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 الريب يف القرآن الكرمي

 )مقدمة(

نوعة اليت حتقق مقصد الشارع لدى املتلقي النص القرآين يذخر ابألساليب اللغوية املت
الذي يتنوع  بدوره هو اآلخر بني مؤمٍن ملا تلقاه ، وبني كافٍر وجاحٍد له ، وهناك الصنف 
الثالث وهو املرتدد املراتب واملشكك يف كل شيٍئ  ، ومن األلفاظ اليت تكررت يف النص 

( آية ، ويف السور 20ة )القرآين لفظ )الريب( ، فقد تكررمبشتقاته يف السور املكي
( آية ،  وقد تناول لفظ )الريب(  املفسرون كمرادٍف للفظ الشك ، بينما 16املدنية )

رفضه  آخرون من منكري الرتادف يف القرآن الكرمي ، وقد تنوعت داللة اللفظ )الريب( 
رمية بتنوع السياق القرآين بني السور املكية والسور املدنية ، كما استطاعت اآلايت الك

أن توظف كل األدوات والرتاكيب و األساليب  –بقدسيتها و إعجازها اللغوي  -
  -ومنها أسلوب : االستفهام والنفي و التوكيد والشرط ، وأسلوب اإلنكار –النحوية 

ويف  –سبحانه وتعاىل  -يف رسم صورة كلية  هلؤالء املراتبني واملشككني يف ألوهية هللا
ويف الوحي   -عامة  –بل دعوات األنبياء  – عليه وسلم صلى هللا –نبوة سيدان حممد 

 والقرآن الكرمي والبعث واجلزاء واحلساب ... ، ويف كل مناحي العقيدة اإلسالمية .
 الريب من خالل أربعة مباحث :  -يف حبثنا  -هذا و سوف نتناول 

 املبحث األول : دالالت الريب ،  ويشتمل على :
 يب لغًة.املطلب األول : لفظ الر 

 املطلب الثاين : لفظ الريب اصطالحاً.
 املطلب الثالث : الريب يف االستعمال القرآين والصلة بينه وبني الشك . 
 املبحث الثاين :األساليب القرآنية يف عرض الريب ، ويشتمل على :
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املطلب األول : أسلوب االستفهام ويتناول فيه : االستفهام لغة واصطالحًا وأنواع 
هام وكيف اسُتخدم أسلوب االستفهام للفظ الريب يف القرآن الكرمي ليكون أبلغ االستف

 خطاب للرد على املراتبني واملتشككيني .
املطلب الثاين : أسلوب التوكيد ويتناول فيه : التوكيد لغة واصطالحًا ، وأنواع التوكيد ، 

 وكيف استخدم أسلوب التوكيد للفظ الريب يف القرآن الكرمي .
ب الثالث : أسلوب النفي ، ويتناول فيه : النفي لغة واصطالحًا ، وأنواع النفي ، املطل

 وكيف استخدم أسلوب النفي للفظ الريب يف القرآن الكرمي .
املطلب الرابع : أسلوب اإلنكار ويتناول فيه : اإلنكار لغة واصطالحًا ، وأنواع اإلنكار، 

ظ الريب للرد على املشككني وكيف وظفت اآلايت الكرمية أسلوب اإلنكار للف
 واملراتبني .

املطلب اخلامس : أسلوب الشرط ، ويتناول فيه : الشرط لغة واصطالحًا ، وأنواع 
الشرط ، وكيف استخدم اسلوب الشرط للفظ الريب يف القرآن الكرمي لدحض علل 

 وحجج هؤالء املراتبني .
 ويشمل على : املبحث الثالث : اجملاالت اليت اراتب فيها املراتبون ،

املطلب األول : العقائد وتشمل شكهم يف )هللا ورسوله واألنبياء والرساالت والبعث 
 واجلزاء و اليوم اآلخر( 

املطلب الثاين : ريبهم وشكهم يف الوحي والقرآن الكرمي ، ونبوة حممد)صلى هللا عليه 
 وسلم(

 -صلى هللا عليه وسلم-املطلب الثالث : شكهم يف قضاء رسول هللا

 املطلب الرابع : صحة بعض األعمال وصواهبا  

 املبحث الرابع : آاثر الوقوع يف الريب وعواقبه ، ويشمل على :
 . املطلب األول :الكفر واإلحلاد إن كان الريب يف العقائد

 املطلب الثاين : االضطراب والتناقض يف املواقف. 

 املطلب الثالث : التعاسة والشقاء يف النفس.
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 .رابع : فقدان الثقة يف اآلخريناملطلب ال

 املطلب اخلامس : اخللود يف النار للمراتب يف العقائد.
 ويف اخلامتة : أهم النتائج اليت توصل إليها البحث .
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 املبحث األول : دالالت الريب 

 الريب يف اللغة : املطلب األول : 

 ختوفت أمر من مارابك: والريب وحدثه، وعرضه الدهر صرف: والريب الشك،: الريب
 (1عاقبته)

وجاء  ابملكروه، مرتبطة وداللتها وحوادثه، صروفه: أي الزمان؛ ريب من مأخوذ فالريب
.  ابلكسر   كالّريَبة   والت َُّهَمةُ  والظّنَّةُ  واحلاَجةُ  الدَّْهر   َصْرفُ  ": يف القاموس احمليط الرَّْيبُ 

 ظَنَ ْنتُ :  وأرَاَبين  .  إليه أْوَصْلُتها:  ور بْ ُته.  يبةً ر   فيه َجَعْلتُ :  وَأرَبْ ُتهُ .  وأرَاَبين راَبين وقد
َّ  وَجَعلَ  به ذلك ") أو الّريَبةَ  أْوََهَين   أو الّريَبةَ  يف   ( 2رَاَبين 

 والرّ يبةُ  والت ُّْهَمةُ  والظّ نَّةُ  الشَّكُّ  والرّ يبةُ  والرَّْيبُ  الدَّْهر   َصْرفُ  الرَّْيبُ  ويف اللسان :"
 وَأرَْبتُ  وَأراَبين   اأَلْمر راَبين   وقد َأْمرٍ  م نْ  راَبك ما والرَّْيبُ  َيب  ر   واجلمع ابلكسر

 من خري   حرام   َأم هو َأَحالل   فيه ُيَشكُّ  َكْسب   يقول الشَّكُّ  والرَّيبُ  الرّ يبةُ  الرجَل.....،
 فيه رَْيبَ  ال تعاىل وقوله املُْشَتبهاتُ  ذلك وحنو قال الَكْسب   على يَ ْقد رُ  ملن الناس   ُسَؤال  
 وَأرابَ  الدَّْهر َحواد ثُ  املَُنون   ورَْيبُ  وَحواد ثُه ُصُروفُه الدهر   ورَْيبُ  فيه َشكَّ  ال معناه
 وهو الرَّْيب ذكر تكّرر وقد ر يبًة....، يفَّ  جعلَ  وَأراَبين   ُمريب   فهو ر يبةٍ  ذا صار الرجلُ 
 َأي كذا يف َأرابين وقيل َشكََّكين   مبعىن وَأرابين الشيءُ  رابين تقول التُّهَمة   مع الشَّكّ   مبعىن

َته فإ ذا فيه الرّ يبةَ  وَأوََهَين شككين َقن ْ  يُريُبك ما دَعْ  احلديث ويف أَلف بغري رابين   قلت اْستَ ي ْ

                                 
العني ، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، ت: د. مهدي املخزومي ، و د. إبراهيم السامرائي   - 1

 287/8م ، 203،  1ل ، طدار اهلال
م ، فصل الراء 1952، مطبعة مصطفى البايب احلليب ، مصر ،  2القاموس احمليط ، الفريوز آابدي ، ط - 2
 ،1/118 
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 َتُشكُّ  ال ما إ ىل فيه َتُشكُّ  ما دَعْ  َأي وضّمها الياء   بفتح يروى يُر يُبكَ  ال ما إ ىل
  (.1فيه...")

 ين : الريب يف االصطالح : املطلب الثا 

الريب هو شك مع هتمة مصحوبة بقلق النفس واضطراهبا، والشك املريب هو الرتدد 
، قال الرازي: "هو أن يبقى اإلنسان متوقًفا بني النفي  يف القلق واالضطراب املوقع

 (.2)واإلثبات" 

بينهما  واحلقيقة أن الريب ابلشك والشك ابلريب ،دأب املفسرون على تعريف  فقد
حسب املنكرين للرتادف ال  العربيةتقاراب يف املعىن يسوغ ذلك ، ويسوغ له أن ألفاظ 

ميكن أن حيل أحدها مكان اآلخر، فالريب والشك بينهما فروق يف املعىن، وأكثر ما 
ك يف عدة مواقع من القرآن الكرمي،  يؤكد الفرق بينهما أن الريب جاء وصفا للش

َي  :كقوله  َنا ُموَسى اْلك َتاَب فَاْخُتل َف ف يه  َوَلْوال َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك َلُقض  َوَلَقْد آتَ ي ْ
ْنُه ُمر يبٍ  نَ ُهْم َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م  نَ ُهْم َوبَ نْيَ َما  " :هود. وقوله تعاىل يف سبأ " بَ ي ْ يَل بَ ي ْ َوح 

ْشَياع ه ْم م ْن قَ ْبُل إ ن َُّهْم َكانُوا يف  َشكٍّ ُمر يبٍ يَ    "ْشتَ ُهوَن َكَما فُع َل ِبَ 

 

والشيء ال يوصف بنفسه ولكن يوصف بوصف يقاربه معىن، وهذا يؤكد قول املنكرين 
للرتادف الباحثني عن الفروق. فالشك هو التداخل الداعي إىل الغموض وعدم استبانة 

 األمور، والرتدد.

                                 
ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، "لسان العرب احمليط"، إعداد وتصنيف: يوسف  - 1

.لسان العرب ، مادة : ريب  1263د. ت، مادة )ريب(، ص  خياط، اجمللد األول، بريوت: دار لسان العرب،
 1/347، واملصباح املنري ، كتاب الراء ، 1/441
 -ه  1401، دار الفكر، بريوت ،   1التفسري الكبري ، مفاتيح الغيب ، فخر الدين حممد الرازي ، ط  - 2

 . 18/15م.1981

http://www.ansarsunna.com/
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واإلرتياب وصروف الدهر ،  فاملعىن اللغوي للفظة الريب تدور حول معاين الشك والظن
، نقل األزهري الشك( –)الريب  ورد يف بعض كتب اللغة ما يفيد برتادف اللفظنيوقد 

عز  -عن بعض علماء اللغة، ما نصه: "قال القتييب: الريبة والريب: الشك... وقول هللا 
  (1)ه  ﴾ معناه: )ال شك فيه(": ﴿ الَ رَْيَب ف ي-وجل 

وأورد املقري الفيومي يف مصباحه، ما نصه: "الريب: الظن والشك، ورابين الشيء 
   (2))يريبين(: إذا جعلك شاكًّا"

"الريب: الظن، والشك، والتهمة،   ونقل الزبيدي  يف "اتج العروس" عن أهل اللغة:
كالرّ يبة ابلكسر... ويف احلديث: ))دْع ما يريبك إىل ما ال يريبك((، روي بفتح الياء 
وضمها؛ أي: دع ما ُيشكُّ فيه إىل ما ال يشك فيه... ويف حديث أيب بكر يف وصيته 

"، املعىن: : "عليك ابلرائب يف األمور، وإايك والرائَب منها-رضي هللا عنهما  -لعمر 
عليك ابلذي ال شبه فيه كالرائب من األلبان، وهو الصايف، وإايك والرائب منها؛ أي: 
األمر الذي فيه شبه وكدر، فاألول من راب اللنب يروب، فهو رائب، والثاين: من راب 

 (3)يريب، إذا وقع يف الشك"

 

 

                                 
"هتذيب اللغة"، األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، حتقيق إبراهيم األبياري، اجلزء اخلامس عشر،  - 1

  .252م، ص  1967القاهرة: دار الكتاب العريب، 
، مادة 1"املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي" املقري الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، ، ج - 2

 .247)ريب( )دار الفكر( د. ت، اجلزآن يف جملد واحد، ص 
"اتج العروس من جواهر القاموس" الزبيدي، السيد مرتضى،، اجمللد األول، بنغازي: دار البيان،  - 3

 . 283، 282ه ، ص 1306ملطبعة اخلريية مبصر سنة ه ، متت طباعته األوىل اب1306

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn19
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn17
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn17
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn20
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn20
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 شك : املطلب الثالث : الريب يف االستعمال القرآين والصلة بينه وبني ال

أما يف كتب الدراسات القرآنية، فقد ورد يف كتاب "معاين القرآن" للفراء،: ﴿ َذل َك 
، على معىن: )ال شك فيه(، وذلك يف 2البقرة :الك َتاُب اَل رَْيَب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق نَي ﴾

وله: "إذا أردت ب  )الكتاب( أن يكون نعًتا ل  )ذلك(، كان اهلدى يف موضع رفع؛ ألنه ق
  (1)خرب ل  )ذلك(، كأنك قلت: ذلك هدى ال شك فيه"

ال ريب: ال ...، ال شك  2: البقرة "}اَل رَْيَب ف يه {:ويف "جماز القرآن" أليب عبيدة  
  (2)شك"

: ﴿ َذل َك الك َتاُب الَ -تعاىل  -وقال عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم يف شرحه لقوله 
رَْيَب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق نَي ﴾: "معىن قولنا: ارتبت يف كذا، شككت فيه، واحرتت فيه، 

 "(3)وأكثرت النظر فيه، وما شابه ذلك

اب: "الربهان يف غريب القرآن" ما نصه: "ريب: رابه األمر يريبه ريًبا، شك وورد يف كت
: }َذل َك الك َتاُب اَل رَْيَب ف يه {؛ أي: ال -تعاىل  -فيه، والريب: الشك، قال هللا 

 "(4)شك... وريبهم: شكهم

                                 
  .11م، ص 1980، بريوت: عامل الكتب، 2، ط1"معاين القرآن" الفراء، أبو زكراي حيىي بن زايد،، ج - 1
، بريوت: 1، ط1عمر بن املثىن، ، حتقيق: حممد فؤاد سزكني، ج"جماز القرآن" التيمي، أبو عبيدة، م - 2

 . 29م ، ص 1981ه  ا/ 1401مؤسسة الرسالة، 

ي الندوي، "فوائد يف مشكل القرآن" ابن عبدالسالم، عز الدين عبدالعزيز،  حتقيق: سيد رضوان عل - 3
 . 69م، ص  1982ه / 1402، جدة: دار الشروق، 2ط
ه / 1411، القاهرة: مكتبة وهبة، 1"الربهان يف غريب القرآن" اجلشي، حسن بن صاحل بن عمر،، ط - 4

 .159م، ص 1991

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn21
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn24
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn22
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn26
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn26
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn31
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn31
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ْنُه ُمر يٍب ﴾، يقول:  "كيف يكون ويف تعليقه على اآلية الكرمية: ﴿ َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م 
الشك مريًبا؛ ألن املريب هو الذي يتشكك، والشك ال يتشكك؛ بل الذي يتشكك هو 
الشاك؟ واجلواب من وجهني: أحدَها: أن هذا من ابب وصف الصفة مبا يستحقه 
املوصوف، كقوهلم: شعر شاعر، وجنون جمنون، اآلخر: أن أصل الريب القلق، ومسي 

 "(1)الشاك مراتاًب؛ ألن الشاك رمبا يقلق

ورد يف كتاب "الفروق اللغوية" أليب ولكن توجد بعض  الفروق الداللية بني اللفظتني فقد 
هالل العسكري: "الفرق بني الشك واالرتياب، أن االرتياب: شك مع هتمة، والشاهد 
أنك تقول: إين شاكٌّ اليوم يف املطر، وال جيوز أن تقول: إين مراتب، وتقول: إين مراتب 

 كَت يف أمره واهتمته".بفالن، إذا شك

وعرَّف )الشك( يف موطن آخر بقوله: "وأصل الشك يف العربية من قولك: شككُت 
الشيء، إذا مجعَته بشيء تدخله فيه، والشك: هو اجتماع شيئني يف الضمري"، وذكر 
العسكري يف حديثه عن )الشك( أنه وقوف بني النقيضني من غري تقوية أحدَها على 

وّ ز كون ما شك فيه على إحدى الصفتني؛ ألنه ال دليل هناك وال اآلخر، فالشاك: جي
أمارة، وأشار أبو هالل إىل تسمية الشك واالمرتاء: إن االمرتاء: هو استخراج الشُّبه 
املشكلة، مث كثر حىت مسي الشك ريبة وامرتاء، وأصله: املَْرُي، وهو استخراج اللنب من 

، ومنه ماراه مماراة ومراء: إذا استخرج ما عنده الضرع، يقال: مري الناقة ميريها مرايً 
 ابملناظرة، وامرتى امرتاء: إذا استخرج الشبه املشكلة من غري حل هلا.

ورمبا أعطى أبو هالل توضيًحا للمقصود ابلريبة، وذلك عندما حتدث عن الفرق بينها 
من املكروه ُتظن  وبني التهمة يف قوله: "الفرق بني الريبة والتهمة، فإن الريبة هي اخلصلة

                                 
 . 140 - 139"فوائد يف مشكل القرآن"، ص  - 1
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ابإلنسان، فيشك معها يف صالحه، والتهمة: احلصيلة من املكروه، تظن ابإلنسان أو 
تقال فيه، أال ترى أنه يقال: وقعت على فالن هتمة، إذا ذكر خبصلة مكروهة، ويقال 
أيًضا: اهتمته يف نفسي، إذا ظننت به ذلك من غري أن تسميه فيه؟ فاملتهم: هو املقول 

ة، واملظنون به ذلك، واملريب: املظنون به ذلك فقط، وكل مريب متهم، وجيوز فيه التهم
 . (1)أن يكون متهًما ليس مبريب"

ن وذكر الفخر الرازي يف "التفسري الكبري" )مفاتيح الغيب(، ما نصه: "الريب: قريب م
الشك، وفيه زايدة، كأنه ظن سوء، تقول: رابين أمر فالن، إذا ظننَت به سوًءا، ومنها 

 " (2): )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(-عليه السالم  -قوله 

 وقال أبو حيان يف تفسريه: "الريب: الشك بتهمة، وراب: حقق التهمة، قال:

  لَْيَس يف  احلَقّ  اَي ُأَميَُّة رَْيب  
َا   الرَّْيُب َما يَ ُقوُل الَكُذوبُ  إ َّنَّ

 "(3)وحقيقة الريب: قلق النفس

 تعقيب على الفروق الداللية بني لفظيت )الشك، والريب(:

                                 
"الفروق اللغوية" أبو هالل العسكري، حتقيق: حسام الدين القدسي، بريوت: دار الكتب العلمية،  - 1

 .79م، ص  1981ه / 1401
، 1، ط2"التفسري الكبري" أو "مفاتيح الغيب" فخر الدين حممد بن عمر التميمي البكري الرازي ، ج - 2

 . 18م، ص  1990ه / 1411بريوت: دار الكتب العلمية، 
، بريوت: 2، ط1"البحر احمليط"، أبو حيان أثري الدين أبو عبدهللا حممد بن يوسف بن علي األندلسي، ج- 3

 .33م، ص 1990ه / 1411دار إحياء الرتاث العريب، 
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)الريب( مرتبطًا ابلسوء، أو مبا هو مكروه، وليس أن اتَّضح مما سبقت اإلشارة إليه 
لريب: حالة فكرية )الشك( كذلك، ويف حماولة للتفريق بني اللفظني يقول سامي هالل: "ا

متيل حنو االهتام وظن السوء، والشك: حالة من احلرية واالضطراب، جيعل اليقني 
ح ألحدَها، والشك: حالة فطرية تنشأ عند  يتذبذب ويتأرجح بني األمرين، من غري مرجّ 
غياب األمارة املرجحة، وعند اجلهل ابحلقيقة، والريب: حالة مرضيَّة تؤدي إىل توهم 

ترجح التهمة بغري دليل، ويف إطار هذه الدالالت جاء كلٌّ من اللفظني يعربّ  احلقيقة، و 
 "(1)عن معناه الذي يؤكد أن هذا اللفظ يف موضعه له معىن ال يؤديه مرادفُه

 اآلايت اليت وردت فيها لفظة )الريب( ومشتقاهتا:

: )عشرون آية وردت لفظة )الريب( ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي ستًّا وثالثني مرة، منها
 مكية(، و)ست عشرة آية مدنية( على النحو التايل:

 اآلايت املكية: -أ

ه  الرَّمْحََة لََيْجَمَعنَُّكْم إ ىَل  -1 ﴿ ُقْل ل َمْن َما يف  السََّمَوات  َواأْلَْرض  ُقْل ّلِل َّ  َكَتَب َعَلى نَ ْفس 
ُروا أَ   )ريب(. 12ألنعام :انْ ُفَسُهْم فَ ُهْم اَل يُ ْؤم ُنوَن ﴾يَ ْوم  اْلق َياَمة  اَل رَْيَب ف يه  الَّذ يَن َخس 

﴿ َوَما َكاَن َهَذا الُقْرآُن َأْن يُ ْفتَ َرى م ْن ُدون  اّلِلَّ  َوَلك ْن َتْصد يَق الَّذ ي بَ نْيَ َيَدْيه   -2
يَل ا  )ريب(. 37يونس :لك َتاب  اَل رَْيَب ف يه  م ْن َربّ  الَعاَلم نَي ﴾َوتَ ْفص 

                                 
بني املثبتني والنافني"، سامي عبدالفتاح عبدالعزيز هالل ، رسالة ماجستري يف "الرتادف يف القرآن الكرمي  - 1

التفسري وعلوم القرآن الكرمي غري منشورة، جامعة األزهر، كلية أصول الدين، قسم التفسري وعلوم القرآن، 
  .54م، ص  1989ه / 1409
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َهااَن َأْن نَ ْعُبَد َما يَ ْعُبُد آاَبُؤاَن َوإ ن ََّنا -3  ﴿ قَاُلوا اَي َصال ُح َقْد ُكْنَت ف يَنا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ن ْ
 ب(.)مري 62هود :َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعواَن إ لَْيه  ُمر يٍب ﴾

َي  -4 َنا ُموَسى الك َتاَب فَاْخُتل َف ف يه  َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك َلُقض  ﴿ َوَلَقْد آتَ ي ْ
ْنُه ُمر يٍب ﴾ نَ ُهْم َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م   )مريب(. 110هود :بَ ي ْ

َوََثُوَد َوالَّذ يَن م ْن بَ ْعد ه ْم اَل يَ ْعَلُمُهْم  ﴿ َأمَلْ َيَْت ُكْم نَ َبأُ الَّذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم قَ ْوم  نُوٍح َوَعادٍ  -5
ْلبَ يّ َنات  فَ َردُّوا أَْيد يَ ُهْم يف  َأفْ َواه ه ْم َوقَاُلوا إ انَّ َكَفْراَن مب َ  ْلُتم ب ه  إ الَّ اّلِلَُّ َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم اب  ا ُأْرس 

 )مريب(. 9إبراهيم :ٍب ﴾َوإ انَّ َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعونَ َنا إ لَْيه  ُمر ي

ثْ َلُهْم َوَجَعَل  -6 ﴿ َأَوملَْ يَ َرْوا َأنَّ اّلِلََّ الَّذ ي َخَلَق السََّمَوات  َواأْلَْرَض قَاد ر  َعَلى َأْن ََيُْلَق م 
 )ريب(. 99اإلسراء:هَلُْم َأَجاًل اَل رَْيَب ف يه  فََأََب الظَّال ُموَن إ الَّ ُكُفورًا ﴾

ثَ ْراَن َعَلْيه ْم ل يَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اّلِلَّ  َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة اَل رَْيَب ف يَها إ ْذ ﴿ وََكَذل َك َأعْ  -7
َيااًن رَب ُُّهْم َأْعَلُم هب  ْم قَاَل الَّذ يَن َغَلبُ  نَ ُهْم َأْمَرُهْم فَ َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيه ْم بُ ن ْ وا َعَلى يَ تَ َنازَُعوَن بَ ي ْ

ذَ  ًدا ﴾َأْمر ه ْم لَنَ تَّخ   )ريب(. 21الكهف:نَّ َعَلْيه ْم َمْسج 

ُلو م ْن قَ ْبل ه  م ْن ك َتاٍب َواَل خَتُطُُّه ب َيم ين َك إ ًذا الَّْراَتَب املُْبط ُلوَن  -8 ﴿ َوَما ُكْنَت تَ ت ْ
 )اراتب(. 48العنكبوت:﴾

 )ريب(. 2السجدة:﴿ تَ ْنز يُل الك َتاب  الَ رَْيَب ف يه  م ْن َربّ  الَعاَلم نَي ﴾ -9

ْشَياع ه ْم م ْن قَ ْبُل إ ن َُّهْم َكانُوا يف  َشكٍّ  -10 نَ ُهْم َوبَ نْيَ َما َيْشتَ ُهوَن َكَما فُع َل ِبَ  يَل بَ ي ْ ﴿ َوح 
 )مريب(. 54سبأ:ُمر يٍب ﴾
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ْلبَ يّ َنات  َفَما ز ْلُتْم يف  َشكٍّ مم َّا َجاءَُكْم ب ه  َحىتَّ إ َذا ﴿ َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوسُ  -11 ُف م ْن قَ ْبُل اب 
لُّ اّلِلَُّ َمْن ُهَو ُمْسر ف  ُمْراَتب   َعَث اّلِلَُّ م ْن بَ ْعد ه  َرُسواًل َكَذل َك ُيض  َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن يَ ب ْ

 )مراتب(. 34غافر:﴾

 59غافر:ة  اَل رَْيَب ف يَها َوَلك نَّ َأْكثَ َر النَّاس  اَل يُ ْؤم ُنوَن ﴾﴿ إ نَّ السَّاَعَة آَلَت يَ  -12
 )ريب(.

َي  -13 َنا ُموَسى الك َتاَب فَاْخُتل َف ف يه  َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك َلُقض  ﴿ َوَلَقْد آتَ ي ْ
ْنُه ُمر يٍب ﴾ نَ ُهْم َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م   )مريب(. 45فصلت:بَ ي ْ

َنا إ لَْيَك قُ ْرآاًن َعَرب يًّا ل تُ ْنذ ُر أُمَّ الُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا َوتُ ْنذ َر يَ ْوَم اجلَْمع   -14 ﴿ وََكَذل َك َأْوَحي ْ
 )ريب(. 7الشورى:يف  السَّع ري  ﴾اَل رَْيَب ف يه  َفر يق  يف  اجلَنَّة  َوَفر يق  

نَ ُهْم َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك  -15 ﴿ َوَما تَ َفرَُّقوا إ الَّ م ْن بَ ْعد  َما َجاَءُهُم اْلع ْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
نَ ُهْم َوإ نَّ الَّذ يَن ُأور ثُوا اْلك َتاَب م ْن بَ ْعد ه ْم َلف ي َشكٍّ م ْنُه ُمر يٍب إ ىَل َأَجٍل ُمَسمًّ  َي بَ ي ْ ى َلُقض 

 )مريب(. 14الشورى:﴾

جَيَْمُعُكْم إ ىَل يَ ْوم  الق َياَمة  اَل رَْيَب ف يه  َوَلك نَّ َأْكثَ َر  ﴿ ُقل  اّلِلَُّ حُيْي يُكْم مثَّ ميُ يُتُكْم مثَّ  -16
 )ريب(. 26اجلاثية:النَّاس  اَل يَ ْعَلُموَن ﴾

﴿ َوإ َذا ق يَل إ نَّ َوْعَد اّلِلَّ  َحقٌّ َوالسَّاَعُة اَل رَْيَب ف يَها قُ ْلُتْم َما َنْدر ي َما السَّاَعُة إ ْن  -17
ُْستَ ْيق ن نَي ﴾َنُظنُّ إ الَّ ظَ   )ريب(. 32اجلاثية:نًّا َوَما حَنُْن مب 

 )مريب(. 25ق:﴿ َمنَّاٍع ل ْلَخرْي  ُمْعَتٍد ُمر يٍب ﴾ -18

 )ريب(. 30الطور:﴿ َأْم يَ ُقوُلوَن َشاع ر  نَ تَ َربَُّص ب ه  رَْيَب املَُنون  ﴾ -19
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َنًة ل لَّذ يَن َكَفُروا ﴿ َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّار  إ الَّ َماَلئ َكًة وَ  -20 َما َجَعْلَنا ع دَّتَ ُهْم إ الَّ ف ت ْ
اَب ل َيْستَ ْيق َن الَّذ يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب َويَ ْزَداَد الَّذ يَن آَمُنوا إ ميَااًن َواَل يَ ْراَتَب الَّذ يَن ُأوُتوا اْلك تَ 

لُّ َواْلُمْؤم ُنوَن َول يَ ُقوَل الَّذ يَن يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  َوا ََذا َمَثاًل َكَذل َك ُيض  ْلَكاف ُروَن َماَذا َأرَاَد اّلِلَُّ هب 
اّلِلَُّ َمْن َيَشاُء َويَ ْهد ي َمْن َيَشاُء َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبّ َك إ الَّ ُهَو َوَما ه َي إ الَّ ذ ْكَرى ل ْلَبَشر  

 )يراتب(. 31املدثر:﴾

 اآلايت املدنية: -ب

 )ريب(. 2البقرة:﴿ َذل َك الك َتاُب الَ رَْيَب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق نَي ﴾ -1

ْثل ه  َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم م   -2 ُتْم يف  رَْيٍب مم َّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبد اَن فَْأُتوا ب ُسورٍَة م ْن م  ْن ﴿ َوإ ْن ُكن ْ
ُتْم َصاد ق نَي ﴾  )ريب(. 23البقرة:ُدون  اّلِلَّ  إ ْن ُكن ْ

َنُكْم   -3 ُتْم ب َدْيٍن إ ىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ ﴿ اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا َتَدايَ ن ْ
ْلَعْدل  َواَل َيََْب َكات ب  َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه  اّلِلَُّ فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمل ل  الَّذ ي َعَلْيه  احْلَقُّ َكات ب  اب 

ًئا فَإ ْن َكاَن الَّذ ي َعَلْيه  احْلَقُّ َسف يًها َأْو َضع يًفا َأْو  ْنُه َشي ْ اَل َوْليَ تَّق  اّلِلََّ رَبَُّه َواَل يَ ْبَخْس م 
ْلَعْدل  وَ  اْسَتْشه ُدوا َشه يَدْين  م ْن ر َجال ُكْم فَإ ْن ملَْ َيُكواَن َيْسَتط يُع َأْن ميُ لَّ ُهَو فَ ْلُيْمل ْل َول يُُّه اب 

لَّ إ ْحَداَُهَا فَ ُتذَكّ َر إ ْحَداَُهَا  رَُجَلنْي  فَ َرُجل  َواْمَرَأاَتن  مم َّْن تَ ْرَضْوَن م َن الشَُّهَداء  َأْن َتض 
ا َأْن َتْكتُ ُبوُه َصغ ريًا َأْو َكب ريًا إ ىَل َأَجل ه  اأْلُْخَرى َواَل َيََْب الشَُّهَداُء إ َذا َما ُدُعوا َواَل َتْسَأُمو 

َرةً  َارًَة َحاض   َذل ُكْم َأْقَسُط ع ْنَد اّلِلَّ  َوَأقْ َوُم ل لشََّهاَدة  َوَأْدََن َأالَّ تَ ْراَتبُوا إ الَّ َأْن َتُكوَن ِت 
َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح  َأالَّ َتْكتُ ُبوَها َوَأْشه ُدوا إ َذا تَ َبايَ ْعُتْم َواَل ُيَضارَّ َكات ب   ُتد يُرونَ َها بَ ي ْ

َعل يم  َواَل َشه يد  َوإ ْن تَ ْفَعُلوا فَإ نَُّه ُفُسوق  ب ُكْم َوات َُّقوا اّلِلََّ َويُ َعلّ ُمُكُم اّلِلَُّ َواّلِلَُّ ب ُكلّ  َشْيٍء 
 )تراتبوا(. 282البقرة:﴾

 9آل عمران:﴿ رَب ََّنا إ نََّك َجام ُع النَّاس  ل يَ ْوٍم اَل رَْيَب ف يه  إ نَّ اّلِلََّ اَل َُيْل ُف امل يَعاَد ﴾ -4
 )ريب(.

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn99
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn102


 

 
276 

َوُهْم اَل  ﴿ َفَكْيَف إ َذا مَجَْعَناُهْم ل يَ ْوٍم اَل رَْيَب ف يه  َوُوفّ َيْت ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبتْ  -5
 )ريب(. 25عمران: آليُْظَلُموَن ﴾

﴿ اّلِلَُّ اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو لََيْجَمَعنَُّكْم إ ىَل يَ ْوم  الق َياَمة  اَل رَْيَب ف يه  َوَمْن َأْصَدُق م َن اّلِلَّ   -6
 )ريب(. 87النساء:﴾ َحد يثاً 

يَّة  اثْ َنان   -7 نَي اْلَوص  ﴿ اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْين ُكْم إ َذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ح 
ْنُكْم َأْو آَخَران  م   يَبُة اْلَمْوت  َذَوا َعْدٍل م  ْن َغرْي ُكْم إ ْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم يف  اأْلَْرض  فََأَصابَ ْتُكْم ُمص 

ُتْم اَل َنْشرَت ي ب ه  ََثًَنا َوَلْو َكاَن َذا  ّلِلَّ  إ ن  اْرتَ ب ْ َمان  اب  قُ ْرََب حَتْب ُسونَ ُهَما م ْن بَ ْعد  الصَّاَلة  فَ يُ ْقس 
 )ارتبتم(. 106املائدة:إ انَّ إ ًذا َلم َن اآْلَث  نَي ﴾َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة اّلِلَّ  

ر  َواْراَتَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يف  رَيْب   -8 َا َيْسَتْأذ ُنَك الَّذ يَن اَل يُ ْؤم ُنوَن اب ّلِلَّ  َواْليَ ْوم  اآْلخ  ه ْم ﴿ إ َّنَّ
 )اراتبت(. 45لتوبة:ايَ تَ َردَُّدوَن ﴾

ر  َواْراَتَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يف  رَيْب   -9 َا َيْسَتْأذ ُنَك الَّذ يَن اَل يُ ْؤم ُنوَن اب ّلِلَّ  َواْليَ ْوم  اآْلخ  ه ْم ﴿ إ َّنَّ
 )ريبهم(.45التوبة:يَ تَ َردَُّدوَن ﴾ 

َيانُ ُهُم الَّذ ي  -10 بَ نَ ْوا ر يَبًة يف  قُ ُلوهب  ْم إ الَّ َأْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهْم َواّلِلَُّ َعل يم  ﴿ اَل يَ َزاُل بُ ن ْ
 )ريبة(. 110التوبة:َحك يم  ﴾

ُتْم يف  رَْيٍب م َن اْلبَ ْعث  فَإ انَّ َخَلْقَناُكْم م ْن تُ َراٍب مثَّ م ْن نُْطَفٍة  -11 ﴿ اَي أَي َُّها النَّاُس إ ْن ُكن ْ
َ َلُكْم َونُق رُّ يف  اأْلَْرَحام  َما َنَشاُء إ ىَل َأَجٍل مثَّ م ْن َعَلَقٍة  مثَّ م ْن ُمْضَغٍة ُُمَلََّقٍة َوَغرْي  ُُمَلََّقٍة ل نُ بَ نيّ 

ْنُكْم َمْن يُ َردُّ إ ىَل أَ  ْنُكْم َمْن يُ تَ َوَّفَّ َوم  ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوم   ْرَذل  ُمَسمًّى مثَّ ُُنْر ُجُكْم ط ْفاًل مثَّ ل تَ ب ْ
َها اْلَماَء اهْ  ًئا َوتَ َرى اأْلَْرَض َهام َدًة فَإ َذا أَنْ َزْلَنا َعَلي ْ تَ زَّْت اْلُعُمر  ل َكْياَل يَ ْعَلَم م ْن بَ ْعد  ع ْلٍم َشي ْ

 )ريب(. 5احلج:َورََبْت َوأَنْ بَ َتْت م ْن ُكلّ  َزْوٍج هبَ يٍج ﴾

َعُث َمْن يف  الُقُبور  ﴾ -12  )ريب(. 7احلج:﴿ َوَأنَّ السَّاَعَة آت َية  اَل رَْيَب ف يَها َوَأنَّ اّلِلََّ يَ ب ْ
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﴿ َأيف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  َأم  اْراَتبُوا َأْم ََيَاُفوَن َأن حيَ يَف اّلِلَُّ َعَلْيه ْم َوَرُسولُُه َبْل ُأْولَئ َك  -13
 )اراتبوا(. 50لنور:اُم الظَّال ُموَن ﴾هُ 

ْمَواهل  ْم َوأَنْ ُفس   -14 ّلِلَّ  َوَرُسول ه  مثَّ ملَْ يَ ْراَتبُوا َوَجاَهُدوا ِبَ  َا املُْؤم ُنوَن الَّذ يَن آَمُنوا اب  ه ْم ﴿ إ َّنَّ
 )يراتبوا(. 15احلجرات:َسب يل  اّلِلَّ  ُأْولَئ َك ُهُم الصَّاد ُقوَن ﴾ يف  

ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ َربَّصْ  -15 ُتْم ﴿ يُ َناُدونَ ُهْم َأملَْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلك نَُّكْم فَ تَ ن ْ ُتْم َواْرتَ ب ْ
ّلِلَّ  اْلَغُروُر ﴾ ُّ َحىتَّ َجاَء َأْمُر اّلِلَّ  َوَغرَُّكْم اب   )ارتبتم(. 14احلديد:َوَغرَّْتُكُم اأْلََماين 

يض  م نْ  -16 ئ ي يَئ ْسَن م َن اْلَمح  ُتْم َفع دَّتُ ُهنَّ َثاَلثَُة َأْشُهٍر  ﴿ َوالالَّ ن َسائ ُكْم إ ن  اْرتَ ب ْ
ئ ي ملَْ حيَ ْضَن َوُأواَلُت اأْلَمْحَال  َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ َوَمْن يَ تَّق  اّلِلََّ جَيَْعْل لَُه  م ْن َوالالَّ

 )ارتبتم(. 4: الطالقَأْمر ه  ُيْسًرا ﴾

ويوضح اجلدول الالحق هذا اإلحصاء بصورة تفصيلية؛ حيث يكشف عن عدد املرات 
)الريب( ومشتقاهتما يف القرآن الكرمي )املكي، واملدين(،  ةاليت مت فيها استعمال لفظ

 :استعماهلاويرصد مواضع 

 :اآلايتمالحظات حول 

اآلايت املكية وردت لفظة )الريب( منفيًة يف كل تلك اآلايت، ابستثناء آية يف  -1
واحدة فقط خرجْت فيها لفظة )ريب( عن املعىن الذي حتمله بقية اآلايت املشار إليها، 
وذلك ما ستوضحه الدراسة الحًقا، ويف بقية اآلايت املكية جاء )الريب( مبعىن: الشك 

وقوَع الريب يف يوم القيامة، أو  -سبحانه وتعاىل  -هللا مع هتمة، ويف تلك اآلايت ينفي 
 يف الكتاب املنزل، أو يف املوت املوعود  به البشُر، وذلك على النحو التايل:

جاء يف سورة )األنعام( وهي مكية: ﴿ لََيْجَمَعنَُّكْم إ ىَل يَ ْوم  الق َياَمة  اَل رَْيَب ف يه  • 
 .12األنعام:﴾
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يَل الك َتاب  الَ رَْيَب ف يه  ﴾•   .37يونس:وجاء يف سورة )يونس( وهي مكية: ﴿ َوتَ ْفص 

 .99اإلسراء:: ﴿ َوَجَعَل هَلُْم َأَجاًل الَ رَْيَب ف يه  ﴾وجاء يف سورة )اإلسراء( وهي مكية• 

 .21الكهف:وجاء يف سورة )الكهف( وهي مكية: ﴿ َوَأنَّ السَّاَعَة الَ رَْيَب ف يَها ﴾• 

 .2السجدة:وجاء يف سورة )السجدة( وهي مكية: ﴿ تَ ْنز يُل الك َتاب  الَ رَْيَب ف يه  ﴾• 

 .59غافر:َة آلت َية  الَ رَْيَب ف يَها ﴾وجاء يف سورة )غافر( وهي مكية: ﴿ إ نَّ السَّاعَ • 

 .7لشورى:اوجاء يف سورة )الشورى( وهي مكية: ﴿ َوتُ ْنذ َر يَ ْوَم اجلَْمع  اَل رَْيَب ف يه  ﴾• 

وجاء يف سورة )اجلاثية( وهي مكية: ﴿ مثَّ جَيَْمُعُكْم إ ىَل يَ ْوم  الق َياَمة  اَل رَْيَب ف يه  • 
 .26اجلاثية:﴾

 .32اجلاثية:جلاثية(: ﴿ َوالسَّاَعُة الَ رَْيَب ف يَها ﴾وجاء يف آية أخرى من سورة )ا• 

 -ويف هذا النفي للريب عن يوم القيامة، وعن الكتاب، وعن املوت الذي ال مفرَّ منه 
والكفار، وهم يف حاجة إىل التأكيد على أن تالؤم  وانسجام مع جمتمٍع جلُّه من املشركني 

ذلك الكتاب الذي يُتلى عليهم هو من هللا ال ريب يف ذلك وال شك، وأن اليوم اآلخر 
، وذلك أمر ال سبيل إلنكاره أو التشكك يف  آٍت ال حمالة، وأن املوت ينتظر كلَّ حيٍّ

احد األحد، يتناسب طرحها وقوعه، وكل هذه القضااي اليت متهّ د للدعوة إىل عبادة هللا الو 
يف أانس شاع بينهم التشكيك يف هذه احلقيقة، والرتكيز على نفي كل شك وريب يتصل 

  هبذه األمور.

ورد لفظ )الريب( يف صيغة )مريب( وصًفا للشك وتقوية ملعناه يف مجيع اآلايت  -2
 املكية، ما عدا آيًة واحدة، ستشري إليها الدراسة الحًقا.
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ناس ابالرتياب يف اآلايت املدنية، فالكلمات: )اراتبت قلوهبم، كثر وصف ال  -3 
ر التوبيَخ  اراتبوا، ارتبتم، تراتبوا، يراتبوا( مل يَر ْد منها شيء  يف اآلايت املكية، وهذا يفسّ 
اإلهلي هلذه الشرحية من اجملتمع املدين الذي داخلت الريبُة قلوهَبم، على الرغم من ظهور 

حة الدعوة اليت َنَشرها الرسول الكرمي، ووضوح اآلايت، وسطوع الدليل واحلجة على ص
الربهان، وحىت لفظة )ريبة( احنصر ورودها يف خطاب اجملتمع املدين، وخلْت منها اآلايت 
املكية، وهذا ما يكشف عن الفرق بني مفهوم )االرتياب( و)الشك( الذي وضحه أبو 

هل احلديث عن الفروق الداللية بني هالل العسكري، وأشارت إليه هذه الدراسة يف مست
 اللفظتني.

 

 وهذا بيان مبواضع اقرتان الريب ابلشك يف اآلايت املكية:

 .62هود:جاء يف سورة )هود( وهي مكية: ﴿ َوإ ن ََّنا َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعواَن إ لَْيه  ُمر يٍب ﴾• 

ْنُه ُمر يٍب ﴾•   110هود:وجاء يف سورة )هود( أيًضا: ﴿ َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م 

وجاء يف سورة )إبراهيم( وهي مكية: ﴿ َوإ انَّ َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعونَ َنا إ لَْيه  ُمر يٍب • 
 .9إبراهيم:﴾

 .54سبأ:وجاء يف سورة )سبأ( وهي مكية: ﴿ إ ن َُّهْم َكانُوا يف  َشكٍّ ُمر يٍب ﴾• 

 .45فصلت:يٍب ﴾وجاء يف سورة )فصلت( وهي مكية: ﴿ َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م ْنُه ُمر  • 

وجاء يف سورة )الشورى( وهي مكية: ﴿ َوإ نَّ الَّذ يَن ُأور ثُوا الك َتاَب م ْن بَ ْعد ه ْم َلف ي • 
ْنُه ُمر يٍب ﴾  .14الشورى:َشكٍّ م 

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn130
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn132
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn133
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn134
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn135


 

 
280 

ويف مجيع هذه اآلايت املكية وصف  لذلك النوع من الشك الذي يقض املضاجَع، 
وجيعل أصحابَه يف حرية من أمرهم، ويوقعهم يف اضطراب وقلق، وكل ذلك متَّسق  مع 

اقعني يف قلق من املقام الذي يتحدَّث عن أولئك املشككني، الغارقني يف احلرية، والو 
 أنفسهم واضطراب، وهو حال أغلب املشركني والكفار أوَل ظهور الدعوة.

أما اآلية الكرمية الواردة يف سورة )ق(، فجاءت فيها لفظة )مريب( غرَي مقرتنة بلفظة 
ولكن املعىن  25ق:: ﴿ َمنَّاٍع ل ْلَخرْي  ُمْعَتٍد ُمر يٍب ﴾-تعاىل  -)شك(، وهي يف قوله 

لفظة )مريب( يف هذه اآلية الكرمية، هو: )شاك(، ويكاد جُيمع املفسرون  الذي حتمله
على ذلك، يقول الطربي يف تفسريه: "وقوله: )مريب( يعين: شاك يف وحدانية هللا وقدرته 
على ما يشاء، كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله )مريب(: 

 .(1)أي شاك"

وقال الزُمشري يف تفسري لفظة )مريب( من هذه اآلية الكرمية: ")مريب( شاك يف هللا 
 .(2)ويف دينه"

تفسريه: "ومريب؛ ألنه شاك يف احلشر، فكل كافر فهو موصوف وقال الفخر الرازي يف 
 .(3)هبذه الصفات"

وذكر أبو حيان يف "البحر احمليط" يف غضون حديثه عن هذه اآلية املباركة، ما نصه: 
 .(1) أو يف البعث""مريب، قال احلسن: شاك يف هللا

                                 
، بريوت: دار 26، ج13الطربى، مج  "جامع البيان عن أتويل آي القرآن"، أبو جعفر حممد بن جرير ، - 1

 .167م، ص  1988ه / 1408الفكر، 
"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل"، الزُمشري، حممود بن عمر ،   - 2
 .387م، ص  1987ه / 1407، بريوت: دار الكتاب العريب، 3، ط4ج 

ازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي "التفسري الكبري" أو "مفاتيح الغيب" الر  - 3
 .144م، ص  1990ه / 1411، بريوت: دار الكتب العلمية، 2، ط28التميمي، ، ج

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn137
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn138
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn139
http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn140
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 .(2)وقال أبو السعود يف تفسريه: ")مريب(: شاك يف هللا ويف دينه"

  

 

                                                                             
"التفسري الكبري" املسمى: "البحر احمليط" أبو حيان، أثري الدين أبو عبدهللا حممد بن يوسف األندلسي ،  - 1
 .126م، ص  1990ه / 1411لعريب، ، بريوت: دار إحياء الرتاث ا2، ط8ج

تفسري أيب السعود املسمى: "إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي" أبو السعود، حممد بن حممد  - 2
 .131م، ص 1990ه / 1411، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 2، ط8العمادي ، ج

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn141
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 يناملبحث الثا

 املطلب األول: االستفهام

االستفهام يف اللغة :"استفهمه سأل أن يفهمه ، وقد استفهمين الشيء ففهمته 
 . (. أي أن االستفهام يف أصل اللغة هو طلب الفهم1تفهيما")

أما يف االصطالح : فقد عرفه العلماء تعريفات متقاربة ، وهو ال َيرج عن معناه اللغوي 
 (.2وهو طلب الفهم )

ستفهام له الصدارة يف الكالم ، قال ابن يعي  " إن االستفهام له صدر الكالم من واال
قبل أنه حرف دخل على مجلة اتمة خربية فنقلها من اخلرب إىل االستخبار فوجب أن 

 ( 3يكون متقدما عليها ليفيد ذلك املعىن فيها ")

اق اجلملة االستفهامية واألصل يف أدوات االستفهام ال يليها إالَّ الفعل ؛ وذلك ألن سي
سياق فعلي؛ ألن االستفهام يقتضي الفعل ويطلبه فهو يف حقيقته سؤال عن الفعل ، 
وأنت إذ تستفهم فإَّنا تستفهم عما تشك فيه  وِتهله وإَّنا يقع الشك يف الفعل ، وأما 

 ( 4االسم فمعلوم)

                                 
 15/358لسان العرب ، مادة )فهم( ،  - 1

 . 2/175، واإلتقان يف علوم القرآن  1/13، ومغين اللبيب  8/150املفصل  ابن يعي  ، شرح - 2
 .8/155شرح املفصل  - 3
، ومغين  8/150، مكتبة املتنيب ، القاهرة ، د.ت ،  6شرح املفصل ، موفق الدين بن يعي  ، ط - 4

 . 2/175، واإلتقان يف علوم القرآن  1/13اللبيب 
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عدُّ من الضرورات وجميء اجلملة االمسية مبتدئة ابسم يليه فعل بعد حروف االستفهام ، يُ 
 ( 1اليت ال ِتوز إالَّ يف الشعر، ومنهم من جوَّزه )

 أغراض االستفهام :

الغرض األصلي لالستفهام كما سبق ، هو طلب معرفة أمر مل يكن معلوما عند الطلب ، 
إال أن االستفهام قد َيرج عن غرضه األصلي إىل أغراض أخرى نعرفها من خالل 

 السياق ، ومنها :

ّ  : حني يراد إنكار املستفهم عنه ، حنو قوله تعاىل )اإلنكار -1 ْلرب  َأأتَُْمُروَن النَّاَس اب 
ُلوَن اْلك َتاَب َأَفاَل تَ ْعق ُلونَ  ، وسوف  44( البقرة :َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

 نتناوله ابلتفصيل .
 ه تعاىل :)التشويق : وذلك حني يراد تشويق املخاطب إىل أمر ما ، حنو قول -2

يُكْم م ْن َعَذاٍب أَل يمٍ  َارٍَة تُ ْنج   10( الصف:اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِت 
. 
التقرير: حني يطلب من املخاطب اإلقرار مبا بعد أداة االستفهام ، أو يريد  -3

لَّذ يَن م ْن أَلَْيَس اّلِلَُّ ب َكاٍف َعْبَدُه املتكلم  إثباته ، حنو قوله تعاىل ) َوَُيَوّ ُفوَنَك اب 
 . 36( الزمر:ُدون ه  َوَمْن ُيْضل ل  اّلِلَُّ َفَما َلُه م ْن َهادٍ 

َهْل التمين : حني يكون ما بعد األداة )هل( بعيد املنال ، حنو قوله تعاىل ) -4
م ْن قَ ْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل يَ ْنُظُروَن إ الَّ أتَْو يَلُه يَ ْوَم َيَِْت  أتَْو يُلُه يَ ُقوُل الَّذ يَن َنُسوُه 

َر الَّذ ي ُكنَّا نَ ْعَمُل  حْلَقّ  فَ َهْل لََنا م ْن ُشَفَعاَء فَ َيْشَفُعوا لََنا َأْو نُ َردُّ فَ نَ ْعَمَل َغي ْ رَبّ َنا اب 
ُهْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُرونَ  ُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَضلَّ َعن ْ  . 53( األعراف :َقْد َخس 

                                 
د األكرب ، أبوالعباس ، املعروف ابملربد ، ت: حممد عبد اخلالق عضيمة ، املقتضب، حممد بن يزيد بن عب - 1
 . 2/75م  2001بريوت ،  –، عامل الكتب  1ط
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د التعبري عن الشعور ابستبطاء حصول املستفهم عنه ، حنو االستبطاء : حني يرا -5
ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا َيَْت ُكْم َمَثُل الَّذ يَن َخَلْوا م ْن قَ ْبل ُكْم قوله تعاىل ) ب ْ َأْم َحس 

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلز ُلوا َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَّذ ي َن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر َمسَّت ْ
  214( البقرة :اّلِلَّ  َأاَل إ نَّ َنْصَر اّلِلَّ  َقر يب  

التهويل والتعظيم :حني يراد الداللة على هول املستفهم عنه ، حنو قوله تعاىل  -6
  2-1( احلاقة :( َوَما َأْدرَاَك َما احْلَاقَّةُ 2( َما احْلَاقَُّة )1احْلَاقَُّة ))

َويَ ُقوُلوَن َمىَت حني يستبعد املتكلم ما بعد األداة ، حنو قوله تعاىل )االستبعاد :  -7
ُتْم َصاد ق نيَ    48( يونس :َهَذا اْلَوْعُد إ ْن ُكن ْ

 ( 1وكذلك التعجب والتقريع والتحسر والتوجع والتحقري وغري ذلك ...إخل )

على املراتبني واسُتخدم االستفهام االنكاري يف القرآن الكرمي ليكون أبلغ خطاب للرد 
 واملتشككيني على النحو التايل :

قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأَّف  اّلِلَّ  َشكٌّ فَاط ر  السََّماَوات  َواالٌّ ْرض  َيْدُعوُكْم ل يَ ْغف َر َلُكْم قال تعاىل : )
رَُكْم إ ىَل َأَجٍل مَُّسمًّى قَاُلوْا إ ْن أَنُتْم إ الَّ َبَشر  مّ   ثْ ُلَنا ُتر يُدوَن َأن َتُصدُّواَن مّ ن ُذنُوب ُكْم َويُ َؤخّ 

  10إبراهيم : ( َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد َءاََبُؤاَن فَْأُتواَن ب ُسْلطَاٍن مُّب نٍي 

وتفرده ابأللوهية أمر ال شك فيه للمؤمن والكافر على حٍد  –سبحانه  –ففي قدرة هللا 
اري موقفهم الغري سواء ؛ لذلك أنكرت اآلايت الكرمية ابستخدامها لالستفهام اإلنك

، ألن الكالم  (َأَّف  اّلِلَّ  ) أدخلت َهزة اإلنكار على الظرفمقبول ، يقول الزُمشري :"

                                 
،  1أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي ، دمشق ، مطبعة الشام ، عبد الكرمي حممد يوسف ،  ط - 1

 . 18: 17م ، ص 2000ه  / 1421
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ليس يف الشك ، إَّنا هو يف املشكوك فيه ، وأنه ال حيتمل الشك لظهور األدلة وشهادهتا 
 (1" )عليه 

ار ليس نفس أيف هللا شك بتقدمي الظرف وإدخال اهلمزة عليه لاليذان ِبن مدار االنك
ولوال هذا القصد جلاز تقدمي ، الشك بل وقوعه فيمن اليكاد يتوهم فيه الشك أصال 

وتقدير الشأن مطلقا ذو شأن ويف ...، أي أيف وحدانية هللا تعاىل شك .....، املبتدأ 
عدم تطبيق اجلواب على كالم الكفرة ِبن يقولوا : أأنتم يف شك مريب من هللا تعاىل 

ه ساحة اجلالل عن شائبة الشك وتسجيل عليهم بسخافة العقول أي أيف مبالغة يف تنزي
شأنه تعاىل شأنه من وجوده ووحدته ووجوب االميان به وحده شك ما وهو أظهر من كل 

 ( 2" )ظاهر وأجلى من كل جلي حىت تكونوا من قبله سبحانه يف شك عظيم مريب 

هي صفة التفرد ابإلهلية أي صفة واملراد : إنكار وقوع الشك يف أهم الصفات اإلهلية و 
وأتبع اسم اجلاللة ابلوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات  ة ،الوحداني

واألرض الدال على أن هلما خالقا حكيما الستحالة صدور تلك املخلوقات العجيبة 
املنظمة عن غري فاعل ُمتار وذلك معلوم ِبدَن أتمل وذلك أتييد إلنكار وقوع الشك يف 

 راده ابإلهلية ألن انفراده ابخللق يقتضي انفراده ابستحقاقه عبادة ُملوقاته انف

﴿ َأملَْ َيَْت ُكْم نَ َبُأ الَّذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم قَ ْوم  نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَّذ يَن م ْن بَ ْعد ه ْم وقوله تعاىل : 
َا اَل يَ ْعَلُمُهْم إ الَّ اّلِلَُّ َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم اب   ْلبَ يّ َنات  فَ َردُّوا أَْيد يَ ُهْم يف  َأفْ َواه ه ْم َوقَاُلوا إ انَّ َكَفْراَن مب 

ْلُتم ب ه  َوإ انَّ َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعونَ َنا إ لَْيه  ُمر يٍب ﴾  )مريب(. 9إبراهيم :ُأْرس 

                                 
يون األقاويل يف وجوه التأويل ، أبو القاسم حممود بن عمر الزُمشري الكشاف عن حقائق التنزيل وع - 1

 2/510بريوت ،  –اخلوارزمي ،  حتقيق : عبد الرزاق املهدي ، دار إحياء الرتاث العريب 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، حممود األلوسي أبو الفضل  ، ، دار إحياء الرتاث  - 2
 13/ 195بريوت ،  –العريب 
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وقد استخدمت اآلايت الكرمية االستفهام اإلنكاري اعرتاضا على تعنت املشركني  
امل "معىن االعرتاض و  -صلى هللا عليه وسلم –وتشككهم يف مصداقية نبينا حممد 

ومعناه أمل  ...، َيتكم أنباء اجلم الغفري الذي الحيصى كثرة فتعتربوا هبا ان يف ذلك ملعتربا 
َيتكم نبأ هؤالء ومن الحيصى عددهم كأنه يقول : دع التفصيل فانه المطمع يف احلصر 

 . (1")جلمع بني االمجال والتفصيلوفيه لطف اليهام ا

﴿ َأيف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  َأم  اْراَتبُوا َأْم ََيَاُفوَن َأن حيَ يَف اّلِلَُّ َعَلْيه ْم َوَرُسولُُه َبْل ُأْولَئ َك ُهُم  -
 )اراتبوا(. 50:النورالظَّال ُموَن ﴾

ترديد لسبب اإلعراض املذكور فمدار اإلستفهام ما يفهم من  ويف اآلية الكرمية 
أيف قلوهبم مرض واملعىن " اإلستفهام يف اآلية إنكاري وهو إلنكار السببية ..، و الكالم 

إنكار واستقباح إلعراضهم املذكور وبيان ملنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح احملققة 
فمدار االستفهام كأنه قيل أذلك أى إعراضهم املذكور ألهنم  ..،واملتوقعة منهم فيهم 

مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم أم ألهنم اراتبوا يف أمر نبوته صلى هللا عليه و سلم مع 
أى ...، ظهور حقيتها أم ألهنم َيافون أن حييف هللا عليهم ورسوله مث أضرب عن الكل 

األوالن فألنه لو كان لشيء منها ألعرضوا عنه صلى هللا  ليس ذلك لشيء مما ذكر أما
عليه و سلم عند كون احلق هلم وملا أتوا إليه صلى هللا عليه و سلم مذعنني حلكمه 
لتحقق نفاقهم وارتياهبم حينئذ أيضا واما الثالث حيث كانوا ال َيافون احليف أصال 

احلق بل ألهنم  مانة والثبات علىملعرفتهم بتفاصيل أحواله صلى هللا عليه و سلم يف األ
هم الظاملون يريدون أن يظلموا من له احلق عليهم ويتم هلم جحوده فيأبون احملاكمة إليه 

  ("2)صلى هللا عليه و سلم لعلمهم ِبنه صلى هللا عليه و سلم يقضى عليهم ابحلق

                                 
 13/ 193روح املعاين ،  - 1
إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ، حممد بن حممد العمادي أبو السعود ، ، دار إحياء الرتاث  - 2

 . 187/6بريوت ،  –العريب 

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn112
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ْرَض قَاد ر  َعَلى َأْن ََيُْلَق م ثْ َلُهْم َوَجَعَل ﴿ َأَوملَْ يَ َرْوا َأنَّ اّلِلََّ الَّذ ي َخَلَق السََّمَوات  َواأْلَ  -
 )ريب(. 99اإلسراء:هَلُْم َأَجاًل اَل رَْيَب ف يه  فََأََب الظَّال ُموَن إ الَّ ُكُفورًا ﴾

 واالستفهام إنكاري والكالم كناية عن إثبات أن هللا خالق السماوات واألرض 

عادة األجساد بعد املوت والفناء . أن الذي خلق السماوات واألرض ال يعجزه إ أي 
وهذا معىن قوله تعاىل ) أومل يروا أن هللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على أن 

أومل يروا أن هللا الذي خلق "  َيلق مثلهم ( أي أن َيلق أمثال أجسادهم بعد انعدامهم
لى خلق هذه السموات واألرض أي أمل يتفكروا ومل يعلموا أن هللا تعاىل الذي قدر ع

األجرام واألجسام الشديدة العظيمة اليت بعض ما حتويه البشر قادر على أن َيلق مثلهم 
من اإلنس أي ومن هو قادر على ذلك كيف ال يقدر على إعادهتم وهي أهون عليه جل 
وعال وقال بعض احملققني : مثل هنا مثلها يف مثلك ال يبخل أي قادر على أن َيلقهم 

اإلعادة كما عرب عنها أوال بذلك حيث قيل خلقا جديدا وال َيلو عن بعد واملراد ابخللق 
وزعم بعضهم أن املراد قادر على أن َيلق عبيدا آخرين يوحدونه تعاىل ويقروم بكمال 

 (1")قدرته وحكمته ويرتكون ذكر هذه الشبهات الفاسدة كقوله تعاىل وَيت خبلق جديد 

 املطلب الثاين: التوكيد

هو متكني املعىن يف النفس وتقويته ، وفائدته إزالة الشكوك وإماطة  التوكيد لغة :
 الشبهات اليت ترد إىل الكالم .

                                 
ر إحياء الرتاث روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، حممود األلوسي أبو الفضل  ، ، دا - 1

 13/ 195بريوت ،  –العريب 
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(هو 1وهو يف أصل اللغة : مصدر وكَّد ، فقد جاء يف األمشوين على حاشية الصبان " )
يف األصل مصدر ويسمى به التابع املخصوص ، ويقال : أكد أتكيدًا ، ووكدَّ توكيدًا ، 

(. وجاء 2لواو أكثر وهي يف األصل واهلمزة بدل " اه  ، ويف املصباح اهلمزة أصل)وهو اب
يف لسان العرب " وكد الرحل والسرج توكيدًا مبعىن شدَّه ، والوكائد مبعىن مبعىن السيور 

 ( 3اليت ُيشدُّ هبا القربوس إىل دفيت السرج ، الواحد و كاد وإ كاد ...، ")

تدور حول مادة )وكد( هي الثبوت والتمكني والقصد ، وهلذا وهكذا جند أن املعاين اليت 
هو املراد من التوكيد يف الكالم : التمكني والتقوية وإزالة الشبهات اليت ترد يف الكالم 

 إذا مل يؤكد .

ويف االصطالح : واستعمل التوكيد عند النحاة يف التابع ، وهو نوعان : لفظي ومعنوي 
افع احتمال إرادة غري الظاهر ، وله ألفاظ ُمصوصة ُدونت يف  ، واملعنوي : هو التابع الر 

 (.4كتب النحو، وُقسمت طرق التوكيد إىل أربعة طرق )

األول : التكرار وهو ما يكون فيه الكالم مرددا وبكون بتكرار فعل أو اسم أو حرف أو 
وعندما مجلة ، وهو ما يسمى عند النحاة ابلتوكيد اللفظي ؛ ألنه تكرار للفظ املؤَكد 

تكلم النحاة عليه حبكم أنه اتبع ذكروا معه التوكيد املعنوي ؛ ألنه اتبع ملا قبله وتكرار 
 ( .5يف املعىن له تكرار غري صريح)

                                 
، دار الكتب  1شرح األمشوين، علي بن حممد بن عيسى ، أبواحلسن ، نورالدين األمشوين الشافعي ، ط - 1

 . 3/73م ، 1998م  / 1419لبنان ،  –العلمية ، بريوت 
 .53املصباح املنري ،  ص - 2

 . 3/298لسان العرب ، ابن منظور ، مادة )وكد(  - 3
  13م ، ص 1995،  1أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ، حممد حسني أبو الفتوح ، مكتبة لبنان ، ط - 4
 . 39/  3شرح املفصل  - 5
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الثاين : التوكيد ابألداة ، ومن األدوات ما يكون خاصا ابألمساء ، ومنها ما يكون خاصا 
 واألفعال . ابألفعال ، ومنها ما يكون شائعا مشرتكا بني األمساء

الثالث : التوكيد حبروف الزايدة ، وهي حروف هلا معىن يف أصل الوضع مث انسلخت عن 
 معانيها اليت وضعت هلا يف أصل الوضع إىل معىن آخر وهو التوكيد كما يف قوله تعاىل :

، فالباء يف خرب ليس زائدة لتأكيد معىن  36الزمر: (   ڎڈ   ڎ  ڌ  ڌ )
 النفي .

 كيد بغري أداة  ، مثل التقدمي والتأخري ، وأسلوب القسم الرابع : التو 

َهااَن َأْن نَ ْعُبَد َما ومنه قوله تعاىل :  ﴿ قَاُلوا اَي َصال ُح َقْد ُكْنَت ف يَنا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ن ْ
 ريب(.)م 62هود :يَ ْعُبُد آاَبُؤاَن َوإ ن ََّنا َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعواَن إ لَْيه  ُمر يٍب ﴾

جملة ) وإننا لفي شك ( معطوفة على مجلة ) اي صاحل قد كنت فينا مرجوا ( فبعد أن ف
ذكروا َيسهم من صالح حاله ذكروا أهنم يشكون يف صدق أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك 

 أتكيدا حبرف التأكيد 

ومن حماسن النكت هنا إثبات نون ) إن ( مع نون ضمري اجلمع ألن ذلك زايدة إظهار  "
حلرف التوكيد واإلظهار ضرب من التحقيق خبالف ما يف سورة إبراهيم من قول األمم 
لرسلهم ) وإان لفي شك مما تدعوننا ( ألن احلكاية فيها عن أمم ُمتلفة يف درجات 
التكذيب وألن ما يف هاته اآلية خطاب واحد فكان ) تدعوان ( بنون واحدة هي نون 

ملة أكثر من ثالث نوانت خبالف ما يف سورة إبراهيم املتكلم ومعه غريه فلم يقع يف اجل
ألن احلكاية هنالك عن مجع من الرسل يف ) تدعوننا ( فلو جاء ) إننا ( الجتمع أربع 

 نوانت 
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واملريب : اسم فاعل من أراب إذا أوقع يف الريب . يقال : رابه وأرابه مبعىن . ووصف  
 ( 1) الشك بذلك أتكيد كقوهلم : جد جده

﴿ َأملَْ َيَْت ُكْم نَ َبُأ الَّذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم قَ ْوم  نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَّذ يَن م ْن بَ ْعد ه ْم تعاىل :  وقوله 
ْلبَ يّ َنات  فَ َردُّوا أَْيد يَ ُهْم يف  َأفْ َواه ه ْم َوقَاُلوا إ انَّ  َا  َكَفرْ اَل يَ ْعَلُمُهْم إ الَّ اّلِلَُّ َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم اب  اَن مب 

ْلُتم ب ه  َوإ انَّ َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعونَ َنا إ لَْيه  ُمر يٍب ﴾   )مريب(. 9إبراهيم :ُأْرس 

ْلُتم ب ه  فقد أكد الكافرون كفرهم وإنكارهم مرتني : األوىل ) َا ُأْرس  ( ، والثانية إ انَّ َكَفْراَن مب 
أكدوا كفرهم مبا جاءت به الرسل مبا دلت ( حيث ُمر يبٍ  َوإ انَّ َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعونَ َنا إ لَْيه  )

عليه ) إن ( وفعل املضي يف قوله ) إان كفران ( . ومسوا ما كفروا به مرسال به هتكما 
ابلرسل كقوله تعاىل ) وقالوا اي أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون ( فمعىن ذلك : 

أي كفروا ابن هللا أرسلهم . فهذا مما أيقنوا أهنم كفروا ابن ما جاءوا به مرسل به من هللا 
 بتكذيبهم فيه 

وأما قوهلم ) وإان لفي شك مما تدعوننا إليه ( فذلك شك يف صحة ما يدعوهنم إليه  
وسداده فهو عندهم معرض للنظر ومتييز صحيحه من سقيمه فمورد الشك ما يدعوهنم 

أهنم وإن كانوا كاذبني يف دعوى  إليه ومورد التكذيب نسبة دعوهتم إىل هللا . فمرادهم :
الرسالة فقد يكون يف بعض ما يدعون إليه ما هو صدق وحق فإن الكاذب قد يقول 

 حقا 

وجعلوا الشك قواي فلذلك عرب عنه ِبهنم مظروفون فيه أي هو حميط هبم ومتمكن  " 
كمال التمكن و ) مريب ( أتكيد ملعىن ) يف شك ( واملريب : املوقع يف الريب وهو 

رادف الشك فوصف الشك ابملريب من أتكيد ماهيته كقوهلم : ليل أليل وشعر شاعر م

                                 
م. ، 1984التحرير والتنوير،حممد الطاهر بن حممد بن عاشور  ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  - 1
1/2133 . 
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؟ وحذفت إحدى النونني من قوله ) إان ( ختفيفا ِتنبا للثقل الناشئ من وقوع نونني 
آخرين بعد يف قوله ) تدعوننا ( الالزم ذكرَها خبالف آية سورة هود ) وإننا لفي شك مما 

 ( 1")لتخفيف ألن املخاطب فيها بقوله ) تدعوان ( واحد تدعوان ( إذ مل يكن موجب ل

﴿ َأَوملَْ يَ َرْوا َأنَّ اّلِلََّ الَّذ ي َخَلَق السََّمَوات  َواأْلَْرَض قَاد ر  َعَلى َأْن ََيُْلَق وقوله تعاىل : 
ثْ َلُهْم َوَجَعَل هَلُْم َأَجاًل اَل رَْيَب ف يه  فََأََب الظَّال ُموَن إ الَّ ُكُفورًا )ريب(. أي  99اإلسراء:﴾ م 

أَب املشركون إال جحودا وفيه وضع الظاهر موضع املضمر للحكم عليهم ابلظلم وجماوزة 
 ("2)احلد فأَب الكافرون إال جحودا حبقيقة وعيده الذي أوعدهم وتكذيبا به

وضمري اجلمع عائد إىل أكثر الناس الذين  ،أي كفروا ابلقرآن وطلبوا مبعجزات أخرى 
كفورا ابعتبار صدور هذا القول بينهم وهم راضون به ومتمالئون عليه مىت علموه أبوا إال  

فال يلزم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائال مجيعه أو 
 .بعضهم قائال بعضه 

وملا اشتمل قوهلم على ضمائر اخلطاب تعني أن بعضهم خاطب به النيب صلى هللا عليه  "
شرة إما يف مقام واحد وإما يف مقامات . وقد ذكر ابن إسحاق : أن عتبة بن و سلم مبا

ربيعة وشيبة بن ربيعة وأاب سفيان بن حرب واألسود بن املطلب وزمعة بن األسود والوليد 
بن املغرية وأاب جهل بن هشام وعبد هللا بن أيب أمية وأمية بن خلف وانسا معهم اجتمعوا 

ة وبعثوا إىل النيب صلى هللا عليه و سلم أن َيتيهم . بعد غروب الشمس عند الكعب
فأسرع إليهم حرصا على هداهم فعاتبوه على تسفيه أحالمهم والطعن يف دينهم وعرضوا 
عليه ما يشاء من مال أو تسويد . وأجاهبم ِبنه رسول من هللا إليهم ال ينبغي غري 

                                 
 . 1/2266التحرير والتنوير ،  - 1
جامع البيان يف أتويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي،  - 2

 . 17/562م ، 2000 -ه   1420،  1حتقيق : أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة ،ط
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ه هللا عنهم يف هذه اآلية نصحهم فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إىل طلب بعض ما حكا
(1)  

زَُعوَن ﴿ وََكَذل َك َأْعثَ ْراَن َعَلْيه ْم ل يَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اّلِلَّ  َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة اَل رَْيَب ف يَها إ ْذ يَ تَ َنا 
َيااًن رَب ُُّهْم َأْعَلُم هب  ْم قَالَ  نَ ُهْم َأْمَرُهْم فَ َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيه ْم بُ ن ْ الَّذ يَن َغَلُبوا َعَلى َأْمر ه ْم  بَ ي ْ

ًدا ﴾ َذنَّ َعَلْيه ْم َمْسج    )ريب(. 21الكهف:لَنَ تَّخ 

أن كل ما وعده و أن وعد هللا حق  : ففي اآلية الكرمية تكرار للتوكيد ِبداة )أنَّ( واملعىن
 سبحانه متحقق وجيعل قوله تعاىل وأن الساعة ال ريب فيها ختصيصا بعد تعميم 

يامة ال ريب يف امكاهنا فإن من توَّف نفوسهم وامسكها ثالَثائة سنين حافظا وأن الق"
أبداهنا عن التحلل والتفتت مث ارسلنا إليها قد أن يتوَّف نفوس مجيع الناس ممسكا إايها 

 ( 2)إىل أن حيشر ابداهنم فريدها عليها

 املطلب الثالث: النفي

وب نقض وإنكار ، يستعمل لرفع النفي أسلوب لغوي حتدده مناسبات القول ، وهو أسل
ما يرتدد يف ذهن املخاطب ، والنفي مصطلح بصري ، أما الكوفيون فأطلقوا عليه 

 (.3اجلحد ، وأكثر من استعمله الفراء وتعلب)

                                 
 . 1/2498التحرير والتنوير ،  - 1
األلوسي أبو الفضل ، دار إحياء الرتاث  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، حممود - 2

 . 15/233بريوت ،  –العريب 
،  دار  1جمالس ثعلب .، أبو العباس حيىي بن أمحد ثعلب .،احملقق : عبد السالم هارون .، ط - 3

 1/101م.، 1960املعارف .، 
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وقد حبث النحاة القدامى موضوع النفي ، وأشاروا إليه وإىل أدواته يف مصنفاهتم ومنهم 
إذ يعرض ألدوات النفي وخاصة كل أداة يف  سيبويه حيث أشار إىل النفي يف كتابه

االستعمال  ، فيبني ما هو لنفي املاضي غري املؤكد ، وما هو لنفي املاضي املؤكد ، وما 
 هو نفي للحال ، وما هو نفي للمستقبل ، املؤكد منه وغري املؤكد .

 يف أو ال تكون اجلملة منفية ابملعىن اللغوي ، الذي يرتتب عليه اخلضوع لنظام معني
(، ذلك أن النفي من املعاين العامة اليت 1اجلملة ، إال حني تكون مصدرة ِبداة النفي )

تصيب اجلمل ، وأن مجيع األدوات حتتفظ برتبة خاصة يف الكالم ، وأن رتبة أدوات 
 اجلمل مجبعا يف الصدارة أي تتقدم على هذه اجلمل حىت تفيد معانيها الوظيفية 

 أدوات النفي :

فية :وتستعمل )ال( مع الفعل أكثر مما تستعمل مع االسم ، سيما )ال( النا -1
الفعل املضارع وهلذا فهي تدل على النفي يف مطلق الزمن ، وقد تكون عاملة 

 (.2أو غري عاملة )

 

 )ما( النافية : وهي على نوعني : -2

 النافية غري العاملة وهي أداة لنفي الفعل يف احلال ، حنو : )ما يقرأ زيد( - أ

املهملة وهي تدخل على اجلملة االمسية فتعمل عمل ليس بلغة أهل  النافية - ب
 (.3احلجاز بشروط ، وهتمل بلغة أهل متيم )

 

                                 
 :،الكويت:جامعة الكويت ،النحاس،مصطفى أساليب النفي يف العربية ، دراسة وصفية اترَيية ، - 1

   15م، ص1979
 1/117الكتاب ،  - 2
 1/57الكتاب ،  - 3

http://www.iraqnla-iq.com/opac/index.php?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3,%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%22&hl=ara
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)إن( النافية : وهي أداة تتصدر اجلملة االمسية ، واجلملة الفعلية ، وجمراها  -3
جمرى )ما( يف نفي احلال والغالب استعماهلا قبل )إالَّ( يف القصر لغرض 

 (.1التوكيد)

( : حرف نفي يف املاضي تدخل على املضارع فتصرف معناه إىل املضي ، )مل -4
 ( 2وقد ذكر النحاة أن عالمة املضارع أن يقبل دخول مل )

)لن( : وتدخل على اجلملة الفعلية فعلها املضارع وتعمل فيه النصب ، وهو  -5
 موافق ملا ذهب إليه النحويون .

من األفعال تعمل عمل النفي مثل الت( ابإلضافة إىل جمموعة  -ومنها كذلك )ملا
ليس( على خالف بني النحويني على فعليتها أو حرفيتها ، كما يوجد ما  –)حاشا 

 ( 3يسمى ابلنفي الضمين وهو ابب واسع )

وقد كثر استخدام أسلوب النفي ِبدواته املختلفة يف النص القرآين كأحد أساليب التوكيد 
 لرد عليهم على النحو التايل :سواء يف عرض املراتبني لريبهم أو يف ا

﴿ وََكَذل َك َأْعثَ ْراَن َعَلْيه ْم ل يَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اّلِلَّ  َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة اَل رَْيَب ف يَها إ ْذ  -
َيااًن رَب ُُّهْم َأْعَلُم هب  ْم قَالَ  نَ ُهْم َأْمَرُهْم فَ َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيه ْم بُ ن ْ الَّذ يَن َغَلُبوا َعَلى  يَ تَ َنازَُعوَن بَ ي ْ

ًدا ﴾ َذنَّ َعَلْيه ْم َمْسج    21الكهف:َأْمر ه ْم لَنَ تَّخ 
فقد استخدمت اآلايت الكرمية النفي ب )ال( للتوكيد والرد على املتشككني بيوم القيامة 

أى أن اإلعثار عليهم بعد أن غيبوا وبعثوا ليعلموا والبعث والنشور بعد املمات " 
 أمرين : 

                                 
 22شرح التسهيل البن مالك ، ص - 1

 .  92شرح قطر الندى ، ص - 2
م ، 2006النفي يف النحو العريب ، توفيق مجعات ، رسالة ماجستري،جامعة قاصدي مرابح ، اجلزائر ،  - 3
 . 56: 16ص
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أن وعد هللا تعاىل ابلبعث والنشور ، وأن الناس ينامون كما ميوتون وأهنم  -األول  األمر
 هو وعد حق.  -أبدا  -يبعثون كما يستيقظون ، وأهنم للجنة أبدا ، أو للنار 

 أن الناس مل َيلقوا سدى ، وأن الساعة وهى القيامة اتية ال -ألمر الثاَن ا
 (1) احلياة وغايتها وهنايتها ريب فيها ، فال يراتب فيها مراتب يدرك

نَ ُهْم َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك إ   - ىَل ﴿ َوَما تَ َفرَُّقوا إ الَّ م ْن بَ ْعد  َما َجاَءُهُم اْلع ْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
نَ ُهْم َوإ نَّ الَّذ يَن ُأور ثُوا اْلك َتاَب م ْن بَ ْعد ه ْم َلف ي َي بَ ي ْ ْنُه ُمر يٍب  َأَجٍل ُمَسمًّى َلُقض  َشكٍّ م 

  14الشورى:﴾
وما تفرقت أممهم يف أدايهنم إال من بعد ما " واملعىن  والنفي مع التخصيص للتوكيد 

هلم مفاسد جاءهم العلم على لسان رسلهم من النهي عن التفرق يف الدين مع بياهنم 
التفرق وأضراره أي أهنم تفرقوا عاملني مبفاسد التفرق غري معذورين ابجلهل . وهذا كقوله 
 تعاىل ) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة ( على التفسري اآلخر 

فرقني وذكر سبب تفرقهم بقوله ) بغيا بينهم ( أي تفرقوا ألجل العداوة بينهم أي بني املت 
 أي مل حيافظوا على وصااي الرسل 

 (.2)وهذا تعريض ابملشركني يف إعراضهم عن دعوة اإلسالم لعداوهتم للمؤمنني 

َنًة ل لَّذ يَن َكَفُروا ل َيسْ  تَ ُهْم إ الَّ ف ت ْ تَ ْيق َن ﴿ َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّار  إ الَّ َماَلئ َكًة َوَما َجَعْلَنا ع دَّ
ُتوا اْلك َتاَب َويَ ْزَداَد الَّذ يَن آَمُنوا إ ميَااًن َواَل يَ ْراَتَب الَّذ يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب َواْلُمْؤم ُنوَن الَّذ يَن ُأو 

لُّ اّلِلَُّ  ََذا َمَثاًل َكَذل َك ُيض  َمْن َول يَ ُقوَل الَّذ يَن يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  َواْلَكاف ُروَن َماَذا َأرَاَد اّلِلَُّ هب 
َويَ ْهد ي َمْن َيَشاُء َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبّ َك إ الَّ ُهَو َوَما ه َي إ الَّ ذ ْكَرى ل ْلَبَشر  َيَشاُء 
  31املدثر:﴾

                                 
 .1/4511زهرة التفاسري ، اإلمام اجلليل حممد أبو زهرة ، دار الفكر العريب ،   - 1
 3858/ 1التحرير والتنوير ،  - 2
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ما ككني واملعىن " والنفي مع االستثناء لللتخصيص والتوكيد والرد على الكافرين املتش
وما جعلنا عدة هؤالء اخلزنة إال  ، جعلناهم رجاال فيأخذ كل رجل رجال كما قال هذا

 .(1" )فتنة للذين كفروا ابهلل من مشركي قري 

َيانُ ُهُم الَّذ ي بَ نَ ْوا ر يَبًة يف  قُ ُلوهب  ْم إ الَّ َأْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ ُهْم وَ وقوله تعاىل :  اّلِلَُّ ﴿ اَل يَ َزاُل بُ ن ْ
  110التوبة:َعل يم  َحك يم  ﴾

)إال أن تقطع قلوهبم(، يعين: إال أن  ، حيسبون أهنم كانوا يف بنائه حمسننيوابملثل " 
)وهللا عليم(، مبا عليه هؤالء املنافقون الذين بنوا مسجد ، تتصدع قلوهبم فيموتوا 

إليه صائر أمرهم يف  الضرار، من شكهم يف دينهم، وما قصدوا يف بنائهموه وأرادوه، وما
 .(2)اآلخرة، ويف احلياة ما عاشوا، وبغري ذلك من أمرهم وأمر غريهم

حيتمل أن يكون البنيان هنا مصدرًا أي : ال يزال ذلك الفعل وهو البنيان ، وحيتمل كما 
وقال قتادة : " أن يراد به املبين ، فيكون على حذف مضاف أي : ال يزال بناء املبىن . 

ذف تقديره : ال يزال هدم بنياهنم الذي بنوا ريبة أي : حزازة وغيظًا يف يف الكالم ح
قلوهبم . وقال ابن عطية : الذي بنوا أتكيد وتصريح ِبمر املسجد ورفع اإلشكال ، 
والريبة الشك ، وقد يسمى ريبة فساد املعتقد واضطرابه ، واإلعراض يف الشيء 

كن شكا فقد يراتب من ال يشك ، ولكنها والتخبيط فيه . واحلزازة من أجله ، وإن مل ي
يف معتاد اللغة ِتري مع الشك . ومعىن الريبة يف هذه اآلية تعم احليق ، واعتقاد صواب 
فعلهم ، وحنو هذا مما يؤدي كله إىل الريبة يف اإلسالم . فمقصد الكالم : ال يزال هذا 

                                 
جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي،  جامع البيان يف أتويل القرآن ، حممد بن - 1

 . 34/36م ، 2000 -ه   1420،  1حتقيق : أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة ، ط

 494/ 14تفسريالطربي ،  - 2
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ك فسر ابن عباس الريبة البنيان الذي هدم هلم يبقي يف قلوهبم حزازة وأثر سوء . وابلش
 ( 1)هنا
 

 املطلب الرابع: اإلنكار والتوبيخ

واحًدا من األساليب العربيَّة اليت يَقصد إليها متكلّ م العربية، للتعبري  والتوبيخ اإلنكار عدُّ 
وعدم الرّ ضا، ويتم ذلك بواسطة أدوات معيَّنة تفيد عمَّا ََيتلج نفَسه من مشاع ر اإلنكار 

ذلك املعىن وتؤدّ يه خري أتد ية، وقد سرب علماؤان القدامى رضي هللا عنهم وأرضاهم مجيًعا 
أغواَر هذه األدوات ووضَّحوا معىن اإلنكار الذي تؤدّ يه، معزَّزًا ِبمثلة وشواهد تقرّ به إىل 

 ذ هن متعلّ م هذه اللُّغة،

مصدر من الفعل "أنَكَر"، وأنكر الشيء إذا جهَله، وأنكر حقَّه:  :يف اللغة اإلنكار
جحَده ومل يَعرتف به، وأنكر عليه فعله: عابَه، وتنكَّر الرجل: تَ َغريَّ عن حاٍل َتُسرُّه إىل 

  .(2)حال يكرهه

صطالح، فاإلنكار: هو أن تُنك ر على املخاطب، وَتستهجن منه ما حدث؛ أمَّا يف اال
 ( 3)""ليتنبَّه السامع حىت يَرجع إىل نفسه، فَيخجل ويَرتدع ويعي اجلواب

فقد يكون املتلقّ ي منكًرا ألمٍر من األمور، وجاحًدا له، فيأِت أسلوُب االستفهام اإلنكاري 
هلينك ر على املخاطب إنكاره وليُ ْبطله  .، أو ُيَكذّ به، أو يُ َوخبّ 

                                 
  6/230تفسري البحر احمليط ، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حّيان ،  - 1
العربية والشوارد؛ سعيد اخلوري الشرتوين، منشورات آية هللا العظمى املرعشي بقم  أقرب املوارد يف ُفصح - 2

 "إيران، مادة "نكر
دالئل اإلعجاز؛ عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة اخلاجني، مطبعة املدين، ص:  - 3
94.  
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فهو غرض بالغيٌّ يرد يف اجلملة املستفَهم عنها و"أحد املعاين اليت أتِت هلا َهزة 
إذ يدلُّ على أنَّ األمر املستفَهم عنه أمر  منكر، وقد يكون هذا الذي .(1") االستفهام

 .ينكره العقَل أو الشرع أو القانون أو غري ذلك

يف القرآن الكرمي يُعدُّ من أكثر أنواع االستفهام "وأوسعها تصرُّفًا،  واالستفهام اإلنكاريُّ 
  (2)وَكُثرت يف املكّ ي حيث بلَغت ثالثني وستمائة… فجملة أساليبه بلَغت سبًعا وَثاَّنائة

 أنواع اإلنكاروالتوبيخ :
 :إنكار توبيخيأواًل : 

  (3)وما بعده واقع، وفاعله ملوم

ُتوَن ﴾ الصافات:  :؛ حنو قوله تعاىل ﴿  :، ومنه قوله تعاىل أيًضا95﴿ أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنح 
َر اّلِلَّ  َتْدُعوَن ﴾ األنعام:   ...؟ فهو إنكار للمشركني لعبادهتم ما يصنعون ِبيديهم 40َأَغي ْ

 :إنكار إبطايلاثنياً : 

وجييء إلبطال أمٍر َتستنكره استنكارًا شديًدا إىل درجة رَغبة املستفهم يف إبطاله مجلة 
 .(4)وتفصياًل، فما بعد االستفهام واقع وُمدَّعيه كاذب

                                 
ؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة: معجم املصطلحات النحوية والصرفية؛ حممد مسري جنيب اللبدي، م - 1

 232، ص: 1985
، ص: 1953أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي؛ عبدالعليم السيد فودة، دار الشعب، القاهرة سنة:  - 2

191. 

، السلسلة الرتاثية، الكويت 1املغين؛ ابن هشام األنصاري، حتقيق وشرح: عبداللطيف حممد اخلطيب، ط - 3
 .93/  1، 2001سنة 

 91/  1املغين،  - 4
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، من "(1)وهذه َتقتضي أنَّ ما بعدها غري واقع، وأنَّ مدعيه كاذب" :قال ابن هشام
ْلَبن نَي َواختَََّذ م َن اْلَماَلئ َكة  إ اَناًث ﴾ اإلسراء: ﴿ َأفََأْصَفاُكْم رَبُُّكْم  :ذلك قوله تعاىل ، 40اب 
، ومنه 149﴿ فَاْستَ ْفت ه ْم أَل َربّ َك اْلبَ َناُت َوهَلُُم اْلبَ ُنوَن ﴾ الصافات:  :وقوله تعاىل أيًضا

ًتا ﴾ احلجرات:  :أيًضا يه  َمي ْ ما جاء بعد  ، فجميع12﴿ َأحيُ بُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل حَلَْم َأخ 
 .هذه اهلمزة ابطل منَكر وغري واقع؛ إذ مل حيصل منه أيُّ شيء

 

 ( 2والتوبيخ)أدوات اإلنكار 

 :اهلمزة -1

تفيد اهلمزُة معىن اإلنكار، إذا مل َيكن املراد منها طلب ارتسام صورة ما يف اخلارج يف 
إذا كان ما بعدها غري الذّ هن، بل يُراد هبا معىن اإلنكار؛ أي: النَّفي، وهو إنكار  إبطايل 

 .واقع، وأنَّ ُمدَّع َيه كاذب  

 ،وتفيد هذه اهلمزة نَفي ما بعدها؛ لذا وجب ثُبوته إذا كان منفيًّا؛ ألنَّ نفي النَّفي إثبات
  .أي: هللا كاٍف عبَده؛ 36 ﴿ أَلَْيَس اّلِلَُّ ب َكاٍف َعْبَدُه ﴾ الزمر: :ومنه قوله تعاىل

ا لإلنكار التوبيخي، ومنه وإذا كان ما بعد اهلمزة واقعً  قوله عزَّ ا، وفاعله ملوًما، فإهنَّ
ُتوَن ﴾ الصافات:  :وجلَّ   95﴿ أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنح 

 :األلف  -2

                                 
 11/  1املغين،  - 1
 96:  92املغين ، ص - 2



 

 
300 

، وذُك َر هلذا احلرف "واملراد به احلرف اهلاوي املمتنع لالبتداء به؛ لكونه ال يقبل احلركة"
ْه"، ملن قال: "رَأيُت َعْمًرا، واألصل تسعة أوجه: أحدها: أن تكون لإلنكار، حنو: "أَعْمرا

يف هذا القول: َأَعْمًرا، على تقدير: أرَأَيَت َعْمًرا، مثَّ ُحذف الفعل والت َّْنوين، وزيَدت 
 .األلف وهاء السَّكت

 :الواو  -3

 .من أنواع الواو املفردة واو اإلنكار، حنو: "آلرجلوه" بعد قول القائل: "قَاَم الرَُّجلُ 

 :الياء  -4

 .ياء املُفردة على ثالثة أوجه، منها: أن تكون حرف إنكار، حنو: "أزَْيُدن يهأتِت ال

 املطلب اخلامس : الشرط

( ، 1الشرط لغة :قال ابن فارس :" الشني والراء والطاء أصل يدل على علم وعالمة")
وهو إلزام الشيء وإلتزامه يف البيع وحنوه ، وللجمع شرط وشرائط ، وقيل : الشرط 

 ( .2بشيء ، حبيث إذا وجد األول وجد الثاين")تعليق شيء 

، فهو أسلوب يدل  (3الشرط اصطالحًا : الشرط :" هو وقوع الشيء لوقوع غريه ")
على تالزم مجلتني ، وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط ، وتعترب اجلملة الشرطية 

يتوقف عليه ، ويسمى من اجلمل املركبة املكونة من اسنادين مرتبط أحدَها ابآلخر ، و 

                                 
، احتاد  1معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي ، ت : عبد السالم حممد هارون ، ط - 1

 . 260/ 3م ،   2002ه  / 1423الكتاب العرب ، 

 . 329/ 7لسان العرب ،  - 2
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املركب األول صدر مجلة الشرط ، واملركب الثاين عجز محلة الشرط ، واالرتباط بني 
 املركبني يعتمد أداة تكون عالقة بني مركبني .

 إذن فاجلملة الشرطية هي كالم ال يستغين بعضه عن بعض .

( 1اجلزاء ") وقد عرب سيبويه عن اجلملة الشرطية مبصطلح اجلزاء حيث قال :" هذا ابب
( وهذا يدل على أن مصطلح 2وتبعه املربد يف ذلك حيث قال :" اجملازاة وحروفها")

 اجلزاء أقدم من مصطلح الشرط .

 أدوات الشرط :
أدوات الشرط هي كلمات وضعت لتعليق مجلة جبملة ، وتكون األوىل سببًا والثانية 

ت الشرط من شأهنا أن تنقل متسببًا ، ولذلك جيب استقبال الفعلني بعدها ؛ ألن أدوا
 املاضي إىل االستقبال ، وختلص املضارع له .

 وقد قسم ابن هشام األدوات إىل عاملة)جازمة( وغري عاملة )غري جازمة( :
 ( :3فهي)  -اجلازمة  –النوع األول :  فأما العاملة 

 حرف ابتفاق ، وهو : إن . -1

 حرف على األصح ، وهو : إَّنا . -2

من ، وما ، مىت ، أي ، أين ، أاين ، اسم ابتفاق ، وهي :  -3
 أَن ، حيثما .

 اسم على األصح ، وهو : مهما . -4

                                 
 . 3/56كتاب ، ال - 1
 . 2/46املقتضب ،  - 2
 . 4/205أوضح املسالك أللفية ابن مالك ،  - 3
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 فهي : –غري اجلازمة  -النوع الثاين : الغري عاملة 
تلك األدوات اليت تقوم ابلربط بني أمرين ، يرتتب أحدَها على اآلخر ، وهي تستدعي 

 جازمة ، وهي : لو ، مجلة شرطية كاملة ، من فعل الشرط وجواب الشرط ، وهي غري
 ( .1لوال ، كلما ، أما ، ملا احلينية ، إذا ، كيف )

وقد تناولت كثري من اآلايت أسلوب الشرط يف معرض تناول مظاهر الريب أو الردعلى 
 املراتبني على النحو التايل :

ْلبَ يّ َنات  َفَما ز ْلتُ قال تعاىل :  ْم يف  َشكٍّ مم َّا َجاءَُكْم ب ه  ﴿ َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف م ْن قَ ْبُل اب 
لُّ اّلِلَُّ َمْن ُهَو ُمْسر ف   َعَث اّلِلَُّ م ْن بَ ْعد ه  َرُسواًل َكَذل َك ُيض  َحىتَّ إ َذا َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن يَ ب ْ

 )مراتب(. 34غافر:ُمْراَتب  ﴾
شرط لريبط ( أسلوب شرط ألداة غري عاملة أو غري جازمة ، وقد جاء الإ َذا َهَلَك قُ ْلُتمْ )

واملعىن  بني وفاة سيدان يوسف وقول املتشككني بقضية عدم إرسال هللا لنيب من بعده
هذا تفسري للمسرف  ، و" أي: أقمتم على كفركم وظننتم أن هللا ال جيدد عليكم احلجة

 ( . 2") املراتب يعين هم الذين جيادلون يف آايت هللا أي: يف إبطاهلا ابلتكذيب

َنا ُموَسى الك َتاَب فَاْخُتل َف ف يه  َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك ﴿ وَ وقوله تعاىل :  َلَقْد آتَ ي ْ
ْنُه ُمر يٍب ﴾ نَ ُهْم َوإ ن َُّهْم َلف ي َشكٍّ م  َي بَ ي ْ  )مريب(. 45فصلت:َلُقض 

لت اآلية الكرمية أسلوب الشرط ألداة غري جازمة للرد على املرتددين يف قوله فقد تناو 
نَ ُهمْ تعاىل ) َي بَ ي ْ هذه األمة وأنه ال  فقد أمهل هللا (َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك َلُقض 

ال "و  على الرغم من تكذيبهم وريبهم  العقوبة وال يعجل هلميهلكهم ابلعذاب يف الدنيا، 

                                 
 . 398/ 4، القاهرة ،  9النحو الوايف ، عباس حسن ، دار املعرف ، ط - 1
معامل التنزيل، حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ، حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا  - 2

 1417،   7/148، 4سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط -مجعة ضمريية  عثمان -النمر 
 م 1997 -ه  

http://www.alukah.net/literature_language/0/27973/#_ftn92
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ضي بينهم فيما اختلفوا فيه ابلثواب والعقاب دون القيامة، لقضي بينهم يف الدنيا يق
فأدخل املؤمن اجلنة والكافر النار، ولكنه سبق من هللا األجل فجعل موعدهم يوم 

 .(1" )القيامة

ُتْم يف  رَْيٍب مم َّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبد اَن فَْأُتوا ب ُسورَ وقوله تعاىل :  ٍة م ْن م ْثل ه  َواْدُعوا ﴿ َوإ ْن ُكن ْ
ُتْم َصاد ق نَي ﴾  )ريب(. 23البقرة:ُشَهَداءَُكْم م ْن ُدون  اّلِلَّ  إ ْن ُكن ْ

ُتْم يف  رَْيٍب مم َّا نَ زَّْلَنا يف قوله تعاىل )  -جازمة –وأسلوب الشرط مع أداة عاملة  َوإ ْن ُكن ْ
ء املتشككني والكافرين مبا أنزل على ( يف معرض التحدي هلؤالَعَلى َعْبد اَن فَْأُتوا ب ُسورَةٍ 

فقيل هلم ألن هللا تعاىل علم أهنم شاكون  ؛  -صلى هللا عليه وسلم  –سيدان حممد 
ملا قرر سبحانه أمر توحيده ِبحسن أسلوب عقبه مبا للتعجيز واملعىن " أمر  ( وهوفَْأُتوا  )

التصديق توأمان ال والتوحيد و  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -يدل على تصديق رسوله
عجاز إال أن الغرض منه إثبات ينفك أحدَها عن اآلخر فاآلية وإن سيقت لبيان اإل

 ( .2") النبوة

 املبحث الثالث : اجملاالت اليت اراتب فيها املراتبون

، حجج وبراهني هؤالء املراتبنيمن أتمل يف القرآن الكرمي وجد آايت كثرية تنسف 
الريب  مظاهرالفاسد. واآلايت اليت جاء فيها  االِتاههذا وتعيب على الُشكاك انتحال 

 :الشك كثرية جًدا، وميكن تقسيمها حبسب موضوعاهتا إىلو 

املطلب األول : العقائد وتشمل شكهم يف )هللا ورسوله واألنبياء والرساالت والبعث 
 واجلزاء و اليوم اآلخر( :

 تعاىل عاب على املشركني شكهم يف أن هللافمن ريبهم وشكهم يف هللا وربوبيته وألوهيته  
  :ربوبيته وألوهيته فقال سبحانه

                                 
 . 4/126معامل التنزيل ،  - 1
 . 1/192روح املعاين ، - 2
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سورة ) اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو حُيْي ي َوميُ يُت رَبُُّكْم َوَربُّ َآاَبئ ُكُم اأَلوَّل نَي.َبْل ُهْم يف  َشكٍّ يَ ْلَعُبونَ )
 .9-8الُدخان: 

هم يشكون فيه وميرتون وال قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: "قد جاءهم احلق اليقني و  
 (1)يصدقون به" 

 )َفاَل  بطالنه يف شك أي ونفي تعاىل، هللا غري عبادة من عليه هم ما بطالن بيان وجاء
: هود سورة قَ ْبُل( م نْ  َآاَبُؤُهمْ  يَ ْعُبدُ  َكَما إ الَّ  يَ ْعُبُدونَ  َما َهُؤاَلء   يَ ْعُبدُ  مم َّا م ْريَةٍ  يف   َتكُ 
 هم ما أن كما يقيًنا، ابطل تعاىل هللا عبادة يف الشك من فيه هم ما أن يعين مما. 109
 وإثبات لشكني نفي اآلية هذه يف فكان بطالنه، يف شك ال األواثن عبادة من فيه

 .ليقينني

( هللا َأيف   ُرُسُلُهمْ  قال تعاىل : )قَاَلتْ   .  10: إبراهيم سورة َشكٌّ

 اجلوزي ابن قال (،2)" اعتقدوه ما نفي مبعىن استفهام هذا: "تعاىل هللا رمحه البغوي قال 
،  (3)" توحيده يف: أي هللا، يف شك ال: واملعىن إنكار، استفهام هذا: "تعاىل هللا رمحه
 على الدالة تعاىل هللا آايت بعض إىل االنتباه لفت اإلنكار ِبسلوب الشجك نفي وبعد
( السََّماَوات   )فَاط ر   وألوهيته ربوبيته  اآلايت يف جاء وقد. 10: إبراهيم رةسو  َواأَلْرض 
 الشك ووصف مريب، أنه بوصف والشك الريب من فيه هم ما أتكيد السابقة الثالث
 . الشك ملعىن تقوية ابملريب

 وريبهم وشكهم يف األنبياء ودعواهتم :

                                 
تفسري ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ، احملقق :   - 1

 4/139م : 1999 -ه  1420،  دار طيبة للنشر والتوزيع ،  2مد سالمة ، طسامي بن حم
تفسري البغوي ، معامل التنزيل يف تفسري القرآن ، ، حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،  - 2

،  4سليمان مسلم احلرش ، ط -عثمان مجعة ضمريية  -احملقق : حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر 
 .27/ 3م:  1997 -ه   1417دار طيبة للنشر والتوزيع ، ، 

،   3ابن اجلوزي ، زاد املسري يف علم التفسري، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ط -زاد املسري  - 3
 .1404:4/349بريوت،  -املكتب اإلسالمي 
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َهاانَ قال تعاىل : ) َأْن نَ ْعُبَد َما يَ ْعُبُد َآاَبُؤاَن  قَاُلوا اَي َصال ُح َقْد ُكْنَت ف يَنا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ن ْ
 .62سورة هود: ) َوإ ن ََّنا َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعواَن إ لَْيه  ُمر يبٍ 

َي ) :قوله تعاىلو  َنا ُموَسى الك َتاَب فَاْخُتل َف ف يه  َوَلْواَل َكل َمة  َسبَ َقْت م ْن رَبّ َك َلُقض  َوَلَقْد َآتَ ي ْ
نَ ُهْم َوإ ن َُّهْم َلف   ْنُه ُمر يببَ ي ْ  . 110سورة هود: (  ي َشكٍّ م 

َأملَْ َيَْت ُكْم نَ َبُأ الَّذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم قَ ْوم  نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَّذ يَن م ْن بَ ْعد ه ْم اَل ) :قوله تعاىلو 
لبَ يّ َنات  فَ َردُّوا أَْيد يَ ُهْم  َا يَ ْعَلُمُهْم إ الَّ هللُا َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم اب  يف  َأفْ َواه ه ْم َوقَاُلوا إ انَّ َكَفْراَن مب 

ْلُتْم ب ه  َوإ انَّ َلف ي َشكٍّ مم َّا َتْدُعونَ َنا إ لَْيه  ُمر يبٍ   .9سورة إبراهيم: ) ُأْرس 

َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف م ْن قَ ْبُل )  :قوله تعاىل على لسان العبد املؤمن من آل فرعونو  -
لبَ يّ َنات  َفَما  َعَث هللُا م ْن بَ ْعد ه  اب  ز ْلُتْم يف  َشكٍّ مم َّا َجاءَُكْم ب ه  َحىتَّ إ َذا َهَلَك قُ ْلُتْم َلْن يَ ب ْ

لُّ هللُا َمْن ُهَو ُمْسر ف  ُمْراَتب   فعاب هللا تعاىل عليهم  ،34سورة غافر: (  َرُسواًل َكَذل َك ُيض 
وكان يف ذلك ذم هلم  سلوك سبيل أجدادهم حني شكوا يف دعوة يوسف عليه السالم،

على شكهم يف دعوة موسى عليه السالم، مث أكد هذا الذم بنفي اهلداية عمن هو 
، فكان يف اآلية ذم للشك (1)مسرف يف شركه، مراتب يف ربوبية هللا تعاىل وألوهيته 

 .وأهله يف موضعني

 واليوم اآلخر: شكهم يف البعث واجلزاء ومن

َها َعُمونَ َبل  ادَّاَرَك ع  قوله تعاىل : ) ن ْ َها َبْل ُهْم م  ن ْ َرة  َبْل ُهْم يف  َشكٍّ م  سورة ) ْلُمُهْم يف  اآَلخ 
 . 66النمل: 

وقال الشنقيطي .(2)قال البغوي رمحه هللا تعاىل: يعين هم اليوم يف شك من الساعة  
ه رمحه هللا تعاىل: "فهذا الذي كانوا يشّكون فيه يف دار الدنيا، ويعمون عنه مما جاءهتم ب
الرسل يعلمونه يف اآلخرة علًما كاماًل ال َياجله شّك عند معاينتهم ملا كانوا ينكرونه من 

                                 
بن أيب بكر بن فرح األنصاري  تفسري القرطيب جلامع ألحكام القرآن ، أبو عبد هللا حممد بن أمحد - 1

، دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربية 1اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،احملقق : هشام مسري البخاري، ط
 .15/313السعودية: 

 .426/ 3تفسري البغوي ، - 2
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بل جاء يف القرآن ما يدل على أن من حكم ابتالء بين آدم (. 1)البعث واجلزاء" 
َوَما َكاَن لَُه )  :؛ كما يف قول هللا تعاىل ابلشيطان معرفة املؤمنني ابآلخرة من الشاكني فيها

َها يف  َشكٍّ َعلَ  ن ْ َرة  مم َّْن ُهَو م  آَلخ   .21سورة سبأ: ( ْيه ْم م ْن ُسْلطَاٍن إ الَّ ل نَ ْعَلَم َمْن يُ ْؤم ُن اب 
ْشَياع ه ْم م ْن قَ ْبُل إ ن َُّهْم َكانُوا يف  وقوله تعاىل : ) نَ ُهْم َوبَ نْيَ َما َيْشتَ ُهوَن َكَما فُع َل ِبَ  يَل بَ ي ْ َوح 
 54بأ: سورة س) َشكٍّ ُمر يبٍ 

قال الطربي رمحه هللا تعاىل: "إهنم كانوا قبل يف الدنيا يف شك من نزول العذاب الذي 
وقال البغوي رمحه هللا تعاىل: "إهنم كانوا يف شك من البعث ونزول  (2)نزل هبم وعاينوه" 
 (.3)العذاب هبم" 

ُعوثُوَن َخْلًقا َجد يًداَوقَاُلوا أَئ َذا ُكنَّا ع ظَاًما َورُفَااًت أَئ نَّا وقوله تعاىل : ) سورة اإلسراء:   (َلَمب ْ
ُعوثُونَ )  :وقوله تعاىل 49 َنا وَُكنَّا تُ َرااًب َوع ظَاًما أَئ نَّا َلَمب ْ ت ْ سورة املؤمنون، ) قَاُلوا أَئ َذا م 
سورة  (أَئ َذا ُكنَّا تُ َرااًب أَئ نَّا َلف ي َخْلٍق َجد يدٍ )  :وحكى سبحانه عنهم أهنم قالوا ، 82اآلية: 
َنا وَُكنَّا تُ َرااًب َوع ظَاًما أَئ نَّا َلَمد يُنونَ  ( وقالوا أيًضا ، 5الرعد:  ت ْ سورة الصافات:  )أَئ َذا م 
َنا وَُكنَّا تُ َرااًب َذل َك رَْجع  بَع يد  (: واستبعدوا وقوع ذلك فقالوا 53 ت ْ  3سورة ق: ) أَئ َذا م 

خلَْلق  اأَلوَّل  َبْل ُهْم يف  (   :ويف موضع آخر ُعرب عن شكهم يف البعث ابللبس َأفَ َعي يَنا اب 
  15سورة ق: ) لَْبٍس م ْن َخْلٍق َجد يدٍ 

وقد علم كل عامل وعاقل أن خلق السماوات واألرض  (4)أي: يف شك من البعث 
بل إن املنكرين للبعث  (1)أكرب من خلق الناس وأن من بدأ اخللق فاإلعادة عليه أسهل 

                                 
قيطي ،  حتقيق : أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشن - 1

 .6/122م ،  1995 -ه  1415 -بريوت  -مكتب البحوث والدراسات.، دار الفكر للطباعة والنشر 
جامع البيان يف أتويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، ت :  - 2

 .22/113م ،   2000 -ه   1420، مؤسسة الرسالة،  1أمحد حممد شاكر، ط
 .3/564تفسري البغوي:  - 3
، دار إحياء  1إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ، حممد بن حممد العمادي أبو السعود ، ط - 4

 .8/128م ، : 1997بريوت ،  –الرتاث العريب 
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هما يبكتون يوم القيامة، ويُذَّكرون بشكهم وعدم يقينهم ابآلخرة، مما  واجلزاء، الشاكني في
َوإ َذا ق يَل إ نَّ َوْعَد هللا َحقٌّ َوالسَّاَعُة اَل رَْيَب : ) كان سبًبا يف عذاهبم، كما قال هللا تعاىل

، 32سورة اجلاثية:   (ْستَ ْيق ن نيَ ف يَها قُ ْلُتْم َما َنْدر ي َما السَّاَعُة إ ْن َنُظنُّ إ الَّ ظَنًّا َوَما حَنُْن مب ُ 
 وامتدح هللا تعاىل أهل اإلميان ِبهنم يوقنون ابلبعث واجلزاء فذكر سبحانه من دعائهم

 .9سورة آل عمران:  (رَب ََّنا إ نََّك َجام ُع النَّاس  ل يَ ْوٍم اَل رَْيَب ف يه  إ نَّ هللَا اَل َُيْل ُف امل يَعادَ )
كهم يف الوحي والقرآن الكرمي ، ونبوة حممد)صلى هللا عليه املطلب الثاين : ريبهم وش

 وسلم( :
 :وما جاء فيه من اهلدىفمن ريبهم وشكهم يف القرآن الكرمي 

، مث 2سورة البقرة:  (َذل َك الك َتاُب اَل رَْيَب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق نيَ ) :كما يف قول هللا تعاىل
ر القرآن إن كانوا يف شك منه، وأخربهم أهنم لن حتداهم هللا تعاىل أن َيتوا بسورة مثل سو 

ُتْم يف  رَْيٍب مم َّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبد اَن فَْأُتوا ب ُسورٍَة م ْن م ْثل ه  ا : )يستطيعوا لو حاولو  َوإ ْن ُكن ْ
ُتْم َصاد ق نَي.فَإ ْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلنْ  تَ ْفَعُلوا فَات َُّقوا النَّاَر  َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم م ْن ُدون  هللا  إ ْن ُكن ْ

:  . وقال تعاىل24-23سورة البقرة:  (الَّيت  َوُقوُدَها النَّاُس َواحل َجارَُة ُأع دَّْت ل ْلَكاف ر ينَ 
يَل ) َوَما َكاَن َهَذا الُقْرَآُن َأْن يُ ْفتَ َرى م ْن ُدون  هللا َوَلك ْن َتْصد يَق الَّذ ي بَ نْيَ َيَدْيه  َوتَ ْفص 

تَ ْنز يُل الك َتاب  )  :، وقال تعاىل37سورة يونس:  (ب  اَل رَْيَب ف يه  م ْن َربّ  الَعاَلم نيَ الك َتا
 .2سورة السجدة: ) اَل رَْيَب ف يه  م ْن َربّ  الَعاَلم نيَ 

 : -صلى هللا عليه وسلم  –وريبهم وشكهم يف نبوة سيدان حممد 
َوإ نَّ الَّذ يَن ) يب صلى هللا عليه وسلمقول هللا تعاىل يف ذم أهل الكتاب ملا شكوا يف الن
ْنُه ُمر يبٍ   .14سورة الشُّورى:  (ُأور ثُوا الك َتاَب م ْن بَ ْعد ه ْم َلف ي َشكٍّ م 

وقال ،  (2)قال مجع من املفسرين: أي: يف شك من حممد صلى هللا عليه وسلم  
وكل هذا   ، (1)شكهم يف كتبهم  :وقال آخرون،  آخرون: بل شكهم كان يف القرآن
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من اختالف التنوع فال تعارض بني األقوال، واملقصود أن هللا تعاىل ذم أهل الكتاب على 
 .شكهم فيما ال شك فيه

 -صلى هللا عليه وسلم-املطلب الثالث : شكهم يف قضاء رسول هللا
حىت ال  –صلى هللا عليه وسلم  -فمن ريبهم وشكهم كانوا يكذبون على رسول هللا

 ا أنزل هللا .حيكم بينهم مب
نَ ُهْم َأْو َأْعر ْض قوله تعاىل : ) مَسَّاُعوَن ل ْلَكذ ب  َأكَّاُلوَن ل لسُّْحت  فَإ ْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ

 َ ْلق ْسط  إ نَّ اّلِلَّ نَ ُهْم اب  ًئا َوإ ْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ ُهْم فَ َلْن َيُضرُّوَك َشي ْ ُهْم َوإ ْن تُ ْعر ْض َعن ْ َعن ْ
ط نَي )حيُ بُّ  ( وََكْيَف حُيَكّ ُموَنَك َوع ْنَدُهُم الت َّْورَاُة ف يَها ُحْكُم اّلِلَّ  مثَّ يَ تَ َولَّْوَن م ْن 42اْلُمْقس 

ْلُمْؤم ن نيَ   43: 42( املائدة  بَ ْعد  َذل َك َوَما ُأولَئ َك اب 
لوه وكان الشريف إذا زَن ابلدنيئة رمجوها هي، ومحموا وجه الشريف، ومحقال الطربي :"

على البعري، وجعلوا وجهه من قبل ذنب البعري. وإذا زَن الدينء ابلشريفة رمجوه، وفعلوا 
هبا هي ذلك. فتحاكموا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فرمجها. قال: وكان النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال هلم: من أعلمكم ابلتوراة؟ قالوا: فالن األعور! فأرسل إليه فأاته، 

أعلمهم ابلتوراة؟ قال: كذاك تزعم يهود! فقال له النيب صلى هللا عليه فقال: أنت 
وسلم: أنشدك ابهلل وابلتوراة اليت أنزهلا على موسى يوم طور سيناء، ما ِتد يف التوراة يف 
الزانيني؟ فقال: اي أاب القاسم، يرمجون الدنيئة، وحيملون الشريف على بعري، وحيممون 

ذنب البعري، ويرمجون الدينء إذا زَن ابلشريفة، ويفعلون  وجهه، وجيعلون وجهه من قبل
هبا هي ذلك. فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم:"أنشدك ابهلل وابلتوراة اليت أنزهلا على 
موسى يوم طور سيناء، ما ِتد يف التوراة؟ فجعل يروغ، والنيب صلى هللا عليه وسلم 

يوم طور سيناء، حىت قال: اي أاب  ينشده ابهلل وابلتوراة اليت أنزهلا على موسى

                                                                             
حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي ، ت : د.حممود مطرجي ،  حبر العلوم، أبو الليث نصر بن - 1
 .3/227م ، 1993بريوت ،   –،  دار الفكر  1ط



 

 
309 

القاسم،"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوَها البتة". فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 . (1")فهو ذاك، اذهبوا هبما فارمجوَها

ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخرب النيب صلى هللا عليه و سلم  قال السيوطي :"
مث جعلوا بعد ذلك ...، ك تقول هذا ماقلنا انك أعلمنا وشتموه وقالوا : لوكنا نعلم أن

يسألون النيب صلى هللا عليه و سلم : ماِتد فيما أنزل اليك حد الزاين ؟ فأنزل هللا 
وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم هللا يعين حدود هللا فأخربه هللا حبكمه يف 

بعد ذلك يعين بعد البيان وما أولئك  يعين عن احلق من.." التوراة قال قوله " مث يتولون 
 (2")ابملؤمنني يعين اليهود 

 املطلب الرابع : صحة بعض األعمال وصواهبا : 
إذ املساجد بيوت هللا ومنها التشكيك لكسر وحدة الصف فكان بناء مسجد الضرار؛ 

ني  هؤالء املراتبني واملشككجيب أن َيلص فيها القصد والنية لوجه هللا وعبادته ، فبىن
ضرارًا وكفرًا وتفريقاً مسجدًا   -صلى هللا عليه وسلم  –يف دين هللا ونبوة سيدان حممد 

 بني املؤمنني ، وإرصاداً ملن حارب هللا ورسوله .
 

َرارًا وَُكْفًرا َوتَ ْفر يًقا بَ نْيَ اْلُمْؤم ن نَي َوإ ْرَصاًدا ل َمْن قال تعاىل :) ًدا ض  َوالَّذ يَن اختََُّذوا َمْسج 
( َن َرَب اّلِلََّ َوَرُسوَلُه م ْن قَ ْبُل َولََيْحل ُفنَّ إ ْن َأَرْداَن إ الَّ احْلُْسىَن َواّلِلَُّ َيْشَهُد إ ن َُّهْم َلَكاذ بُو َحا

  107التوبة :
  
والذين ابتنوا مسجدا ضرارا ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، "أتويل الكالم: و

 صلى هللا عليه وسلم، ويفرقوا به املؤمنني، ليصلي فيه وكفرا ابهلل حملادهتم بذلك رسول هللا
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بعضهم دون مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبعضهم يف مسجد رسول هللا 
)وإرصادا ملن حارب هللا ورسوله ،صلى هللا عليه وسلم، فيختلفوا بسبب ذلك ويفرتقوا 

هللا ورسوله، وكفر هبما، من قبل(، يقول: وإعدادا له، أليب عامر الكافر الذي خالف 
)وهللا يشهد ،  ....)من قبل(، يعين من قبل بنائهم ذلك املسجد. ،وقاتل رسول هللا 

إهنم لكاذبون(، يف حلفهم ذلك، وقيلهم: "ما بنيناه إال وحنن نريد احلسىن!"، ولكنهم 
هلل، بنوه يريدون ببنائه السوآى، ضرارا ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكفرا اب

 ( .1")وتفريقا بني املؤمنني، وإرصادا أليب عامر الفاسق
 

 –عليه ونبينا الصالة والسالم  –ومنه التشكيك يف رفع عيسى 
يَح ع يَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اّلِلَّ  َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه قال تعاىل :) َوقَ ْوهل  ْم إ انَّ قَ تَ ْلَنا اْلَمس 
ْنُه َما هَلُْم ب ه  م ْن ع ْلٍم إ الَّ اتّ َباَع الظَّنّ  َوَما َوَلك ْن ُشبّ َه  هَلُْم َوإ نَّ الَّذ يَن اْختَ َلُفوا ف يه  َلف ي َشكٍّ م 
( َوإ ْن م ْن َأْهل  158( َبْل رَفَ َعُه اّلِلَُّ إ لَْيه  وََكاَن اّلِلَُّ َعز يًزا َحك يًما )157قَ تَ ُلوُه يَق يًنا )
:  157( النساء ، يُ ْؤم َننَّ ب ه  قَ ْبَل َمْوت ه  َويَ ْوَم اْلق َياَمة  َيُكوُن َعَلْيه ْم َشه يًدا اْلك َتاب  إ الَّ لَ 

159 .  
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هلم به  )القول يف أتويل قوله :  الطربي :"قال 

ليهود، ومن من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا( يعين بذلك: من ادعى قتله من ا
َسلَّمه من جهال النصارى، كلهم يف شك من ذلك وحرية وضالل وُسُعر. وهلذا قال: 

ُ  )أي: وما قتلوه متيقنني أنه هو، بل شاكني متوَهني.  (َوَما قَ تَ ُلوُه يَق يًنا  ) َبْل رَفَ َعُه اّلِلَّ
ابه، وال يضام من الذ ببابه أي منيع اجلناب ال يرام جن (إ لَْيه  وََكاَن اّلِلَُّ َعز يًزا َحك يًما 

أي: يف مجيع ما يقدره ويقضيه من األمور اليت َيلقها وله احلكمة البالغة،  (َحك يًما  )
  (2")واحلجة الدامغة، والسلطان العظيم، واألمر القدمي
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قوله قبله ) وما قتلوه وما صلبوه ( أي : هم يف زعمهم قتله ليسوا مبوقنني بذلك و 

يف شخصه حني إمساك من أمسكوه وعلى هذا الوجه فالقتل  لالضطراب الذي حصل
مستعمل يف حقيقته . وهذا كقول الرجل للرجل:"ما قتلت هذا األمر علما، وما قتلته 
يقينا"، إذا تكلم فيه ابلظن على غري يقني علم. ف "اهلاء" يف قوله:"وما قتلوه"، عائدة 

 ( 1)على"الظن"
 
 

 

 
 
 
 

 ع يف الريب وعواقبه املبحث الرابع : آاثر الوقو 
لقد استطرد القرآن الكرمي دالئل اإلميان والتوحيد لئال يكون هلؤالء املراتبني واملشككني 
حجة فيما وعدهم هللا من خزي يف الدنيا واألخرة ، فكانت النتيجة احملتومة لكل مراتٍب 

 منافق على النحو التايل :
 العقائداملطلب األول :الكفر واإلحلاد إن كان الريب يف 

وألوهيته وربوبيته  الكفر  –سبحانه وتعاىل  –فمن أاثر الوقوع يف الريب والشك يف هللا 
  –تعاىل  –واإلحلاد ومنها قول هللا 

ثْ َلُهْم َوَجَعَل هلَُ  ْم ﴿ َأَوملَْ يَ َرْوا َأنَّ اّلِلََّ الَّذ ي َخَلَق السََّمَوات  َواأْلَْرَض قَاد ر  َعَلى َأْن ََيُْلَق م 
 .99اإلسراء:اًل اَل رَْيَب ف يه  فََأََب الظَّال ُموَن إ الَّ ُكُفورًا ﴾َأجَ 
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يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: أومل ينظر هؤالء  يقول الطربي :"
) أئذا كنا  -سبحانه وتعاىل  –الشاكني املرتددين يف قدرة هللا  -القائلون من املشركني
ثون خلقا جديدا ( بعيون قلوهبم، فيعلمون أن هللا الذي خلق عظاما ورفاات أئنا ملبعو 

السماوات واألرض، فابتدعها من غري شيء، وأقامها بقدرته، قادر بتلك القدرة على أن 
َيلق مثلهم أشكاهلم، وأمثاهلم من اخللق بعد فنائهم، وقبل ذلك، وأن من قدر على 

صريوا عظاما ورفاات، وقوله) وجعل ذلك فال ميتنع عليه إعادهتم خلقا جديدا، بعد أن ي
هلم أجال ال ريب فيه ( يقول تعاىل ذكره: وجعل هللا هلؤالء املشركني أجال هلالكهم، ووقتا 
لعذاهبم ال ريب فيه. يقول: ال شك فيه أنه آتيهم ذلك األجل) فأَب الظاملون إال كفورا ( 

 .(1")تكذيبا بهيقول: فأَب الكافرون إال جحودا حبقيقة وعيده الذي أوعدهم و 
ر  َواْراَتَبْت قُ ُلوبُ ُهْم وقول هللا تعاىل :  َا َيْسَتْأذ ُنَك الَّذ يَن اَل يُ ْؤم ُنوَن اب ّلِلَّ  َواْليَ ْوم  اآْلخ  ﴿ إ َّنَّ

 .45التوبة:فَ ُهْم يف  رَيْب ه ْم يَ تَ َردَُّدوَن ﴾ 
َواْراَتَبْت  )م، أي: ال يرجون ثواب هللا يف الدار اآلخرة على أعماهل يقول ابن كثري:"

أي: يتحريون،  (فَ ُهْم يف  رَْيب ه ْم يَ تَ َردَُّدوَن  )أي: شكت يف صحة ما جئتهم به،  (قُ ُلوبُ ُهْم 
يُ َقدّ ُمون رجال ويؤخرون أخرى، وليست هلم قدم اثبتة يف شيء، فهم قوم حيارى َهْلكى، 

 .(2")ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، ومن يضلل هللا فلن ِتد له سبيال
 

إىل الطاغوت والصدود عما أنزل هللا و عدم الرضا ابلتحاكم  همتحاكموكذلك كفرهم ب
 إليه
َا أُْنز َل إ لَْيَك َوَما أُْنز َل م ْن قَ ْبل َك قال تعاىل : )  َأملَْ تَ َر إ ىَل الَّذ يَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا مب 

لَُّهْم  يُر يُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا إ ىَل الطَّاُغوت   َوَقْد ُأم ُروا َأْن َيْكُفُروا ب ه  َويُر يُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيض 
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َوإ َذا ق يَل هَلُْم تَ َعاَلْوا إ ىَل َما أَنْ َزَل اّلِلَُّ َوإ ىَل الرَُّسول  رَأَْيَت اْلُمَناف ق نَي َيُصدُّوَن  ، َضالاًل بَع يًدا 
 .61-60النساء: (َعْنَك ُصُدوًدا
م: "إن حاكمت املنافقني إىل صريح الوحي وجدهتم عنه انفرين، وإن دعوهتم قال ابن القي

إىل حكم كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم رأيتهم عنه معرضني، فلو شهدت 
حقائقهم لرأيت بينها وبني اهلدى أمدا بعيدا، ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا، 

إ ىَل َما أَنْ َزَل اّلِلَُّ َوإ ىَل الرَُّسول  رَأَْيَت اْلُمَناف ق نَي َيُصدُّوَن َعْنَك  }َوإ َذا ق يَل هَلُْم تَ َعاَلْوا
 .(1) )ُصُدوًدا
 

 املطلب الثاين : االضطراب والتناقض يف املواقف 
 الرضا ِبسافل املواضع:ومنها 

ُهْم َوقَاُلوا  َوإ َذا أُْنز َلْت ُسورَة  َأْن آم ُنوا اب ّلِلَّ  َوَجاه ُدوا َمَع َرُسول ه  ) ن ْ اْسَتْأَذَنَك ُأوُلوا الطَّْول  م 
 .86التوبة: (َذْراَن َنُكْن َمَع اْلَقاع د ينَ 

قال ابن كثري: "يقول تعاىل منكرا وذاما للمتخلفني عن اجلهاد الناكلني عنه مع القدرة 
َمَع  َذْراَن َنُكنْ )عليه ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول يف القعود، وقالوا: 

، ورضوا ألنفسهم ابلعار والقعود يف البلد مع النساء وهن اخلوالف، بعد (اْلَقاع د ينَ 
خروج اجلي ، فإذا وقع احلرب كانوا أجنب الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس  
ْيَك كالما، كما قال تعاىل عنهم يف اآلية األخرى: }فَإ َذا َجاء ٱخْلَْوُف رَأَيْ تَ ُهْم يَنُظُروَن إ لَ 
َدادٍ  َنٍة ح  َْلس   (َتدوُر َأْعيُ نُ ُهْم َكٱلَّذ ى يُ ْغَشٰى َعَلْيه  م َن ٱْلَمْوت  فَإ َذا َذَهَب ٱخْلَْوُف َسَلُقوُكم ِب 

أي: علت ألسنتهم ابلكالم احلاّد القوي يف األمن، ويف احلرب أجنب  ،19األحزاب:
 (2) شيء"
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 ونسيان هللا تعاىل:األمر ابملنكر والنهي عن املعروف والبخل  وكذلك
َهْوَن َعن  اْلَمْعُروف  ) ْلُمْنَكر  َويَ ن ْ اْلُمَناف ُقوَن َواْلُمَناف َقاُت بَ ْعُضُهْم م ْن بَ ْعٍض َيَُْمُروَن اب 

ُقونَ  يَ ُهْم إ نَّ اْلُمَناف ق نَي ُهُم اْلَفاس   .67التوبة: (َويَ ْقب ُضوَن أَْيد يَ ُهْم َنُسوا اّلِلََّ فَ َنس 
"يقول تعاىل منكرا على املنافقني الذين هم على خالف صفات املؤمنني، قال ابن كثري: 

ْلُمْنَكر  )وملا كان املؤمنون َيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر كان هؤالء  َيَُْمُروَن اب 
َهْوَن َعن  اْلَمْعُروف  َويَ ْقب ُضوَن أَْيد يَ ُهمْ  أي:  (َنُسوا اّلِلََّ )أي: عن اإلنفاق يف سبيل هللا (َويَ ن ْ

يَ ُهمْ )نسوا ذكر هللا  َوق يَل ٱْليَ ْوَم )أي: عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعاىل:  (فَ َنس 
يُتْم ل َقاء يَ ْوم ُكْم َهٰ َذا ُقونَ ). (نَنَساُكْم َكَما َنس  أي: اخلارجون عن  (إ نَّ اْلُمَناف ق نَي ُهُم اْلَفاس 
 .(1(طريق احلق الداخلون يف طريق الضاللة"

وقال ابن القيم: "هم جنس بعضه يشبه بعضا، َيمرون ابملنكر بعد أن يفعلوه، وينهون 
عن املعروف بعد أن يرتكوه، ويبخلون ابملال يف سبيل هللا ومرضاته أن ينفقوه، كم ذكرهم 

ونسوه، وكم كشف حاهلم لعباده املؤمنني ليتجنبوه، فامسعوا  هللا بنعمه فأعرضوا عن ذكره
َهْوَن َعن  )أيها املؤمنون:  ْلُمْنَكر  َويَ ن ْ اْلُمَناف ُقوَن َواْلُمَناف َقاُت بَ ْعُضُهْم م ْن بَ ْعٍض َيَُْمُروَن اب 

يَ ُهْم إ نَّ اْلُمَناف   ُقونَ اْلَمْعُروف  َويَ ْقب ُضوَن أَْيد يَ ُهْم َنُسوا اّلِلََّ فَ َنس   .(2)"(ق نَي ُهُم اْلَفاس 
 ابلتخلف عنه: ونتواصياجلهاد و  ونكرهيابلتخلف و  ونفرحي بل إهنم 

ْمَواهل  ْم قال تعاىل : ) الَف َرُسول  اّلِلَّ  وََكر ُهوا َأْن جُيَاه ُدوا ِبَ  َْقَعد ه ْم خ  َفر َح اْلُمَخلَُّفوَن مب 
ه ْم يف  َسب يل  اّلِلَّ  َوقَاُلوا   (ال تَ ْنف ُروا يف  احْلَرّ  ُقْل اَنُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهونَ َوأَنْ ُفس 

 .81التوبة:
قال ابن كثري: "يقول تعاىل ذاما للمنافقني املتخلفني عن صحابة رسول هللا صلى هللا 

معه  (اوََكر ُهوا َأْن جُيَاه ُدو )عليه وسلم يف غزوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه، 
ه ْم يف  َسب يل  اّلِلَّ  َوقَاُلوا) ْمَواهل  ْم َوأَنْ ُفس  ؛ وذلك ( ال تَ ْنف ُروا يف  احْلَرّ  )أي: بعضهم لبعض  (ِبَ 
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أن اخلروج يف غزوة تبوك كان يف شدة احلر عند طيب الظالل والثمار؛ فلهذا قالوا: ال 
اليت  (اَنُر َجَهنَّمَ )هلم  (ُقلْ )م تنفروا يف احلّر، قال هللا تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسل

 .(1)مما فررمت منه من احلر، بل أشّد حّرا من النار" (َأَشدُّ َحرًّا)تصريون إليها مبخالفتكم 
 املطلب الثالث : التعاسة والشقاء يف النفس

فهؤالء الشاكني املرتددين ال يستقر هلم أمر وال تستكني هلم نفس وال يطمئن هلم قلب 
 عند ذكر القتال يف آايت هللا تعاىل:والشقاء والتعاسة ب عليهم هر الرعفيظ

َويَ ُقوُل الَّذ يَن آَمُنوا َلْوال نُ زّ َلْت ُسورَة  فَإ َذا أُْنز َلْت ُسورَة  حُمَْكَمة  َوذُك َر ف يَها قال تعاىل : )
يّ  َعَلْيه  م َن اْلَمْوت  فََأْوىَل اْلق َتاُل رَأَْيَت الَّذ يَن يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  يَ ْنُظُروَن إ لَْيَك نَ  َظَر اْلَمْغش 

 .20حممد: (هَلُمْ 
كل سورة ذكر فيها اجلهاد فهي حمكمة، وهي أشد القرآن على   يقول البغوي :"

شزرًا  (يَ ْنُظُروَن إ لَْيَك  )يعين املنافقني،  (رَأَْيَت الَّذ يَن يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض   )املنافقني، 
يّ  َعَلْيه  م َن  )راهية منهم للجهاد وجبًنا عن لقاء العدو، بتحديق شديد، ك َنَظَر اْلَمْغش 

وعيد وهتديد، ومعىن  (فََأْوىَل هَلُْم  )كما ينظر الشاخص بصره عند املوت،   (اْلَمْوت  
 .(2")قوهلم يف التهديد: "أوىل لك" أي: َول َيك وقاربك ما تكره

 يسخطون حلظوظ أنفسهم:يعيبون العمل الصاحل ويرضون و  بل إهنم
َها قال تعاىل : ) ن ْ َها َرُضوا َوإ ْن ملَْ يُ ْعَطْوا م  ن ْ ُهْم َمْن يَ ْلم ُزَك يف  الصََّدقَات  فَإ ْن ُأْعُطوا م  ن ْ َوم 

  .58التوبة: (إ َذا ُهْم َيْسَخُطونَ 
ُهمْ )قال ابن كثري: "يقول تعاىل:  ن ْ عيب عليك أي: ي (َمْن يَ ْلم ُزكَ )أي: ومن املنافقني  (َوم 

إذا فرقتها، ويتهمك يف ذلك، وهم املّتهمون املأبونون، وهم مع  (الصََّدقَات  )قسم  (يف  )
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َرُضوا َوإ ْن )هذا ال ينكرون للدين، وإَّنا ينكرون حلظ أنفسهم؛ وهلذا إن أعطوا من الزكاة 
َها إ َذا ُهْم َيْسَخُطونَ  ن ْ  .(1)أي: يغضبون ألنفسهم" (مَلْ يُ ْعَطْوا م 

 
ْنُكْم َوَلك ن َُّهْم قَ ْوم  يَ ْفَرُقوَن تعاىل : ) وقال  ْنُكْم َوَما ُهْم م  ّلِلَّ  إ ن َُّهْم َلم  َلْو جيَ ُدوَن  ،َوحَيْل ُفوَن اب 

 .57، 56التوبة: (َمْلَجئاً َأْو َمغَٰ َراٍت َأْو ُمدََّخالً لََّولَّْوْا إ لَْيه  َوُهْم جَيَْمُحونَ 

نبيه صلى هللا عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم قال ابن كثري: "َيرب هللا تعاىل 
ْنُكْم )وهلعهم أهنم  ّلِلَّ  إ ن َُّهْم َلم  ْنُكمْ )ميينا مؤّكدة،  (حَيْل ُفوَن اب  أي: يف نفس  (َوَما ُهْم م 

 (َلْو جيَ ُدوَن َمْلَجئاً )أي: فهو الذي محلهم على احللف.  (َوَلك ن َُّهْم قَ ْوم  يَ ْفَرُقونَ )األمر، 
َأْو )وهي اليت يف اجلبال،  (َأْو َمغَٰ َراتٍ )صنا يتحصنون به، وحرزا يتحرزون به، أي: ح
أي:  (ُمدََّخاًل لََّولَّْوْا إ لَْيه  َوُهْم جَيَْمُحونَ )وهو السرب يف األرض والنفق...  (ُمدََّخالً 

ونكم، يسرعون يف ذهاهبم عنكم؛ ألهنم إَّنا َيالطونكم كرها ال حمبة، ووّدوا أهنم ال َيالط
ولكن للضرورة أحكام، وهلذا ال يزالون يف هم وحزن وغم؛ ألن اإلسالم وأهله ال يزال 
يف عّز ونصر ورفعة، فلهذا كّلما سّر املسلمون ساءهم ذلك فهم يوّدون أن ال َيالطوا 

لَْيه  َوُهْم َلْو جيَ ُدوَن َمْلَجئًا َأْو َمغَٰ َراٍت َأْو ُمدََّخاًل لََّولَّْوْا إ  )املؤمنني وهلذا قال: 
 .(2)"(جَيَْمُحونَ 

َهُد إ َذا َجاَءَك اْلُمَناف ُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إ نََّك َلَرُسوُل اّلِلَّ  َواّلِلَُّ يَ ْعَلُم إ نََّك َلَرُسولُُه َواّلِلَُّ َيشْ ) 
ل  اّلِلَّ  إ ن َُّهْم َساَء َما َكانُوا اختََُّذوا َأمْيَانَ ُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسب ي ،إ نَّ اْلُمَناف ق نَي َلَكاذ بُوَن 

َن َُّهْم آَمُنوا مثَّ َكَفُروا َفطُب َع َعَلى قُ ُلوهب  ْم فَ ُهْم ال يَ ْفَقُهونَ  ،يَ ْعَمُلوَن  -1املنافقون: (َذل َك ِب 
3. 

قال ابن القيم: "تسبق ميني أحدهم كالَمه من غري أن يعرتض عليه؛ لعلمه أن قلوب أهل 
إليه، فيتربأ بيمينه من سوء الظن به، وكشف ما لديه، وكذلك أهل اإلميان ال تطمئن 
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َُذوا َأمْيَانَ ُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن )الريبة يكذبون وحيلفون؛ ليحسب السامع أهنم صادقون  اختَّ
 .(1( )َسب يل  اّلِلَّ  إ ن َُّهْم َساَء َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

ُبَك َأجْ )  َساُمُهْم َوإ ْن يَ ُقوُلوا َتْسَمْع ل َقْوهل  ْم َكأَن َُّهْم ُخُشب  ُمَسنََّدة  حَيَْسُبوَن  َوإ َذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْعج 
 .4املنافقون: (ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيه ْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم اّلِلَُّ َأَنَّ يُ ْؤَفُكونَ 
م: حيسب هؤالء املنافقون قال الطربي: "يقول جل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسل

كّل صيحة عليهم؛ ألهنم على وجل أن ينزل  - من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم  -
هللا فيهم أمرا يهتك به أستارهم ويفضحهم، ويبيح للمؤمنني قتلهم وسيب ذراريهم وأخذ 
أمواهلم، فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل هبم من هللا وحي على رسوله ظنوا أنه نزل 

 .( 2)الكهم ابألسن"هب
 

 املطلب الرابع : فقدان الثقة يف اآلخرين
 :وحياولون أن حيقروا من شأهنم  يسخرون من العمل القليل من املؤمننيفهم دائما 

الَّذ يَن يَ ْلم ُزوَن اْلُمطَّوّ ع نَي م َن اْلُمْؤم ن نَي يف  الصََّدقَات  َوالَّذ يَن ال جيَ ُدوَن إ الّ قال تعاىل : ) 
ُهْم َوهَلُْم َعَذاب  أَل يم  جُ  ن ْ َر اّلِلَُّ م  ُهْم َسخ  ن ْ  .79التوبة: (ْهَدُهْم فَ َيْسَخُروَن م 

عن أيب مسعود رضي هللا عنه، قال: ملا أمران ابلصدقة كنّا نتحامل، فجاء أبو عقيل 
بنصف صاع، وجاء إنسان ِبكثر منه، فقال املنافقون: إن هللا لغين عن صدقة هذا، وما 

الَّذ يَن يَ ْلم ُزوَن اْلُمطَّوّ ع نَي م َن اْلُمْؤم ن نَي يف  الصََّدقَات  )اآلخر إال رائء، فنزلت:  فعل هذا
 . (3)(َوالَّذ يَن ال جيَ ُدوَن إ الَّ ُجْهَدُهْم...
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فات املنافقني، ال يسلم أحد من عيبهم وملزهم يف مجيع قال ابن كثري: "وهذا أيضا من ص
األحوال، حىت وال املتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم مبال جزيل قالوا: هذا 

 .(1)ُمراٍء، وإن جاء بشيء يسري قالوا: إن هللا لغين عن صدقته"
 االستشهاد يف سبيل هللا تعاىل:ويسخرون من  اجلهاد ويكرهون 

َول يَ ْعَلَم الَّذ يَن اَنفَ ُقوا َوق يَل هَلُْم تَ َعاَلْوا قَات ُلوا يف  َسب يل  اّلِلَّ  َأو  اْدفَ ُعوا قَاُلوا َلْو ) قال تعاىل :
فْ َواه ه ْم َما لَ  ُهْم ل إل ميَان  يَ ُقوُلوَن ِبَ  ْيَس يف  نَ ْعَلُم ق َتااًل الت َّبَ ْعَناُكْم ُهْم ل ْلُكْفر  يَ ْوَمئ ٍذ َأقْ َرُب م ن ْ

َا َيْكُتُمونَ قُ لُ   .167آل عمران: (وهب  ْم َواّلِلَُّ َأْعَلُم مب 
قال الطربي: "يعين تعاىل ذكره بذلك عبد هللا بن أيّب بن سلول املنافق وأصحابَه الذين 
رجعوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه، حني سار نيب هللا صلى هللا 

فقال هلم املسلمون: تعالوا قاتلوا املشركني معنا، عليه وسلم إىل املشركني ِبحد لقتاهلم، 
ران معكم إليهم، ولُكّنا  أو ادفعوا بتكثريكم سوادان، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لس 
معكم عليهم، ولكن ال نرى أنه يكون بينكم وبني القوم قتال، فأبَدوا من نفاق أنفسهم 

غري ما كانوا  (نَ ْعَلُم ق َتااًل الت َّبَ ْعَناُكمْ  َلوْ )ما كانوا يكتمونه، وأبدوا ِبلسنتهم بقوهلم: 
 (2)يكتمونه وَيفونه من عداوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأهل اإلميان به"

 االستهزاء َبايت هللا:وكذلك 
َا يف  قُ ُلوهب   قال تعاىل : ) ْم ُقل  اْستَ ْهز ُئوا إ نَّ حَيَْذُر اْلُمَناف ُقوَن َأْن تُ نَ زََّل َعَلْيه ْم ُسورَة  تُ نَ بّ ئُ ُهْم مب 

 . 64التوبة:  (اّلِلََّ ُُمْر ج  َما حَتَْذُرونَ 
قال الطربي: "يقول تعاىل ذكره: َيشى املنافقون أن تنزل فيهم سورة تنبئهم مبا يف 
قلوهبم، يقول: تظهر املؤمنني على ما يف قلوهبم. وقيل: إن هللا أنزل هذه اآلية على 

وسلم ألن املنافقني كانوا إذا عابوا رسول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وذكروا شيئا من أمره وأمر املسلمني قالوا: لعّل هللا ال يفشي سّران، فقال هللا لنبيه 

                                 
 . 2/389تفسري ابن كثري ،  - 1
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إ نَّ اّلِلََّ ُُمْر ج  َما )، متهدّ دا هلم متوّعدا، (اْستَ ْهز ُئوا)صلى هللا عليه وسلم: قل هلم: 
 . (1) "(حَتَْذُرونَ 

 املطلب اخلامس : اخللود يف النار للمراتب يف العقائد
 وألن قلوهبم مريضة ابلشك والنفاق فقد أوعدهم هللا ابلعذاب واخللود يف النار :

َا َكانُوا َيْكذ بُونَ  يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  فَ َزاَدُهمُ قال تعاىل : )  (اّلِلَُّ َمَرًضا َوهَلُْم َعَذاب  أَل يم  مب 
 .10البقرة:

إَّنا يعين: يف اعتقاد قلوهبم  (يف  قُ ُلوهب  ْم َمَرض  )قال الطربي: "معىن قول هللا جل ثناؤه: 
ومبا جاء به من  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي يعتقدونه يف الدين والتصديق مبحمد 

مرض وسقم، فاجتزأ بداللة اخلرب عن قلوهبم على معناه عن تصريح اخلرب عن عند هللا 
اعتقادهم. واملرض الذي ذكر هللا جل ثناؤه أنه يف اعتقاد قلوهبم الذي وصفناه هو 
شّكهم يف أمر حممد وما جاء به من عند هللا وحترّيهم فيه، فال هم به موقنون إيقاَن إميان، 

اك، ولكنهم كما وصفهم هللا عز وجل مذبذبون بني ذلك، وال هم له منكرون إنكار إشر 
ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، كما يقال: فالن مُيَرّ ُض يف هذا األمر، أي: ُيَضعّ ف العزَم وال 

 .(2)يصّحح الرو يَّة فيه"
يم: "قد هنكت أمراُض الّشبهات والشهوات قلوهبم فأهلكتها، وغلبت قال ابن الق

القصوَد السيئة على إراداهتم ونياهتم فأفسدهتا، ففسادهم قد ترامى إىل اهلالك، فعجز 
 ( .3)عنه األطّباء العارفون، 

ْعُتْم آاَيت  اّلِلَّ  ُيْكفَ )  َا َفال تَ ْقُعُدوا َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم يف  اْلك َتاب  َأْن إ َذا مسَ  َا َوُيْستَ ْهَزُأ هب  ُر هب 
ثْ ُلُهْم إ نَّ اّلِلََّ َجام ُع اْلُمَناف ق نَي َواْلَكاف ر ي َن يف  َمَعُهْم َحىتَّ ََيُوُضوا يف  َحد يٍث َغرْي ه  إ نَُّكْم إ ًذا م 

يًعا  .140النساء: (َجَهنََّم مجَ 

                                 
 . 10/171تفسري الطربي ،  - 1
 . 1/122تفسري الطربي ،  - 2
 . 1/379مدارج السالكني ،  - 3
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يًعا  إ نَّ اّلِلََّ َجام عُ )وقوله:  يقول ابن كثري:   أي: كما  (اْلُمَناف ق نَي َواْلَكاف ر يَن يف  َجَهنََّم مجَ 
أشركوهم  يف الكفر، كذلك شارك هللا بينهم  يف اخللود يف انر جهنم أبدا، ومجع بينهم يف 

 .(1")دار العقوبة والنكال، والقيود واألغالل. وشراب  احلميم والغ ْسلني ال الّزالل
 

                                 
 . 2/435تفسري ابن كثري ،   - 1
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 اخلامتة

 ة إىل عدد من النتائج، لعل أَهها ما يلي:وانتهت هذه الدراس
 -، تبنيَّ أن بعضهم لفظ الريب ابلرجوع إىل كتب اللغة، والنظر يف تناوهلا لداللة أواًل: 

يرى أن لفظيت )الشك، والريب( مرتادفتان، بينما  -وخاصة أصحاب كتب الرتادف 
ين اللفظني، أما حاول بعض اللغويني املنكرين لظاهرة الرتادف إظهار الفرق بني هذ

املفسرون فيكادون جيمعون على عدم ترادف هذين اللفظني يف لغة القرآن الكرمي، وقد 
أثبتت الدراسة ابستقصاء اآلايت اليت ورد فيها هذان اللفظان صحَة ما أمجع عليه 

 املفسرون.
يف القرآن الكرمي،   للفظ الريبحَرصت  الدراسة على توظيف املنهج اإلحصائي اثنًيا: 

كما حرصت على املقارنة اإلحصائية بني )املكي، واملدين( لآلايت مدار البحث، وقد 
أسهم هذا املنهج يف الوصول إىل نتائَج غري  مسبوقة، وهلا دالالت على اإلعجاز البالغي 

( يف اآلايت املكية الريب مبعىن الشك والعددي يف القرآن الكرمي، ومنها احنصار لفظة )
وقد خلت منها اآلايت املدنية، إال يف موطن واحد يشري إىل شك يف بداية الدعوة، 

  اجلنود النصارى يف الشخص الذي صلبوه: أهو عيسى املسيح أم غريه؟
ورد لفظ )الريب( الذي يعين أمرين، َها: الرتدد مع هتمة، ورد يف عدد زوجي، حيث و 

يف ست وعشرين  ذُكر ستًّا وثالثني مرة، ويف عدد زوجي من السور أيًضا، حيث ذكر
 سورة.
اإلعجاز اللغوي للنص القرآين يف توظيف األساليب النحوية  لعرض مظاهر الريب اثلثًا: 

والشك عند املراتبني واملتشككني و دحض احلجج والرباهني املزعزمة والواهية لدى 
 ابلسابقني  من األمم اليت شكَّكْت يفهلؤالء  ريذكتدون استثناء، وفيها هؤالء وتفنيدها 

ويف الكتب اليت أنزهلا عليهم ،  -سبحانه وتعاىل  -الرسل املبعوثة إليهم من ق بل هللا 
حيث دفعهم هذا الشكُّ املريب إىل اإلعراض عن احلق مع جالئه، وإنكاره مع وضوحه، 

 بسبب عنادهم وإصرارهم على املكابرة واجلحود.
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 املصادر واملراجع
 

 ن الكرمي" أبو السعود، حممد بن حممد إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآ
 م.1990ه / 1411، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 2العمادي ، ط

  ،أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي؛ عبدالعليم السيد فودة، دار الشعب
 .م1953القاهرة سنة: 

  ، النحاس،مصطفى،دراسة وصفية اترَيية أساليب النفي يف العربية 
 م،1979 :،الكويت:جامعة الكويت ،
  ، أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ، حممد حسني أبو الفتوح ، مكتبة لبنان

 م . 1995،  1ط
 ام يف القرآن الكرمي ، دمشق ، مطبعة الشام ، عبد الكرمي أسلوب االستفه

 م.2000ه  / 1421،  1حممد يوسف ،  ط
 حممد األمني بن حممد بن املختار  ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن

دار الفكر للطباعة ، حتقيق : مكتب البحوث والدراسات.،   اجلكين الشنقيطي
 .م1995 -ه  1415 -بريوت  -والنشر 

  أقرب املوارد يف ُفصح العربية والشوارد؛ سعيد اخلوري الشرتوين، منشورات آية
 د.ت.هللا العظمى املرعشي بقم إيران، 

 احلنفي ،  الفقيه السمرقندي إبراهيم بن حممد بن نصر الليث ، أبوحبر العلوم
 .م1993بريوت ،   – الفكر ،  دار 1مطرجي ، ط حممود.ت : د

 2، ط8 الدين أبو عبدهللا حممد بن يوسف األندلسي ، جالبحر احمليط ، أثري ،
 م. 1990ه / 1411بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 

http://www.iraqnla-iq.com/opac/index.php?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3,%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%22&hl=ara
http://www.iraqnla-iq.com/opac/index.php?q=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3,%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%22&hl=ara
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 ،الدار التونسية للنشر ،  حممد الطاهر بن حممد بن عاشور التحرير والتنوير ،
 .م1984تونس ، 

 الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو العظيم،  القرآن تفسري 
والتوزيع ،  للنشر طيبة دار ،  2سالمة ، ط حممد بن سامي:   ، احملقق
 4/139: م 1999 - ه 1420

 حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ،  جامع البيان يف أتويل القرآن
،  1، ط مؤسسة الرسالة، أمحد حممد شاكر حتقيق :اآلملي، أبو جعفر الطربي، 

 .  م 2000 -ه   1420
 فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو القرآن ، كامألح اجلامع 

 ،1البخاري، ط مسري هشام:  ،احملقق القرطيب الدين مشس اخلزرجي األنصاري
 .السعودية العربية اململكة الرايض، الكتب، عامل دار

 دار  1الدر املنثور ، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي ، ط ،
 م.1993، الفكر ،  بريوت 

  دالئل اإلعجاز؛ عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة
 م .1989، القاهرة ، .اخلاجني، مطبعة املدين

 حممود األلوسي أبو الفضل،  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين 
 ، د.ت . بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، 

 اجلوزي،  حممد بن علي بن الرمحن عبد التفسري، علم يف املسري زاد ، املسري زاد
 .بريوت – اإلسالمي املكتب ،  3ط

 د.ت . دار الفكر العريب،  اإلمام اجلليل حممد أبو زهرة،  زهرة التفاسري، 
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 علي بن حممد بن عيسى ، أبواحلسن ، نورالدين األمشوين شرح األمشوين ،
 -م  1419لبنان ،  –وت ، دار الكتب العلمية ، بري  1الشافعي ، ط

 . م 1998
  مكتبة املتنيب ، القاهرة ، د.ت  6، موفق الدين بن يعي  ، طشرح املفصل ،

. 
  أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، ت: د. مهدي املخزومي ، العني ،

 م .203،  1و د. إبراهيم السامرائي  دار اهلالل ، ط

 "بريوت القدسي، الدين حسام: حتقيق ،هالل العسكري أبو "اللغوية الفروق :
  م. 1981/ ه 1401 العلمية، الكتب دار

  مطبعة مصطفى البايب احلليب ، مصر  2، الفريوز آابدي ، طالقاموس احمليط ،
 م .1952، 

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه"
كتاب العريب، ، بريوت: دار ال3التأويل"،الزُمشري، حممود بن عمر ، ط

 م. 1987ه / 1407

 إعداد األنصاري، مكرم بن حممد الدين مجال منظور، ابن احمليط، العرب لسان 
 ت.. د العرب، لسان دار: بريوت األول، اجمللد خياط، يوسف: وتصنيف

 1ج سزكني، فؤاد حممد: حتقيق ، املثىن، بن معمر عبيدة، أبو القرآن ، جماز، 
 م. 1981/ ه  ا1401 ،الرسالة مؤسسة: بريوت ،1ط

 هارون السالم عبد:  ،احملقق. ثعلب أمحد بن حيىي العباس أبو ،. ثعلب جمالس 
 م1960 ،. املعارف دار ،  1، ط.
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 "بن أمحد الفيومي، املقري "للرافعي الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح 
 .واحد جملد يف اجلزآن ت،. د الفكر دار ،1ج ، علي، بن حممد

 حققه وخرج  ،حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي  ،نزيلمعامل الت
 ،سليمان مسلم احلرش -عثمان مجعة ضمريية  -أحاديثه حممد عبد هللا النمر 
 .م 1997 -ه   1417 ،  4، ط دار طيبة للنشر والتوزيع

  معجم املصطلحات النحوية والصرفية؛ حممد مسري جنيب اللبدي، مؤسسة
 م.1985بعة األوىل، سنة: الرسالة، الط

 أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكراي ، ت : عبد السالم معجم مقاييس اللغة ،
 . م 2002ه  / 1423، احتاد الكتاب العرب ،  1حممد هارون ، ط

 1املغين؛ ابن هشام األنصاري، حتقيق وشرح: عبداللطيف حممد اخلطيب، ط ،
 .م2001السلسلة الرتاثية، الكويت سنة 

 ح الغيب ، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي مفاتي
 م. 1990ه / 1411، بريوت: دار الكتب العلمية، 2، ط28التميمي، ، ج

 حممد بن يزيد بن عبد األكرب ، أبوالعباس ، املعروف ابملربد ، ت: املقتضب ،
 .  م 2001بريوت ،  –، عامل الكتب  1حممد عبد اخلالق عضيمة ، ط

 يف النحو العريب ، توفيق مجعات ، رسالة ماجستري،جامعة قاصدي مرابح  النفي
 م.2006، اجلزائر ، 

 القاهرة ، د.ت . 9النحو الوايف ، عباس حسن ، دار املعرف ، ط ، 
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