عن احلجة، فاإن احلجة ه� الإتيان بالأدلة 

يظهر  وبذلك  القاطعة،  الق�ية  احلجة  فه�  ال�شلطان  اأما  املدعي،  يق�له  ملا 

احلكمة من الإتيان بلفظ ال�شلطان، فاإن الهدهد قد يحتج باأدلة على غيابه، 

اأنها  ياأتي بحجة قاطعة دامغة، واأكدها بلفظ مبني لبيان  اأن  لكن املق�ش�د 

ا. قاطعة يف الدللة ووا�شحة اأي�شً

ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ     ڱ    ڳ   ڳ   نب  تتتعتتاىل:  وقتتال   -

، فقد ف�شر ابن عطية 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ مب )4)

.  وقال الأل��شي: »بغري �شلطان اأتاهم« اأي بغري 
(5(

ال�شلطان باحلجة والربهان

ا�شتحالة  مع  بذلك  املجادلة  وتقييد  تعاىل،  اأتتهم من جهته  ذلك  حجة يف 

اإتيان احلجة لالإيذان باأن املتكلم يف اأمر الدين ل بد من ا�شتناده اإىل حجة 

.  وقال ابن عا�ش�ر:  
(6(

وا�شحة وبرهان مبني، وهذا عام يف كل جمادل مبطل«

»اأي غري حجة، اأي اأنهم يجادل�ن جمادلة عناد وغ�شب. وفائدة هذا القيد 

1-  النمل )21-20( 

2-  املحرر ال�جيز �ش 1417، اأن�ار التنزيل )564/2( ، التحرير والتن�ير )244/19( .

3-  روح املعاين )184/19( .

4-  غافر )56( .

5-  املحرر ال�جيز �ش 1641.

6-  روح املعاين )78/24( .
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�شلطان...  بغري  اإل  تك�ن  ل  اهلل  اآيات  فاملجادلة يف  واإل  ت�شنيع جمادلتهم، 

وكذلك و�شف �شلطان بجملة اأتاهم لزيادة تفظيع جمادلتهم باأنها عرية عن 

.
(1(

حجة لديهم، فهم يجادل�ن مبا لي�ش لهم به علم«

ف��شفهم  القبح،  يف  غاية  باأو�شاف  و�شفهم  باأنه  الق�ل  ه�  الأوىل  ولعل 

اهلل  اآيتتات  يف  يجادل�ن  هم  ثم  بحق،  كان  ما  اإل  حمم�د  غري  وه�  باجلدل 

وهي العالمات الظاهرة ال�ا�شحة الدالة على �شفاته ووعده ووعيده، وهذا 

اجلدل بغري �شلطان اأي بغري حجة قاطعة، فلماذا قال بغري �شلطان ومل يقل 

�شيًئا  لهم  اأن  واأتباعهم  لأنف�شهم  يتظاهر  قد  لأنه  دليل؟  اأو  حجة  بغري 

من احلجة والدليل فقال بغري �شلطان اأي بغري دليل مقنع لأنف�شهم واأتباعهم 

ف�شاًل عن اأن يك�ن حلجتهم اأي قيمة حقيقية، ثم بني علة جدلهم وه� الكرْب 

الذي يف �شدورهم. 

�ضابًعا: الربهان

عرف اللغ�ي�ن الربهان باأنه احلجة، ففي خمتار ال�شحاح اأن الربهان ه� 

.
(2(

احلجة، وبرهن عليه اأي اأقام احلجة، وكذا ورد يف امل�شباح املنري للفي�مي

واآكدها  دلة  الأ اأو�شح  ه�  الربهان  اأن  الأ�شفهاين  الراغب  واعترب 

ما ل يقت�شي اإل ال�شدق، فقال: »الربهان بيان احلجة، وه� »ُفعالن«  وه� 

مثل الرجحان والثنيان... والربهة مدة من الزمان، فالربهان اأوكد الأدلة، 

اأ�شرب:  اأن الأدلة خم�شة  اأبًدا ل حمالة، وذلك  وه� الذي يقت�شي ال�شدق 

دللة تقت�شي ال�شدق اأبًدا، ودللة تقت�شي الكذب اأبًدا، ودللة اإىل ال�شدق 

.
(3(

اأقرب، ودللة اإىل الكذب اأقرب، ودللة هي اإليهما �ش�اء«

1-  التحرير والتن�ير )220/24( .

2-  خمتار ال�شحاح �ش 50، امل�شباح املنري �ش 46.

3-  املفردات �ش 45.
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التام،  اليقني  تعطي  التي  ال�ا�شحة  باأنه احلجة  تعريفه  فالربهان ميكن 

وه� ما ت�شري اإليه اآيات القراآن الكرمي. واإليك بع�ش الأمثلة: 

ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   نب  تعاىل:  ق�له   -

.
ائمب)1)

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأو  الدين  اأو  املعجزات  بالربهان  املتتراد  قيل: 

 
(3(

. وقيل: املراد به احلجة اأو القراآن اأو حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.
(2(

و�شلم

ا كان املراد فاإن الربهان ه� احلجة ال�ا�شحة التي ل لب�ش فيها ول غم��ش،  واأيًّ

قال ابن عطية:  »اإ�شارة اإىل حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، والربهان: احلجة 

النرية ال�ا�شحة التي تعطي اليقني التام، واملعنى:  قد جاءكم مقرًنا مبحمد 

.
(4(

�شلى اهلل عليه و�شلم برهان من اهلل تعاىل على �شحة ما يدع�كم اإليه«

ں    ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں   ڱ   نب ڳ  ڱ  ڱ   تعاىل:  ق�له   -

ھ   ھ  ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ   ڻ  
.

ِے...مب)5)

اجلتت�زي:  ابن  وقتتال   ،
(6(

ومعجزتان« حجتان  »برهانان«  عطية:  ابن  قال 

»برهانان« اأي اثنان، قال املف�شرون: »َفَذاِنَك« »يعني الع�شا واليد حجتان 

احلجة  »والتتربهتتان  عا�ش�ر:  ابتتن  وقتتال   ،
(7(

�تتشتتدقتته« على  مل��شى  اهلل  من 

.
(8(

القاطعة، اأي حجتان على اأن اأر�شل بهما اإليهم«

1-  الن�شاء )174( .

2-  اأن�ار التنزيل )413/1( .

3-  زاد امل�شري يف علم التف�شري �ش 349. 

4-  املحرر ال�جيز، �ش503.

5-  الق�ش�ش )32( .

6-  املحرر ال�جيز �ش 1441.

7-  زاد امل�شري �ش 1064.

8-  التحرير والتن�ير )51/20( .
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واأهمها  اأو�شحها  لكن  مبعجزات...  ال�شالم  عليه  م��شى  اهلل  اأيتتد  فقد 

الع�شا واليد، ولذلك قال عنهما »برهانان«.

نبڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ       - ق�له تعاىل يف �شاأن ي��شف عليه ال�شالم: 

. وقد تكلم العلماء كثرًيا يف الهم بها هل وقع 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمب )1)

منه اأم ل، لي�ش هنا جمال بحثه، لكن ي��شف عليه ال�شالم راأى حجة وا�شحة 

يحتمل  ل  جليًّا  وا�شًحا  دلياًل  راأى  اأي  الهّم،  اأو  الفعل  عن  ت�شرفه  قاطعة 

التف�شري والتاأويل بغري ما راآه، وه� ما ي�شرفه عن ال�ق�ع يف املع�شية.

1-  ي��شف )24( 
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املبحث اخلام�ش

الفروق اللغوية بني األفاظ اخلالف الناجت عن احلوار

اأوًل: الختالف 

ت�شري هذه الكلمة اإىل اأن ياأخذ كل واحد طريقَا غري الآخر يف ق�له اأو حاله، 

والختالف يف الق�ل ه� يف معنى اجلدل ونح�ه. واأ�شل هذه الكلمة ت�شري اإىل 

اخللف وه� �شد كلمة اأمام فا�شتخدم ملن ياأتي بعده ويخلفه في�شمى خليفة 

املنري:  »خالفته خمالفة وخالًفا  امل�شباح  وا�شتخلفه. قال يف  اأخلفه  وفعله 

وتخالف الق�م واختلف�ا اإذا ذهب كل واحد اإىل خالف ما ذهب اإليه الآخر، 

وقال   .
(1(

واخلتتتالف«  – اخلتتاء  –ب�شم  ْلف  اخُلْ وال�شم  التفاق،  �شد  وه� 

الراغب الأ�شفهاين: »خلف �شد قّدام.... والختالف واملخالفة:  اأن ياأخذ 

كل واحد طريًقا غري طريق الآخر يف حاله اأو ق�له، واخلالف اأعم من ال�شد، 

لأن  كل �شّدين خمتلفان ولي�ش كل خمتلفني �شّدين، وملا كان الختالف بني 

.
(2(

النا�ش يف الق�ل قد يقت�شي التنازع ا�شتعري ذلك للمنازعة واملجادلة«

والختالف قد ي�شتمر يف الدنيا ل يق�شى به حتى ي�م القيامة، قال تعاىل: 

، لذلك كانت مهمة 
نبٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦمب)3)

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بيان ما وقع فيه الختالف، قال تعاىل: نبجئ  

، وقال: نبڎ  ڈ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب ىبمب)4)

.
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کمب)5)

ۇئ   وئ   نب وتعاىل،  تبارك  اهلل  كتاب  اإىل  الختالف  مرجع  لذلك 

1-  امل�شباح املنري �ش 179.

2-  املفردات �ش 156.

3-  البقرة )113( .

4-  النحل )64( .

5-  البقرة )213( .
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الدنيا  يف  فيه  يف�شل  �شبحانه  ه�  اأي   ،
مب)1) ېئ ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ  

نبيه  و�شنة  لكتابه  بالرج�ع  تعاىل  اهلل  اإىل  فيه  ارجع�ا  اأو  الآختترة،  اأو 

و�شلم. عليه  اهلل  �شلى 

 ثانيًّا: التفرق 

التفريق ه� الف�شل التام بني الأجزاء اأو الأفراد واجلماعات، ومنه ْمفرق 

الراأ�ش وه� امل��شع الذي يفرق فيه اّل�شْعر، والْفرق:  مكيال معروف قدر �شتة 

ع�شر رطاًل، �شمي به لأنه يف�شل احلّب ف�شاًل كاماًل عن ال�شربة اأو الكْ�مة، 

ونح�ه  القراآن  به  فرياد  التفريق  يف  املبالغة  يفيد  لفظ  وه�  الفرقان  واأمتتا 

كالت�راة، �شمي به لأنه يتم به التفريق التام بني احلق والباطل، والِفرقة هي 

اجلماعة املنف�شلة عن النا�ش. قال يف امل�شباح املنري:  »فْرقت بني ال�شيء 

، وقال الراغب: »الفرق يقارب الفلق، لكن الفلق 
(2(

فرقَا:  ف�شلت اأبعا�شه«

يقال اعتباًرا بالن�شقاق والفرق يقال اعتباًرا بالنف�شال... واِلفرق:  القطعة 

والفريق:  اجلماعة  النا�ش،  من  املتفردة  للجماعة  الفرقة  ومنه  املنف�شلة، 

كان ذلك  �ش�اء  بينهما،  ال�شيئني ف�شلت  وفرقت بني  اآخرين،  املتفرقة عن 

فالتفريق  وعليه،   .
(3(

الب�شرية« تدركه  بف�شل  اأو  الب�شر  يدركه  بف�شل 

ه� الف�شل التام، لذلك طلب م��شى عليه ال�شالم اأن يف�شل بينه واأخيه وبني 

ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  الظاملني  ق�مه 

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  
. اأي اجعل كاًل منا يف فرقة منف�شلة 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦمب)4)
.

(5(
عن الأخرى بحيث تباعد بيننا وبينهم وتخل�شنا من �شحبتهم

1-  ال�ش�رى )10( .

2-  امل�شباح املنري �ش 470.

3-  املفردات �ش 378، باخت�شار.

4-  املائدة )25-24( .

5-  مدارك التنزيل )316/1( .
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ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    نب  تتتعتتاىل:  وقتت�لتته 

قال  والن�شارى،  اليه�د  بهم  يراد   ،
ڭمب)1) ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   

.
(2(

الن�شفي: »تفرق�ا بالعداوة واختلف�ا يف الديانة، وهم اليه�د والن�شارى«

الت�حيد  يف  واختلف�ا  والن�شارى....  اليه�د  وهم  ُق�ْا«  »َتَفرَّ الأل��شي:  وقال 

وقيل:   للتاأكيد،  وكتترره  تفرق�ا  معنى  وهتتذا  قيل:  املعاد،  واأحتت�ال  والتنزيه 

. وقال ابن عا�ش�ر: »واأريد بالذين 
(3(

التفرق بالعداوة والختالف بالديانة«

تفرق�ا واختلف�ا يف اأ�ش�ل الدين من اليه�د والن�شارى من بعد ما جاءهم 

من الدلئل املانعة من الختالف والفراق. وقدم الفراق على الختالف 

لالإيذان باأن الختالف علة التفريق، وفيه اإ�شارة اإىل اأن الختالف املذم�م 

هتت� التتذي يتتت�ؤدي اإىل الفتتتتراق، وهتت� الختتتتتالف يف اأ�تتشتت�ل التتديتتانتتة التتذي 

ا اأو تف�شيقه ، دون الختالف يف الفروع  يف�شي اإىل تكفري بع�ش الأمة بع�شً

املعرب عنه  والأع�شار، وه�  الأقطار  الأمة يف  املبنية على اختالف م�شالح 

افراقا  جند  ل  الإ�شالمية  املذاهب  تاريخ  تق�شينا  اإذا  ونحن  بالجتهاد. 

الختالف يف  دون  والأ�ش�ل  العقائد  اختالف يف  اإل عن  امل�شلمني  بني  ن�شاأ 

 .
(4(

الجتهاد يف فروع ال�شريعة«

. فرياد به 
وق�له تعاىل: نب ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کمب)5)

اأن يفارق كل منهما الآخر فينف�شالن عن بع�شهما البع�ش فال يركها مثاًل 

كاملعلقة ل هي زوجة ول هي مطلقة.

1-  اآل عمران )105( .

2-  مدارك التنزيل )195/1( .

3-  روح املعاين )23/4( .

4-  التحرير والتن�ير )184/3( .

5-  الن�شاء )130( .
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  ثالًثا: اخل�ضام  

ففي  النزاع،  باأنه  واآختترون عرف�ه   ، باأنه اجلدل  البع�ش اخل�شام  عرف 

  ،
(1(

القام��ش املحيط قال: »اخل�ش�مة:  اجلدل... ورجل خ�شم:  جمادل«

اأ�شالن:   وامليم  وال�شاد  اللغة:  »اخلاء  ابن فار�ش يف معجم مقايي�ش  وقال 

يخا�شم،  الذي  اخل�شم  فتتالأول  وعتتاٍء...  جانب  والثاين  املنازعة،  اأحدهما 

م جانب العدل الذي فيه العروة... وميكن اأن يجمع  والأ�شل الثاين:  اخُل�شْ

اأحد  اإىل  مائل  الِعْدل  اأن جانب  وذلك  واحد،  اإىل معنى  ُفريّد  الأ�شلني  بني 

 وقال الراغب الأ�شفهاين:  »اخل�شم 
(2(

ال�شقني، واخل�شم املنازع يف جانب«

ّثني،  ورمبا  واجلمع  لل�احد  وا�شتعمل  خ�شًما،  نازعته  اأي  خ�شمته  م�شدر 

واأ�شل املخا�شمة اأن يتعلق كل واحد بخ�شم الآخر اأي جانبه واأن يجذب كل 

.
(4(

 من جانب«
(3(

واحد خ�شم اجل�الق

وتعريف اخل�شام باأنه اجلدل ق�ل غري دقيق، لأن معنى اجلدل ه� اإظهار 

فالظاهر  اخل�شام  اأما  باحلجة.  اإقناعه  اأو  اخل�شم  مغالبة  بق�شد  الأدلتتة 

اإىل ما بعد احل�ار  اإىل جّر اخل�شم  واملراء  اأمر احل�ار واجلدل  اأنه تعدى 

اللغ�ي  الأ�شل  مع  يتفق  ما  وه�  املغالبة  اأو  للق�شاء  الحتكام  واجلدل وه� 

للكلمة، اإذ اأ�شله اأن يتعلق كل واحد بخ�شم الآخر اأي جانبه ويجره ملا يريد.

وه� غري املنازعة، فلكل كلمة معنى م�شتقل و�شياأتي معناها. 

واخل�شام معناه ه� ال�ق�ف يف وجه اخل�شم، والخت�شام ه� جّر اخل�شم 

اإىل حل اخلالف بني الطرفني. واإليك بع�ش الأمثلة 

1-  القام��ش املحيط �ش 1424.

2-  معجم مقايي�ش اللغة )187/2(  باخت�شار.

3-  اجل�الق ه� ال�عاء ، كما يف خمتار ال�شحاح �شت ) 106 (. 

4- املفردات �ش 149.
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ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    نب  تعاىل:  قال   -1

باجلدل،  البي�شاوي  ف�شرها   ،
مب)1) ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   

قال  وكذا   .
(2(

للم�شلمني واجلدل  العداوة  �شديد  اخل�شام«  األّد  »وه�  فقال: 

، وه� تف�شري غري دقيق. 
(3(

الن�شفي

2- قال تعاىل: نب ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

الخت�شام  اأن  عطية  ابن  فذكر   .
ەئمب)4) ائ   ائ   ى   ى  

. وقال البي�شاوي: »وما كنت 
(5(

اأنهم يراجع�ن الق�ل اجلهري يف اأمرها ه� 

لديهم اإذ يلق�ن اأقالمهم اأيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم اإذ يخت�شم�ن«. 

.
(7(

 وكذا ذكر الن�شفي.
(6(

»تناف�ًشا يف كفالتها«

اإل اأن الآية اأ�شارت اإىل اأمر، وه� اأنهم اختلف�ا يف كفالتها، فبني كل منهم 

حجته فلم ي�شل�ا اإىل اأمر، فتح�ل�ا اإىل القرعة من خالل رمي الأقالم، وهل 

الخت�شام قبل القرعة اأو بعده  فكالهما حمتمل، اإذ يحتمل اأنهم اخت�شم�ا 

قال  القرعة.  بعد  اخت�شم�ا  اأنهم  ويحتمل  للقرعة،  جلتتاأوا  ثم  كفالتها  يف 

.
(8(

الأل��شي: »وكان هذا الخت�شام بعد القراع يف راأي وقبله يف اآخر«

وقد يك�ن الخت�شام يف اأمر اآخر غري كفالتها... واملهم  اأن ا�شتخدام كلمة 

الخت�شام ت�شري اإىل اأن جدًل كان بينهم يف �شاأن كفالتها مل يت��شل�ا فيه اإىل 

حل فلجاأوا للقرعة.

1-  البقرة )204(.

2-  اأن�ار التنزيل )1/18/1(.

3-  مدارك التنزيل )115/1(.

4-  اآل عمران )44(.

5-  املحرر ال�جيز �ش 300.

6-  اأن�ار التنزيل )261/1(.

7-  مدارك التنزيل )176/1(.

8-  روح املعاين )159/3(.
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3- ق�له تعاىل: نب  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى      ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  
.

وئمب)1)

باخل�شام،  و�شفهم  اإىل  باجلدل  و�شفهم  من  الآيتتة  هذه  يف  انتقل  فقد 

قال ابن عا�ش�ر: »بل هم ق�م خ�شم�ن« اإ�شراب انتقايل اإىل و�شفهم بحب 

 
(2(

اخل�شام واإظهارهم من احلجج مال يعتقدونه مت�يًها على عامتهم«

ولعل الآية ت�شري اإىل �شدة عدائهم للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم حيث جادل�ه 

بالباطل، فلما مل يفلح�ا يف ذلك وقف�ا يف وجهه خما�شمني له، فاخل�شام 

ه� ال�ق�ف يف وجه اخل�شم، وغالًبا ما يك�ن بالباطل.

فاإنه  اأما اخل�شام،  باأنه �شالل،  الأحاديث و�شف اجلدل  لذلك جند يف 

الأبغ�ش اإىل اهلل، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: »ما �شل ق�ٌم بعد هدى كان�ا 

.
(4(

، وقال: »اأبغ�ش الرجال اإىل اهلل الألد اخل�شم«
(3(

عليه اإل اأوت�ا اجلدل«

واخل�شام غالًبا ما يك�ن مذم�ما، وقد يك�ن حمم�ًدا، فاإن كان يف م�اجهة 

ور�ش�له  هلل  بالطاعة  ماأم�ر  وامل�ؤمن  مذم�م،  فه�  واإل  حمم�د  فه�  الباطل 

ولأويل الأمر يف غري مع�شية، وفيما ل يعلمه املرء ي�شاأل فيه اأهل العلم. 

رابًعا: النزاع 

امل�شباح  يف  الفي�مي  قال  بق�ة،  ال�شيء  اأختتذ  باأنه  النزاع  تعريف  ميكن 

عزله،  عامله:  ال�شلطان  ونتتزع  قلعته،   
ً
نزعا  م��شعه  من  »نزعته  املنري: 

1-  الزخرف )58/57(.

2-  التحرير والتن�ير )277/25(.

3-  رواه الرمذي )3253(  وقال:  ح�شن �شحيح.

4-  رواه البخاري )7188(.
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ويف   
(1(

اختلف�ا« الق�م:  وتنازع  ونزاًعا:  خا�شمته،  منازعة  كذا  ونازعته يف 

خمتار ال�شحاح قال: »نزع ال�شيء من مكانه قلعه، ونازعه منازعة: جاذبه 

 .
(2(

يف اخل�ش�مة، والتنازع: التخا�شم«

فالقلع  القلع،  عن  يختلف  وه�  الأوىل،  ه�  بق�ة  الأخذ  باأنه  تعريفه  ولعل 

اإزالته من مكانه وقد يك�ن بلطف. 

منه  ي�ؤخذ  ثم  فيه  ورغب  الإن�شان  األفه  لأمر  النزع  كلمة  ت�شتخدم  لذلك 

ب�شيء من ال�شدة لتم�شكه به، وه� ما اأ�شار اإليه الراغب الأ�شفهاين بق�له:  

يف  ذلتتك  وي�شتعمل  كبده،  عن  الق��ش  كنزع  مقره  من  جذبه  ال�شيء  نتتزع 

الأعرا�ش، ومنه نزع العداوة واملحبة من القلب، قال تعاىل: نب ۉ  ې  ې  

، وانتزعت اآية من القراآن يف كذا، ونزع فالن كذا اأي 
ې  ې  ىمب)3)

 ،
مب)5) ڻ  ڻ   نب  وق�له   .

(4( مب  گ  ک   ک   نبک   قال:  �شلب، 

واملنازعة  والتنازع  الأ�شباح....  عن  الأرواح  تنزع  التي  املالئكة  هي  قيل: 

ه�  النزع  فتتاإن  وعليه،   .
(6(

واملجادلة املخا�شمة  عن  بهما  ويعرب  املجاذبة، 

اأخذ ال�شيء بق�ة من مكانه املخ�ش�ش له اأو الذي األفه بحيث ل يخرج منه 

ب�شه�لة، واإليك بع�ش الأمثلة: 

القيد  ه�  فالّغل   .
(7( مب  ى  ې   ې   ې   ې   ۉ   نب  تعاىل:  1-ق�له 

الكامن  البغ�شاء واحلقد  الذي مينع �شاحبه من احلركة، وه� هنا مبعنى 

يف ال�شدور، وقد يقع ذلك للم�ؤمنني يف الدنيا لأم�ر دني�ية، وه� اأمر طبيعي 

1-  امل�شباح املنري �ش 600، باخت�شار.

2-  خمتار ال�شحاح �ش 654، باخت�شار.

3-  الأعراف )43(.

4-  اآل عمران )26(.

5-  النازعات )1(.

6-  املفردات �ش 488.

7-  الأعراف )43(.
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يف الب�شر، لذلك كان من عالمة ذلك الرجل الذي و�شفه النبي �شلى اهلل 

قلبي غّل على  ولي�ش يف  اأبيت  قتتال:   والتتذي  اأهل اجلنة  اأنه من  و�شلم  عليه 

اأحد. لذلك يكرم اهلل امل�ؤمنني باأن ينزع ما بقي يف �شدورهم من غّل ب�شبب 

اأم�ر الدنيا، وه� من باب زيادة النعيم بحيث ل يبقى منغ�ش للعي�ش، قال 

« اأي قلعنا ما يف قل�بهم من حقد  ْن ِغلٍّ ُدوِرِهم مِّ الأل��شي: »َوَنَزْعَنا َما يِف �شُ

.
(1(

خمفي فيها وعداوة كانت مبقت�شى الطبيعة لأم�ر جرت بينهم يف الدنيا«

اإىل �شيء  النزع لالإ�شارة  ا�شتخدام كلمة  القراآن يف  وبذلك تظهر بالغة 

نف��شهم  باقتالعه من  فيكرمهم اهلل  والظروف  الزمن  مر  يزله  خمفي مل 

واإزالته من جذوره. 

اأما النزاع والتنازع فه� يفيد معنى الختالف الذي يجعل كل فرد يت�شرف 

بنف�شه دون الرج�ع اإىل اأويل الأمر اأو اإىل راأي العلماء، وكاأنه ينزع حقه بيده. 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   نبچ   تتتعتتاىل:  ق�له   -2

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک    ڑ  

.
ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں...مب)2)

َ بفعل التنازع عما ح�شل للرماة من ترك اجلبل يف غزوة اأحد،  فهنا َعربَّ

لكل حالة من  ي�شري  ما  وه�  الع�شيان  ثم  التنازع  ثم  الف�شل  الآيتتة  وذكتترت 

�شعف  ه�  ال�شعف  ولي�ش  جنب،  مع  �شعف  ه�  فالف�شل  املختلفة،  احلتتالت 

َ بق�له »حت�ش�نهم« اأي تقتل�نهم  القتال لأن الآية ت�شري اإىل ذلك، حيث َعربَّ

قتاًل ذريًعا، اإل اأنهم ملا فكروا يف اأمر الغنائم ف�شل�ا، ثم ح�شل النزاع وه� 

اأمر ويل  يلتزم�ا بطاعة  لأنهم مل  بق�اعد، وذلك  املن�شبط  الختالف غري 

1-  روح املعاين )120/8(.

2-  اآل عمران )152(.
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الأمر، ثم قال: وع�شيتم ، اأي اأمر الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم. والتنازع 

لي�ش ه� جمرد الختالف اإمنا ه� اأكرب من ذلك، فالختالف اإذا و�شل اإىل 

حالة يت�شرف كل واحد براأيه ي�شبح تنازًعا.

دقيق،  وه� غري  الختالف،  التنازع مبجرد  ف�شر  قد  البع�ش  لذلك جند 

.  اإل اأن املعنى الذي 
(1(

قال الن�شفي:  نب ڎ  ڈ  ڈمب اأي اختلفتم

ذكر ه� الأوىل.

ولذلك، فمعنى ق�له: نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

، لي�ش جمرد الختالف واإن كان الختالف مذم�ًما، لكن التنازع 
پمب)2)

ه� الختالف الذي ل يخ�شع فيه املختلفان اإىل حل.

خام�ًضا: ال�ضجار

ورد يف ق�امي�ش اللغة تعريف ال�شجار باأنه الختالف والنزاع، ففي خمتار 

الق�م  وا�شتجر  بينهم،  الأمتتر  اختلف  اأي  الق�م  بني  �شجر  قتتال:  ال�شحاح 

القام��ش  ورد مبعناه يف  وكذا  املنازعة.  وامل�شاجرة:   تنازع�ا،  وت�شاجروا:  

. اأما امل�شباح املنري، فذكر اأن معناه ال�شطراب، فقال: �شجر الأمر 
(3(

املحيط

الأ�شفهاين  الراغب  اأما   .
(4(

تنازع�ا وا�شتجروا:  ا�شطرب،  �شجًرا:  بينهم 

.
(5(

فعرفه باأنه النزاع، فقال:  »ال�شجار وامل�شاجرة والت�شاجر:  املنازعة«

تعاىل:  ق�له  وه�  واحد  اإل يف م��شع  الكرمي  القراآن  ال�شجار يف  يرد  ومل 

نبۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      

1-  مدارك التنزيل )210/1(.

2-  الأنفال )46(.

3-  خمتار ال�شحاح �ش 330، القام��ش املحيط �ش 530.

4-  امل�شباح املنري 305.

5- املفردات �ش 256.
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العلماء  اأن  جند  لذا   .
وئمب)1) ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى  

َبْيَنُهْم«  ف�شروه مبعنى الختالف مع الختالط، فقال الن�شفي: »ِفيَما �َشَجَر 

ابن  . وقال 
(2(

اأغ�شانه« لتداخل  ال�شجر  بينهم واختلط، ومنه  »فيما اختلف 

. وقال ال�ش�كاين: »فيما �شجر 
(3(

عطية: »معناه: اأختلط والتف من اأم�رهم«

.
(4(

بينهم اأي اختلف بينهم واختلط«

اإذا اختلفت الأدلة اختالًفا كبرًيا واختلط بع�شها ببع�ش  فال�شجار يك�ن 

بحيث ل ميكن متيزها وف�ش النزاع فيها اإل بالتحكيم والت�شليم مع ان�شراح 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ    نب  قتتتال:  ولتتهتتذا  لتتذلتتك،  التت�تتشتتدر 

يجدوا  ل  »ثم  اإليك،  املختلفة  الأم�ر  برفع  حكًما  يجعل�نك  اأي  ېمب 
الق�شاء  هذا  من  �شدورهم  ت�شيق  ل  اأي  ق�شيت«،  مما  حرًجا  اأنف�شهم  يف 

انقياًدا  اأي ينقادوا حلكمك  ت�شليًما«  اأو ل ي�جد �شك يف نف��شهم »وي�شلم�ا 

.
(5(

بالظاهر والباطن

�ضاد�ًضا: ال�ضقاق

وال�شق  ق�شمني،  اإىل  يق�شمه  ال�شيء  يف  الفتحة  ه�  ال�شق  معنى  اأ�شل 

الناحية من اجلبل  اأو  ال�شيئ  وال�شق-بالك�شر- ن�شف  �شق�ق،  مفرد جمعه 

»ال�ّشّق:  الراغب:  . قال 
(6(

اإىل ن�شفني انق�شم  اإذا  ال�شيء  وان�ّشق  ال�شيء،  اأو 

اخلرم ال�اقع يف ال�شيء، يقال:  �شققته بن�شفني... وال�شقة: القطعة املن�شقة 

�شقة  منهم  وطارت  �شقاًقا،  الغ�شب  من  فالن  طار  قيل:   ومنه  كالن�شف، 

1-  الن�شاء )65( .

2-  مدارك التنزيل )263/1( .

3-  املحرر ال�جيز �ش 542.

4-   فتح القدير )573/1( .

5-  مدارك التنزيل 263/1.

6-  خمتار ال�شحاح �ش 343.
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والبدن،  النف�ش  يلحق  الذي  والنك�شار  امل�شقة  وال�شق:  كق�لك قطع غ�شًبا، 

امل�شقة  تلحقك  التي  الناحية  وال�شقة:   لها....  النك�شار  كا�شتعارة  وذلك 

�شق �شاحبك،  �شق غري  وك�نك يف  املخالفة  وال�شقاق  اإليها..  ال��ش�ل  يف 

، نب ک   
اأو من �شق الع�شا بينك وبينه، قال: نبڇ  ڇ  ڇ   ڇمب )1)

.
(3(

. اأي خمالفة«
ک  ک  کمب)2)

واإليك بع�ش الأمثلة:  

ٻ   ٻ   ٱ   نب  ال�شالم:  عليه  �شعيب  قتت�ل  حاكًيا  تعاىل  ق�له   -1

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
. قال البي�شاوي: »ل يجرمنكم« ل يك�شبنكم »�شقاقي« 

ٹ       ٹمب)4)
 وقال الأل��شي: »�شقاقي 

(6(
 ومثله ذكر ابن عطية وابن اجل�زي.

(5(
معاداتي«

اأي معاداتي، واأ�شلها اأن اأحد املتعاديني يك�ن يف عروة و�شق، والآخر يف اآخر.. 

.
(7(

وعن احل�شن: �شراري، وعن بع�ش: فراقي، والكل متقارب«

والأوىل تف�شريها مبعنى اخلالف الذي يجعل املرء يف �شق غري �شق الآخر 

بحيث يقف نظريه، وه� اأقل من العداء، فاإن العداء يقت�شي مقابلته باأ�شد 

مما ي�شدر منه، من العروة وه� املكان املرتفع. 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  تتتعتتاىل:  وقتت�لتته   -2

حتارب�ن  معناه  »ت�شاق�ن  عطية:  ابن  قال   .
ڀمب)8) ڀ   پ   پ   

1-  الن�شاء )35( .

2-  البقرة )137( .

3-  املفردات �ش 264.

4-  ه�د )89( .

5-  اأن�ار التنزيل )146/2( .

6-  املحرر ال�جيز �ش 967، زاد امل�شري �ش 668.

7-  روح املعاين )121/12( .

8-  النحل )27( .
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امل�شلمني  تخالف�ن  اأي  فيهم«  »ت�شاق�ن  اجلتت�زي:  ابن  وقتتال   .
(1(

وحتتتاجتت�ن«

امل�ؤمنني  »تعادون  البي�شاوي:  وقال   ،
(2(

اهلل« يعبدون  وهم  فتعبدونهم 

عليهم  الأنبياء  وتنازع�ن  تخا�شم�ن  »اأي  الأل��شي:  وقتتال   .
(3(

�شاأنهم« يف 

ال�شالم واأتباعهم يف �شاأنهم وتزعم�ن اأنهم �شركاء حًقا حني بين�ا لكم ذلك، 

�شق  من  اأخًذا  م�شاقة  للمخا�شمة  وقيل  باملعاداة...  امل�شاقة  بع�شهم  وف�شر 

.
(4(

الع�شا اأو لك�ن كل من املتخا�شمني يف �شق«

واآخرون  باملخالفة،  واآخرون  واملحاجة،  باملحاربة  امل�شاقة  ف�شر  فالبع�ش 

بالعداوة، واآخرون باملخا�شمة واملنازعة، ولعل الأوىل ه� تف�شريها باخلالف 

امل��شل اإىل الفرق بني املتخالفني، فا�شتخدم عبارة ت�شاق�ن فيهم كمن يق�ل 

لآخر:  ل األتقي معك حتى ت�ؤمن مبا اأوؤمن به من اعتقاد ال�شركاء، وه� معنى 

امل�شاقة، اأو:  اأنت يف �شق واأنا يف �شق حتى ت�ؤمن مبا اأوؤمن به.

وبذلك يظهر املعنى الدقيق للم�شاقة، كق�له تعاىل: نب ڦ   ڦ  ڦ  

 فرياد به النف�شال 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چمب)5)

�شبيل  غري  �شبيل  واتباع  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  جمتمع  عن  التام 

، اأي اإذا خفتم اأن 
امل�ؤمنني، وق�له تعاىل: نب ڇ  ڇ  ڇ   ڇمب)6)

فعندها  اآخر  �شق  يف  اأو  واد  يف  منهما  واحد  كل  يجعل  مبلًغا  اخلالف  يبلغ 

التدخل يف  عدم  اإىل  اإ�شارة  وفيه  اأهلها،  من  وحكًما  اأهله  من  ابعث�ا حكًما 

�ش�ؤون الأ�شرة مبجرد خالف ميكن اأن يحل بني الزوجني.

1-   املحرر ال�جيز �ش 1091.

2-  زاد امل�شري �ش 775.

3-  اأن�ار التنزيل )258/2( .

4-  روح املعاين )127/14( .

5-  الن�شاء )115( .

6-  الن�شاء )35( .
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�ضابًعا: املحاّدة 

كلمة املحاّدة ماأخ�ذة من احلد، وه� احلاجز بني ال�شيئني الذي مينع من 

الذي  ال�شيئني  »احّلد احلاجز بني  الراغب:  قال  بالآخر.  اأحدهما  اختالط 

مينع اختالط اأحدهما بالآخر، يقال: حددت كذا، جعلت له حًدا ميّيز، وّحد 

املميز  مبعناه  املحيط  ال��شف  ال�شيء:  وّحد  غريها،  عن  به  متيز  ما  الدار 

له عن غريه، وحد الزنا واخلمر �شمي به لك�نه مانًعا ملتعاطيه عن معاودة 

ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   نب  تعاىل:  وق�له  م�شلكه...  ي�شلك  اأن  لغريه  ومانًعا  مثله 

با�شتعمال  واإمتتا  باملمانعة،  اعتباًرا  اإمتتا  فذلك  ميانع�ن،  اأي   .
ۈمب)1)
.

(2(
احلديد«

وقد ا�شتخدم القراآن الكرمي يف م�اطن يحاّدون اهلل ور�ش�له ويف م�اطن 

اأخرى ي�شاق�ن اهلل ور�ش�له، فقال �شبحانه: نب ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ            

يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب   نب  وقتتال:   ،
مب)3) ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   

. كما بني �شبحانه عدم وج�د م�ؤمن يحمل امل�دة للذين يحادون 
جثمب)4)

اهلل ور�ش�له نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  

، لأنه قد ت�عد املحادين بالنار اأن يك�ن�ا خالدين نبٺ  
ڀ  ڀمب)5)

.
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ڤمب)6)

معنى  يف  البي�شاوي  قال  اأقتت�ال،  عدة  املحاّدة  ملعنى  املف�شرون  اأورد  وقد 

الإن�شان �شاحبه  يعطي  اأن  »املحاّدة:   ابن عطية:  وقال   ،
(7(

ي�شاقق يحادد:  

1-  املجادلة )5( .

2-  املفردات �ش 109.

3-  املجادلة )5( .

4-  املجادلة )20( .

5-  املجادلة )22( .

6-  الت�بة  )63( .

7-  اأن�ار التنزيل )62/2( .
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حّد ق�له اأو �شالحه و�شائر اأفعاله، وقال ق�م:  هي اأن يك�ن الإن�شان يف حد 

اأحدهما  قتت�لن:  »فيه  اجلتت�زي:  ابن  وقتتال   
(1(

خمالف« حّد  يف  و�شاحبه 

من يخالف اهلل. والثاين:  من يعادي اهلل، كق�لهم: من يجانب اهلل ور�ش�له، 

 وقال الأل��شي: »من يحادد اهلل 
(2(

» اأي يك�ن يف حّد، واهلل ور�ش�له يف حّد 

ور�ش�له« اأي من يخالف اأمر اهلل واأمر ر�ش�له عليه ال�شالة وال�شالم، واأ�شل 

املحاّدة مفاعلة من احلّد مبعنى اجلهة واجلانب، كامل�شاقة من ال�شق واملعاداة 

ا، فاإن كل واحد من مبا�شري كل من الأفعال املذك�رة  من العداوة مبعناه اأي�شً

يف حّد و�شق وعداوة غري ما عليه �شاحبه، ويحتمل اأن تك�ن من احلد مبعنى 

.
(4(

، وقال ابن عا�ش�ر: »املحاّدة:  املعاداة واملخالفة«
(3(

املنع«

وتف�شري العلماء للمحاّدة باأنها امل�شاقة اأو املخالفة اأو املعاداة اإمنا هي معان 

حلكمة  مكانه  يف  كل  الكلمات  هذه  ا�شتخدم  الكرمي  القراآن  لكن  تقريبية، 

معينة واإن كان املعنى متقارًبا. 

فكلمة امل�شاقة تعطي معنى البعد بني طرفني لأن كل واحد منهما يك�ن يف �شق 

غري �شق الآخر، اأما املحاّدة فتعطي معنى القرب بني الطرفني حيث يف�شل 

ا�شتخدمت  امل�شاقة  اأن  يجد  نية  القراآ يات  لالآ واملتاأمل  حّد،  بينهما 

متتع التتكتتافتتريتتن واملتتتحتتتاّدة ا�تتشتتتتتختتدمتتت متتع املتتنتتافتتقتتني، فتتالتتكتتافتترون 

فيعي�ش�ن  املنافق�ن  اأما  امل�ؤمنني،  عن  و�شفاتهم  جمتمعاتهم  يف  بعيدون 

لهم  كانت  واإن  ال�شفات  ببع�ش  ويتظاهرون  جمتمعاتهم  يف  امل�شلمني  مع 

�ش�رة  يف  وردت  املحاّدة  فكلمة  ال�شادقني،  امل�ؤمنني  عن  متيزهم  عالمات 

 يف �شياق احلديث 
الت�بة نب ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ُٿ...مب)5)

1-  املحرر ال�جيز �ش 1833.

2-  زاد امل�شري �ش 592.

3-  روح املعاين )129/10( .

4-  التحرير والتن�ير )138/10( .

5-   الت�بة )63( .
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عن املنافقني، كما وردت يف �ش�رة املجادلة يف احلديث عن الذين ت�ل�ا ق�ًما 

ونح�هم.  ور�ش�له  اهلل  حاد  من  ي�ادون  الذين  و  اأ عليهم  اهلل  غ�شب 

اأما الذين �شاق�ا اهلل ور�ش�له ف�ردت يف �شياق احلديث عن الكافرين كالذي 

 ومثلها يف �ش�رة 
يف �ش�رة الأنفال نب ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ...مب)1)

. وغريها.
(2(

احل�شر

اللتزام  ينبغي  مبا  ملتزم  طرف  من  فتك�ن  اأ�شد  اأمر  فهي  املعاداة  اأما 

وامل�دة  املحبة  الأول  يظهر  كاأن  بالفعل،  اأو  بالق�ل  عليه  يعتدي  والثاين  به 

فقد  والختالف  املخالفة  وكذلك  وال�شدة.  بالغلطة  الآخر  يقابله  بينما 

يف  عنه  النهي  ورد  واإذا  الب�شر،  يف  طبيعي  اأمر  لكنه  الراأي  يف  يختلفان 

م�اطن فه� الختالف امل�ؤدي للتفرق اأو الختالف يف اأ�ش�ل الدين، لذلك 

فالختالف يف فروع ال�شريعة رحمة.

ثامًنا: العداوة

العداوة معناها جتاوز احلد، قال الراغب:  »العدو التجاوز ومنافاة اللتئام، 

فتارة يعترب بالقلب فيقال له العداوة واملعاداة، وتارة بامل�شي فيقال له العدو، 

وتارة يف الإخالل بالعدالة يف املعاملة فيقال له العدوان والعدو،وتارة باأجزاء 

املقّر فيقال له العدواء.. والعدّو �شربان اأحدهما بق�شد من املعادي، والثاين 

العدا..  يتاأذى مما يك�ن من  بها كما  يتاأذى  له حالة  ل بق�شده بل تعر�ش 

.
(3(

والعتداء جماوزة احلق«

1- ق�له تعاىل: نبوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    

. اأي ل تعتدوا يف ابتداء القتال، اأو ل تعتدوا 
ىئ  ىئ  ىئ  یمب)4)

1-  الأنفال )13( .

2-  احل�شر )4( .

3-  املفردات �ش 326.

4-  البقرة )190( .
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 .
(1(

اأو ل تعتدوا باملثلة بقتال من نهيتم عنه من الن�شاء وال�شي�خ ونح�هما، 

الن�شاء  اأنه قتل  الأول  اأق�ال:   اأربعة  املراد بالعتداء  اأن  ابن اجل�زي  وذكر 

نه�ا  ما  اإتيان  انه  والثالث:   يقاتلكم،  تقاتل�ا من مل  ل  والثاين:   وال�لدان، 

.
(2(

عنه، والرابع:  اأنه ابتداوؤهم بالقتال يف احلرم يف ال�شهر احلرام

واملهم اأن املراد به جماوزة احلق اإىل الظلم اأو الباطل.

گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   نب  تتتعتتاىل:   قتت�لتته   -2

على  املقابلة  �شّمي  واإمنتتا  فقاتل�ه.  احلتترم  يف  قاتلكم  من  اأي   ،
ڳمب)3)

العتداء اعتداء لأن �ش�رة الفعلني واحدة، واإن كان اأحدهما طاعة والآخر 

جازيته  اأي  فظلمته،  فالن  ظلمني  تق�ل:   والعرب  الزجاج:   قال  مع�شية، 

 .
(4(

بظلمه

1-  مدارك التنزيل )108/1( .

2-  زاد امل�شري �ش 111.

3-  البقرة )194( .

4-  زاد امل�شري �ش 113.



الف�صل الثالث

اأ�صلوب التكـرار
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املبحث الأول

 اأ�ضلوب التكرار عند اللغويني ويف القراآن الكرمي 

الق�ش�ش  وخا�شة  الكرمي،  القراآن  التكرار يف  ق�شية  العلماء عن  حتدث 

عبارات  جند  بينما  ف�ائده،  ويبني  التكرار  وج�د  يثبت  وبع�شهم  القراآين. 

اآخرين ت�ؤكد نفي  التكرار يف القراآن الكرمي. 

تكرار  اإىل  نظر  اأثبته  فالذي  معيًنا.  �شيًئا  يق�شد  فريق  كل  اأن  واحلقيقة 

الألفاظ  حقيقة  اإىل  نظر  نفاه  والتتذي  عتتام.  ب�شكل  وامل��ش�عات  العبارات 

الأول.  املعنى  نف�ش  بها  يراد  فال  تكررت  اإذا  العبارة  اأن  ليجد  وال�شياق، 

واإمنا لكل عبارة معنى جديد بح�شب الألفاظ اأو ال�شياق. 

يف  معيب  اأمر  فه�  فائدة،  لغري  كان  اإذا  التكرار  اأن  التعبري  بالغة  ومن 

املتكلم، اأما اإن كان لفائدة معينة فه� من متام بالغة التعبري. 

والقراآن الكرمي قد يكرر ذكر حرف اأو مفردة اأو عبارة تكراًرا يجدد فيه 

املعنى فيخرجه عن التكرار املعيب الذي ل فائدة منه. اإل اأنه يف كل تكرار 

ياأتي مبعنى جديد فيجمع بني التكرار البليغ واملعنى اجلديد. 

ول� دققنا النظر يف احلقيقة قلنا: اإنه ل تكرار بحيث يكرر املعنى ال�شابق 

ال�شياق.  اأو  الألفاظ  جتدده  جديد  معنى  له  يك�ن  اإمنا  وحرفيته،  بحقيقته 

ھ   ھ   ھ   نب  الرحمن  �ش�رة  يف  ذكرها  كرث  التي  لالآية  نظرنا  فل� 

ھمب  فرغم اأن القارئ اأو ال�شامع ل ميّل من تكرار هذه العبارة، بل 
يطرب ل�شماعها. اإل اأننا جند اأنها يف كل مرة حتمل معنى جديًدا متنا�شًبا 

مع ما �شبقها من اإيراد للنعم املتعددة. 
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معنى التكرار:  

ي�شري معنى الكّر اإىل الع�د على ال�شيء، ول يك�ن اإل بالع�دة اإليه اأكرث من 

مرة، فاإن عاد مرة واحدة فه� كّرة، واإن عاد مرتني فه� كرتني. قال الفي�مي:  

للقتال، واجل�اد  ثم عاد  للج�لن  فّر  اإذا  قتل-  باب  ا -من  كرًّ الفار�ش  »كّر 

ي�شلح للكّر والفّر، واأفناه كرُّ الليل والنهار اأي ع�دهما مرة بعد اأخرى، ومنه 

، وقال الراغب: 
(1(

ا�شتق تكرير ال�شيء، وه� اإعادته مراًرا، وال�شم: التكرار«

.
(2(

»الكّر: العطف على ال�شيء بالذات اأو بالفعل«

اأو مرادفه لتقرير معنى خ�شية تنا�شي الأول  اللفظ  اإعادة  وحقيقته ه�:  

   .
(3(

لط�ل العهد به

فوائد التكرار:  

تكرر  اإذا  الكالم  قيل:  النف��ش،  املعنى يف  تقرير  التكرار  ف�ائد  اأهم  من 

تقرر. ويحتاج اإليه ويح�شن ا�شتعماله يف الأم�ر املهمة التي قد تعظم العناية 

بقدرها.  وال�شتهانة  فيها  والن�شيان  الغلط  وق�ع  بركه  ويخاف  بها 

مبرة  يتاأثر  اأن  ميكن  مبرة  يتاأثر  ل  فمن  التاأثري،  يقع  بالتكرار  اإن  ثم 

:
(4(

اأخرى اأو بالتكرار ملرات متعددة. واإليك اأهم ف�ائد التكرار

التاأ�شي�ش،  التاأكيد، لأنه وقع يف تكرار  اأبلغ من  التاأكيد، والتكرير  الأول: 

التج�ز.  وعدم  الأول  معنى  اإرادة  يقرر  التاأكيد  فاإن  التاأكيد،  من  اأبلغ  وه� 

نب گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   تعاىل:  فلهذا قال الزخم�شري يف ق�له 

1-  امل�شباح املنري �شت530. 

2-  املفردات �شت428. 

3-  الربهان يف عل�م القراآن للزرك�شي )10/3( .

4-  الربهان )11/3(  باخت�شار. 
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اأبلغ يف  الثانية  لأنه جعل  تاأكيد،  ل  تاأ�شي�ش  الثانية  اإن   ،
ڳ  ڳمب)1)

الإن�شاء، فقال:  ويف »ثم« تنبيه على اأن الإنذار اأبلغ من الأول. 

الثاين: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلقي الكالم بالقب�ل، 

ومنه ق�له تعاىل: نب ۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  

فيه  كتترر  فتتاإنتته   
ۋمب)2) ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  

النداء لذلك. 

الثالث: اإذا طال الكالم وُخ�شي تنا�شي الأول اأعيد ثانيًّا تطرية له وجتديًدا 

پ   پ       پ   ٻ   ٻ       ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  كق�له  لعهده، 

.
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمب)3)

ۓ  ۓ   ے  نب  تتتعتتاىل:  كق�له  والتتتتتهتت�يتتل،  التعظيم  متتقتتام  يف  الـــرابـــع: 

 .
، وق�له: نب ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎمب)5)

ڭمب)4)
اخلام�ش: يف مقام ال�عيد والتهديد، كق�له تعاىل: نب گ  گ   گ  

 وذكر »ثّم« يف املكرر دللة على اأن الإنذار 
گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳمب)6)

الثاين اأبلغ من الأول، وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد اأخرى، واإن تعاقبت 

عليه الأزمنة ل يتطرق اإليه تغيري، بل ه� م�شتمر دائًما. 

 
ال�ضاد�ش: التعجب، كق�له تعاىل: نب ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀمب)7)

فاأعيد تعجًبا من تقديره واإ�شابته الغر�ش. 

1-  التكاثر )4-3( .

2-  غافر )39-38( . 

3-  النحل )119( . 

4-  احلاقة )2-1( . 

5-  ال�اقعة )27( . 

6-  التكاثر )7-6( . 

7-  املدثر )20-19( . 
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نب ھ  ھ  ھ   تتتعتتاىل:  قتت�لتته  كتتمتتا يف  املتتتتتعتتلتتق،  لتتتتتعتتدد  الــ�ــضــابــع: 

اهلل  واإن  قبله،  مبا  متعلق  منها  واحد  فكل  تعددت  واإن  فاإنها   
ھمب)1)

التي خلقها  نعمه  الإن�ش واجلن وعدد عليهم  الثقلني من  بها  تعاىل خاطب 

لهم، فكلما ذكر ف�شاًل من ف�ش�ل النعم طلب اإقرارهم واقت�شاهم ال�شكر 

عليه، وهي اأن�اع خمتلفة و�ش�ر �شتى. 

:
(2(

اأ�ضكال التكرار

للتكرار اأ�شكال كثرية اأهمها: 

1- تكرار احلروف:

 فقد تكرر 
اأ- ق�له تعاىل: نبہ  ھھ ھ ھمب)3)

ذكر الفاء، فالفاء ت�شري اإىل احلدث من خالل حدث �شابق ت�شبب يف الثاين، 

ول ي�شد عن الفاء يف هذه ال�ظيفة الدللية غريها. 

ب- ق�له تعاىل: نب ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ  ېې  ې   ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
.

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئمب)4)

الظرفية  ملّا  بعد  وقد جاء ذلك  »اأن«  لفظي  اأراد بني  كلمة  لفظ  ورد  فقد 

فاأعطى ذلك بعدَا يف التالوة متنا�شًبا مع تراخي م��شى يف الفعل الذي ه� 

البط�ش. ثم اإن امل�شدر ل يعطي بالدقة معنى اأن والفعل، كما اأن تكرار »اأن« 

خم�ش مرات �شاهم يف �شيغة التعبري عن املراد بحيث ل ت�شلح �شيغة غريها. 

1-  الرحمن )13( . 

2-  انظر:  الن�شق القراآين �شت458 وما بعدها وقد ذكر اأن�اعها واأمثلة كثرية. 

3-  الزخرف)55( . 

4-  الق�ش�ش )19( . 
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2- التكرار يف الكلمة املفردة. 

قد يتم تكرار كلمة مفردة اأكرث من اأخرى وذلك لدللة معينة، كما يت�شح 

يف الأمثلة الآتية:  

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    نب  تتتعتتاىل:  قتت�لتته  اأ- 

 فقد تكرر لفظ 
ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئمب)1)

فرع�ن ثالث مرات يف اآية واحدة، وذلك لدفع ت�هم ع�د ال�شمري اإىل غريه. 

فل� قال:  فاتبع�ا اأمره وما اأمره بر�شيد لأوهم معنى فيه احتمال ع�د ال�شمري 

على غري فرع�ن. ثم اإن تكرار لفظ فرع�ن فيه من التحقري والتبكيت.

 فقد 
نب ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمب)2) تعاىل:  ب- ق�له 

تكرر لفظ احلاقة للته�يل والتخ�يف واإثارة امل�شاعر للبحث عن ماهيتها 

وما يتعلق بها واأثر الإميان بها. 

ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  ق�له  جت- 

  فتكرر لفظ القدر للتعجب والإغراء 
ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿمب)3)

على  والتعرف  الليلة  تلك  اغتنام  على  حلثها  للم�شاعر  واإثتتارة  والت�ش�يق، 

ف�شلها ومكانتها. 

3- التكرار يف الرتكيب:  

قد يرد تكرار ل�شتخدام معني يف تراكيب خمتلفة، مثل:  

اأ- ق�له تعاىل: يحكي ق�ل العبد ال�شالح: نب گ   گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ 

1-  ه�د )97-96( . 

2-  احلاقة )3-1( . 

3-  القدر )3-1( . 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
ەئ   ۅ  ۉ    ۉ  ې ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          
ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  

 .
ی  یمب)1)

فاأراد ربك« وقبلها ن�شب فعل  فاأردنا،  »اأردت،  الإرادة  ا�شتخدم فعل  فقد 

للعبد  ومتترة  للجدار،  ن�شبه  فمرة   
چمب)2) چ   ڃ   نب   للجدار  الإرادة 

دقة  عن  ينبئ  التل�ين  وهذا  هلل.  ن�شبة  واأختترى  وهلل،  له  واأختترى  ال�شالح، 

التعبري واختيار ال�شيغة وت�ظيفها يف الن�شق بحيث ل يحل حملها غريها. 

ب- ق�له تعاىل يحكي ق�ل فرع�ن مل��شى: نب حب  خب  مب  ىب  

.
يب  جت  حتمب)3)

فكرر كلمة الفعل »فعلت، فعلتك، فعلت« للته�يل، وكاأن الفعل من فظاعته 

ا اأو كناية، وتلك الفعلة هي قتل القبطي.  ل ينبغي النطق به اإل تعري�شً

 .
جت- ق�له تعاىل: نب ھ  ھ  ھ  ھ  مب)4)

هذه الآية تكررت يف �ش�رة الرحمن اإحدى وثالثني مرة، وهي يف كل مرة 

تاأخذ دللت خمتلفة، وقد وردت بعد تعداد النعم وتعداد النقم، وهي حني 

ت�شري اإىل النعم تعني الإثارة لالعراف بها و�شكرها، وحني ت�شري اإىل النقم 

والعتتراف  منها  �شيقع  ما  لتفادي  للمبادرة  الإثتتارة  تعني  العذاب  و�ش�ر 

الأب�شار  عن  ك�شف  التتذي  الهداية  ل�شاحب  بال�شكر  والت�جه  بخطرها 

والب�شائر فعرف بحقيقتها. 

1-  الكهف )82-79( . 

2-  الكهف )77( . 

3-  ال�شعراء )19( . 

4-  الرحمن )13( . 
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ت�شتحق،  نعمة جديدة  الآية عن  ك�شفت هذه  اإليها  ال�شياق  انتهى  وكلما 

مع ما �شبق من اأمثالها، العراف وال�شكر والت�شديق. 

نب ھ  ھ  ھ   اأن كل مقطع من املقاطع ُعّقب بذكره  ومعنى ذلك 

التحذير من  اأو  النعم  �شكر  ب�ج�ب  العتتراف  ي�شت�جب وحده  ھ  مب 
ا.  وق�ع تلك النقم. اأو اأن كل نعمة ت�شت�جب �شكًرا خا�شً

فهي   
ىمب)1) ې    ې   نب  املر�شالت  �ش�رة  يف  تعاىل  ق�له  ومثله 

للته�يل والتخ�يف فيما ذكر، واأن كل مقطع تذكر عقبه ت�شري اإىل ا�شتحقاقه 

ل�حده ذلك ال�يل، فكيف اإذا اجتمعت جميعها؟.      

4- التكرار يف الق�ض�ش القراآين: 

الق�ش�ش  وخا�شة  الكرمي،  القراآن  التكرار يف  ق�شية  العلماء عن  حتدث 

عبارات  جند  بينما  ف�ائده،  ويبني  التكرار  وج�د  يثبت  والبع�ش  القراآين، 

كل  اأّن  ويف احلقيقة  الكرمي.  القراآن  التكرار يف ق�ش�ش  نفي  ت�ؤكد  اآخرين 

ورد  حيث  الق�شة  حللقات  ينظر  يثبته  فالذي  معيًنا،  �شيًئا  يق�شد  فريق 

ذكرها يف القراآن الكرمي يف اأكرث من م�طن، والذي ينفيه ينظر بالتف�شيل 

لل�احقها  اأو  تلك احللقة  ل�ش�ابق  وينظر  الق�شة  فيها  �شردت  التي  للكلمات 

فيجد اأن كل حلقة واإن اأعيد م��ش�عها اإل اأن القراآن الكرمي قد ا�شت�شهد بها 

ا�شت�شهاًدا اآخر و�شاقها مل��ش�ع اآخر وا�شتخل�ش منها عربة غري التي �شبق 

ذكرها يف ال�ش�رة الأخرى.

تاريخ  ا مكررة حتكي  وال�شعراء، جند ق�ش�شً وه�د  الأعراف  �ش�رة  ففي 

الق�شة  ال�احدة من  اأق�امهم، وحتى احللقة  ن�ح وه�د و�شالح و�شعيب مع 

جندها تتكرر مرات عدة، فاحللقة من ق�شة ن�ح التي ت�شري لإغراق ق�مه 

1- املر�شالت )15( . 
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واإجناء ن�ح ومن معه يرد ذكرها يف م�اطن متعددة من القراآن الكرمي، وكذا 

تكذيب ق�م ن�ح له… فتكرار الق�ش�ش اأو بع�ش احللقات من الق�شة هذا 

التكرار،  ثبت  اأ ملن  بالتكرار  املق�ش�د  ه�  وهذا  جلي،  وا�شح  مر  اأ

الق�ش�ش  يف  اأو  التتقتتراآن  يف  تتتكتترار  ل  عتتبتتارة  وا�شتخدم  نفاه  من  متتتا  اأ

اأو ملا يلحقها،  اأو احللقة من الق�شة  القراآين فاإنه نظر ملا ي�شبق الق�شة 

ف�جد اأنه ل تكرار، حيث اإن القراآن الكرمي يعيد تلك الق�شة اأو تلك احللقة 

في�شتخدمها ا�شتخداًما جديًدا وي�شتخل�ش منها عربة اأخرى ودر�ًشا جديًدا، 

وذلك اإما با�شتخدام األفاظ جديدة، اأو بتلك الألفاظ التي �شردت فيها تلك 

الق�شة اأو تلك احللقة منها.

القراآنيتة،  الق�شة  يف  اأو  الكريتم  القراآن  يف  تكرار  ل  قيتل:  فتتاإن  ولذلك 

القراآن  بالغة  اأ�شرار  من  �شر  هذا  ويف  احلقيقتة.  يف  تكرار  ل  فيق�شدون 

احللقتة  يكرر  اأنه  البياين  القراآن  اإعجاز  �ش�ر  من  فاإن  واإعجازه،  الكريتم 

البقاعتي:   الإمام  يق�ل  جديًدا،  ا 
ً
ا�شتخدامت وي�شتخدمها  ذاتها  الق�شة  من 

القراآن  اإعجاز  على  تدل  عظيمة  معان  على  ت�قفنا  ال�ش�رة  منا�شبات  »اإن 

الكرمي وتك�شف عن غام�ش معناه، وبه يتبني لك اأ�شرار الق�ش�ش املكررات 

يف القراآن، فاإن كل �ش�رة اأعيدت فيها ق�شة فلمعنى ادعي يف تلك ال�ش�رة 

الثانية،  ال�ش�رة  له يف  �شيقت  الذي  املعنى  الق�شة، غري  بتلك  عليه  ا�شتدل 

ومن هنا اختلفت الألفاظ بح�شب تلك الأغرا�ش، وتغريت النظ�م بالتاأخري 

، ويق�ل �شيد قطب: »يرد الق�ش�ش يف القراآن 
(1(

والتقدمي والإيجاز والتط�يل«

اأجلها  من  الق�ش�ش  ي�شاق  التي  املنا�شبات  وهذه  ومنا�شبات،  م�ا�شع  يف 

هي التي حتدد م�شاق الق�شة واحللقة التي تعر�ش منها وال�ش�رة التي تاأتي 

عليها والطريقة التي ت�ؤدى بها، تن�شيًقا للج� الروحي والفكري والفني الذي 

وتلقي  النف�شية  غايتها  امل��ش�عي وحتقق  دورها  ت�ؤدي  وبذلك  فيه،  تعر�ش 

اإيقاعها املطل�ب.

1- البقاعي، اإبراهيم بن عمر، نظم الدرر يف تنا�شب الآيات وال�ش�ر. 
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الق�شة  لأن  التتقتتراآين،  الق�ش�ش  يف  تتتكتتراًرا  هنالك  اأن  اأنتتا�تتش  ويح�شب 

ال�احدة قد يتكرر عر�شها يف �ش�ر �شتى، ولكن النظرة الفاح�شة ت�ؤكد اأنه 

ما من ق�شة اأو حلقة من ق�شة قد تكررت يف �ش�رة واحدة، من ناحية القدر 

الذي ي�شاق وطريقة الأداء يف ال�شياق. واأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك 

.
(1(

جديد ت�ؤديه ينفي حقيقة التكرار«

فاإذا كان ل تكرار يف القراآن الكرمي على احلقيقة، فقد ا�شتح�شن البع�ش 

التن�يع  »اإن  الأ�شتاذ حممد قطب:  يق�ل  التكرار،  بدًل من  التن�يع  عبارة 

ل التكرار ه� الظاهرة احلقيقية يف القراآن… واإنه ملن اإعجاز هذا الكتاب 

بهذا  والت�جيه  والربية  للتذكري  ذكرها  يكرر  التي  امل��ش�عات  يعر�ش  اأن 

القدر املعجز من التن�يع بحيث ل تتكرر �ش�رتان متماثلتان اأبًدا يف القراآن 

.
(2(

كله، على كرثة امل�ا�شع التي يرد فيها كل م��ش�ع«

يف  التن�يع  باأنه:  احلقيقي  مبعناه  التكرار  عرف  قد  بع�شهم  جند  لتتذا، 

ت�ش�ير الأحداث، باإعادة اللفظ اأو مرادفه، لت�كيد ال�شيء اأو لإ�شافة جديد 

 .
(3(

يف املعنى اأو ال�ش�رة

1-  يف ظالل القراآن )55/1( . 

2-  حممد قطب، درا�شات قراآنية، �ش261. 

3-  العدوي، معامل الق�شة يف القراآن الكرمي �ش122. 
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املبحث الثاين

ق�ضة نوح  بني العهد املكي واملدين

وال�ش�ر  الكرمي،  القراآن  متعددة من  م�اطن   يف  ن�ح  عر�شت ق�شة 

اإمنا هي �ش�ر مكية، مع بع�ش  اأو بع�ش حلقاتها  الق�شة  التي عر�شت فيها 

الإ�شارات يف ال�ش�ر املدنية.

ال�شعراء،  امل�ؤمن�ن،  الأنبياء،  ه�د،  ي�ن�ش،  الأعتتراف،  هي:   ال�ش�ر  وهذه 

العنكب�ت، ال�شافات، القمر، ن�ح… كما وردت الإ�شارة اإىل ن�ح اأو ق�مه 

احلج،  متترمي،  الإ�تتشتتراء،  اإبراهيم،  الت�بة،  عمران،  اآل  التالية:   ال�ش�ر  يف 

الفرقان، �ش، غافر، ق، الذاريات، النجم، احلديد، التحرمي.

وهذه الإ�شارات لي�ش فيها �شيء من التف�شيل للق�شة اأو حلقاتها، اإمنا مت 

التذكري مبا ح�شل لأولئك الق�م ملا كذب�ا الر�شل، وكان ذلك ب�شبب ك�نهم 

ظاملني وفا�شقني.

(1(
لذا، �شنتعر�ش ملراحل اإيراد ق�شة ن�ح ح�شب ترتيب ال�ش�ر يف النزول:

اأوًل: العهد املكي

.
(2(

- �ضورة النجم: وردت الإ�شارة فيها اإىل اأن ق�م ن�ح كان�ا اأظلم واأطغى

- �ضورة ق: وردت الإ�شارة اإىل اأنه قد كذب قبلهم ق�م ن�ح واأ�شحاب الر�ش 

.
(3(

وثم�د

1-  مت اأخذ ترتيب ال�ش�ر ح�شب نزولها من كتاب الإتقان يف عل�م القراآن جلالل الدين ال�شي�طي، باب 

املكي واملدين ج1 �ص12، ومن تف�شري التحرير والتن�ير لبن عا�ش�ر، ومن التف�شري احلديث ملحمد 

عزة دروزة. والذي رتب ال�ش�ر فيه على ح�شب النزول.

2-  النجم )52( .

3-  ق )12( .
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- �ضورة القمر: وقد مت فيها احلديث يف �شبع اآيات ق�شرية تفيد اأن ق�م 

اهلل  وجناه  الق�م  واأغرق  عي�ًنا  الأر�ش  اهلل  ففجر  ربه،  فدعا  كذب�ه  ن�ح 

و�س�رة   
ڱمب)1) ڱ   ڱ  ڳ   نب  بق�له:  الغرق، وعلق عليها  من ذلك 

القمر كان نزولها يف حدود �شنة خم�ش للهجرة. وكذلك الأمر يف �ش�رتي 

 .
(2(

النجم وق

.
(3(

- �ضورة �ش:  وفيها اإ�شارة اإىل اأن ق�م ن�ح كذب�ه

اآيات،  �شت  باخت�شار يف  ن�ح  الأعـــراف: وقد حتدثت عن ق�شة  �ضورة   -

وخال�شة الق�شة اأن ن�ًحا  دعاهم لعبادة اهلل، فكذب�ه واتهم�ه بال�شالل 

 .
(4(

فاأجناه اهلل واأغرق الذين كذب�ه

- �ضورة الفرقان: اأ�شارت يف اآية واحدة اإىل اأن ق�م ن�ح ملا كذب�ا الر�شل 

 .
(5(

اأغرقهم اهلل وجعلهم اآية واأعتد للظاملني عذاًبا األيًما

.
(6(

- �ضورة مرمي:  وفيها اإ�شارة اإىل اإنعام اهلل على من ُحِمل مع ن�ح

- �ضورة ال�ضعراء: عر�شت �ش�رة ال�شعراء ق�شة ن�ح باإيجاز يف �شت ع�شرة 

اآية ق�شرية، وقد ت�شمن ذلك دع�ة ن�ح ق�مه لتق�ى اهلل وطاعة ن�ح فيما 

يدع�هم اإليه، لكنهم رف�ش�ا ذلك بحجة اأنه قد اتبعه الأرذل�ن من ق�مهم.. 

عليهم،  ين�شره  اأن  اهلل  فدعا  دع�ته،  عن  ينته  مل  اإن  بالرجم  هتتددوه  ثم 

 .
(7(

فاأجناه اهلل واأغرق ق�مه

1-  القمر )16( .

2-  انظر تف�شري التحرير والتن�ير )161/27( .

3-  �ص )12( .

4-  الأعراف )64-59( .

5-  الفرقان )37( .

6-  مرمي )58( .

7-  ال�شعراء )121-105( .
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- �ضورة الإ�ضراء: متت الإ�شارة اإىل اإجناء من حمل مع ن�ح مذكًرا ذريتهم 

بتلك النعمة، وكاأنه قال لبني اإ�شرائيل:  ل تتخذوا من دوين وكياًل يا ذرية من 

.
(2(

... وهذه الإ�شارة وردت يف اآية واحدة
(1(

حملنا مع ن�ح

- �ضورة يون�ش:  عر�شت حلقات من ق�شة ن�ح   يف ثالث اآيات ط�يلة، 

وتذكريي  فيكم  اإقامتي  عليكم  كرب  كان  اإن  لهم:  قال    ن�ًحا  اأن  وفيها 

فاإن  ذلك،  يف  ال�شتمرار  على  اأمتتري  وعزمت  اهلل  على  ت�كلت  فاإين  اإياكم 

.
(3(

اأعر�شتم فاإين ل اأ�شاألكم عليه اأجًرا، فكذب�ه، فاأغرقهم اهلل وجناه

مل  ن�ح  ق�شة  من  حللقات  تف�شيالت  فيها  عر�شت  وقد  هــود:   �ضورة   -

�شيء  فيها  اآية  الأختترى، وقد عر�شت يف خم�ش وع�شرين  ال�ش�ر  تعر�ش يف 

الأ�شطر  عدد  بلغت  �ش�رة، حيث  اأي  من  اأكرث  م�شاحة  فاأخذت  الط�ل،  من 

ن�ح  �ش�رة  ح�ت  بينما  �شطًرا،  واأربعني  ثالثة  ن�ح  ق�شة  عن  حتدثت  التي 

اأربعة وع�شرين �شطًرا...وقد عر�شت ال�ش�رة دع�ة ن�ح لق�مه اأّل يعبدوا اإّل 

اأجًرا  اأنه ل ي�شاألهم  اهلل، فرد ق�مه باأنه ب�شر واتبعه الأراذل، فريد عليهم 

ولي�ش بطارد امل�ؤمنني...ومن ثم ي�حى اإليه اأنه لن ي�ؤمن من ق�مه اإل من قد 

اآمن، في�شنع ال�شفينة ويتم اإغراقهم...اأما ابنه فيك�ن مع الكافرين ويغرق 

.
(4(

معهم

اآيات  ثمان  يف  �شديد  باإيجاز  ن�ح  ق�شة  فيها  وتذكر  ال�ضافات:  �ضورة   -

ق�شرية، وخال�شتها اأن ن�ًحا نادى ربه فنجاه اهلل واأهله من الكرب العظيم، 

.
وعلقت ال�ش�رة بق�له:  نب  ٿ ٿ  ٿمب)5)

1-  تف�شري الن�شفي .

2-  الإ�شراء )3( .

3-  ي�ن�ش )73-71( .

4-  ه�د )49-25( .

5-  ال�سافات )82-75( .



119

.
(1(

- �ضورة غافر: ومت فيها الإ�شارة اإىل تكذيب ق�م ن�ح له

ثمان  بح�ايل  نتت�ح  ق�شة  ا�شتعرا�ش  مت  ال�ش�رة  هتتذه  يف  نـــوح:   �ــضــورة   -

يعبدوا اهلل  لأن  لق�مه  ن�ح  اإنتتذار  فيها على  الركيز  وقد مت  اآيتتة،  وع�شرين 

ويتق�ه ويطيع�ا اأمر ن�ح فيما يدع�هم اإليه، كما مت الركيتز فيها على بيان 

الأ�شاليب التي اتبعها ن�ح يف الدع�ة حيث لتم يرك اأي و�شيلة فقد دعاهم 

بالليل والنهار ويف العلن وال�شر: وخاطبهم بالأ�شل�ب العقلتي والعاطفتي، وبني 

لهم اأثتر ا�شتجابتهتم وبذل كل ما ي�شتطيع، فلم ي�ؤمن من ق�مته اإل القليتل، 

.
(2(

فدعا عليهم باأن ل يبقى منهم اأي اأثر

.
(3(

- �ضورة الذاريات: وقد اأ�شارت اإىل اأن ق�م ن�ح كان�ا فا�شقني

وثم�د  وعاد  ن�ح  بق�م  والتذكري  الإ�شارة  فيها  مت  وقد  اإبراهيم:  �ضورة   -

الذين كفروا بر�شالت اأنبيائهم، وقد �شرب اأولئك الأنبياء على اإيذاء ق�مهم 

.
(4(

وت�كل�ا على اهلل

تتلخ�ش  والتي  اآيتني،  يف  ن�ح  لق�شة  تعر�شت  وقد  الأنبياء:  �ضورة   -

ق�مه  على  ون�شره  الكرب  من  وجنتتاه  له  فا�شتجاب  ربه  نتتادى  ن�ًحا  اأن  يف 

.
(5(

الذين كذب�ه

الق�شة  عر�شت  حيث  ن�ح،  لق�شة  اخت�شار  وفيها  املوؤمنون:  �ضورة   -

يف ثمان اآيات، وخال�شة الق�شة اأن ن�ًحا  دعاهم لعبادة اهلل، فاتهم�ه 

وطلب  ال�شفينة،  ب�شنع  اإليه  وحي 
ُ
فاأ ربه  فدعا  جن�ًنا،  به  واأن  ب�شر  باأنه 

1-  غافر )5( .

2-  ن�ح )82-1( .

3-  اإبراهيم )9( ، الذاريات )46( .

4-  اإبراهيم )9( .

5-  الأنبياء )77-76( .
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الق�م  من  جناته  على  اهلل  يحمد  واأن  ظلم�ا  الذين  يف  يخاطبه  ل  اأن  منه 

.
(1(

الظامليتن.

فاأخذهم  يدع�هم،  فيهم  لبث  ما  مدة  بيان  وفيها  العنكبوت:  �ضورة   -

.
(2(

الط�فان واأجناه اهلل واأ�شحاب ال�شفينة

ثانيًّا: العهد املدين.

اأما يف ال�ش�ر املدنية، فقد متت الإ�شارة فيها للق�شة دون تف�شل فيها 

ول يف اأي حلقة من حلقاتها، وكان ذلك على النح� التايل: 

واآدم  ن�ح  ل�شطفاء  واحدة  اآية  يف  اأ�شارت  حيث  عمران:  اآل  �ضورة   -

.
(3(

واآل اإبراهيم واآل عمران على العاملني

�شبحانه جعل  اهلل  اأن  اإىل  واحدة  اآية  اإ�شارة يف  وفيها  �ضورة احلديد:   -

 .
(4(

النب�ة والكتاب يف ذرية ن�ح واإبراهيم

.
(5(

- �ضورة احلج: اأ�شارت يف اآية واحدة اإىل تكذيب ق�م ن�ح وعاد وثم�د

لتت�ط، كانتا  نتت�ح وامتتتراأة  الــتــحــرمي: وفيها مت التعر�ش لمتتراأة  �ــضــورة   -

اإنه جمن�ن،  للنا�ش  تق�ل  ن�ح  امراأة  لنبيني فخانتاهما حيث كانت  زوجتني 

.
(6(

وكانت امراأة ل�ط تخرب النا�ش اإن جاءه �شي�ف، فحكم عليهما بالنار

ن�ح  ق�م  منهم  الأقتت�ام  من  عتتدًدا  اأن  اإىل  اأ�شارت  وقد  التوبة:  �ضورة   -

.
(7(

جاءتهم ر�شلهم بالبينات فظلم�ا اأنف�شهم بعدم الإميان بهم

1-  امل�ؤمن�ن )30-23( .

2-  العنكب�ت )15-14( .

3-  اآل عمران )33( .

4-  احلديد )26( .

5-  احلج )42( .

6-  التحرمي )10( .

7-  الت�بة )70( .
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وبعد هذا ال�شتعرا�ش لل�ش�ر التي تعر�شت لق�شة ن�ح   وبيان ترتيبها 

ح�شب النزول، جند اأن الق�شة قد مت التف�شيل فيها يف العهد املكي، واأن اأول 

�ش�رة اأ�شارت اإىل ق�م ن�ح هي �ش�رة النجم والتي كانت قد نزلت يف ال�شنة 

اخلام�شة للبعثة اأو قبلها، لأن النبي  قراأها يف احلرم جاهًرا بها ف�شجد 

.
(1(

و�شجد معه امل�شرك�ن وكان ذلك �شنة خم�ش للبعثة

نزلت  وقد  القمر،  �ش�رة  هي  باإيجاز  الق�شة  فيها  عر�شت  �ش�رة  واأول 

التي حتدثت عن  ال�ش�ر  نزول  ت�اىل  ثم   
(2(

ا اأي�شً للبعثة  ال�شنة اخلام�شة  يف 

الق�شة. وقد ف�شلت �ش�رة ه�د يف ق�شة ن�ح اأكرث من اأي �ش�رة، وورد فيها 

حلقات مل ترد يف ال�ش�ر الأخرى، و�ش�رة ه�د نزلت قبل �ش�رة ف�شلت التي 

الدع�ة  عن  الكف  منه  طلب  حينما  ربيعة  بن  عتبة  على    النبي  قراأها 

، مبعنى اأن �ش�رة ه�د نزلت 
(3(

وكانت احلادثة يف اأوائل ال�شنة ال�شابعة تقريًبا

اأواخر ال�شنة ال�شاد�شة اأو اأول ال�شابعة للبعثة.

على  نتت�ح  ل�شطفاء  متترة  اإ�تتشتتارات،  اإل  فيه  جند  فلم  املتتدين  العهد  اأمتتا 

العاملني، ومرة جلعل النب�ة والكتاب يف ذرية ن�ح واأخرى لتكذيب ق�م ن�ح، 

اأنبياءهم،  اتباعهم  بعدم  لنف�شهم  اأقتت�ام  ظلم  وبعدها  ن�ح،  امتتراأة  عن  ثم 

وكلها اإ�شارات.

وهذا التف�شيل يف العهد املكي ي�شري اإىل تنا�شب نزول الق�شة مع ال�اقع 

يف  فكان  قري�ش،  مب�شركي  �شبيهة  نتت�ح  قتت�م  ق�شة  لأن  فيه،  نزلت  التتذي 

ما  وه�  معه.  وللم�ؤمنني    للنبي  وت�شلية  للم�شركني  حتذيًرا  ا�شتعرا�شها 

ي�شري اإىل اأن القراآن الكرمي ياأخذ من الق�شة ما يتنا�شب مع م��ش�ع ال�ش�رة 

ومع ال�اقع الذي نزلت فيه.

1-  الرحيق املخت�م �ش93.

2-  التحرير والتن�ير )161/27( .

3-  الرحيق املخت�م �ش106.
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املبحث الثالث

ق�ضة نوح  ح�ضب ورودها يف ال�ضورة

يجد  ال�ش�رة،  يف  ورودهتتا  ح�شب  �شاملة  نظرة  الق�شة  اإىل  ينظر  الذي 

اأن القراآن الكرمي يف بع�ش الأحيان يذكر الق�شة ب�شكل خمت�شر، واأحياًنا 

يف�شل فيها، واأحياًنا ي�شري اإىل حلقة واحدة من حلقات الق�شة. وه� يف كل 

فيها  يتاأمل  والذي  ال�ش�رة.  م��ش�ع  مع  يتنا�شب  ما  الق�شة  من  ياأخذ  مرة 

م��ش�عها  يختلف  جديدة  وق�شة  جديد  م��ش�ع  اأمام  وكاأنه  نف�شه  يجد 

عن �شابقتها.

مبيًنا  ال�ش�رة،  ورودهتتا يف  بح�شب  الق�شة  املبحث  هذا  �شاأعر�ش يف  لذا 

اقت�شى  التتذي  ه�  ال�ش�رة  �شياق  اإن  حيث  لل�ش�رة،  ومنا�شبتها  م��ش�عها 

التف�شيل اأو الإجمال اأو ا�شتعرا�ش بع�ش احللقات، ومركًزا على ال�ش�ر التي 

عر�شت الق�شة اأو بع�ش حلقاتها.

اأوًل: �ضورة الأعراف.

قال تعاىل: نب ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   

ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    
ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    

.
ڭ  ۇ  ۇمب)1)

واملالحظ يف هذه الآيات العر�ش املقت�شب لر�شالة ن�ح   وخال�شته 

دع�ة ق�مه اإىل عبادة اهلل حمذًرا اإياهم من عذاب ي�م عظيم، ثم رد املالأ 

1-  الأعراف )64-59( .
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من ق�م ن�ح وو�شفه بال�شالل، ثم ح�ار ن�ح لق�مه، ثم يف النهاية اإجناوؤه 

ومن معه يف الفلك... اإنها ملخ�ش لق�شة ن�ح يف دع�ته لق�مه.

ال�ش�رة  حم�ر  اأن  جند  الأعتتراف  ل�ش�رة  العام  امل��ش�ع  يف  نظرنا  ول� 

الب�شري،  التاريخ  خالل  من  والإميان  العقيدة  ق�شايا  مناق�شة  ح�ل  يدور 

اأما ل� نظرنا يف م��ش�ع �ش�رة الأنعام ل�جدناه يركز يف اأ�شل�ب عر�شه على 

اأما يف �ش�رة   . اجلاهلية العربية التي رافقت نزول ال�حي وبعثة حممد 

اآدم وقبله يف  العام منذ بعثة  التاريخ  الأعراف فتناق�ش امل��ش�ع من خالل 

ق�شته مع اإبلي�ش ومتر من خالل عدد كبري من الأنبياء ودع�تهم لأق�امهم 

وعدم ا�شتجابة النا�ش اإل القليل. اإنه تاريخ ط�يل، لكن الق�شية واحدة وكاأنها 

تتكرر الق�شة ذاتها مع كل نبي ور�ش�ل.

العام  امل��ش�ع  تلخ�ش  والتي  الأعتتراف  �ش�رة  من  الأوىل  الآيتتات  ونتاأمل 

لل�ش�رة.

قال تعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   

ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڃ   ڃ     ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ  
ڈ   ڎ   ڎ            ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   

.
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کمب)1)

اهلل  من  اأنتتزل  ما  اتباع  وهتتي:   اأ�شا�شية  ق�شية  اإىل  الآيتتات  هتتذه  فت�شري 

من  لكثري  ح�شل  كما  بالهالك  والتخ�يف  ال�شتجابتة  عدم  من  والتحذير 

القرى التي اأهلكت بياًتا اأو اأثناء قيل�لتهم و�شط النهار.

ا مع املقدمة، كما قال تعاىل: نب ۆ  ۆ  
ً
وياأتي ختام ال�ش�رة متنا�شبت

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى     ى   ې   ې  

1-  الأعراف )6-1( .
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 .
ییمب)1) ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ      ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ  

حيث نلحظ اتفاق اخلامتة مع املقدمة، فهي تن�ش على عبادة اهلل وحتده، 

وقد اأ�شارت املقدمة اإىل وج�ب اتباع ما اأنزل والذي يتمثتل يف دع�ة الر�شل 

اأق�امهم اإىل عبادة اهلل وحده.

وقد اأ�شارت ال�ش�رة اإىل الكثري من الق�ش�ش اأولها ق�شة اآدم وح�اء وقبلها 

اآدم وح�اء فاأمرا  اأما  اإبلي�ش الذي مل ي�شتجب لأمر اهلل فطرد منها.  ق�شة 

بعدم الأكل من ال�شجرة فن�شيا اأمر اهلل فاأهبطا اإىل الأر�ش وا�شتغفرا اهلل 

فقبل اهلل ت�بتهما. ثم حذرهما من كيد ال�شيطان ...

يتلخ�ش  والذي  الط�يل  الأنبياء  تاريخ  من  نبذة  ال�ش�رة  تعر�ش  ثم 

يف دع�تهم جميًعا اإىل عبادة اهلل وحده دون اأحد �ش�اه، فتعر�ش ق�شة ن�ح 

وعاد وثم�د ول�ط و�شعيب ثم ق�شة م��شى، وكلها يجمعها بيان عقاب اهلل 

ملن مل ي�شتجب لدع�ة ه�ؤلء الأنبياء.

وعليه،  فنجد اأن �ش�رة الأعراف قد اأ�شارت اإىل ق�شة ن�ح  باخت�شار 

�شديد ومبا يتنا�شب مع ال�شياق العام لل�ش�رة.

ثانيًّا:  �ضورة يون�ش.

  قال تعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃچ  چ      چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک 

 .
گگ  گ  گ   ڳ ڳ  ڳمب)2)

1-  الأعراف )206-204( .

2-  ي�ن�ش )73-71( .
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هذا املقطع من ق�شة ن�ح  اأ�شار اإىل حلقة من حلقات الق�شة، ومل 

ي�رد فيها تف�شياًل للق�شتة. وقد جاء ال�شت�شهتاد بهذه احللقة بعد ا�شتعرا�ش 

يف  وا�شتمروا  اأ�شرك�ا  الذين  وق�مه    حممد  اهلل  نبي  بني  ط�يل  جلدال 

عنادهم وجدالهم. قال ابن عا�ش�ر يف بيان منا�شبة هذه احللقة من ق�شة 

ن�ح ملا �شبق ول�شياق ال�ش�رة:  »انتقال من مقارعة امل�شركني باحلجج ال�شاطعة 

وتكذيبهم   اأكاذيبهم  تفنيد  على  ال�ا�شحة  وبالدلئل  دينهم،  بطالن  على 

وما تخلل ذلك من امل�عظة وال�عيد بالعذاب العاجل والآجل والإرهاب، اإىل 

ن�ًحا  لأح�الهم...فاإن  اأح�الها  املماثلة  بالأمم  حّل  ما  بذكر  لهم  التعري�ش 

 مع ق�مه مثُل حلال حممد  مع امل�شركني من ق�مه يف ابتداء الأمر 
عاقبتهم  باأن  للم�شركني  تعري�ش    ن�ح  ق�م  عاقبة  ذكر  ففي  وتط�ره، 

. ويق�ل 
(1(

كعاقبة اأولئك، اأو اأنهم اإمنا ميتع�ن قلياًل ثم ي�ؤخذون اأخذة رابية«

�شيد قطب:  »اإن احللقة التي تعر�ش هنا من ق�شة ن�ح هي احللقة الأخرية:  

حلقة التحدي الأخري مع الإنذار الط�يل والتذكري الط�يل والتكذيب الط�يل. 

ول يذكر يف هذه احللقة م��ش�ع ال�شفينة ول من ركب فيها ول الط�فان 

ول التف�شيالت يف تلك احللقة، لأن الهدف ه� اإبراز التحدي وال�شتعانة 

املكذبني  وهالك  قلة،  وهم  معه  ومن  الر�ش�ل  وجناة  وحده،  باهلل 

له وهم كرثة وق�ة، لذلك يخت�شر ال�شياق هنا تف�شيالت الق�شة اإىل حلقة 

الأخرية،  نتائجها  اإىل  ال�احدة  احللقة  تف�شيالت  ويخت�شر  واحدة، 

.
(2(

لأن هذا ه� مقت�شى ال�شياق يف هذا امل��شع«

ولعل الذي يظهر من خالل ا�شتقراء الق�ش�ش يف هذه ال�ش�رة ه� اأنه قد 

ا�شتجابة  عدم  فيه  بني  الذي  لق�مه  امل�شتمر  ن�ح  تذكري  اإىل  الإ�شارة  متت 

لإنذاره،  ي�شتجيب�ا  ومل  يبال�ا  مل  حيث  الغرق،  نهايتهم  كانت  الذين  الق�م 

1-  التحرير والتن�ير )137/11( .

2-  يف ظالل القراآن )1810/3( .
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 .
(1 ڳمب) ڳ   ڳ  گ  نبگ   احللقتة  لهذه  اخلتام  كان  لذلك 

ثم تطرقت الآيات اإىل نهاية ق�م م��شى الذين مل ي�شتجيب�ا له، فدعا عليهم 

دع�ته. ثم عر�شت ال�ش�رة لق�م ي�ن�ش وبينت اأنه قد ك�شف عنهم العذاب 

ملا اآمن�ا.

فال�شياق يقت�شي اأن تتم الإ�شارة اإىل حلقة من ق�شة ن�ح تبني ا�شتمراره 

بالتذكري لق�مه، فلما مل ي�ؤمن�ا اأهلكهم اهلل بالغرق.

ثالًثا: �ضورة هود

ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   نب  تعاىل:  قال 

ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ  جب  حب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ    ٺ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   ڤ  
چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    
ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ    ۆ  
ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ      ائ     ائ   ىى   
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            يئ  جب  

1-  ي�ن�ش )73( .
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مث    جث   يت      متىت   خت   حت   جت   يب    ىب   مب        خب   حب  
ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ   چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  
ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  
جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  
ڈ  ڈ  ژ  ژڑ    ڎ   ڎ   ڌ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    
ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

.
ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھمب)1)

يف هذه الآيات جند تف�شياًل لق�شة ن�ح اأكرث مما ورد يف �ش�رة الأعراف، 

وكان فيها �شيء من اخلالف عما ورد يف �ش�رتي الأعراف وي�ن�ش.

 وهنا يف �ش�رة هت�د 
ڤمب)2) ڤ   ڤ   ڤ   نب  ففي �ش�رة الأعتراف 

 ويف الأعراف و�شفه ق�مه بال�شالل، 
(3 ( …مب ھ   ھ ھ   ہ   ہ   ہ   نب

1-  ه�د )49-25( .

2-  الأعراف )59( .

3-  ه�د )26( . 
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اأراذلهم. ويف ه�د ورد  اتبعه  واأنه  باأنه ب�شر  يف �ش�رة ه�د فقد و�شف  متتا  اأ

تف�شيل ملحاورته ق�مه بعد ا�شتمرارهم يف العناد وعدم ا�شتجابتهم لدع�ته، 

وهذا التف�شيل قد اأجمل يف �ش�رتي الأعراف وي�ن�ش. ويف �ش�رة ه�د يحكي 

ق�لهم يف طلب العذاب »فاأتنا مبا تعدنا«، اأما يف �ش�رة الأعراف ويف ي�ن�ش 

قال نبڎمب.

اإليه  اأوحي  اأن  اآخر وه� م�شهد عذابهم بعد  اإىل م�شهد  ثم تنتقل الق�شة 

اأنه لن ي�ؤمن من ق�مه اإل من قد اآمن. ثم ي�شنع ال�شفينة في�شخر منه املالأ 

من ق�مه، وي�شتمر يف حتذيرهم حتى ياأتيهم اأمر اهلل بالغرق...وهنا جند 

تف�شياًل لكيفية عذابهم ل جنده يف م�اطن اأخرى. اإ�شافة اإىل م�شهد هالك 

ابنه الذي اأنفردت بذكره هذه ال�ش�رة.

نب گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   وتختم الق�شتة بالتعليق عليها بق�له تعالتى: 

  
ڱڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھمب)1)

 .
اأما يف �ش�رة ي�ن�ش فختمت بق�له: نب گ  گ ڳ ڳ ڳ مب)2)

م��ش�ع  بني  املنا�شبة  يجد  ه�د  �ش�رة  يف  التت�اردة  ن�ح  ق�شة  يف  واملتاأمل 

ال�ش�رة ومقدمتها وق�شة ن�ح، حيث جاء يف اأول ال�ش�رة نب گگ  ڳ           ڳ  

ہ      ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ     ں    ں   ڱ    ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ھ      ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   نب  لق�مه:  ن�ح  ق�ل  القراآن  حكى  وقد   

مب)3) ہ  
 بينما حكى ق�له يف �ش�رة اأخرى »اعبدوا 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭمب)4)
اهلل«...وجاء ختام �ش�رة ه�د نب ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

الآية   فانظر لهتذه 
ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇمب)5)

1-  الأعراف )64( .  

2-  ي�ن�ش )73( . 

3-  ه�د )2-1( . 

4-  ه�د )26( . 

5-  ه�د )120( .
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يف ختام ال�ش�رة والآية التي جاءت تعليًقا على الق�شتة يف ال�ش�رة:  نب گ   

ہ      ہہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ     ں   ں   ڱ  ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
.

ہ  ھمب)1)
ا يتنا�شب مع م��ش�ع  وعليه، فاإننا جند عر�ش الق�شة يف كل �ش�رة عر�شً

ال�ش�رة و�شياقها.

ويف  ن�ح  ق�شة  من  حلقات  يف  ف�شلت  قد  اأنها  ه�د  �ش�رة  يف  واملالحظ 

عذاب ق�مه واإهالك ولده، فلعل م��ش�ع ال�ش�رة يقت�شي �شيًئا من التف�شيل 

وال�شت�شهاد بالق�ش�ش.

وقد ذكر �شيد قطب يف »الظالل« اأن الق�ش�ش ي�شكل ج�شم ال�ش�رة، فقال:  

»اإن �ش�رة ي�ن�ش حتت�ي على جانب من الق�ش�ش جممل... اإ�شارة اإىل ق�شة 

م��شى،  ق�شة  يف  التف�شيل  من  و�شيء  بعده،  من  الر�شل  اإىل  واإ�شارة  ن�ح، 

ال�ش�رة  يف  يجيء  اإمنا  الق�ش�ش  ولكن  ي�ن�ش..  ق�شة  اإىل  جمملة  واإ�شارة 

�شاهًدا ومثاًل لت�شديق احلقائق العتقادية التي ت�شتهدفها ال�ش�رة.

اإن جاء �شاهًدا  اأما �ش�رة ه�د، فالق�ش�ش فيها ه� ج�شم ال�ش�رة. وه� 

فيه،  يبدو  اأنه  اإل  ت�شتهدفها،  التي  العتقادية  احلقائق  لت�شديق  ومثاًل 

ا�شتعرا�ش حركة العقيدة الربانية يف التاريخ الب�شري ه� الهدف ال�ا�شح 

.
(2(

البارز«

اأن  اإىل م��ش�عها، ل�جدنا  ت�شري  التي  ال�ش�رة  ل� نظرنا يف مقدمة  لكننا 

ا للق�شة وباأ�شل�ب يتفق معها، فنقراأ يف بداية ال�ش�رة:  ذلك يقت�شي عر�شً

نب گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      
ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

1-  ه�د )49( .

2-   يف ظالل القراآن )1844/4( .



130

ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ې  
.

ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ         وئ  وئمب)1)

فق�له تعاىل: نبڻ    ڻ  ڻ   ڻمب حيث يتنا�شب ذلك مع ق�ل ن�ح لق�مه:  

نب   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀمب...ثم ق�له: نب  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہمب فينا�شبه ما ورد 
من بداية ق�شة ن�ح:  »ولقد اأر�شلنا ن�ًحا اإىل ق�مه اإين لكم نذير مبني« حيث 

الدنيا والآختترة... األيم يف  ن�ًحا منذًرا لق�مه من عذاب  اأر�شل  اأنه قد  بني 

ثم اإن جناة من كان مع ن�ح فيه ب�شارة. فال�شياق يقت�شي الإنذار بالعذاب 

والب�شارة بالنجاة، ولهذا اقت�شى �شيًئا من التف�شيل يف ذلك...ثم اإن ق�له 

تعاىل يف اأول ال�شت�رة: »واأن ا�شتغفروا ربكم ثم ت�ب�ا اإليه...« يقت�شي عر�ش 

جانب من الق�شة فيه ا�شتغفار، والذي جتلى يف ا�شتغفار ن�ح لن�شيانه ذلك 

حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت   الت�جيه الإلهي حيث قال له: { 

خت  متىت  يت     جث } اإل اأن ن�ًحا  ظن اأن ابنه من اأهله فبني اهلل 
له اأنه لي�ش من اأهله، فا�شتغفر ن�ح ربه قائاًل: نبڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
ک   ک   ک      ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    
لن�ح ومن معه،  الب�شارة  اإىل  اإ�شارة  الق�شة  نهاية  ، فكانت 

(2(
گ  گ}

والنذير لأمم اأخرى.

رابًعا: �ضورة الأنبياء

نب چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   قال تعاىل: 

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کک  ک  

1-   ه�د )4-1( .

2- ه�د )48-47( .
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 .
(1(

ک  گ  گ  گ   گمب

اإ�شارة  ن�ح  ق�شة  اإىل  اأ�شار  قد  الكرمي  القراآن  اأن  جند  ال�ش�رة  هذه  يف 

واإجنائه  ن�ح  لدعاء  ال�شتجابة  الآيتان  هاتان  ت�شمنت  حيث  �شريعة، 

واأهله ون�شره من الق�م الذين كذب�ا باآيات اهلل.

والتي  والر�شل،  الأنبياء  ق�ش�ش  من  بعدد  ا�شت�شهدت  الأنبياء  و�ش�رة 

يالحظ فيها التف�شيل يف ق�شة اإبراهيم مع الإ�شارة اإىل بقية الأنبياء:  ل�ط 

وزكريا  وي�ن�ش  الكفل  وذا  واإدري�ش  واإ�شماعيل  واأي�ب  و�شليمان  وداود  ون�ح 

به كل  الق�ش�ش ما ختمت  ال�شالم...والذي يالحظ يف هذه  ومرمي عليهم 

ولأوليائه.  ور�شله  لأنبيائه  اإجناء اهلل  حلقة من هذه احللقات، وهي ق�شية 

من  غتتريه  دون  اإبراهيم  ق�شة  يف  التف�شيل  ه�  النتباه  يلفت  التتذي  لكن 

الأنبياء، فما احلكمة من ذلك؟

ولعل احلكمة فيها ه� اأن اإجناء اإبراهيم فيه لفت لالنتباه اأكرث من غريه 

حيث األقي يف النار فجعل اهلل النار برًدا و�شالًما واأجناه منها.

دون  �شريعة  اإ�شارة  ن�ح  ق�شة  اإىل  الإ�شارة  يقت�شي  ال�شياق  فاإن  وعليه، 

التف�شيل فيها.

واملتاأمل يف م��ش�ع ال�ش�رة يجد اأن ال�ش�رة قد بداأت بالإ�شارة اإىل اإعرا�ش 

ٱ   نب  قل�بهم:  ولهتتيتتة  غفلة  يف  وهتتم    حممد  دعتت�ة  عتتن  امل�شركني 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    
 وتختتم بالإ�شارة اإىل اأنه قد مت 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿمب)2)
اإنذارهم ويحذرهم من وق�ع ما ت�عدوا به، كما قال تعاىل:  نب ڻ  ۀ   ۀ  

1- الأنبياء )77-76( .

2-  الأنبياء )2-1( .
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ذلك  . ويف 
ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓمب)1)

اإ�شارة اإىل اأن تاريخ الأنبياء واحد يف مقابلة الأق�ام املعر�شني، وفيه اإينا�ش 

لكنه  الأنبياء،  لبقية  ح�شل  كما  املعار�شة  من  �شيًئا  �شيلقى  باأنه    للنبي 

جعل له �شل�ى من بيان اإجناء اهلل لأنبيائه واأوليائه وقت ال�شدة.

خام�ًضا: �ضورة املوؤمنون

قال تعاىل: نب ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       

ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   ى    ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئىئ  
ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حبخب  
پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   يت    ىت   مت   حتخت   جت    يب   ىب   مب   
پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  

.
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦمب)2)

ق�شة ن�ح  ال�اردة يف هذه ال�ش�رة تت�شابه يف �شكلها العام مع ما ورد 

يف �ش�رتي الأعراف وه�د، ويف �ش�رة ه�د اأكرث تف�شياًل مما ورد يف الأعراف 

امل�شار  ال�ش�رتني  يف  ورد  عما  م�شم�نها  يف  تختلف  اأنها  امل�ؤمن�ن...اإل  ويف 

اإليهما.

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   نب  نتت�ح    ق�ل  ال�ش�رة  حتكي  الأعتتراف  �ش�رة  ففي 

�ش�رة  يف  هنا  اأمتتا   ،
ڃمب)3) ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ    ڦ  

1-  الأنبياء )109( .

2-  امل�ؤمن�ن )30-23( .

3-  الأعراف )59( .
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، ويف الأعراف 
امل�ؤمن�ن: نب گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ںمب)1)

و�شفه ق�مه بال�شتالل...اأما يف امل�ؤمن�ن فقد و�شفه ق�مه باأنه ب�شتر يريد اأن 

يتف�شل عليهم..، ويف �ش�رتي الأعراف وامل�ؤمن�ن حكى القراآن الكرمي ق�له  

نب ڤ  ڤمب،  اأما يف �ش�رة ه�د فحكى القراآن ق�له نبڻ    ڻ  ڻ   ڻمب. 

اأنه مت و�شفه من  امل�ؤمن�ن  �ش�رة  ن�ح يف  والذي يالحظ يف عر�ش ق�شة 

قبل ق�مه باأنه ب�شر يريد اأن يتف�شل عليهم واأنه به ِجّنة. وكذلك حكى القراآن 

 ،
�شبب اإعرا�ش من جاء بعد ن�ح باأنهم قال�ا: نب ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ مب )2)

نب ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    وكذلك ما حكاه يف ق�شة م��شى حيث قال�ا: 

من    حممد  بها  ُو�شف  نف�شها  املق�لة  ...وهذه 
ڎمب)3) ڎ   ڌ  

قبل ق�مه.

وقد عالج القراآن الكرمي ذلك، حيث بني �شفات امل�ؤمنني يف اأول ال�ش�رة 

وعلق عليه باأنهم يرث�ن الفردو�ش واأن الكافرين �شيحا�شب�ن على اأعمالهم، 

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   نب  بق�له:  نهايتها  يف  ال�ش�رة  وختمت 

.
ڭ  ڭ  ڭ...مب)4)

 �ضاد�ًضا: �ضورة ال�ضعراء.

قال تعاىل: نب ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ی      ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  
ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج    مح  جخ  حخ  مخ  جس  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ   حس   

1-  امل�ؤمن�ن )23( .

2-  امل�ؤمن�ن )33( .

3-  امل�ؤمن�ن )47( .

4-  امل�ؤمن�ن )115( .
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ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    
ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

.
ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳمب)1)

الذي يظهر يف هذه الآيات ه� اأن ن�ًحا  دعا ق�مه اإىل تق�ى اهلل، وكرر 

الأمر مرة بعد اأخرى، فا�شتمر ق�مه بالتكذيب فكانت نهايتهم الغرق واأجناه 

اهلل ومن معه.

الآيتتات  يف  يظهر  التتذي  بينما  التق�ى،  اإىل  الدع�ة  ه�  الآيتتات  فم��ش�ع 

�شبقت  ما  وهتتذا  اهلل،  اإل  يعبد  ل  واأن  اهلل  عبادة  اإىل  الدع�ة  ه�  ال�شابقة 

اإليه يف �ش�رة الأعراف وي�ن�ش وه�د والأنبياء وامل�ؤمن�ن. والظاهر  الإ�شارة 

يف  حياته  من  متاأخرة  مرحلة  يف  جاء  ال�ش�رة  هذه  يف  حكي  الذي  هذا  اأن 

الدع�ة، وي�شري اإليه ما يلي: 

اإىل  اإىل تق�ى اهلل تعاىل، بعد ما كان قد دعاهم   دعاهم  ن�ًحا  اأن 

بينه وبني ما يخافه  العبد  اأن يجعل  والتق�ى  واأن ل يعبد غريه.  عبادة اهلل 

ويحذره وقاية تقيه منه، ومن ذلك اتق�ا النار ونح�ه، وتق�ى اهلل تعني اتقاء 

معنى  بيان  يف  احلنبلي  رجب  ابن  يق�ل  يغ�شبه،  وما  و�شخطه  اهلل  عتتذاب 

اأن يجعل العبد بينه وبني ما يخافه ويحذره وقاية  التق�ى:  »واأ�شل التق�ى 

تقيه منه، فتق�ى العبد لربه اأن يجعل بينه وبني ما يخ�شاه من ربه من غ�شبه 

.
(2(

و�شخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وه� فعل طاعته واجتناب معا�شيه«

وعليه، فاإن دع�ته لهم اإىل لتق�ى وتكرار ذلك وكذا �شياق الآيات ي�شري اإىل 

ا�شتمرارهم يف التكذيب وعنادهم يف ذلك.

1-  ال�شعراء )121-105( .

2-  جامع العل�م واحلكم �ش138.
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وردت الإ�شارة اإىل اإخ�ة ن�ح  لهم حيث قال: نبۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئمب 

ولعل املراد بها هنا اأخ�ة امل�شاهرة، اأي بعد ما تزوج منهم، قال الأل��شي:  

، بينما مل يرد و�شفه بذلك يف �ش�رة ه�د 
(1(

ېئ  ىئمب اأي:  ن�شيبهم« »نب

ول يف الأعراف التي ورد و�شف ه�د اأو غريه بالأخ�ة دون ن�ح.

ورد ذلك  وقد  الأرذلتت�ن،  باأنهم  ن�ح  اأتباع  و�شف  املكذبني  ق�مه  ورد من 

بذلك  جزم  منهم  يكن  مل  اأنه  الظاهر  لكن  ه�د،  �ش�رة  يف  منهم  ال��شف 

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   نبۅ   هتت�د:    �ش�رة  ففي  ال��شف، 

، كما ورد ق�لهم يف �ش�رة ه�د: نبى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
ې   ى...مب)2)

وئ  وئ  ۇئ  ۇئمب. اأما هنا يف �ش�رة ال�شعراء فقد ورد منهم جزم 
بذلك ال��شف حيث قال�ا: »اأن�ؤمن لك واتبعك الأرذل�ن «.

فالظاهر اأن ما ورد يف �ش�رة ال�شعراء كان حكاية حللقة متاأخرة عما ورد 

يف �ش�رتي ه�د والأعراف.

حيث  الأنبياء،  تاريخ  منها  كثرية  اآيتتات  يف  ت�شتعر�ش  ال�شعراء  و�ش�رة 

و�شبع  مائتني  الق�ش�ش من  تتحدث عن  اآية  وثمانني  مائة  الآيتتات  بلغ عدد 

وع�شرين اآيتة، يق�ل �شيد قطتب:  »وج�شم ال�ش�رة ه� الق�ش�ش الذي ي�شغل 

ثمانيتن ومائة اآية من جمم�ع اآيات ال�شت�رة كلها. وال�ش�رة هي هذا الق�ش�ش 

.
(3(

مع مقدمة وتعقيب …«

التكذيب حتى  الأقتت�ام يف  هتت�ؤلء  ال�ش�رة ه� غل�  الذي يالحظ يف  اأن  اإل 

و�شل�ا اإىل مرحلة التحدي لالأنبياء، كما ه� حال م�شركي قري�ش مع النبي 

ا  ، لذلك بداأ بق�شة م��شى التي ف�شل فيها �شيًئا من التف�شيل م�شتعر�شً
م�شهد التحدي من قبل فرع�ن وال�شحرة، ثم تعّر�ش لق�شة اإبراهيم ون�ح 

1-  روح املعاين )106/19( .

2-  ه�د )27( .

3-  يف ظالل القراآن )2583/5( .
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وه�د و�شالح ول�ط و�شعيب...وي�شري اإىل ذلك ما بداأت به ال�ش�رة  نب ٱ  

 ،
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀمب)1)

كاد    النبي  اإن  حتى  والكفر  ال�شرك  يف  الق�م  غل�  اإىل  اإ�شارة  ذلك  ويف 

اإميانهم فعرب  لعدم  اأ�شد احل�شرة  يتح�شر  الياأ�ش مما جعله  ي�شل حلد  اأن 

 .
(2(

وندامة ح�شرة  نف�شك  مهلك  اأي  نبپ  پ  ڀمب  بق�له:  ذلك  عن 

قال ابن عا�ش�ر:  »واأح�شب اأنها نزلت اإثر طلب امل�شركني اأن ياأتيهم الر�ش�ل 

.
(3(

بخ�ارق«

العزيز  على  يت�كل  واأن  الأقربني  ع�شريته  باإنذار  ال�ش�رة  ختمت  ولذلك 

الرحيم ثم يندد بال�شعراء الذين هم من اأ�شباب ال�شالل يف ذلك ال�قت، 

و�شف�ه  اأنهم  كما  الكرمي،  القراآن  لل�شرف عن  ال�شعر  بع�شهم  اتخذ  حيث 

باأنه �شاعتر فاأراد اأن ينبه على الفرق بني النبي   وبني ال�شعراء. ومن ثم 

.
تختم ال�ش�رة بالآية: نب ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یمب)4)

�ضابًعا: �ضورة العنكبوت.

ۇئ         ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   نب  تتتعتتاىل:  قتتال 

ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
.

ٻ  ٻ  ٻ  پمب)5)

م��ش�ع هاتني الآيتني بيان مدة لبث ن�ح  يف ق�مه يدع�هم اإىل عبادة 

اهلل وحده وتق�اه، اإل اأنه مل ي�شتجب له اإل القليل.

1-  ال�شعراء )3-1( .

2-  تف�شري البي�شاوي )534/2( .

3-  التحرير والتن�ير )307/19( .

4-  ال�شعراء )227( .

5-  العنكب�ت )15-14( .



137

وم��ش�ع ال�ش�رة و�شياقها العام ي�شري اإىل اأن �شنة اهلل يف الدعاة هي يف 

على  وتربيهم  تع�دهم  اإذ  مهمة،  ترب�ية  درو�ًشا  البتالء  يف  لأن  ابتالئهم، 

حتمل ال�شعاب، وبالتايل حتمل م�ش�ؤولية الدع�ة، قال تعاىل: نب ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉۉ  
ۆئ   ۆئ        ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى          ى   ې   ې   ې   ې  
، وياأتي 

ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئمب)1)
ختام ال�ش�رة متنا�شًبا مع املقدمة التي يتكامل فيها امل��ش�ع امل�شار اإليه يف 

نب ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ   املقدمة: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  
.

ہ  ہ  ہ  ہمب)2)

وعليه، فالفتنة والبتالء �شنة اهلل يف اإعداد الدعاة، وال�شبيل ه� يف اجلهاد 

احلق...وال�ش�رة  �شبيل  اإىل  بهدايته  تكفل  تعاىل  واهلل  العقبات،  هذه  �شد 

وقع فيها ا�شت�شهاد بعدد من الق�ش�ش التي اأ�شارت اإىل �شنة اهلل يف اأنبيائه 

ول�ط  واإبراهيم  لن�ح  فتعر�شت  واملحن،  البتالءات  طريق  عن  واإعدادهم 

و�شعيب، وذكرت ق�ش�ش عاد وثم�د وقارون وفرع�ن وهامان فا�شتعر�شتها 

ا �شريًعا مبا ي�ش�ر األ�اًنا من العقبات والفنت يف طريق الدع�ة اإىل  ا�شتعرا�شً

... وهذه الق�ش�ش املذك�رة تتمثل فيها األ�ان من الفنت والعقبات 
(3(

الإميان

يف طريق الدع�ة، ففي ق�شة ن�ح »تتبدى �شخامة اجلهد و�شاآلة احل�شيلة...

حيث  ال�شالل،  وطغيان  اجلتتزاء  �ش�ء  يتبّدى  ق�مه  مع  اإبراهيم  ق�شة  ويف 

قتتالتت�ا:  اأن  اإل  قتت�متته  جتتت�اب  كتتان  فتتمتتا  واملتتنتتطتتق،  بتتاحلتتجتتة  جتتادلتتهتتم 

وا�شتعالنها  الرذيلة  تبجح  يتبّدى  ل�ط  ق�شة  حتترقتت�ه...ويف  و  اأ اقتل�ه 

1-  العنكب�ت )6-2( .

2-  العنكب�ت )69-68( .

3-  يف ظالل القراآن )2718/5( .
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النحراف  من  الأ�شفل  الدرك  اإىل  الب�شرية  وانحدار  حياء،  بال  و�شف�رها 

والعدل... احلق  على  والتمرد  الف�شاد  يتبدى  �شعيب  ق�شة  وال�شذوذ...ويف 

ر  ر الإ�شارة اإىل عاد وثم�د بالعتزاز بالق�ة والبطر بالنعمة، كما تذكِّ وتذكِّ

وا�شتبداد احلكم ومترد  املال  اإىل قارون وفرع�ن وهامان بطغيان  الإ�شارة 

النفاق...ويعقب على هذا الق�ش�ش مبثل ي�شربه له�ان الق�ى املر�ش�دة يف 

طريق دع�ة اهلل   نبڎڎ     ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

.
(2 کک   ک  گ  گمب)1)

اإل اأن ال�ش�رة اأ�شارت اإىل ق�شة ن�ح اإ�شارة �شريعة فذكرت ط�ل مدة لبثه 

ال�شت�شهاد  من  الهدف  اإذ  ال�ش�رة،  �شياق  يقت�شيه  ما  هذا  ولعل  ق�مه،  يف 

بالق�شة ه� ذلك، ولي�ش ا�شتعرا�ش تفا�شيل الق�شة.

والعام،  بال�شنة  الدع�ة  �شن�ات  عن  عرب  اأنه  الآيتني  هاتني  يف  واملالحظ 

لبث  اأنه  اإىل  اإ�شارة  فيها  ولعل   ،
ۆئمب)3) ۆئ   ۇئ         ۇئ    وئ   نب  فقال: 

اإل القليل  اأو مل ي�شتجب  فيهم ت�شعمائة وخم�شني �شنة فلم ي�شتجب له اأحد 

اهلل  علم  فلما  اآمن،  من  فاآمن  ذلك،  بعد  ال�شتجابة  اأنه جاءت  اإل  النادر، 

اأن لفظ  اآمن اأخذهم اهلل بالغرق، وذلك  اإل من قد  اأن لن ي�ؤمن من ق�مه 

واخلري  الرخاء  اإىل  ي�شري  العام  ولفظ  والقحط،  ال�شدة  اإىل  ي�شري  ال�شنة 

وال�شتجابة، ولهذا فرق بني اللفظتني »�شنة وعام« قال الأل��شي:  »والنكتة يف 

َنة اأوًل:  اأنها تطلق على ال�شدة واجلدب بخالف العام، فنا�شب  اختيار ال�شَّ

.
(4(

اختيار ال�شنة لزمان الدع�ة الذي قا�شى  فيه ما قا�شى من ق�مه«

1-  العنكب�ت )41( .

2-  يف ظالل القراآن )2727/5(  بت�شرف.

3-  العنكب�ت )14( .

4-  روح املعاين )143/20( .
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ثامًنا: �ضورة ال�ضافات.

حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   نبىئ   تتتعتتاىل:  قتتال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پ  پ  پ   مئ  ىئ  يئ      جب   
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

.
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ مب)1)

ٿ   ٿ  نبٺ   بق�له:  عليها  التعليق  الق�شة  هتتذه  عر�ش  يف  يالحظ 

ق�شة  يف  كما  بعدها،  التي  الق�ش�ش  يف  التعليق  هذا  ويظهر  ٿمب، 
اهلل  اأنبياء  جزاء  اإىل  اإ�شارة  هذا  ويف  واإليا�ش...  وهارون  وم��شى  اإبراهيم 

اأنبياءه فح�شب، بل يزيد يف ذلك  اإن اهلل �شبحانه ل ينجي  واأوليائه، حيث 

جر العظيم يف الدنيا ف�شاًل عن الآخرة.
َ
بالن�شر والأ

وهذا اأمر يتناوله م��ش�ع ال�ش�رة الذي بداأ بالإ�شارة اإىل ال�شياطني املردة 

�شهاب  فيتبعه  اخلطفة  خطف  التتذي  حتى  جانب  كل  من  ُيْقَذف�ن  الذين 

العذاب  ذلك  اأن  وبني  الآخرة  الظاملني يف  لبيان عقاب  انتقل  ثم  ثاقب...، 

الث�اب  باأح�شن  يثيبهم  املخل�شني  اهلل  عباد  لكن  يعمل�ن،  كان�ا  ملا  جتتزاء 

... ثم ياأتي 
مبيًنا اأن ذلك ه� الف�ز احلقيقي نب ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  مب)2)

التعليق على بيان عاقبة املنذرين وما اأعده اهلل لعباده املخل�شني:  نب وئ  

 ...
ۇئ       ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ېئ  ېئمب)3)

واإبراهيم  ن�ح  لق�شة  فيتعر�ش  الر�شل  تاريخ  من  جانًبا  ي�شتعر�ش  ثم 

جانًبا  بني  وي�ن�ش...وقد  ول�ط  واإليا�ش  هارون  مع  وم��شى  اإ�شماعيل  مع 

1-  ال�سافات )82-75( .

2-  ال�سافات )60( .

3-  ال�سافات )74-73( .
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من ظلمهم وذلك يف ن�شبة البنات اإىل اهلل واأنهم جعل�ا يف ذلك بينه وبني 

... ثم ياأتي يف ختام ال�ش�رة: نب ے   
(1(

ة ن�شًبا – واجلنة جماعة اجلن اجِلنَّ

ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے  
 ثم يقع اإنذار بالعذاب.

مب)2) ۈ 

ن�ح  بق�شة  ال�شت�شهاد  يقت�شي  لل�ش�رة  العام  ال�شياق  اأن  جند  وهكذا 

العظيم  الكرب  من  لعباده  اهلل  اإجناء  لبيان  �شريعة  اإ�شارة  اإليها  والإ�شارة 

وجعل ذريته هم الباقين�منحه �شالًما وثناء ح�شًنا، يف الآخرين »اأي تركنا 

.
(3(

عليه الثناء احل�شن واأبقيناه له فيمن بعده اإىل اآخر الدهر«

تا�ضًعا: �ضورة القمر.

قال تعاىل:  {   ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ڱ    ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک       ک       ک  

 .
(4(

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ}

يف هذه الآيات، يرد التعليق على الق�شة بق�له:  »فكيف كان عذابي ونذر«، 

كما اأننا جند التعليق بذلك على الق�ش�ش ال�اردة يف هذه ال�ش�رة والتي مت 

ا�شتعرا�شها وهي ق�شة عاد وثم�د وق�م ل�ط واآل فرع�ن. كما تظهر عبارة 

»ولقد ي�شرنا القراآن للذكر فهل من مدكر«.

1- التحرير والتن�ير )93/23( .

2-  ال�سافات )173-171( .

3-  روح املعاين )99/23( .

4-  القمر 17-9.
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وهذه ال�ش�رة تعر�ش فيها جملة من الق�ش�ش، والذي يقراأها يرى نف�شه 

ونقراأ من  واألفاظها...  وذلك من خالل عباراتها  لأول مرة،  يقراأها  وكاأنه 

الأر�ش عي�ًنا، ذات  وازدجر، مباء منهمر، فجرنا  ن�ح:   الكلمات يف ق�شة 

األ�اح ود�شر... فهذه العبارات والألفاظ مل ترد فيما �شبق من �ش�ر القراآن 

الكرمي... وال�ش�رة تتعر�ش يف م��ش�عها مل�شاهد العذاب الدني�ي للمكذبني 

بالآيات والنذر.

وابتداأت �ش�رة القمر باحلديث عن ان�شقاق القمر، ثم اأ�شارت اإىل تكذيب 

امل�شركني امل�شتمر رغم ما جاءهم من الإنذار من خالل ما ورد يف القراآن 

الكرمي. وحادثة ان�شقاق القمر هي التي حدثت يف زمن النبي  معجزة له 

. وه� ما رواه البخاري وم�شلم 
(1(

على ما ذهب اإليه جمه�ر ال�شلف واخللف

اأن    اهلل  ر�ش�ل  �شاأل�ا  مكة  اأهتتل  اأن  وذلتتك  احلادثة،  هذه  من  وغريهما 

تعاىل:   فقال   
(2(

بينهما حراء  راأوا  حتى  �شقتني،  القمر  فاأراهم  اآية  يريهم 

نبھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ    ۈ   ۆ   ۆ  
 وياأتي 

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئمب)3)
ختام ال�ش�رة متنا�شًبا مع املقدمة ومبيًنا م��ش�عها:  نبٱ  ٻ  ٻ      ٻ  

.
ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀمب)4)

بيان  فيها  الب�شري  التاريخ  من  منتتاذج  عر�ش  يقت�شي  فال�شياق  وعليه، 

اإهالك الأق�ام املكذبني بالنذر يك�ن فيها حتذيٌر مل�شركي قري�ش ومن كان 

1-  فتح القدير )119/5( .

2-  رواه البخاري يف مناقب الأن�شار )3868(  وم�شلم يف �شفات املنافقني )2802(  والرمذي يف 

التف�شري )3296(  والن�شائي يف التف�شري )574( .

3-  القمر )5-1( .

4-  القمر )51-50( .
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واأنتت�اع  والقحط  وال�شدة  والهالك  الياأ�ش  بهم  ينزل  اأن  من  �شاكلتهم  على 

ا �شريًعا بينت  العذاب املدمر. ولذلك ا�شتعر�شت ال�ش�رة ق�شة ن�ح ا�شتعرا�شً

فيها كيف كان هالك من كذب بالنذر.

عا�ضًرا:  �ضورة نوح

قال تعاىل: نب ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ  
ی  ی   ی  ی       جئ حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ڄ           ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ         ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چ   چ    چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ  
ڌ   ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            ں  ڻ  ڻ  
ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ  
ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ          ۆ   ۆ    ۇ    ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  
ی   ی    ی         ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ     ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ  
جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت    حت  

.
خت  مت     ىتمب)1)

1-  ن�ح )28-1( .
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تف�شيالت  فيها  ورد  وقتتد   ، نتت�ح  لق�شة  عر�ش  ال�ش�رة  هتتذه  يف 

لق�مه حيث  ن�ح  اإنتتذار  ببيان  ال�ش�رة  بداأت  الأختترى.  الق�ش�ش  يف  ترد  مل 

�شبق  ن�ح يف ذلك... وقد  اإىل طاعة  والدع�ة  وتق�اه  بعبادة اهلل  اأمرهم 

 متت 
(2(

 وامل�ؤمن�ن
(1(

اأن عر�ش مثل ذلك يف �ش�رة اأخرى، ففي �ش�رة الأعراف

 دعاهم اإىل 
(3(

حكاية ق�ل نت�ح حيث دعاهم اإىل عبادة اهلل. ويف �ش�رة ه�د

اأن ل يعبدوا اإل اهلل... ويف �ش�رة ال�شعراء مت الركيز على تق�ى اهلل وطاعة 

ن�ح فيما يدع�هم اإليته... لكن الركيز يف هذه ال�ش�رة على بيان اأثتر اتباعه 

وعلى بيان الأ�شاليب التي اتبعها ن�ح لدع�ة ق�مه حيث ا�شتختدم معهم كل 

يعر�ش  مل  حلقات  من  ال�ش�رة  عر�شته  ما  بيان  واإليك  الدع�ة،  اأ�شاليب 

يف ال�شت�ر الأخرى.

بنّي  وقد  اإليه،  يدع�هم  فيما  ن�ح  وطاعة  وتق�اه  اهلل  عبادة  اإىل  دعاهم 

اأثر ذلك فقال:  نب ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

اأثر  لبيان  الأختترى  ال�ش�ر  يف  يتعر�ش  ومل  ڻ..مب،  ڻ   ڻ   ڻ   
ن�ح  بني  اجلتتدال  من  �ش�ٍر  َعْر�ش  مت  ه�د  �ش�رة  ويف  والطاعة...،  العبادة 

وق�مه، لكن لي�ش فيها اأنه بني لهم اأثر الطاعة والعبادة.

  يف دع�ة ق�مه، وه� يغتنم كل فر�شة وكل وقت لدع�ة  ا�شتمر ن�ح 

القب�ل. قتال  اأرجى يف  بالليتل والنهار، حيث غري وقت الدع�ة ليك�ن  ق�مه 

ابن عا�ش�ر:  »وجعل دع�ته مظروفة يف زمني الليل والنهار للدللة على عدم 

اله�ادة يف حر�شه على اإر�شادهم، واأنه ير�شد ال�قت الذي يت��شم اأنهم فيه 

.
(4(

اأقرب اإىل فهم دع�ته«

1-  الأعراف )59( .

2-  امل�ؤمن�ن )23( .

3-  ه�د )25( .

4-  التحرير والتن�ير )180/29( .
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مل ي�شتجب ق�م ن�ح لدع�ته رغم بذله كل جهد وا�شتغالله جلميع الأوقات. 

ويف هذه ال�ش�رة عر�شت م�شاهد الإعرا�ش، وفيها اأنه مل يزدهم دعاوؤه اإل 

فراًرا واأنه كلما دعاهم جعل�ا اأ�شابعهم يف اآذانهم، اأي اأنه لكرثة ما دعاهم 

ل يريدون اأن ي�شمع�ا كالمه فيما بعد، ومل يكتف�ا بذلك بل جعل�ا ثيابهم على 

لهذا  ال�ش�رة  كالمه...وهذه  �شماع  عن  ف�شاًل  اإ�شارته  يروا  لئال  وج�ههم 

امل�شهد من الإ�شرار على الإعرا�ش بتلك الكيفية مل تعر�ش يف ال�ش�ر الأخرى 

التي وردت فيها ق�شة ن�ح.

غرّي ن�ح  يف اأ�شل�ب دع�ته فدعاهم باجلهر والإعالن وال�شتر، ولعل 

اإظتتهتتاره وعدم  يعني  ال�شيء  اإعتتالن  اأن  وذلتتك  الإعتتتالن،  اأقتت�ى من  اجلهر 

ابن فار�ش  العل�، قال  الإعتالن مع  اأما اجلهر فيعطي معنى  به،  الإ�شرار 

اإعالن  وه�  واحتتد،  اأ�شل  والتتراء  والهاء  »اجليم  اللغة:   مقايي�ش  معجم  يف 

ال�شيء وك�شفته وعل�ه، يقال:  جهرت بالكالم اأعلنت به، ورجل جهري ال�ش�ت 

.
(1(

اأي عاليته«

وبني ن�ح  لهم اأثر ا�شتغفارهم عن الذن�ب لإ�شرارهم على املع�شية، 

لهم  ويجعل  جنات  لهم  ويجعل  والبنني  باملال  وميدهم  الغيث  يكرث  حيث 

اأنهاًرا. وهذا مل يذكر يف ال�ش�ر الأخرى.

نبٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ...مب كما   الأ�شل�ب العاطفي  وا�شتخدم ن�ح 

ڄ...مب  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   نبڤ   العقلي  الأ�شل�ب  ا�شتخدم 

وهذا مل يذكر يف ال�ش�ر الأخرى.

التي  الأ�شنام  اأ�شماء  و�شردت  بالأ�شنام،  مدى مت�شكهم  ال�ش�رة  وذكرت 

مت�شك�ا بها وكان�ا يعبدونها. وهذا مل يرد ذكره يف ال�ش�ر الأخرى.

1-  معجم مقايي�ش اللغة ) 486/1( .
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اأحًدا  الأر�ش  على  يرك  ل  باأن    ن�ح  بدعاء  ال�ش�رة  تختم  ثم 

الكافرين بعده، لأن الظاهتر اأن هذا الدعاء كان بعد اإهالك الكافرين  من 

ا 
ً
م�ؤمنت بيته  دخل  وملن  ول�الديه  له  باملغفترة  الدعاء  ختم  ق�مه...ثم  من 

وللم�ؤمنني وامل�ؤمنات... وهي حلقات مل تذكر يف ال�ش�ر الأخرى.       
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املبحث الرابع

ق�ضة نوح  ح�ضب كل حلقة من حلقاتها

اأن القراآن الكرمي حينما يعر�ش  املتاأمل يف ق�شة ن�ح عليه ال�شالم يجد 

احللقة من الق�شة ياأخذ منها جانًبا جزئيًّا مبا يتنا�شب مع م��ش�ع ال�ش�رة. 

�شياق  يقت�شيه  ومبا  اآخر  جانب  من  عر�شها  احللقة  تلك  عر�ش  كرر  فاإذا 

ال�ش�رة. اأو اأنه يعر�شها مرة واحدة ول يكررها. 

ا للق�شة ح�شب حلقاتها:  واإليك عر�شً

- عبادة الأ�ضنام:

ذكر القراآن الكرمي اأن لق�م ن�ح اأ�شناًما كان�ا يعبدونها، وهي كما حكى 

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    نب  عنهم:  القراآن 

.
ۓ   ۓمب)1)

- دعوة نوح لقومه:

وقد دعاهم ن�ح   اإىل عبادة اهلل، وتكرر ذلك يف اأكرث من �شت�رة، ففي 

. ويف �ش�رة 
نب  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱمب)2) �ش�رة الأعراف: 

ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   نب  هتت�د:  

، ويف �ش�رة امل�ؤمن�ن: نب ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  
(3(

ھ  ھ...}
، ويف �ش�رة ال�شعراء: نب ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ڤ  ڤ...مب)4)
. ويف �ش�رة ن�ح: نب ی      ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئمب)5)
.

يئ  مب)6)
1-  ن�ح )23( .

2-  تف�شري اأبي ال�شع�د )40/9( .

3-  الأعراف )59( .

4-  ه�د )26-25( .

5-  امل�ؤمن�ن )23( .

6-  ال�شعراء )107-106( .
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ففي �ش�رتي الأعراف وامل�ؤمن�ن اقت�شر على ذكر دع�ته اإياهم اإىل عبادة 

اهلل، فقد كرر ذلك، لكن اأ�شل�ب العر�ش وامل��ش�ع خمتلفان، حيث رد ق�مه 

اتهم�ه  امل�ؤمن�ن  �ش�رة  بينما يف  باأنه يف �شالل،  باتهامه  الأعتتراف  عليه يف 

باأنه ب�شر...بينما ذكر يف �ش�رة ه�د دع�ته لق�مه باأن ل يعبدوا اإل اهلل، 

اأي اأن يرك�ا عبادة غري اهلل ويعبدوا اهلل وحده. ويف �ش�رة ال�شعراء دعاهم 

اإىل التق�ى...بينما يف �ش�رة ن�ح دعاهم اإىل عبادة اهلل والتق�ى وطاعة ن�ح 

فيما يدع�هم اإليه.

- اأ�ضلوب نوح يف الدعوة:

يف  يك�ن�ن  فلعلهم  ق�مه،  دع�ة  يف  والأ�شاليب  ال��شائل  كل  ن�ح  ا�شتخدم 

اأكرث ا�شتجابة، لكن النتيجة واحدة، وذلك على النح�  اآخر  اأو وقت  م�طن 

الآتي: 

- الرد على اتهاماتهم له:

 ففي الأعراف اتهم�ه بال�شالل، فرد عليهم نافيًّا عنه ال�شالل واأنه ر�ش�ل 

من رب العاملني، ثم اأنكر عليهم تعجبهم اأن ياأتيهم ذكر من ربهم على يد 

.
(1(

رجل منهم

اتبعه  بل  الق�م  �شادة  يتبعه  مل  باأنه  اتباعه  عن  اعتذروا  ه�د  �ش�رة  ويف 

الأراذل، فطلب�ا منه اأن يطردهم، فرد عليهم قائاًل لهم:  من ين�شرين من 

 ويف �ش�رة ال�شعراء ملا قال�ا له:  اتبعك الأرذل�ن، رد 
(2(

اهلل اإن طردتهم...

 فاملالحظ 
(3(

عليهم قائاًل:  وما علمي مبا كان�ا يعمل�ن اإذ ح�شابهم على اهلل

اأنه قد تكرر ذكر افرائهم باأنه اتبعه الأرذل�ن، ففي �ش�رة ه�د رد عليهم 

بق�له من ين�شرين من اهلل اإن طردتهم، ويف ال�شعراء رد عليهم بق�له:  وما 

علمي مبا كان�ا يعمل�ن.

1-  الأعراف )64-62( .

2-  ه�د )30( .

3-  ال�شعراء )114-111( .
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والنهار  بالليل  دعاهم  حيث  والأ�شاليب،  ال��شائل  كل  ا�شتخدم  وقد   

ثم دعاهم جهاًرا ثم اأعلن واأ�شر لهم فلم يفدهم ذلك، وهذا ورد يف �ش�رة 

.
(1(

ن�ح فقط

- مدة لبثه يف الدعوة

�ش�رة  يف  اإل  يتترد  مل  وهتتذا  عاًما،  خم�شني  اإل  �شنة  األتتف  يدع�هم  بقي   

.
(2(

العنكب�ت

- موقف قوم نوح من دعوته

دع�ته،  يف  لن�ح  التكذيب  و�ش�ر  م�اقف  من  عتتدًدا  الكرمي  القراآن  ذكر   

، ويف �ش�رة 
ففي الأعراف: نب چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍمب)3)

ه�د: نب ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ه�ؤلء  يطرد  اأن  طلبهم  يف  عليهم  ورد  جادلهم  وملا   ،

ۇئمب)4) ۇئ  
العذاب   من  يعدهم  مبا  تيهم  ياأ اأن  طلب�ا  »اأراذل«،  �شم�هم  الذين 

ڻ   ڻ    ڻ    ں     ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   نب 
 ، اأما يف �ش�رة امل�ؤمن�ن: نب ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  

ڻ  ۀمب)5)
ہ                  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
 ، 

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ېمب)6)

1-  ن�ح )10-5( .

2-  العنكب�ت )14( .

3-  الأعراف )60( .

4-  ه�د )27( .

5-  ه�د )32( .

6-  امل�ؤمن�ن )26-24( .
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، فلما رد عليهم 
ويف �ش�رة ال�شعراء نب  مح  جخ  حخ  مخ  جسمب)1)

 ،
ڄمب)2) ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   نب  دع�اهم قال�ا:  يف 

 ،
�ش�رة القمر: نب  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤمب)3) ويف 

نب ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ويف �ش�رة ن�ح يحكي ق�ل ن�ح يف بيان م�قف ق�مه: 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  
يذكر  ثم   ،

مب)4) ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   
نبۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   النهاية:  م�قفهم يف 

.
ۓ   ۓ مب)5)

ب�شر  باأنه  و�شف�ه  �ش�رة ه�د  بال�شالل. ويف  و�شف�ه  الأعراف  �ش�رة  ففي 

واأنه اتبعه اأراذل الق�م وا�شتنتج�ا من ذلك اأنه وق�مه كاذب�ن، وانتهى الأمر 

يف اأنهم طلب�ا منه باأن ياأتيهم مبا يعدهم من العذاب. ويف �ش�رة امل�ؤمن�ن 

و�شف�ه باجلن�ن وت�ا�ش�ا بالرب�ش به، اأما يف �ش�رة ال�شعراء فقد ت�عدوه 

بالرجم. ويف �ش�رة القمر و�شف�ه باجلن�ن وزجروه عن دع�تهم حتى ترك 

. اأما يف �ش�رة ن�ح فاإن دع�ته لهم زادتهم 
(6(

دع�تهم وجلاأ اإىل الدعاء عليهم

�شيًئا،  منه  ي�شمع�ا  لئال  اآذانهم  يف  اأ�شابعهم  جعل�ا  دعاهم  وكلما  فتتراًرا، 

وا�شتغ�ش�ا ثيابهم، اأي َتَغّطْ�ا بها لئال يروه كراهة النظر اإليه، اأو لئال يعرفهم 

بعبادة  التم�شك  اإىل  البع�ش  بع�شهم  بدع�ة  الأمر  انتهى  ثم   .
(7(

فيدع�هم

الأ�شنام.

1-  ال�شعراء )111( .

2-  ال�شعراء )116( .

3-  القمر )9( .

4-  ن�ح )7-5( .

5-  ن�ح )23( .

6-  تف�شري البحر املحيط )175/8( .

7-  تف�شري البي�شاوي )450/3( .
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- دعاء نوح على قومه:

ملا بذل ن�ح كل جهده يف دع�ة ق�مه، واتهم�ه باأن�اع التهامات، حاورهم 

ورد افراءهم، فاأ�شروا ومت�شك�ا باأ�شنامهم وترب�ش�ا به وهددوه بالرجم، 

بالعذاب،  ت�عدهم  هتت�د  �ش�رة  ففي  ق�مه.  ي�شك�  اهلل  اإىل  ت�جه  عندها 

فقال�ا:  ائتنا مبا تعدنا اإن كنت من ال�شادقني، فرّد عليهم اإمنا ياأتيكم به 

. ويف �ش�رة امل�ؤمن�ن ملا اتهم�ه باأن به جنة وترب�ش�ا به قال 
(1(

اهلل اإن �شاء

نب چ  چ   ، ويف ال�شعراء ملا كذبه ق�مه قال: 
(2(

رب ان�شرين مبا كذب�ن

نبڦ    القمتر:  �ش�رة  ويف   ،
ڍ  ڍ  مب)3) ڇ   ڇ     چ  ڇ  ڇ  

، ويف �ش�رة نت�ح قال: نب ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  مب)4)

.
ۆئ   ۈئ مب )5)

فاملالحظ يف هذه الآيات تعدد الدع�ات عليهم، ففي ال�شعراء طلب الفتح، 

ويف ن�ح طلب اأن ل يرك اهلل على الأر�ش كافرًا، بينما يف �ش�رتي امل�ؤمن�ن 

لكنهما خمتلفان،  الن�شر  تكرر طلب  وقد  اهلل،  من  الن�شر  والقمر طلب 

بع�شهم  من  وطلب�ا  جمن�ن  واأنه  ب�شر  باأنه  اتهم�ه  امل�ؤمن�ن  �ش�رة  ففي 

مبا  ين�شره  اأن  ربتته  فدعا  بتته،  يرب�ش�ا  اأن  �شفهائهم  من  و  اأ البع�ش 

كذب�ه به. اأما يف �ش�رة القمر فقال اإين مغل�ب فانت�شر، فهي مرحلة اأبعد 

له  يرك�ا  مل  اإمنا  وبرهان،  حجة  غلبة  لهم  الغلبة  ولي�شت  التكذيب،  من 

جماًل اآخر للدع�ة، فرب�ش�ا به وهددوه بالرجم فكان اأمًرا ميكن احتماله 

اإليه،  ي�شتمع�ن  يع�دوا  فلم  اآذانهم  يف  اأ�شابعهم  جعل�ا  ملا  لكنهم  منهم، 

وجعل�ا ثيابهم اأغ�شية لئال يروه اأو لئال يراهم فيدع�هم، عندها �شعر باأنه 

والثاين  التكذيب  من  الن�شرة  طلب  فتتالأول  خمتلفان،  فالدعاءان  مغل�ب، 

1-  ه�د )33-32( .

2-  امل�ؤمن�ن )26-25( .

3-  ال�شعراء )118( .

4-  القمر )10( .

5-  ن�ح )26( .
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طلب الن�شرة من الغلبة...ثم اإن الن�شتر غري الفتتح، فالن�شر يفيد معنى 

 ويف الأخري 
(1(

الع�ن، اأما الفتح فهنا مبعنى احلكم، اأي:  احكم بيني وبينهم

طلب اإهالك جميع الكافرين. 

- �ضنع ال�ضفينة

 
(2(

 م�شهد �شنع ال�شفينة وما رافقه من �شخرية الكافرين ورد يف �ش�رة ه�د

.
(4(

 ويف �ش�رة القمر
(3(

واأ�شري اإليه اإ�شارة يف �ش�رة امل�ؤمن�ن

- الطوفان

، لكن 
(5(

 ورد احلديتث عن كيفية ح�ش�ل الط�فان يف �ش�رتي ه�د والقمتر

الذي ورد يف �ش�رة القمر مل يرد يف �ش�رة ه�د، ففي �ش�رة القمتر نبڄ  

، ف�شار املاء ينزل من ال�شماء ب�شدة، وتفجرت 
ڃ  ڃ  ڃ  ٍڃ...مب)6)

ال�شماء  ماء  والتقى  الأر�تتش  اأنحاء  كل  من  ينبع  ف�شار  عي�ًنا  كلها  الأر�تتش 

هتت�د مت  �تتشتت�رة  كتتاجلتتبتتال... ويف  متتت�اج  الأ �تتشتتارت  الأر�تتش حتى  مبتتاء 

النتقال مبا�شرة اإىل م�شهد اأنه �شارت الأم�اج كاجلبال.

- ولد نوح:

ال�شفينة رغم  الكافرين ومل يركب معه يف  اأن يبقى مع  ابن ن�ح  اختار 

الكافرين، فغرق معهم،  البقاء مع  فاأ�شر على  ولده ذلك،  ن�ح من  طلب 

.
(7(

ومل يرد احلديث عنه اإل يف �ش�رة ه�د

1-  فتح القدير )106/4( ، التحرير والتن�ير )171/19( .

2-  ه�د )39-37( .

3-  امل�ؤمن�ن )27( .

4-  القمر )13( .

5-  ه�د )42-45(  والقمر )12-11( .

6-  القمر )12-11( .

7-  ه�د )45-42( .
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- امراأة نوح:

نب ک   فقال:  خانته،  التي  ن�ح  امتتراأة  اأن  الكرمي عن  القراآن  حتدث 

ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  
اإمنا كانت امراأة ن�ح  بالزنا ونح�ه،  . واخليانة منهما مل تكن 

ھمب)1)
وقد  باأ�شيافته،  ق�مه  تخرب  لت�ط  امتتراأة  وكانت  جمن�ن،  اإنه  للنا�ش:   تق�ل 

 وقد ورد تف�شري اخليانة مبا 
(2(

وقع الإجمتاع على اأنه ما زنت امراأة نبي قط

 واحلاكم و�شححه ووافقه 
(3(

ذكر عن ابن عبا�ش فيما رواه عنه ابن جرير

.ومل يرد حديث عن امراأة ن�ح اإل يف �ش�رة التحرمي.
(5(

 واآخرون
(4(

الذهبي

وعليه،  فاإن القراآن الكرمي اإذا كرر احلديث عن حلقة من حلقات الق�شة، 

ا جديًدا، فاإما اأن يذكر م�شهًدا من احللقة مل يذكره يف  فاإنه يعر�شها عر�شً

احللقات الأخرى اأو يغري الأ�شل�ب مبا يك�ن فيه ا�شتخال�ش عربة جديدة، 

اإىل عبادة اهلل، وذلك  ق�مه  ن�ح  لأهميته كما يف دع�ة  ما  اأمتتًرا  يكرر  وقد 

باأ�شل�ب  يعر�ش  فاإنه  ومع ذلك  لدع�ته،  الأ�شمى  الهدف  بيان  للتاأكيد على 

جديد. واملرء حينما يتاأمل ذلك يجد التن�يع مبا يتنا�شب مع م��ش�ع ال�ش�رة 

والهدف من ال�شت�شهاد بتلك احللقة.

1-  التحرمي )10( .

2-  فتح القدير )253/5( .

3-  جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن )170/14( .

4-  امل�شتدرك على ال�شحيحني )496/2( . 

5-  الدر املنث�ر يف التف�شري املاأث�ر )376/6( .







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي      

   �صل�صلـــة  اإ�صــــدارات



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



.19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي 

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد  ملهم ال�صعراء.

                                       اأ. طلل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي.

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

. 38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ. د. مو�صى العرباين      

د. نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صى خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�ش      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      

96- ف�صول يف بيان القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�ش      




