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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقّدمة

حلمد هلل ربِّّ العاملني ،  والصَّالة والسَّالم على من أرسله هللا  رمحة للعاملني ، وعلى آله ا
 وصحبه أمجعني .                   أمَّا بعد :

فإنَّ هللا عزَّ وجلَّ قد أودع يف كتابه الكرمي من مجال النظم ، وسحر البيان ،         
ذَّاق اللغة ، وأرابب البالغة  والبيان ؛ وذلك وتنوُّع األساليب  ما يعجز عن إدراكه ح

 ألنه كالم هللا الذي أنزله بلساٍن عربٍّ مبني . 
ولقد كان من حكمة هللا أن تعددْت أساليب القرآن  وتنوَّعت ، ومع تعدُّدها        

 وتنّوعها ال منلك أمامها إال االستسالم واخلضوع لعظمة هذا الكتاب العظيم .  
 «وَمْن َأْظَلم  »من األساليب اليت تكرر ورودها يف القرآن الكرمي أسلوب :  وإنَّ         

الذي تكرر وروده يف عدد من آي الذِّكر احلكيم ، وقد شاءْت إرادة هللا أن أهتدي إليه 
دراسة  -يف القرآن «َوَمْن َأْظَلم  »أسلوب  )وأكتب فيه هذا البحث الذي أمسيته : 

 .   ( نظرية تطبيقية
 باب اختيار املوضوع وأمهيته :  أس
 مل يُفرد  هذا املوضوع بدراسٍة مستقلٍة  فيما اطلعُت عليه .    -1
 مجع ما تفرَّق حول هذا املوضوع ، ودراسته دراسة تفسريية .  -2
َكمه بعض وتلّمس ، البليغة القرآن أساليب أحد على التعرُّف -3  .  ولطائفه حِّ
 ض بني اآلايت اخلاصة هبذا املوضوع .دفع ما قد يتوهَّم من تعار  -4
التعرُّف على هؤالء املوصوفني يف هذا األسلوب ، وبيان بعض احلِّكم من وصفهم  -5

  هبذا الوصف .
 خطة البحث : 

 قسمت هذا البحث إىل :  مقدمة ، وقسمني ، وخامتة .
 املقدمة :  وتشتمل على أسباب اختيار املوضوع ، وأمهيته ، وخطة البحث .

 سم األول : الدراسة النظرية : وتشتمل على مبحثني :  الق
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 وأمهيته .                                      «وَمن َأْظلم  »املبحث األول : التعريف بـأسلوب:          
 املبحث الثاين : دفع موهم التناقض عن هذه اآلايت .            

 مواضع هذا األسلوب( . القسم الثاين : الدراسة التطبيقية )دراسة 
 ويشتمل على أربعة مباحث :           

 .   امسه فيها يُذكر أن هللا مساجد املانعون املبحث األول : 
 .  للشهادة الكامتني عن احلديثاملبحث الثاين : 
 على ويشتمل . هللااملواضع اليت حتدثت عن افرتاء الكذب على  املبحث الثالث:

 :  مطلبني
 .  دواح أبمر ةاملصرِّح املواضع:  لاألو  املطلب
 . أمر من أبكثر املصرِّحــــــة املواضع:  الثاين املطلب
 .   هللا آايت عن اإلعراض عن حتدثت اليت املواضع:  الرابع املبحث

 اخلامتة : اشتملت على أهمِّّ النتائج ، مثَّ املصادر واملراجع .
يف عنوان البحث ابلواو دون  «وَمن َأْظلم  » وممَّا جتدر اإلشارة إليه أنين آثرُت صيغة :

 ؛ ألنَّ جميئها ابلواو أكثر وروًدا  يف القرآن الكرمي .   الفاء 
أسأل هللا عزَّ وجلَّ أن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه ، وأن جيعله يف ميزان حسنايت 

 . وسلموحسنات والدّي يوم الدِّين ، وصلى هللا على سيِّّدان حممد وعلى آله وصحبه 
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 القسم األول :
 الدراســــــة النظـــرية

 : األول املبحث
لم  »التعريف بـأسلوب : 

ْ
ظ ن أ 

 
يته  «وم

ِّ
 وأهم

 املقصود بهذا الرتكيب : -أوًلا 
 أبرز أنَّ  جند البحث هذا  ولهح يدور الذي« :   أْظلم وَمن »:  تركيب يف والتأمُّل ابلنظر
 :   ألفاظه

 .  (1) العقالء تعيني هبا ويطلب ، االستفهام أدوات إحدى:   وهي« :  َمنْ »  -ا
 ، الفاء أو ،«  الواو»  حبرف مسبوقة - األسلوب هذا يف - دائًما«   َمنْ »  وأتيت
 .   اجلملة موقع حسب
 موضعه غري يف الشيء وْضع:  ظُّْلموال الظْلم، من تفضيل أفعل وهو«  َأْظَلم » -ب
 . (3) به يَرضى ال مبا فيه ابلتَّصرُّف الغري حقِّّ  على االعتداء وهو.  (2)

 ملك يف التصّرف هو: وقيل ، الباطل إىل احلق عن التعدي عن عبارة هو:  اجلرجاين قال
 .(4) احلدّ  وجماوزة  الغري،

                                 
( هــ395: ت) القـزويين فـار  بـن ألمحد كالمها يف العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه يف الصاحيب( 1)
 اللغــــة قواعـــد يف الواضــــ  والنحـــو ، م1997-هـــــ1418 أوىل/ ط ، بيضـــون علــــي حممـــد/ ط(  127: ص)

 [ .والنشر للطباعة السعودية املصرية الدار/ ط( ]413/ 1) أمني ومصطفى اجلارم لعلى العربية
 ،(  1977/ 5) اللغــــــة اتج والصــــــحا  ،( 274/ 14) اللغــــــة وهتــــــذيب ،( 934/ 2) اللغــــــة مجهــــــرة( 2)

 ( .468/ 3) اللغة ومقاييس
 ( .    274/ 14) اللغة وهتذيب ،( 934/ 2) اللغة مجهرة:  وينظر ،( 680/ 1) والتنوير التحرير( 3)
ــــات:  وينظــــر ،( 144: ص) التعريفــــات( 4) ــــواظر األعــــني ونزهــــة ،( 594: ص) الكلي  الوجــــوه علــــم يف الن

 أوىل،/ ط بـريوت – الرسـالة مؤسسـة/ط( 426: ص( )هــ597: ت) اجلـوزي الـرمحن عبـد الفرج ألب والنظائر
 . م1984 - هـ1404
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 مواضع تسعة منه ، موضًعا عشر مخسة يف الكرمي القرآن يف الرتكيب هذا جاء وقد
  ُصدِّرت

 (ٻ ٻ )« :  الفاء »بــ ُصدِّرت ، مواضع  وستة.  (1) (    ڑ ک)«  الواو »بـ
(2)  . 

 :  األسلوب هذا يف قيل وممَّا
 للمذكور األظلمية إثبات قصد غري من والتفظيع التهويل به ُقصد استفهام هو:  قيل - 

     .  (3) غريه عن نفيها وال حقيقة
ونفي التفضيل ال يلزم  ، فحسب الظلم يف  الزايدة نْفي به ُقصد استفهام هو:  وقيل -

 . (4) منه نْفي املساواة 
 تشنيع يف املبالغة به ُقصد أسلوب هو:  فنقول  نعرِّفه أن نستطيع: سبق ما ضوء ويف 

 .  (5) هبا املوصوفني حال وبيان ، األفعال تلك
األشياء املذكورة يف ف ؛ املوضوع هبذا املتعلقة  اآلايت اهرظ مع يتوافق التعريف وهذا 

اآلايت هي أقب  اجلرائم ، وأبشع الذنوب ، واستحقَّ أهلها أن يكونوا أظلم الظاملني ؛ 

                                 
ــــة البقــــرة ســــورة:  كــــاآليت وترتيبهــــا( 1) ــــان واألنعــــام ، 114: اآلي ــــة وهــــود ، 93 ، 21:  اآليت  ، 18:  اآلي

 . 22: اآلية والسجدة ، 58:  اآلية والعنكبوت ، 57: اآلية والكهف
ــة ويــونس ، 37:  اآليــة واألعــراف ، 157 ،144: تــاناآلي األنعــام ســورة:  كــاآليت وترتيبهــا( 2)  ،17:  اآلي

 .   32:  اآلية والزمر ، 12: اآلية والكهف
 ( . 362/ 1) املعاين ورو  ،( 76/ 4) القرآن علوم يف الربهان:  وينظر ،( 98/ 3) اإلتقان( 3)
 البالغـــــــي والتفســـــــري ،( 286/ 8) املعـــــــاين ورو  ،( 98/ 3) واإلتقـــــــان ،( 572/ 1) احملـــــــي  البحـــــــر( 4)

   ( .278/ 3)  عضيمة اخلالق عبد حممد/ د  الكرمي القرآن ألسلوب ودراسات ،(  291/ 1)  لالستفهام
 ،( 362/ 1) املعـــاين ورو  ،( 76/ 4) القـــرآن علـــوم يف والربهـــان ،( 10/ 4) الكبـــري التفســـري:  ينظـــر( 5)

                            /https://vb.tafsir.net/tafsir31691 - تفسـري مركـز -القرآن يف(  أظلم) املبالغة وصيغة

                                     

https://vb.tafsir.net/tafsir31691/
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ملا ارتكبوه يف حقِّّ خالقهم سبحانه من االفرتاء عليه ، وتكذيب آايته ، والصدِّ عنها ، 
 وغري ذلك ممَّا صنعوه .

ا  
ا
م ﴾ : ﴿راد باًلستهها  الوارد يف آيا  : امل -ثاني

 
ل
ْ
 أظ
ْ
ن
 
م
 
  و

االستفهام يف األصل هو : طلب العلم بشيء مل يكن معلوًما من قبل ، وذلك أبداٍة من 
إحدى أدواته ، وقد خترج أدوات االستفهام عن معانيها األصلية إىل معاٍن أخرى  تُفهم 

 . (1)من سياق الكالم وقرائن األحوال  
 وهللا - سبحانه  هللا من وصادر ، االستفهام أدوات من أبداةٍ  ُصدِّر األسلوب هذا وألنَّ 
رون ذهب فقد  - يستفهم حىت شيء عليه خيفى ال تعاىل  االستفهام هذا أنَّ  إىل املفسِّّ

                                 
 كــان بشــيء العلــم لطلــب ال ، للنفــي االســتفهام لفظــة جتــيء أبن وذلــك:  النفــي -1 :  املعــاين هــذه ومــن( 1)

 .قبل جمهواًل 
 أو عرفًـا كـان سـواء منكـر أمـر عنـه املسـتفهم أنَّ  علـى للداللـة االسـتفهام لفظـة جتـيء أبن وذلك: إلنكارا  -2

 .   شرًعا
: تعـاىل قولـه:  ومنـه ، ونفًيا إثبااتً  عنده استقرَّ  قد أبمرٍ  واالعرتاف اإلقرار على املخاطب محل وهو: التقرير -3

 . (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)
 .  به السائل معرفة مع عنه املسؤول حتقري على للداللة األصلي معناه عن اماالستفه خيرج وقد: التحقري -4 
 واإلعـراب البنـاء علـل يف اللبـاب:  ينظـر[ 16: املرسالت]  (ائ ائ ەئ ):  تعاىل كقوله:  الوعيد -5
 هــــ1416 أوىل،/ ط ، دمشـــق - الفكـــر دار/ ط( ]129/ 2( )هــــ616: ت) العكـــربي هللا عبـــد البقـــاء ألب

 دار/ ط] بعــدها ومــا( 314: ص( )هـــ626: ت) الســكاكي بكــر أب بــن ليوســف العلــوم مفتــا و [  م1995
ــــب ــــة، الكت ــــة/ط بــــريوت العلمي ــــوم يف والربهــــان ،[  م 1987 - هـــــ 1407 اثني  ،( 331/ 2)  القــــرآن عل
 تبــةاملك/ ط( ]3/68( )هـــ1362: ت) اهلــا ي إبــراهيم بــن ألمحـد والبــديع والبيــان املعــاين يف البالغــة وجـواهر
 [. بريوت ، العصرية
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 فهو فحينئذٍ  ، النفي معناه  وإمنا  ، احلقيقي معناه به مراد غري  املواضع هذه يف الوارد
 .(1)  عنهم املتحّدث هؤالء من أظلم أحد ال أي خرب،
 أي اخلرب، إىل فيؤول النفي مبعىن هو وإمنَّا ، حقيقته ابالستفهام يُراد وال:   اآللوسي قال
 .  (2) ذلك من أظلم أحد ال

 .    (4( )3) للتقرير االستفهام هذا يكون أن ويصل 
 الذي االستفهام أنَّ  إذ ؛ النفي يف أبلغ أنه:  االستفهام إىل النفي حتويل من والفائدة
 وكذا كذا من أْظلم أحد أيّ  يل بيِّّنوا:  يقول كأنه ؛ التحدي معىن مشّرب النفي مبعىن

(5) . 
 . (6) اخلرب أسلوب من واقع تقرير يف أقوى االستفهام أبسلوب الكالم إيراد أنَّ  كما
 صورة يف هصْوغ إِّىل اإلخبار بصيغة عليهم احلكم صوغ عن عدل وقد:  عاشور ابن قال

م اجلواب إالَّ  يَسُعه ال السَّامع أنَّ  إِّىل لإليذان ؛ االستفهام  .( 7) أظلم أبَّنَّ
 
 

                                 
ــوجيز احملــرر( 1)  والــدر ،(  74/ 4) القــرآن علــوم يف والربهــان ،( 572/ 1) احملــي  والبحــر ،( 199/ 1) ال

 والتنـوير والتحرير ،( 95/ 4) الراضي وكفاية القاضي وعناية ،( 98/ 3) واإلتقان ،( 77/ 2) املصون
(1 /679 . ) 

/ 1) ملكـي القـرآن إعـراب ومشـكل ،( 149/ 1) السليم العقل إرشاد : وينظر ،( 361/ 1) املعاين رو ( 2)
 ( .2708/ 5) التفاسري وزهرة ،(247

 ( 525  ،159 ،111/  3) ،( 366 ، 277/ 2)الوجيز احملرر:  ينظر( 3)

 رإنكـا اسـتفهام يسـمى للنفـي فـالوارد ، إثبـات:  والثاين ، نفي:  أحدمها:  قسمان له اخلرب مبعىن االستفهام( 4)
 يف الربهـان.  بـه إقـراره وابلثـاين ، املخاطـب إنكـار ابألول يطلـب ألنه ؛ تقرير استفهام يسمى لإلثبات والوارد ،

  ( .  268/ 3) اإلتقان: وينظر ،(328/ 2) القرآن علوم
 (  .  5/ 2) صاحل بن حممد/ للشيخ والبقرة الفاحتة سوريت تفسري( 5)
 ( . 11277/ 18) الشعراوي تفسري( 6)
 ( . 5/ 24) والتنوير التحرير( 7)
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ا
ا
ر التي اشتملت على هذا األسلوب : -ثالث

 
و
ُّ
  الس

 ،(4)ويونس ، (3) واألعراف ، (2) واألنعام ، (1) البقرة:  سَور عشر يف األسلوب هذا ورد
 .    (10) والصف ، (9)والزمر ،(8) والسجدة ، (7) والعنكبوت ، (6) والكهف ،(5) وهود
  مواضع أربعة يف فيها ورد ، األنعام سورة األسلوب هذا على اشتملت اليت السَُّور وأكثر

 .  (13) موضعني يف والكهف ، (12) موضعني يف البقرة سورة وبعدها ، (11)
 أبرز تناولت  ماألنعا سورة يف وردتْ  اليت األربعة املواضع أنَّ  : ُيالحظ ومما 

 وادِّّعاء ، عنها والصدِّ  ، آبايته والتكذيب ، هللا على الكذب افرتاء  وهي:  االفرتاءات
 هللا شاء إن التطبيقية الدراسة يف بيانه سيأيت كما. القرآن هذا مبثل واإلتيان ، النبوَّة
 .  تعاىل
 كثري على اشتملت أَّنا ؛ غريها من أكثر األنعام سورة يف األسلوب هذا ورود ولعلَّ -
 . وغريهم املشركون زعمها اليت واالدعاءات االفرتاءات هذه من

                                 
  140  ، 114: اآليتني يف( 1)
 . 157 ،144، 93، 21:  آايت أربع يف( 2)
 . 37:  اآلية( 3)
  17:  اآلية( 4)
 . 18:  اآلية( 5)
 .   57 ،15: اآليتني يف( 6)
 . 58: اآلية( 7)
 .22: اآلية( 8)

 . 32: اآلية( 9)
 . 7: اآلية( 10)
 . 157 ،144، 93، 21:  اآلايت( 11)
  140  ، 114: اآليتني يف( 12)
 .   57 ،15: اآليتني يف( 13)
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 املبتدعني من وغريهم املشركني حماجَّة يف أصل السورة هذه:  العلماء قال:  القرطيب قال
 . (1) ذلك وغري ، والنشور ابلبعث كذَّب وَمن ،

 وأشّدها ، اهليةاجل يف العرب ألحوال القرآن سور أمجع هي: عاشور ابن وقال
 .(2)مقارعة

 مثل ، للدعوة األساسية األصول حول تدور  األنعام سورة مقاصد غالب أنَّ  كما-
 وهو والربهان، ابحلجة ، الشرك عقيدة وهدم ، والرسالة الوحي وقضية ، األلوهية قضية
 .  آايهتا يف « أْظلم وَمن»:  أسلوب له تعرَّض ما
 من فلعلَّ  ، الشريف املصحف ترتيب يف املكيَّة السور لأوَّ  هي األنعام سورة أنَّ  كما- 

 .  االعتبار هبذا  -األخرى املكية السور من أكثر - فيها األمور هذه ذكر جميء املناسب

ا 
ا
 أركان هذا األسلوب : -رابع
 :  يلي فيما بياَّنا ، أمور عدة من تكوَّن  أنه جند القرآن يف األسلوب هذا يف ابلتأمُّل

 :  االستفهام أداة -ا
 . ذكره سبق كما ، للعاقل وتستعمل   « َمنْ  » هي هنا املستخدمة واألداة

ا ؛ األسلوب هذا يف اسُتخدمت اليت االستفهام أدوات من الوحيدة أَّنا وُيالحظ-  ألَّنَّ
 .  العقالء عن ابالستفهام اخلاصة األداة
 ُتسبق  « َمن » االستفهام داةأ أنَّ  جند القرآن يف األسلوب هذا مواضع كل تتبَّعنا وإذا
   تسعة  يف«  الواو »بـ مسبوقة  « َمن » فوردتْ  ،  الفاء حبرف أو«   الواو »بـ إمَّا دائًما
  ستة  يف « الفاء »بــ مسبوقة ووردت.  عشر اخلمسة املواضع عدد إمجايل من  مواضع
 .   إليه اإلشارة سبقت كما مواضع

                                 
 للشــوكاين القــدير ،وفــت ( 471/ 12) الغيــب مفــاتي :  وينظــر.  بتصــرف( . 383/ 6) القــرطيب تفســري(1)
(2 /112 . ) 
 ( .125/ 7) والتنوير التحرير(2)



 

 
2913 

 ؛ احلقيقة على حممواًل  ليس سبحانه منه واالستفهام ، لهجال جلَّ  هللا هو:  واملستفهِّم-
 .   ذكره سبق كما ، آخر معىن إىل احلقيقي معناه عن خرج وإمنا
 ليقرِّرهم يستْفهمهم وإمنَّا ، شيء عن خلَقه يستفهم ال تعاىل الربَّ  فإنَّ :  الزركشي قال

 القرآن خطاب به انفرد بديع أسلوب فهذا ، الشيء ذلك حقَّ  علموا قد أَّنم ويذكِّرهم

(1) . 
:  واإللزام اترة اإلجياب وعلى ، مرة اخلرب على خيرج اّللَّ  من االستفهام:  املاتريدي وقال
 قد: أي: اخلرب وعلى.  اّللَّ  على افرتى ممن أظلم املفرتين من أحد ليس أن اعلموا: أي

 قب  بعقولكم عرفتم دق إذ ؛ اّللَّ  على افرتى ممن أظلم املفرتين من أحد ليس أن علمتم
 اّللَّ  على االفرتاء من أقب  أو أوحش افرتاء وال كذب فال ، بينكم فيما والكذب االفرتاء

 .  (2)  ؟ وأقب  أوحش وهو عليه افرتيتم فكيف ،
 : أبنه النحاة عند التفضيل أفعل ويُعرف ،  تفضيل أفعل هو الذي:  « َأْظلم » -ب
 أحدمها وزاد،  صفة يف اشرتكا شيئني أنَّ  على للدَّاللة « َأفْـَعل » وزن على َمُصوغ اسم  
  .(3) فيها اآلخر على
  « َمن » عن خربًا وقع وقد.  اببه على ليس األسلوب هذا آايت يف « التفضيل َأفْـَعل »و

 .(4) املواضع هذه كل يف االستفهامية
 :  ويشمل ، وصلته «مِّن» بـ اجملرور املوصول -ج

                                 
 ( .245/ 8) السنة أهل أتويالت:  وينظر ،( 327/ 2) القرآن علوم يف الربهان( 1)
 .  بتصرف( 246/ 8) السنة أهل أتويالت( 2)

 شـر :  وينظـر[  السـعودية املصـرية الـدار/ ط(] 277/ 2) أمـني ومصـطفى ، اجلـارم لعلـي الواضـ  النحو( 3)
( 280: ص( )هـــ761: ت) هشــام ابــن الــدين مجــال أمحــد بــن يوســف بــن هللا لعبــد الصــدى وبــل النــدى قطــر

  [.ه 1383  عشرة احلادية/ط ، القاهرة/  ط]  احلميد عبد لدينا حمىي حممد: بتحقيق
 وإعـراب ،( 107/ 1) القـرآن إعـراب يف التبيـان:  وينظـر ،( 278/ 3) الكـرمي القرآن ألسلوب دراسات( 4)

 (  .  198، 171/ 1) درويش الدين حملي وبيانه القرآن



 

 
2914 

 املواضع كل يف املصحف يف رمسهما وجاء ،  املوصولة  «َمن»و ،  اجلارة  « مِّن »
 .  به يتعلق وما الفعل عن عبارة وهي:  الصلة ومجلة.  « ممَّن » هكذا ابإلدغام
 :      يلي ما األسلوب هذا يف اسُتخدمت اليت األفعال ومن
 هذا ورد وقد.  (1)  يُريُده ذيالَّ  الشَّْيءِّ  وبنْيَ  الرَُّجل بـَنْيَ  حَتُول َأن:  واملنع:  « َمَنع » -1

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :قولـــه يف البقـــرة ســـورة يف ، واحـــد موضـــع يف الفعـــل

 . مدنية وهي (2) (  چ چ چ

 املسجد عن صدُّوا قد  املشركني أنَّ  مع مدنية سورة يف هذا عن احلديث مناسبة ولعلَّ  
 ، النبوي العهد يف الإ تشرع مل مجاعة يف وآدائها ، اخلمس الصلوات ألنَّ  ؛  احلرام
 .   املكي العهد خبالف ، جهارًا وكانت
 مِّن.  وسرْتٍ  إْخفاءٍ  على يُدلُّ  لفظ وهو ، اإلِّعالن نقيض:  والكِّْتمان:  « َكَتمَ »  -2

 . (3) وَكْتَماانً  َكْتًما احْلَدِّيثَ  َكَتْمتُ  َذلِّكَ 
ائ ائ ):  قوله يف أيًضا البقرة سورة يف واحد موضع يف « َكَتمَ »:  فعل  ورد وقد

 .  (4)  (  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  
 من مرتبة أنَّ  إىل لإلِّمياء  - الشهادة كتمان أي - الكِّْتَمانِّ  مبطلق األظلمية وُعلِّّقت
 . (5) البيان دائرة عن خارجة   ، الظلم يف خبالفها وَيشهد َيْدرِّيها،
 أبهل يتعلق وضعامل هذا ألنَّ  ؛ السورة هذه يف -أيًضا- هذا عن احلديث مناسبة ولعلَّ 

 وهذا(  وسلم عليه هللا صلى)  حممد نبوَّة:  ومنها ، احلقائق بعض وكتمان ، الكتاب
 .  السور أطول هي بل ، مدنية البقرة وسورة ، ابملدينة كان

                                 
 ( . 1287/ 3) اللغة اتج والصحا  ،( 278/ 5) اللغة مقاييس:  وينظر( 343/ 8) العرب لسان( 1)
 . 114:  اآلية من البقرة سورة( 2)

 (506/ 12) العرب ولسان ،( 2018/ 5) اللغة اتج ،والصحا (157/ 5) اللغة مقاييس( 3)
 . 140:   اآلية من البقرة سورة (4)
 ( . 397/ 1) املعاين ،ورو ( 170/ 1) السليم العقل إرشاد( 5)
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  . املكية السور من أكثر الكتاب أهل مبجادلة اهتمَّت املدنية، السور أنَّ  املعلوم ومن 
 الظلم أظلم وأنه هللا على الكذب ابفرتاء يتعلق ما  ورود عدم يف رَّ الس أنَّ  نلحظ مثَّ  ومن
 أقل كانت املدين العهد يف واالفرتاءات ، مدنية  سورة أَّنا ؛ طوهلا مع السورة هذه يف
 .       أعلم وهللا.  املكي العهد يف منها
 ، واألعراف ، األنعام:  سور ستِّّ  يف مواضع تسعة يف الفعل هذا ورد:  « افْـتَـَرى » -3

 موضع كل يف االفرتاء ويُفسَّر ، (1) والصفّ  ،  والعنكبوت ، والكهف ، وهود ، ويونس
 .   (2) السياق عليه يدلّ  مبا

 ألنَّ  ؛ هذا ولعلَّ .  مكية سورة يف كلها  وردتْ  التسعة املواضع هذه أنَّ  : هنا وُيالحظ
 أشدّ  فيه افرتوا فقد  ، أشدّ  فيه والعناد  ، أكثر فيه الكفار من اجلدال كان املكي العهد
 . الزَّعم أشدّ  فيه وزعموا ، االفرتاء
 من الكثري وتفض  واملشركني الكفار جمادلة فيها تكثر املكية السور أنَّ  املعلوم ومن

 التوحيد  من الدين وأصول العقيدة قضااي  على تركز أَّنا كما ، ذلك وغري ، أعماهلم
 ما أهم وهو.  هللا على الكذب افرتاء وهو الذنوب كربأل تناوهلا ذلك  ومن  ، والشرك
 .   األسلوب هذا عليه يركِّز
 بني ابجلمع        (ک ک ک گ      ) : بصيغة جاءت املواضع هذه أنَّ :  ُيالحظ كما 

 . (3)        ( گ       )و( ک       ) ﴿:  لفظ
 َأن يص ّ  ماال واختلق فتعلَ ا:  (ک  ) ومعىن.  اْلَكذِّب من اْلَعظِّيم:  هو واالفرتاء
 .  (1)  له وجود ال ما أو ، يكون

                                 
ـــة ويـــونس ،  37:  اآليـــة يف واألعـــراف  93 ،21: اآليتـــني يف األنعـــام( 1)  ، 18: اآليـــة وهـــود ،  17: اآلي

 .    7:اآلية والصفّ  ، 68: اآلية  والعنكبوت ، 15: اآلية والكهف
 ( .47/ 12) املنار تفسري:   ينظر( 2)

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :تعـاىل قـال معرفًـا،  « كـذابً »:  لفـظ جـاء الذي الصَّف سورة موضع عدا ما( 3)

 . هللا شاء إن املوضع هذا دراسة وسيأيت[ 7: الصف]  (  ڃ
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 .( 2) والظّلم ، والّشرك ، الكذب يف القرآن يف استعمل: الرَّاغب وقالَ  
 ، افرتائهم شدة لبيان ؛ ابلكذب صّر  لكن ، الكذب معىن يتضمَّن االفرتاء أنَّ  ومع

 وغري ، األواثن كعبادهتم ، يقةاحلق من أصل له ليس الذي الباطل وكالمهم ، واختالقهم
 .(3) ذلك
 يف به يقطع الكاذب ألنَّ  ؛ افرتاء للكذب وقيل ، الكذب اختالق االفرتاء:  الرازي قال
 . (4) الوجود يف حتقيق غري من القول
 الكذب اسم ألنَّ  ؛ االفرتاء تفظيعِّ  لزايدة    ( گ       ) بـ االفرتاء وتقييد:  عاشور ابن وقال
ا ، النَّا  ُعرف يف لقب ا مشتَهر   م على للدَّاللة االفرتاء اختِّري وإِّمنَّ  االختالق يتعمَّدون أَّنَّ
 .  (5) ُشبهة خُتالطه ال تعمًُّدا
 االختالق:  اإلمجال سبيل على املواضع هذه يف تعاىل هللا على الكذب ابفرتاء واملراد
 أو ، عليه والتقّول  ، له ندادواأل الشركاء ابختاذ أو ، إليه والعزو ، عنه ابحلكاية عليه

 على ، ذلك يف ورد ما جمموع من يُؤخذ كما ،( السالم عليهم) رسله به جاء ما تكذيب
 .   (6) هللا شاء إن بيانه سيأيت ما
 ، الذال بتشديد (7) (گ) : موضعني يف الفعل هذا ورد «كَذب» -4
 .   الذال بتخفيف (1) (ٻ )و

                                                                             
: ص) فـــار  البـــن اللغـــة وجممـــل ،( 2454/ 6) اللغـــة اتج الصـــحا :  وينظـــر ،( 154: ص) الكليـــات( 1)

 ( . 153/ 15) العرب ،ولسان(719
 ( . 634: ص) القرآن غريب يف املفردات( 2)
 . ابختصار( 2592/ 5) التفاسري زهرة( 3)
 (. 47: ص)  العسكري هالل ألب اللغوية الفروق: وينظر.  بتصرف( 294/ 8) الكبري سريالتف( 4)
 ( .35/ 21) والتنوير التحرير( 5)
/ 7) املنــار ،و( 114/ 4) املعــاين ورو  ،( 465/ 3) ،والكشــاف(568/ 2) للواحــدي الوســي : ينظــر( 6)

519 .) 
 .  157:  اآلية من األنعام سور( 7)
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:  والتَّْكذِّيب.  (2) بِّه هو ما على له خمرب ال لَّذِّيا للخرب موضوع اسم:  والكذِّب
 .                        (3) عليه ابلقطع كذب اخْلَرب َأن على التصميم

ژ ژ ):  قوله:  موضعني يف  الفعل هذا ورد وقد ، للمجهول ابلبناء:  «ذُكِّر» -5

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  وقوله.  (4)(  ڑ ڑ ک ک ک ک

 . (5)  (  ٿ ٿ
 يوم إىل الرُّسل بعد ودعاةً  ، رساًل  ، الفاعل يف التعميم البناء هذا ليفيد ؛ الفاعل ذفوح

 . (6) القيامة
 :  األْظلمني عاقبة بيان -د

ـــل  علـــى يـــدلُّ  مـــا اآلايت أغلـــب  َّنايـــة يف أنَّ  جيـــد األســـلوب هـــذا آايت تـــذييل يف واملتأمِّّ
ژ ژ  ...):  بقولــه لبقــرةا ســورة آيــة تــذييل ذلــك ومــن ، هــؤالء ينتظــر الــذي الوعيــد

ڀ ڀ ڀ ٺ ): تعاىل وقوله.  (7)(  ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 .( 8)  (  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 

                                                                             
 .  32:  اآلية من الزمر سورة( 1)
/ 5) اللغــة ومقــاييس ، (210/ 1) اللغــة اتج الصـحا :  وينظــر ،( 43: ص) للعســكري اللغويــة الفـروق( 2)

 ( . 742: ص) والكليات ،( 704: ص) واملفردات ،(  167
 ،( 167/ 5) اللغـــة ومقـــاييس ،( 210/ 1) اللغــة اتج الصـــحا :  وينظــر ،( 45: ص) اللغويـــة الفــروق( 3)

 ( . 705: ص) القرآن غريب يف تواملفردا
 . 57:  اآلية من الكهف سورة( 4)
 .       22:  اآلية من السجدة سورة( 5)
 (  .272/ 3)  لالستفهام البالغي التفسري( 6)
 . 114:  اآلية من البقرة سورة( 7)

 ( . 10/ 4) الكبري التفسري:   وينظر.  22:  اآلية السجدة سورة( 8)
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ا 
ا
 األصناف املذمومة بهذا األسلوب :  -خامس

 عدة إىل املذمومة األنواع تصنيف ميكننا األسلوب هذا يف الواردة اآلايت بتتبُّع 
 :   أصناف

 وهذا:   خراهبا يف والسَّاُعون ، امسه فيها يُذكر أن تعاىل هللا مساجد املانعون -1
 .    ذكره سبق كما ، واحدٍ  موضع يف عنهم احلديث ورد الّصنف

 وسبق ، واحد موضع يف -أيًضا- هؤالء عن احلديث وورد:  للشهادة الكامتون -2
     ذكره
 .  سبق ماك ، موضًعا عشر أحد يف عنهم احلديث وورد:  الكذب هللا على املفرتون -3
 . ذكره سبق ،كما موضعني يف هؤالء عن احلديث وورد:    هللا آايت عن املعرضون -4

 .  هللا شاء إن التطبيقية الدراسة يف هبا واملوصوفني األصناف هذه عن احلديث وسيأيت
ا 
ا
 أهمية  هذا األسلوب : -سادس
 من والفوائد احلكم بعض نتلمس أن ميكننا القرآن يف وجميئه األسلوب هذا يف ابلتأمل
 :   ذلك ومن ، وروده
 هذه تذييل يف أتمَّلنا فلوْ :   األْظلمني هؤالء مصري سوء بيان إىل االنتباه لْفت -1

 هلؤالء ابلتلوي  أو ابلتصري  إمَّا ، التهديد وأبلغ الوعيد أشدّ  فيه أنَّ  لوجدان اآلايت
 وكل ، هللا شهادة كتم من وكل ، امسه فيها يُْذكر أن هللا مساجد منع ممَّن  املوصوفني

 أن قدرته يف أنه زعم من وكلّ  ، شيء إليه يوحى أنه مدَّعٍ  وكل ، الكذب هللا على مفرتٍ 
 .( 1) ذلك وغري ، القرآن هذا مثل بقرآن أييت

                                 
ــــب:   ينظــــر(  1) / 5) لطنطــــاوي الوســــي  والتفســــري ،( 304/ 4) املعــــاين ورو  ،( 191/ 3) القــــرآن غرائ

130) . 
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 إذا حىتَّ  هؤالء من أظلم جيدون هل والتأمل البحث حنو السَّامعني أذهان لْفت -2
 ظلم   هناك ليس َأن تيقَّنوا أصنافهم واستعرضوا الظّلمة مظانَّ  ْواواستقرَ  الّتأمُّل َأجادوا
 .(1) هؤالء ظُلم من أشدُّ 
 يف ابخلرب يبدأ        (ڑ ڑ ک ک ک ک گ ):  قوله:   الشعراوي اإلمام يقول
 واإلقرار ، كذابً  هللا على افرتوا الذين هؤالء من اإلقرار أييت حىت ، االستفهام صيغة
 فلن ، الظاملني يف ذهنه وأدار السؤال مسع إذا املفرتين هؤالء من الواحد.  األدلَّة سيِّّد
 شاء وهكذا.  بذلك ويقرّ  ، كذابً  هللا على يفرتي الذي من أسوأ وال أفد  ظلًما جيد
 الظلم هبذا اعرتافًا اإلقرار ليأيت ؛ استفهام صيغة يف اخلرب هذا أييت أن سبحانه احلقُّ 

 . (2) الفظيع
 به هللا أخرب فقد:   الدنيا يف الظلم درجات أقصى بلغت طوائف أسوأ عن اإلخبار -3
 وافرتائهم جرمهم ليبني ؛ منتهاه يف الغاية بلغ حبكم عليها هللا حكم متعددة طوائف عن
 من هناك وليس ، هلم ُمساوٍ  هو من هناك فليس ، العاملني عن األمور هبذه انفردوا كأَّنم
 . ظلًما وأكثر ، جرًما منهم أشد هو
 يفيده كما منهم أظلم هو من وجود نفي إال يقتضي ال كان وإن واللفظ: القنوجي قال

 أحد ال:  هذا على فاملعىن ، الظلم يف هلؤالء املساوي نفي يفيد فاملقام ،  االستفهام
 . (3) منهم أظلم هو من يوجد أن عن فضاًل  ، الظلم يف مثلهم
 ويشري.   حاهلا وتفظيع أمرها وهتويل ، الظلم أنواع أعظم هي اليت الصفات بيان  -4
 يف يورد إمنا  (ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) :  قوله أنَّ  واعلم: فيقول الرازي هذا إىل

 . (4) الظلم أنواع أعظم تعاىل هللا على االفرتاء أنَّ  على داللة وفيه ، املبالغة معرض

                                 
 ( . 76/ 4) القرآن علوم يف الربهان:  وينظر.  بتصرف( 34/ 21) والتنوير التحرير( 1)

 .  بتصرف( 6398/ 10) الشعراوي تفسري( 2)
 (  . 196/ 4) السليم العقل إرشاد:  وينظر ، بتصرف( 160/ 6) البيان فت ( 3)
 ( .459/ 10) واللباب ،( 478/ 2)  التأويل لباب: وينظر ،( 331/ 17) الكبري التفسري( 4)
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:  فقوله ، نياملوصوف على تعاىل هللا غضب األسلوب هذا استخدام يف نلم   -5
 ، شديد وعيد طيَّاته يف حيمل وهذا ، منهم َأْظَلم أحد ال:  معناه( ڄ ڄ )

 .  (1) عظيم وختويف
 اخلرب ألنَّ  ؛ اخلرب أسلوب من واقع تقرير يف أقوى االستفهام أبسلوب الكالم إيراد  -6
 أن واثق وأنت إالَّ  ابالستفهام تُلقي ال وأنت ، السامع فمن اإلقرار أّما ، املتكلم من أييت

 .(2)  تريد ما وْفق على سيأيت اجلواب
 وهذا التقرير، مبعىن استفهام(  ڄ ڄ ):  قوله: فيقول هذا إىل عطية ابن ويشري
 ، خصمه يريد الذي إال فيه له جواب ال ما على األمر يوقف أن التقرير أفص  من

 عليها الوقوف بعد تاآلاي عن يعرض أن ، صفته هذه ممَّن َأْظَلم أحد ال:  فاملعىن
 .(3) ابلتذكري

 .  (4) املخاطبني أمساع يف املهابة تربية إىل يشري ما األسلوب هذا يف نلم  -7
 فعل عن يرتدع أو ، فيخجل نفسه إىل يرجع حىت للسَّامع تنبيه »:  فيه األسلوب فهذا
 .(5) « به همَّ  ما
 حاهلم تصور يف السامع فسن لتذهب ؛ اإلجياز من ضرب فيه األسلوب هبذا التعبري -8

 .  ممكن مذهب كل ومآهلم
  آبايته كذَّب أو ، كذابً   هللا على افرتى من كل تسفيه إىل األسلوب هبذا اإلشارة -9
 .  (6) وتعاىل سبحانه هللا غضب يستوجب ما األمور من ادَّعى من وكل

                                 
 .(35/ 21) والتنوير التحريرو ، (67/ 13) الكبري والتفسري ، (326/ 4)  الوجيز احملرر:  ينظر( 1)
 ( .11277/ 18) الشعراوي تفسري( 2)
 ( . 327/ 2) القرآن علوم يف الربهان :وينظر ،( 525/ 3) الوجيز احملرر( 3)
 ( .160/ 1)  لالستفهام البالغي التفسري( 4)
 ، بــريوت - اجليــل دار/ ط( ]72/ 3( )هـــ739: ت) القــزويين الــدين جلــالل البالغــة علــوم يف اإليضــا ( 5)
/ ط( ]120/ 1( )هـــ471: ت) اجلرجــاين القــاهر لعبــد املعــاين علــم يف اإلعجــاز دالئــل:  وينظــر[ .  اثلثــة/ط

 [ . م1992 - هـ1413 اثلثة/ط جبدة املدين دار - ابلقاهرة املدين مطبعة
 ( . 2104/ 3) النهاية بلوغ إىل اهلداية:  ينظر( 6)
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 املبحث الثاني :
 دفع موهم التناقض عن هذه اآليا 

 :  التناقض بني هذه اآليا  سبب إيها  -أوًلا 
متكّررة يف القرآن (  ڄ ڄ)سبب إيهام التناقض بني هذه اآلايت ورود صيغة :  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )يف أكثر من موضع ، ومن ذلك قوله تعاىل : 

 (2)(  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )  ، وقوله : (1) (  چ چ
املذكور  وكّل موضع منها يقتضي أنَّ  (3) ( ...ڑ ڑ ک ک ک ک گ) وقوله :

 .   (4) فيه ال يكون أحد أظلم منه ، فكيف يُوصف غريه بذلك ؟
ا 
ا
 هذا اإلشكال : -ثاني

ِّ
ض حلل

َّ
ل من تعر

َّ
 أو

يعدُّ من أوِّل من تعرَّض حللِّّ هذا اإلشكال ، ووقف عنده  اإلمام أبو حيَّان حيث ذكر  
  . (5)قولني للعلماء ، مثَّ أضاف قواًل اثلثًا 

. وتبعه ابن عادل بذكر هذه  (6)ني احلليّب الذي اكتفى بنقل الوجوه الثالثة مث تبعه السم 
مثَّ نقل السيوطي عنه يف  .( 8)مثَّ كان من الزركشيِّّ أن أضاف عليها وجًها  .(7)الوجوه 
 .  ( 9)االتقان 

                                 
 ( .98/ 3) واإلتقان ،( 74/ 4) القرآن علوم يف  والربهان ،( 77/ 2) املصون الدر:  ينظر( 1)
 . 140:   اآلية من البقرة سورة (2)
 . 21:  اآلية من نعاماأل سورة( 3)
 ( .98/ 3) واإلتقان ،( 74/ 4) القرآن علوم يف والربهان ،( 77/ 2) املصون الدر:  ينظر( 4)
 ( .  572/ 1)  احملي  البحر:  ينظر( 5)
 ( .  77/ 2) املصون الدر:  ينظر( 6)
 ( .  405/ 2) الكتاب علوم يف اللباب:  ينظر( 7)
 ( . 74/ 4) لقرآنا علوم يف الربهان:   ينظر( 8)
(9( )3 /98 .  ) 
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 .     (1) اآللوسي ، والشنقيطي -أيًضا-وتعرَّض هلذا 
ا 
ا
رين يف دف -ثالث

ِّ
 ع هذا اإليها :  اجتاها  املهس

رون  يف ذلك عدة اجتاهات ، كل اجتاٍه منها كاٍف يف دفع هذا التوهم ،   اجته املفسِّّ
 منها :   

ختصيص كل واحد يف هذه املواضع مبعىن  صلته ، كأنه قال : ال أحد  اًلجتاه األول :
ن افرتى على هللا ، من املانعني أظلُم ممَِّّن َمنع مساجد هللا ، وال أحد من املفرتين أظلُم ممَّ 

وال أحد من الكذَّابني أظلم ممَِّّن كذب على هللا ، وهكذا يف ابقي اآلايت . وإذا ختصَّص 
 .( 2)ابلصِّّالت زال التناقض 
أنَّ التخصيص يكون ابلنسبة إىل السَّبق ، ملا مل ُيسَبق أحد إىل مثله  اًلجتاه الثاني :

م أظلم ممَّن جاء بعدهم س الًكا طريقَتهم يف ذلك ، وهذا يُؤول معناه إىل حَكم عليهم أبَّنَّ
 .(3)السَّْبق يف املانعيَّة واالفرتائيِّّة وحنومها 

 قام من أبوَّل خاص اآلايت تلك من آية كل يف « أْظلم ومن »:  أسلوب أنَّ :  أي
 املانعني آية يف  «أظلم ومن»:  فصيغة:  وعليه.  آية كل يف ذمُّه جاء الذي ابلفعل
 هو املانعني عموم من املنع هذا إىل سبق من أنَّ :  تعين ، امسه فيها يذكر أن هللا مساجد
 هبذا بدأ من أنَّ  تعين ، كذابً  هللا على املفرتين آايت يف «أظلم»:  وصيغة ، أظلمهم
 بني أيًضا تعارض فال مثَّ  ومن.   أظلمهم هو ، بعده جاء ممن غريه وسبق ، االفرتاء

                                 
 ( .   21ودفع إيهام االضطراب )ص:  ،( 114/ 4) املعاين رو ( 1)

 واإلتقــان ،( 75/ 4) القــرآن علــوم يف والربهــان ،(  77/ 2) املصــون والــدر ،( 572/ 1) احملــي  البحــر( 2)
 ( .    21: ص) االضطراب إيهام ودفع ،( 98/ 3)
 واللبــاب ،( 74/ 4) القــرآن علــوم يف والربهــان ،( 78/ 2) املصــون والــدر ، (572/ 1) احملــي  البحــر( 3)
 ( .  21: ص) االضطراب إيهام ودفع ،( 98/ 3) واإلتقان ،( 405/ 2)
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 الزمنية األسبقية عن يتحدث اآلايت تلك من آية كل يف  « ْظلمأ وَمن » ألنَّ  ؛ اآلايت
   . (1) هللا ذكر عن واإلعراض ، واالفرتاء ، كاملنع ، الفعل لذلك
ذكر أبو حيَّان هذين الوجهني ، مثَّ اعرتض عليهما فقال :  وهذا كلُّه بُعد عن  وقد

 .  (2)ستعجام املعىن مدلول الكالم ووضعه العرّب ، وُعجمة يف الّلسان يْتبعها ا
. أي أنَّ  (3)  املساواة دون الظلم يف الزايدة هو املنفي أنَّ :  حاصله: اًلجتاه الثالث 

ينفي أن يكون هناك من هو أظلم من هؤالء املوصوفني مجيًعا ،  « أْظلم وَمن »قوله : 
من زيٍد ،  لكن ال ينفي أن يكونوا متساويني . كما لو قلت : ال أحَد أفقه يف هذا البلد

وال أحَد أفقه فيه من خالد . فهذا ال يدلُّ على أنَّ َأحدمها أفقه من اآلَخر ، وإمنا نفى 
 .  (4)أن يكون أحد أفقه منهما ، فيكون كِّال املقالنْي حقًّا 

وال إشكال يف تساويهم ؛ ألنَّ أفعاهلم  مع اختالف ُطرقها ُتؤدي إىل الكفر، ، والكفر 
 ه الزايدة ابلنسبة ألفراده .      أمر واحد ال ميكن في

وعلى هذا ، فاملعىن : ال أحد أظلم من هؤالء الكفار ممَّن َمَنع ، وممَّن افرتى ، وممن  
 .  (5)كذب 

 ال األظلمية ونفي ، لألظلمية نفي هذا وهذا ما ذهب إليه أبو حيَّان ، وشرحه بقوله :
 إثبات فيها ألنَّ  تناقًضا، يكن مل يةالظامل نفي على يدلّ  مل وإذا ، الظاملية نفي يستدعي
 بذلك وصف ممن أحد يكن مل األظلمية يف التسوية ثبتت وإذا.  األظلمية يف التسوية
 يف هؤالء تساوي يف إشكال وال..  األظلمية يف يتساوون ألَّنم اآلخر، على يزيد

                                 
(  98/ 3) اإلتقـان:وينظـر ir31691/https://vb.tafsir.net/tafs - تفسـري مركـز -القـرآن يف(  أظلم) املبالغة صيغة( 1)
 ( .  21: ص) االضطراب إيهام ودفع ،
 . (362/ 1) املعاين ورو  ،( 572/ 1)  احملي  البحر( 2)
 ( .405/ 2) الكتاب علوم يف واللباب ،( 98/ 3) واإلتقان ،  (572/ 1البحر احملي  ):  ينظر( 3)

( ،  291/ 1)  لالســـــــتفهام البالغـــــــي والتفســـــــري ،( 98/ 3) واإلتقـــــــان ،(  572/ 1البحـــــــر احملـــــــي  )( 4)
/ 1( ، والعـــذب النمـــري مـــن جمـــالس الشـــنقيطي يف التفســـري )278/ 3ودراســـات ألســـلوب القـــرآن الكـــرمي  )

 هـ [. 1426( ]ط/ دار عامل الفوائد للنشر ، مكة ط/اثنية، 513
 .  (572/ 1ينظر: البحر احملي  )(5)

https://vb.tafsir.net/tafsir31691/
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ألظلميَّة وإِّن ألنَّ هذه اآلايت كلها إمنا هي يف الكفار ، فهم متساوون يف او  ، األظلمية
اختلفت ُطرق األظلميَّة . فكلُّها صائرة إِّىل الكفر، فهو شيء واحد ال مُيكن فيه الّزايدة 

، وإمنا متكن الزايدة يف الظلم ابلنسبة هلم ، وللعصاة املؤمنني  ابلنِّّسبة ألفراد من اتََّصف به
، ونقول: ال أحد  جبامع ما اشرتكوا فيه من املخالفة ، فنقول: الكافر أظلم من املؤمن

 .   (1) « أظلم من الكافر . ومعناه: أن ظُلم الكافر يزيد على ظُلم غريه
 إثبات قصد غري من والتفظيع التهويل به مقصود االستفهام هذا نَّ أ اًلجتاه الرابع :

  . (2) غريه عن نفيها وال حقيقة للمذكور األظلمية
 «ر ضعفه ؛ ألنه خالف ظاهر القرآن وهذا يظه » واعرتض على هذا الشنقيطي، بقوله :

(3)    .  
 مدلول مع الوقوف: وهووهنا وجه َأمكن يف املعىن وسامل عن االعرتاض  وقال الزركشي :

 عنه ابالستفهام قَصْدان فظيع عظيم األمر هذا َأنَّ :  به واملقصود ، االستفهام من اللفظ
 غريه ترجي  من مينعه امتالءً  بعظمته عنه املستفهم قلب المتالء فوقه شيء ال أَنَّه ختييل 
 حقيقة ال استعارةً  ذلك على داللته وتكون ، أظلم أحد ال: يقول أن إِّىل مضطر   فكأنَّه ،
 به ُقصد إِّذا الكالم يف هذا يستعمل ما وكثريًا.  ُفرض إن منه أظلم غريه كْونُ  يردّ  فال

 للمتكلِّّم قيل ولو ، عظمته طإفرا قصد إذا هذا من أعظم شيءٍ  أيُّ  فيقال:  التَّهويل
 .   (4) ذلك أَلَب  األشياء أعظم إنَّه قلتَ  أنت: بذلك
 تناقضه يتوهَّم ما لدفع صاحل منها  اجتاهٍ   كل االجتاهات فهذه ، حالٍ   لِّّ ك على: أقول
                                      .  اآلايت هذه حول
 

                                 
/ 4) القــرآن علــوم يف والربهــان ،( 77/ 2) املصــون الــدر:  وينظــر ، ابختصــار( 572/ 1) احملــي  البحــر( 1)

 االضــــطراب إيهــــام ودفــــع ،( 362/ 1) املعــــاين ورو  ،( 98/ 3) واالتقــــان ،( 405/ 2) واللبــــاب ،(  75
 (.   21: ص)
 ( . 362/ 1) املعاين ورو  ،( 98/ 3) القرآن علوم يف اإلتقان( 2)

 ( .22: ص) االضطراب إيهام دفع( 3)

 .  يسري بتصرف( 76/ 4) القرآن علوم يف الربهان( 4)
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ا
ا
 إشكال آخر ، ودفعه  :    -رابع
 ألنَّ  ؛ إشكال فيه وهذا ، الظلم أنواع أعظم  األفعال هذه أنَّ  يقتضي اآلايت من هرالظا

رك  ! (2( )1) (  ڦ ڄ ڄ ڄ  ):  تعاىل قال كما ، ظلم الشِّّ

 :   يلي مبا ذلك على وأجيب 
 .(3) الرازي قاله ما وهذا ، فيه يقد  فال التخصيص دخله عام أنَّه -1
ۓ ۓ ڭ  ) و (  ڦ ڄ ڄ ڄ    )  : قوله يف املعىن إنَّ :  وقيل -2

 .   اآلايت يف«  التفضيل أفعل » يساوي (4)(  ڭ ڭ ڭ ۇ 
:   قوله وبني(  ڄ ڄ ):  قوله بني انظران وإذا »: البالغي التفسري صاحب قال

 املعىن(  ڭ ڭ ۇ ) : يف وجدان (  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  )
 الشرك صفو  وكذلك ، (  ڄ ڄ ) يف التفضيل أفعل عليه يدلُّ  الذي نفسه

 (ڄ  :   : أبنه اإلمث فوصف( 5)  (  ڦ ڄ ڄ ڄ  ) : قوله يف ابلعظيم
 على املفضل جانب يف الزايدة يف «التفضيل أفعل»لـ املعادل هو الشرك ظلم ووصف
 منها املراد املعىن أمَّا ، األلفاظ بعض يف الثالث العبارات تباينت فقد ، عليه املفضَّل
 .   ( 6) « الكفر أظلمية فهو مجيًعا

                                 
 . 13:  اآلية من لقمان سورة( 1)

 ( . 372/ 1) القرآن وغرائب ،( 409/ 2) الكتاب علوم يف واللباب ،( 12/ 4) الغيب مفاتي ( 2)

 لالتأوي وحماسن ،( 371/ 1) القرآن وغرائب ،( 409/ 2) اللباب:  وينظر ،( 12/ 4) الغيب مفاتي ( 3)
(1 /379 . ) 

 . 48:  اآلية من النساء سورة( 4)

 . 13:  اآلية من لقمان سورة( 5)

 . بتصرف( 295 ،1/294)  لالستفهام البالغي التفسري( 6)
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   اإلشكال هذا حللِّّ  صاحلة األول اإلشكال حلِّّ  يف ذكرانها اليت واالجتاهات:  أقول -3
 .  بيانه سبق كما.  الظلم يف الزايدة هو فيه املنفي ألنَّ  ؛ الثالث االجتاه عدا ما
 اآلايت يف الكذب افرتاء أنَّ  وهو:  أيًضا اإلشكال هذا حللِّّ  آخر احتمال وهناك 

رك يشمل  ناه الواردة  .(1) إِّشكال فال مثَّ  ومن..  وغريه الشِّّ
رين بعض فسَّر وقد : الطربي قال:  االحتمال هذا على يدلُّ  مبا  اآلايت هذه بعض املفسِّّ
 فزعم  ، كذابً   هللا على اختلق ممن:  يعين  (2) (ڑ ڑ ک ک ک ک گ): قوله
 - األواثن عبدة من املشركون هقال كما - دونه من يعبد وإهلًا ، خْلقه من شريًكا له أنَّ 
 .     (3) صاحبة أو ولًدا له ادَّعى أو

 هللا على افرتاؤهم (4) ( . . .ڑ ڑ ک ک ک ک گ )  :  قوله يف الزخمشري وقال
 . (5) شريًكا هلل أنَّ  زعمهم:  كذابً 
ـا: عاشــور ابـن وقـال ــابقة يف قـال وإِّمنَّ  (  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ):  السَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):  بقولـــه الكتـــاب أهـــل فِّيهـــا باملخاطـــ ألنَّ  ؛ (6)

ْرك أنَّ  على فـَنُـبِّّهوا  (7)(  . . .ژ     وتفظيًعـا االفـرتاء مـن هلـم حتذيًرا االفرتاء قبيل من الشِّّ
 .   (8) جلنسه

                                              

                                 
 ( . 372/ 1) القرآن وغرائب ،(  13/ 4)  الغيب مفاتي :  ينظر( 1)
 . 21:  اآلية من األنعام سورة( 2)

 .  ارابختص( 296/ 11)  البيان جامع( 3)

 .  68:  اآلية من العنكبوت سورة( 4)

 ( . 568/ 2) للواحدي والوسي  ،( 294/ 4) والعيون النكت:  وينظر ،( 465/ 3) الكشاف( 5)

 . 48:  اآلية من النساء سورة( 6)

 . 47:  اآلية من النَِّساء  سورة( 7)

 ( . 202/ 5) والتنوير التحرير( 8)
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 القسم الثاني :

 الدراسة التطبيقية
 دراسة مواضع هذا األسلوب

 عشر يف مرة عشرة مخس ورد قد أنه جند القرآن يف األسلوب هذا مواضع تقراءابس
 ، سور

 :  يلي فيما وذلك ، اإلجياز من بشيء املواضع هذه عن وسنتحدَّث
 املبحث األول :      

 املانعون مساجد اهلل أن يذكر فيها امسه
 والساعون يف خرابها

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ):  تعــــــــــاىل قــــــــــال

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ 

  . (1) (  ک گ

 :   املوضع هذا فيه الوارد السياق
 .(2) وغريهم الكتاب أهل  ادِّّعاءات بعض عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد
 :  اآلية نزول سبب 

 :  أقوال على اآلية هذه نزول سبب يف اختلف
 قول وهذا ، املقد  بيت خربوا ينالذ اجملو  من وأصحابه خُبَْتنصر يف نزلت:  قيل -1

 . قتادة

                                 
  .114:  اآلية من البقرة سورة( 1)

 ابــن وتفســري ،( 72/ 1) التأويــل ولبــاب ،(11/ 4) الغيــب ومفــاتي  ،( 521/ 2) البيــان جــامع:  ينظــر( 2)
 ( .407/ 2) الكتاب علوم يف واللباب ،(  388/ 1) كثري
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 ، املقد  بيت ختريب على  أعانوه الذين النصارى وبعض خبتنصر يف نزلت: وقيل -2
 .  السّدي قول وهذا.  لليهود بغًضا وذلك
 قد كانوا وإن ، احلرام املسجد خراب يف يسعوا مل مكة مشركي ألنَّ  ؛ الطربي هذا ورجَّ 
 ؛ وأيًضا.   فيه الصالة من األوقات بعض يف( وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول منعوا
 وال ذكر مكة ملشركي جْير ومل ، الكتاب أهل ذمِّّ  يف بعدها واليت هذه قبل اليت اآلية فإنَّ 

 . (1) املقد  بيت هبذه املراد يكون أن فتعنيَّ  احلرام للمسجد
(  وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول صدُّوا حني،  قريش مشركي يف نزلت:  وقيل -3
 . ( 2) كثري ابن ورجَّحه ، زيد ابن قول وهذا،   احلرام املسجد عن
 .(3) عاّمة هي:  وقيل  -4

 ردَّ  أنه العرب ابن القاضي عن نُقل وقد:  الطعن من تسلم مل األوىل الثالثة واألقوال
رَي  العلم أهل بني خالف ال ألنه ؛ غلطان الوجهان هذان:  بقوله األولني الوجهني  ابلسِّّ

 بعد كانوا والنصارى طويل بدهر( السالم عليه) املسي  مولد قبل كان خبتنصر عهد أنَّ 
 .(4) ؟ خبتنصر مع يكونون فكيف املسي 

 المقدس بيت تعظيم في يعتقدون النصارى أنَّ -أيًضا- هذا يردُّ وممَّا -
 . (5) ؟ تخريبه على أعانوا فكيف ، وأكثر اليهود اعتقاد مثل

                                 
/ 1) التنزيـل معـاين يف التأويـل ولبـاب ،(  388/ 1) كثـري ابـن تفسري:  وينظر ،( 521/ 2) البيان جامع( 1)

72 . ) 
 ( .193/ 1) للواحدي الوسي :  وينظر ،(  388/ 1) ريهتفس( 2)
 الـــوجيز واحملـــرر ،( 629/ 4) والكشـــاف ،( 157/ 1) البغـــوي وتفســـري ،( 174/ 1) والعيـــون النكـــت( 3)
 ( . 77/ 2) القرطيب وتفسري ،( 199/ 1)
 ( . 407/ 2)  واللباب ،( 72/ 1) التأويل لباب:  وينظر ،( 10/ 4) الكبري التفسري( 4)
ـــــاب ،( 11/ 4) الكبـــــري التفســـــري( 5) ـــــل ولب ـــــاب ، (72/ 1) التأوي ـــــان وفـــــت  ،( 408/ 2) واللب / 1) البي

258 . ) 
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 فأي ، الكعبة خراب يف تْسعَ  مل قريًشا أنَّ  على  الطربي اعتماد وأمَّا:  كثري ابن قالو 
 وأصحابه،( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول عنها أخرجوا ؟ فعلوا مما أعظم خرابٍ 

 .(1) وشركهم وأندادهم أبصنامهم عليها واستحوذوا
 املراد يكون أن الواحدة اآلية هبذه يليق كيف:  الرازي قال فقد:  الثالث القول وأمَّا
 اآلايت يف يذكر ومل ، احلرام املسجد عن الرسول صدِّهم يف املشركني أفعال قبائ  منها

 قبائ  بعدها أيًضا وذكر ، والنصارى اليهود أفعال قبائ  إال اآلية هذه على السابقة
 .( 2)  أفعاهلم
رين ثرأك رجَّحه وقد ، لعمومه ؛ األقوال أرج  األخري والقول  . (3) املفسِّّ
 كان وإن والعموم ، مسجدٍ  ُكلِّّ  ويف ، مانع ُكلِّّ  يف العموم اآلية وظاهر:  حيَّان أبو قال
 .(4) السَّبب خبصوص ال به فالعربة ، خاصًّا نزوله سبب
    : قبلها ملا الكرمية اآلية  هذه مناسبة
 وخراب النصارى على محله من فأمَّا:  وجوه قبله مبا الكرمي النظم هذا اتصال كيفية يف
م حيث من قبلها مبا تتصل:  قال املقد  بيت  فقيل ، فق  اجلنة أهل من أَّنم ادعوا إَّنَّ
  هكذا خراهبا يف والسعي املساجد ختريب يف معاملتكم أنَّ  مع كذلك تكونون كيف:  هلم
(5). 

                                 
 ( . 388/ 1) كثري ابن تفسري( 1)
 ( .11/ 4) الكبري التفسري( 2)
 والبحـر ،( 72/ 1) التأويـل ولبـاب ،( 77/ 2) القـرطيب وتفسـري ،( 51/ 1) العـرب البـن القـرآن أحكام( 3)

 ( . 149/ 1) السليم العقل وإرشاد ،( 571/ 1)  احملي
 ( . 571/ 1) احملي  البحر( 4)
 ( . 407/ 2) الكتاب علوم يف واللباب ،( 149/ 1) السليم العقل إرشاد( 5)
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 يف شرع ، كتابال أهل حق يف الذم وجَّه ملا:  قال  احلرام املسجد على محله من وأمَّا
 ، مكة من وأصحابه(  وسلم عليه هللا صلى) الرسول أخرجوا الذين املشركني ذم

 . (1)  احلرام املسجد يف الصالة من ومنعوهم
ٺ )      :  قولـه يف العـرب مشركي ذْكر جرى:  قال املساجد سائر على محله من وأمَّا

 .  (2)(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ــه فمــرة ، ّمهــموذ الكفــار مجيــع ذكــر جــرى: وقيــل  إىل ومــرَّة ، الكتــاب أهــل إىل الــذِّم وجَّ
 .( 3)  املشركني

 :  ابالستفهام املراد 
 كل يف يقال ما خالصة وهو ، للنفي االستفهام أنَّ  وهو املفسرون قاله ما ذكران أن سبق
 .   « أظلم ومن »:  أسلوب فيه ورد موضع
 ال مبنزلة وأنه ، متناهٍ  الظلم هذا أنَّ  ىعل داللة أبلغ فيه االستفهام هذا:  الشوكاين قال
 .(4) هللا مساجد منع ممن أظلم أحد ال: أي ، الظلم أنواع سائر يلحقه أن ينبغي

 :  الوصف هبذا املوصوفون
 عليه هللا صلى) هللا رسول صدُّوا الذين قريش مشركو هم:  فقيل ذلك يف اخُتلف
 . (5) احلرام املسجد عن(  وسلم
 قبائ  إال اآلية هذه على السابقة اآلايت يف يذكر مل ألنه ؛ الكتاب لأه هم:  وقيل -

  . (6)  أفعاهلم قبائ  بعدها أيًضا وذكر ، والنصارى اليهود أفعال

                                 
 ( . 388/ 1) كثري ابن تفسري( 1)
  . 113:  اآلية من البقرة سورة( 2)
 ( . 407/ 2) الكتاب معلو  يف اللباب:  وينظر ،( 11/ 4) الغيب مفاتي ( 3)
 ( . 1/290)  البالغي والتفسري ،( 77/ 2) القرطيب تفسري : وينظر ،( 153/ 1) القدير فت ( 4)
 (193/ 1) للواحدي الوسي :  وينظر ،(  388/ 1) تفسريه( 5)
 (11/ 4) الكبري التفسري( 6)
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 النصارى وبعض خبتنصر هو:  وقيل.  املقد  بيت خربوا الذين اجملو  بعض هم:  وقيل
 . (1) املقد  بيت ختريب على  أعانوه الذين

 أهل هنا املوصوفني أنَّ   السياق عليه يدلُّ  وما ، األقوال هذه حول قيل ام وقدَّمنا
 الكتاب

 دخول من هذا مينع وال ، الكتاب أبهل يتعلق إمنا هلا والالحق اآلية هلذه السابق ألنَّ  ؛
 احلرام املسجد دخول من( وسلم عليه هللا صلى)  النيب منعوا فقد ، معهم قريش مشركي

 خبصوص ال اللفظ بعموم العربة ألنَّ  ؛ غريهم مينع وال ، اآلية هذه لقب ذكر هلم وجرى ،
 .السبب
 فعل النزول سبب كان وإن ، ذلك فعل من لكلِّّ  عام   احلكم وهذا:  السعود أبو قال
 .(2) خمصوص مسجد يف معينة طائفة
 املسجد  :وقيل ، املقد  بيت هبا أريد: فقيل:  ذلك يف اختلف:   ابملساجد املراد 

 وإن عامًّا احلكم جييء أن أب  ال:  وقيل. ( 3) للتعظيم    (  ڃ    )    : ومجع ، احلرام
  الصاحلني َأذى ممن أظلم ومن:  واحًدا صاحلًا أذى ملن يقال كما ، خاصًّا السبب كان

(4)  . 
 ؛ التخريب فيه يظهر ومل احلرام هللا بيت على يتأوَّل أن يص  كيف:  قيل فإنْ 

 .  (5) له ختريًبا يكون فيه العبادة شعار إقامة من النا  منع نَّ أ:  فاجلواب
 .(1) هاجر ملّا قريش فخربته صالة موضع له كان( عنه هللا رضي) بكر أاب إنَّ : وقيل

                                 
 ( . 388/ 1) كثري بنا وتفسري ،( 72/ 1) التأويل لباب:  وينظر ،( 521/ 2) البيان جامع( 1)
/ 1) التأويـــل ولبـــاب ،( 77/ 2) القـــرطيب تفســـري:  وينظـــر ابختصـــار،( 149/ 1) الســـليم العقـــل إرشـــاد( 2)

 ( .571/ 1) احملي  والبحر ،( 72
 (  .11/ 4) الغيب مفاتي ( 3)
/ 1) احملــي  والبحــر ،( 72/ 1) التأويــل ولبــاب ،( 11/ 4) الغيــب ومفــاتي  ،(  179/ 1)  الكشــاف( 4)

573. ) 
 ( .12/ 4) الكبري التفسري( 5)
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 . (2) املساجد سائر املراد: وقيل
رين أكثر رجَّحه وقد ، أوىل ابلعموم والقول  وهو:   بقوله القرطيب ومنهم ، املفسِّّ
 وبعض املساجد ببعض فتخصيصها ، اجلمع بصيغة ورد عام اللفظ ألنَّ  ؛  الصحي

 .(3) ضعيف األشخاص
 .(4)  مينعه ال السبب وخصوص ، مسجد كل يف العموم اآلية وظاهر:  اآللوسي وقال
 والركوع القيام من كثرية أفعااًل  فيه يوقع الذي كان وإن ، التسمية هبذه املسجد وخصَّ  

 اهليئات أعظم السجود ألنَّ  ؛ مركع وال مقام يقل ومل ، به متعبَّد اهذ وكل.  والقعود
 .(5)  التامة والطواعية واخلشوع اخلضوع على الدالة
 : هللا اسم فيها يذكر أن املساجد مبنع املراد -
 ، والتالوة ، للصالة إليها أييت من منع هللا اسم فيها يذكر أن املساجد مبنع واملراد 

 والذِّْكر
 . (6) له ُوضعت ممَّا ذلك وغري

 مبعىن كالسَّالم ، التخريب مبعىن مصدر اسم هو:  فقيل:  «خراب» يف واخُتلِّف
 هي خَتَْرب أن يف سعى:  فاملعىن ، َخراابً  خيَرب املكان َخرِّبَ  مصدر هو:  وقيل التسليم،
 . (7)  ابلعمارة تعاهدها بعدم بنفسها

                                                                             
 ( .12/ 4) السابق( 1)
 ( .76/ 2) القرطيب وتفسري ،( 199/ 1) الوجيز واحملرر ،( 174/ 1) والعيون النكت( 2)
 ( . 77/ 2) القرطيب تفسري( 3)
 ،( 101/ 1) التنزيــــل وأنـــوار ،( 199/ 1) الـــوجيز احملـــرر: وينظـــر ، ابختصـــار( 361/ 1) املعـــاين رو ( 4)

 ( .  149/ 1) السليم العقل وإرشاد ،(  571/ 1) احملي  والبحر ،( 72/ 1) التأويل ولباب
 ( . 1/290)  البالغي والتفسري ،( 77/ 2) القرطيب تفسري : وينظر ،( 153/ 1) القدير فت ( 5)
 ( . 257/ 1)  البيان وفت  ،( 153/ 1)  القدير فت ( 6)
 يف واملفردات ،( 406/ 2)  واللباب ،(  79/ 2) املصون والدر ،( 108/ 1) القرآن إعراب يف التبيان( 7)

 ( . 277: ص) القرآن غريب
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ياحل اخلراب : خراهبا يف ابلسعي واملراد ي فاخلراب ، واملعنوي سِّّ  ، وختريبها هدمها: احلسِّّ
 اليت الطاعات عن وتعطيلها ، فيها هللا السم الذاكرين منع:  املعنوي واخلراب ، وتقذيرها
 .(1) هلا ُوضعت

 :   بذلك هؤالء وُوصف 
 نالدي حلرمة انتهاك ، ابهلل تذكِّر اليت الشعائر وإبطال ، تعاىل هللا ذكر من املنع ألنَّ  

 والفواحش، املنكرات فيهم فتفشو ، عليهم املهيمن الرقيب النا  نسيان إىل يفضي
 له والصالة بذكره تعاىل هللا وعبادة ، الدماء وسفك احلقوق، وهضم ، احلرمات وانتهاك
 .(2) واملنكر الفحشاء عن بطبيعتها تنهي
 املعىن هذا يف  (   ڄ ):  لفظ استعمل » أنه:  إليها اإلشارة ينبغي اليت النكت ومن   
 واضع ذلك من فاملانع ، فيه تعاىل هللا لذكر موضوع املسجد ألنَّ  ؛ احلسن غاية يف وهو

ركه مع مجع فقد مشرًكا كان إن فألنه ؛ منه أظلم ال أنه وأمَّا.  موضعه غري يف للشيء  شِّ
 ألنَّ  ؛ لقوله مناقض ففعله اإلسالم يدعي كان وإن ، منه أظلم فال الشنعاء اخلصلة هذه
.  حمالة ال متعبًدا تستدعي والعبادة له عبادته وجوب عرف معبوًدا له أنَّ  اعتقد من

 فهذا ، املعبود إنكار يستلزم العبادة وإنكار العبادة إنكار عن ينىبء املتعبد فتخريب
 واملنافق ، النفاق أهل سلك يف منخرط هو وإمنا مسلًما احلقيقة يف يكون ال الشخص
 .(3) « األصلي الكافر من ااًل ح أسوأ كافر

  تعاىل، هللا  على اعتداء عليها االعتداء أنَّ  ولبيان ؛  للتشريف ؛ هللا إىل املساجد وإضافة
 تعاىل هللا ذكر من مْنع ، امسه فيها يذكر أن ومْنع ، وتعاىل سبحانه لعبادته خصصتْ  وقد
 .(4)  اآلاثم أكرب وهو

                                 
 وزاد ،( 77/ 2) القـــرطيب وتفســـري ،( 12/ 4) الكبـــري التفســري:   وينظـــر ،( 63: ص) الســـعدي تفســري( 1)

 ( .149/ 1) السليم العقل وإرشاد ،( 103/ 1) املسري
 ( . 680/ 1) والتنوير التحرير:  وينظر.  بتصرف( 356/ 1) املنار تفسري( 2)
 .  ابختصار( 371/ 1)  القرآن غرائب( 3)
 ( .  573/ 1)  احملي  البحر:  وينظر ،( 370/ 1) التفاسري زهرة( 4)
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 :  (  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڇ ڇ ڍ ڍ            ) : قوله معىن 
 : منها ، أقوال على ذلك  يف اختلف
 املساجد سائر وعلى احلرام املسجد على سيظهرهم هللا أبنَّ  للمسلمني بشارة هذا:  قيل
 حبيث هلم وغلبته(  وسلم عليه هللا صلى)  الرسول أمر ظهور على اخلوف هذا وحيمل ،

 .  (1) ُأمَّته ومن منه خائفني يصريون
 على االجرتاء عن فضاًل  وخضوع خبشية إال يدخلوها أن هلم ينبغي كان ما:  وقيل
 .(2) تعطيلها أو ختريبها
 .(3) وُعتّوهم الكفرة ظلمُ  لوال ، ذلك إال والواجب احلق كان ما:  املعىن:  وقيل
. دخوهلا من -عليهم قدرمت إذا - هؤالء متكنوا ال أي ، الطلب معناه خرب هذا:  وقيل
:  » ينادى أن القابل العام من أمر مكة(  وسلم عليه هللا صلى)  هللا لرسو  فت  ملا وهلذا
ْلبَـْيتِّ  َيُطوفَ  وال ُمْشرِّك   الَعامِّ  بَعدَ  حَيُجَّنَّ  ال َأاَل   . (  4) «ُعْراَين ابِّ
 هللا مساجد خراب يف السَّاعني هؤالء عاقبة ببيان الكرمية اآلية ختمت:  هؤالء عقوبة 

 يف هلم:  أي (  ڑ ک ک ک ک گژ ژ ڑ  )  :  تعاىل فقال
 هناك وليس ، عظيم عذاب اآلخرة يف وهلم ، وبغيهم ظلمهم بسبب والذلَّة اهلوان الدنيا
 .(5) اآلخرة وعذاب الدنيا عذاب بني جيمع ممن أشقى

                                 
 ( . 389/ 1) كثري ابن وتفسري ،( 12/ 4) الكبري والتفسري ،( 179/ 1) الكشاف( 1)
 ( . 149/ 1)  السليم العقل إرشاد( 2)
 ( .  389/ 1) كثري ابن وتفسري ،( 78/ 2) القرطيب وتفسري ،( 12/ 4) الكبري التفسري( 3)
 ، القـرآن تفسـري:  كتـاب( 65/ 6) صحيحه يف البخاري أخرجه واحلديث ،( 389/ 1) كثري ابن تفسري( 4)

 يف والنســـائي  ، 4657:  رقـــم حـــديث[ 4: التوبـــة  ] (ک ک گ گ گ) : قولـــه:  ابب
 2001 - هــ 1421 ، أوىل/ط ، بـريوت - الرسـالة مؤسسـة/ط]  3934: رقم( 133/ 4) الكربى السنن

 [ . م
 ، (390/ 1) كثــري ابــن وتفســري ،( 10/ 4)  الغيــب مفــاتي :  وينظــر ،( 254/ 1) لطنطــاوي الوســي ( 5)

 ( .681/ 1) والتنوير والتحرير



 

 
2935 

 املفضي ، العمران فساد من الظلم يعقبه ما فهو الدنيا خزي فأمَّا:  املنار صاحب قال
 عليهم ويسهل ، واملنكرات ابلفواحش النا  يغري بظلم وانهيك ، واهلَوان الذلِّّ  إىل
 خراب يف والسعي املساجد، من العبادة إبطال ظلم ،وهو واملوبقات الشرور سُبل

 .  (1) املساجد
 :   منها ، عديدة فوائد الكرمية اآلية هذه من اسُتنب  وقد
:  اآلية هذه:  زيالرا يقول هذا ويف:   املساجد عمارة يف الساعي أجر عظم  -1

: قوله ؛ألنَّ  املشرك من حااًل  أسوأ املساجد ختريب يف الساعي يكون أن يقتضي ظاهرها
 (2) (  ڦ ڄ ڄ ڄ  )   :قال تعاىل ألنه ؛ املشرك يتناول(  ڄ ڄ )
 عمارته يف الساعي يكون أن وجب الفسق درجات أعظم يف ختريبه يف الساعي كان فإذا
 . (3) اإلميان درجات أعظم يف
 كتعلم هلا بنيت اليت األمور من مينع ما مجيع يشمل ، املساجد خراب يف السعي أنَّ  -2

 .( 4) الصالة وانتظار لالعتكاف والقعود وتعليمه العلم
 إسالم مدينة خرَّب أو القيامة يوم إىل مسجد من منع من كل تتناول اآلية هذه أنَّ  -3
 . (5) لألمة مسجد كلها رضاأل إذ ، موقوفة تكن مل وإن ، مساجد ألَّنا ،

                                                   

                                 
 . ابختصار( 357/ 1) املنار تفسري( 1)
 . 13:  اآلية من لقمان سورة( 2)

 ( .372/ 1) القرآن غرائب:  وينظر ،( 13/ 4)  الغيب مفاتي ( 3)
 ( .257/ 1) القرآن مقاصد يف البيان فت ( 4)
 ( . 573/ 1) احملي  البحر:  وينظر ،( 199/ 1) الوجيز احملرر يف عطية ابن قاله( 5)
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 املبحث الثاني :
 احلديث عن الكامتني للشهادة

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) :  تعـــــاىل قـــــال

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  

 .   (1)  (    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 - الكتاب أهل عن احلديث سياق يف ملوضعا هذا ورد:  املوضع هذا فيه الوارد السياق
  وإمساعيل إبراهيم أنَّ  ادَّعوا والذين ، رهبم يف املسلمني حاجُّوا الذين-األظهر على

 . (2) وملِّّتهم دينهم على كانوا واألسباط ويعقوب وإِّسحاق
 يف الكتاب أهل حماجة الكرمي القرآن أبطل أن فبعد:  واض  قبلها مبا اآلية هذه وتعلق 
 األنبياء من أسالفهم أنَّ  دعواهم إببطال عقبه - ذلك عليهم وأنكر حق بغري هللا يند

 .( 3) زعموه فيما وكذَّهبم  نصارى أو هوًدا كانوا
 ، أتقولون بل: والتقدير ، واهلمزة ببل فتقدر ، منقطعة: أحدمها: وجهان فيها  (  ۇ )و

 على ، الالحقة اجلملة هذه عن االستفهام إىل وانتقل ، السابقة اجلملة عن فأضرب
 ليست ، معه ذكر ومن إلبراهيم والنصرانية اليهودية نسبة أنَّ  أي ، اإلنكار سبيل

 .   بصحيحة
ہ ): قولــــه يف للهمــــزة معادلــــة هــــذا علــــى  (  ۇ)و ، املّتصــــلة تكــــون أن: اثنيهمــــا

ـــة: األْمـــرين هـــذين أحـــد وقـــوع عـــن فاالســـتفهام( 4)(  ہ  ءإدعـــا أم ، هللا يف احملاجَّ

                                 
 . 140:  اآلية من البقرة سورة( 1)
 (  . 169/ 1) السليم العقل وإرشاد ،( 662/ 1) احملي  والبحر ،( 147/ 2) القرطيب تفسري( 2)
 ( .410/ 1) التأويل وحماسن ،( 288/ 1) لطنطاوي الوسي  التفسري( 3)
 . 139:  اآلية من البقرة سورة( 4)
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 كِّــال فــإنَّ  ، والتــوبيخ اإلنكــار صــحبه اســتفهام وهــو ، األنبيــاء علــى والنصــرانية اليهوديــة
 .(1) ابطل   األمرين

 أن فبعد (2) وتسفيههم  هؤالء جتهيل  (    ې ې ې ې ى   )   :  قوله من والغرض
ې    )   :  بقوله كذهبم بنيَّ  – نصارى أو هوًدا كانوا معه ذكر ومن إبراهيم أن زعموا

ک گ گ  ): بقوله آخر موضع يف كذهبم بنيَّ  كما.    (   ې ې ې ى  

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): وقوله ( 3) (  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 . ( 5( )4) (  ۇ
 : واملعىن ، للنفي واالستفهام  (   ې ې    )   :  على عاطفة ( ڄ ڄ ):  يف والواو
 كانوا األنبياء هؤالء أبنَّ  خترب ، هللا عن عنده ثبتت شهادة يكتم ممن ظلًما أشدّ  أحدّ  ال

 .(6) نصارى أو هوًدا يكونوا ومل اإلسالم على
 :    قولني على ذلك يف اخُتلف:   الوصف هبذا املوصوفون

م ؛ الكتاب أهل من أظلم أحدَ  ال:   واملعىن ، الكتاب أهل أَّنم:  األول ََّنَّ  هذه كتموا ألِّ
    . اجلمهور قول وهذا.  هبا عاملون وهم ، الشَّهادة

                                 
/ 2) املصــون والــدر ،( 659/ 1) احملــي  والبحــر ،( 216/ 1) الــوجيز واحملــرر ،( 197/ 1) الكشــاف( 1)

146) 
 ( . 169/ 1) السليم العقل وإرشاد

 (  . 169/ 1) السليم العقل وإرشاد ،( 662/ 1) احملي  والبحر ،( 147/ 2) القرطيب تفسري( 2)
 .  65:  اآلية من ، عمران آل سورة( 3)
 .  67:  اآلية من ، عمران آل سورة( 4)
 ( .397/ 1) عاينامل ورو  ،(  170/ 1) السليم العقل وإرشاد ،( 110/ 1) التنزيل أنوار( 5)
ـــــرطيب تفســـــري( 6) ـــــر ،( 170/ 1)  الســـــعود أب وتفســـــري ،( 147/ 2) الق  ،( 748/ 1) والتنـــــوير والتحري

 ( . 289/ 1) لطنطاوي الوسي  والتفسري
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 املراد ويكون ، منهم أظلم أحد يكن مل الشهادة هذه كتموا لو املسلمني أنَّ :  الثاين
 . (1)  الكتاب أبهل التعريض بذلك
 ألنَّ  الظَّاهر، هو:  بقوله حيَّان أبو  ورجَّحه  ، اآلايت سياق ويؤيده َأوىل األول والقول
 يكون َأن يليق فالذي.  معه ذُكر وَمن إبراهيم إىل نسبوه ملا اإلنكار، تقدَّمها إمنَّا اآلية
م ، وأتباعه( وسلم عليه هللا صلى)  الرسول مع ال ، الكتاب أهل مع الكالم  ُمقرُّون أَلَّنَّ
  .(2) ذلك كتمان حقِّّهم يف يُفرض فال ، اليقني العلم بذلك وعاملون ، به اّللَّ  أخرب مبا

 يف ما هي:  لفقي(  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )  : قوله يف الشهادة يف واخُتلف
 واحلسن جماهد قول وهو.  ُهم ادَّعوا ما على ال احلنيفية على األنبياء أنَّ  من كتبهم
(  وسلم عليه هللا صلى)  حممد بتصديق األمر من عندهم ما هي:  وقيل.  والربيع
 .(3) زيد وابن قتادة قول وهو ، واتّباعه
 على كان إبراهيم أنَّ :  رْيناألم على كُتبهم اشتملت فقد ؛ القولني بني تعارض وال

 وكتموا ،( وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول حممًدا وأنَّ  ،  ذلك وكتموا ، احلنيفية
 .   ذلك

 وشهدوا بل ،  عنده من هي شهادة كتمان على اجرتأوا ألَّنم:  بذلك هؤالء ووصف
 احلق نور عن حجبوها اليت وألنفسهم ، للحقيقة  ظلم وذلك ، خالفها على وهبتاانً  زورًا

(4) . 

                                 
 العقـل وإرشـاد ،( ( 662/ 1) احملي  والبحر ،( 110/ 1) التنزيل أنوار: وينظر ،( 197/ 1) الكشاف( 1)

 ( . 398/ 1) املعاين ورو  ،( 170/ 1) السليم
ــوار : وينظــر ،( 662/ 1) احملــي  البحــر( 2) ــل أن ــل وأســرار التنزي / 2) القــرطيب وتفســري ،( 110/ 1) التأوي

147 )،  . 
 ( .117/ 1) املسري وزاد ،( 124/ 3)  البيان جامع:  وينظر( 217/ 1) الوجيز احملرر( 3)
 . بتصرف( 148/ 1) للقرآن القرآين التفسري( 4)
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 لتعليل ؛ ابلوصفني وجيء ( وئ   )لـ صفتان: (  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): ومجلة
 عزّ  األعلى العلي جناب جانب من وكوَّنا عنده الشهادة ثبوت فإنَّ  ؛ وأتكيده اإلنكار
 . كتماَّنا عن الزواجر وأشدّ  إقامتها إىل الدواعي أقوى من شأنه
 مبا نقيضها وأثبتوا الشهادة هذه كتموا حيث الكتاب أهل من أظلم أحد ال:  واملعىن
 . (  1) االفرتاء من ذكر
 (  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ):  قوله إنَّ :  قال من أغرب ولقد  
 حصلت شهادة كتم ممن هللا عند أظلم ومن: والتقدير ، وأتخري تقدمي فيه.   (2) 

 .   عنده
 يكن مل الشهادة هذه كتم هللا إنَّ  مثَّ  ، نصارى أو هوًدا وبنوه إبراهيم كان لو:  واملعىن
 الكذب، عن وتنزهه عدله مع ذلك استحال ملا لكن ، منه أظلم شهادة يكتم ممن أحد
 .(3) كذلك األمر ليس أنه علمنا
 من الوجه هذا يف ما خيفى وال:  - ذكره أن بعد -اآللوسي قال ، مردود الرأي وهذا

 . (4) عنه العظيم تعاىل هللا كتاب فلينّزه ، املعىن واحنطاط والتعسُّف التكلف
 التهديـد جـاء لكـن ، الظـاملني هلـؤالء صـرحية عقوبـة تذكر مل أنه هنا يالحظ : هؤالء عقوبة
ــه الشــديد ــد شــديد وعيــد وهــو  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )  : بقول ــيس وهتدي  عليــه ل
 ويدخل ، الفظيع والذنب القبي  الظلم هذا على عقوبتهم يرتك ال هللا أبنَّ  وإعالم ، مزيد
 .( 5)( السالم عليهم) أنبيائه على وافرتاؤهم تعاىل لشهادته كتماَّنم ذلك يف

                                 
 ( . 398/ 1) املعاين رو :  وينظر ، ابختصار( 170/ 1) السليم العقل إرشاد( 1)
 . 140:  اآلية من البقرة سورة( 2)
/ 1) التفاسـري وزهـرة ،( 398/ 1) املعـاين ورو  ،( 149/ 2) املصون والدر ،( 77/ 4) الكبري التفسري( 3)

431 . ) 
 (.150/ 2) صونامل الدر:  وينظر.  بتصرف( 398/ 1) املعاين رو ( 4)
 ( .296/ 1) البيان وفت  ،( 411/ 1) التأويل وحماسن ،( 398/ 1) املعاين رو ( 5)
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 وإعالنه بسرِّه عامل تعاىل أنه تصوَّر ومن ، وعيد لكل اجلامع الكالم هو هذا:  الرازي قال
 خائف حذر وهو إال عني طرفة عليه ميضي ال ، جمازاته وراء من أنه خافية عليه خيفى وال
 ال الرقيب ذلك أنَّ  مع والوجل احلذر دائم لكان رقيب عليه كان لو أحدان أنَّ  ترى أال

 هبذا وأوعد هدَّد إذا وأخفى السرّ  يعلم الذي الرقيب ابلربِّّ  فكيف الظاهر، إال يعرف
 .  (1) ! القول من اجلنس

 

                                 
 .  (411/ 1) التأويل وحماسن ،( 416/ 1) القرآن غرائب:  وينظر ، ابختصار( 78/ 4) الغيب مفاتي ( 1)
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 املبحث الثالث :
 املواضع التي حتدثت عن افرتاء الكذب على اهلل

    : املطلب األول
حة بأمر واحد املواضع ا

ِّ
 ملصر

 :  مواضع مخسة واحد أبمر فيها صّر  اليت املواضع عدد بلغ
 :  األول املوضع
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):  تعاىل قوله

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .    (1) ( ڳ

 :  املوضع هذا فيه الوارد السياق
 من حرَّموا كانوا فيما اإلسالم قبل العرب جهل عن احلديث ياقس يف املوضع هذا ورد 

 من ذلك وغري ، وحاًما ووصيلة ، وسائبة ، حبرية:  وأنواًعا أجزاء وجعلوها ، األنعام
 . (2) ابتدعوها اليت األنواع
 ، قبلها ما معىن على بعدها ما لرتتيب الفاء ألنَّ  ؛ ابلفاء(  ڎ ڎ  ):  قوله وجاء
 ، حرَّمها  تعاىل هللا أنَّ  وادعوا ، تعاىل هللا على كذبوا قد  املشركون كان اإذ:  واملعىن
 .  (3) النا  ليضلَّ  كذابً  هللا على يفرتي ممن ظلًما أشد وَمنْ  ، مفرتون ظاملون فهم

                                 
 . 144:  اآلية األنعام سورة (1)
ـــري ابـــن تفســـري( 2) / 2) التأويـــل ولبـــاب ،( 114/ 7) القـــرطيب تفســـري:  روينظـــ ، بتصـــرف( 351/ 3)  كث

166. ) 
 ( .2708/ 5) التفاسري زهرة (3)
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 قصد أي ، كذابً  هللا على افرتى ممن أظلم أحد ال:  معناه ، إنكاري واالستفهام 
 ويف ، حيرم مل وهو ، هللا رزقهم ما بعض حرم تعاىل هللا أن عاءابد تعاىل هللا على الكذب
  .(1) هلم توبيخ النفي مع ذلك

فوا ، جبهلٍ  النا  يضلَّ  أن ألجل أي ، للعلة الالم  (  ڑ ک   )  :  وقوله  وُوصِّ
 عن الظلم يف خبروجهم إيذاانً   ؛ عنه صدوره بعدم عاملون أَّنم مع بذلك العلم بعدم
 الكذب يفرتى مبن فكيف ، ظاملا يعدّ  علم بغري املفرتى كان إذا ألنه ؛ النهاايت حدود
 .(2) ؟ بذلك عامل وهو
 :   الوصف هبذا املوصوفون 

:   وقيل ، اآلايت سياق عليه يدلُّ  كما ، املشركون هم:  فقيل:  ذلك يف اخُتلف
 .  (3) ءاألشيا هذه ابتدع من أوَّل ألنه ؛ حليّ  بن عمرو هو ، واحد خمصوص املوصوف

 دين غريَّ  من أوَّل ألنه ؛ حليّ  بن عمرو اآلية هذه يف دخل من أوَّل: كثري ابن قال
 .  (4) السوائب سّيب من وأوَّل األنبياء
 هلذا املؤسس وهو حليّ  بن عمرو أو ، لذلك املقرُّون كرباؤهم املراد:  السعود أبو وقال
 بعضهم كون الكلِّّ  أظلمية يف يقد  وال ،  عليه االفرتاء يف الشرتاكهم الُكلّ  أو  ، الشرّ 

 .  (5) هبم مقتدين وبعضهم ، له خمرتعني

                                 
 .   السابق (1)
 وفـت  ،( 286/ 4) املعـاين ورو  ،( 195/ 2) القـدير فـت :  وينظـر ، (194/ 3) السـليم العقل إرشاد (2)

 ( . 261/ 4) البيان
 ( . 510/ 4) التأويل وحماسن ،(  194/ 3) السليم قلالع وإرشاد ،( 352/ 3) العظيم القرآن تفسري( 3)
ـيَ ) َعائَِّشةَ    عن البخاري أخرج وقد( 352/ 3) العظيم القرآن تفسري (4) َهـا اّللَُّ  َرضِّ  َرُسـولُ  قَـالَ : قَالَـتْ  ،(َعنـْ
ــمُ  َجَهــنَّمَ  رََأيْــتُ : » َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِّ  هللاُ  َصــلَّى اّللَِّّ   َســيَّبَ  َمــنْ  َأوَّلُ  َوْهــوَ  ، ُقْصــَبهُ  جَيُــرُّ  َعْمــًرا َأيْــتُ َورَ  بـَْعًضــا، بـَْعُضــَها حَيْطِّ

 ( . 510/ 4) التأويل حماسن: وينظر.    4624:  رقم( 55/ 6) البخاري صحي   « السََّوائِّبَ 
 ( .  286/ 4) املعاين ،ورو ( 510/ 4) التأويل حماسن: وينظر(  194/ 3) السليم العقل إرشاد (5)
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 الوعيد هذا استحقَّ  وإذا ، مفرتٍ  كل فيتناول ،  العموم على اللفظ محل من مانع وال
 التوحيد مسائل يف تعاىل هللا على كذب إذا فكيف ؛ مبا ٍ  حترمي يف الكذب افرتاء على
 .  (1)  ؟ وغريها النبّوات ويف
 كيفما وأوالدها اترة وإانثها اترة األنعام ذكور حيرمون كانوا أَّنم هو : هنا وافرتاؤهم  

 . (2) سبحانه هللا إىل كله ذلك مسندين ، أخرى اترة كانت
 سبحانه فاحتجَّ  ، األنعام بعض حيرمون كانوا اجلاهلية يف املشركني أنَّ :  ذلك وخالصة
 حرَّم قد كان فإن وأنثى، ذكًرا والبقر واإلبل واملعز الضأن من لكلِّّ  أبنَّ  ذلك إبطال على
 وجب األنثى شأنه جلّ  حرَّم كان وإن ، حراًما ذكورها كل يكون أن وجب الذكر منها
 حترمي وجب اإلانث أرحام عليه اشتملت ما حرَّم كان وإن ، حراًما إانثها كل يكون أن

 . واإلانث ورالذك على تشتمل األرحام ألنَّ  ؛ كلها األوالد
 يف كاذبون وإَّنم ، األربعة األنواع هذه من شيًئا عليهم حرَّم ما تعاىل إنه:  ذلك وقصارى
 . (3) عليهم الردِّّ  يف مبالغة التفصيل أمتّ  ذلك فصَّل وقد ، التحرمي دعوى
م:  بذلك هؤالء ووصف  النا  إضالل بكذهبم وقصدوا ، هللا على الكذب تعمَّدوا ألَّنَّ

 . (4) النا  ليضلَّ  كذابً  هللا على يفرتي ممن ظلًما شدأ وَمنْ  ،
  ( گ گ گ گ ڳ ڳ  )  :  بقوله الكرمي النظم هذا ُختم:   هؤالء عقوبة
 اللفظ ألنَّ  ؛ املوصوفني هؤالء طريق على كان من كل فيه ويدخل ،  عام وعيد وهو
 هذا يف خلدا فهو فيه ليس ما هللا دين يف أدخل من فكل ، للتخصيص وجه فال عام

 . (5) الوعيد

                                 
 ( . 195/ 2) القدير فت :  وينظر ،( 180/ 3) القرآن غرائب (1)
 .  (261/ 4) البيان وفت  ، (510/ 4) التأويل وحماسن ،( 285/ 4) املعاين رو  (2)
 ( . 510/ 4) التأويل حماسن:   وينظر ،( 54/ 8) املراغي تفسري (3)
 ( .2708/ 5) التفاسري زهرة:  ينظر (4)
 ( . 261/ 4) القرآن مقاصد يف البيان فت  (5)
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 اهلداية ابب سدُّوا قد الظلم طريق يف بسريهم ألَّنم ؛ الظاملني القوم عن اهلداية نفى وقد
 عليه ويشجعون ، ويرتضونه ويربرونه ، الظلم على بعضهم يعاونون وألَّنم ؛ أنفسهم عن
 .  (1) والعدوان اإلمث على فيه ويتعاونون ،

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) :تعاىل قوله:   الثاين املوضع

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

  . (2)(  ی

 :  املوضع هذا فيه الوارد السياق
.   تعـاىل هللا علـى وتقـوِّهلم الكفـار أكاذيـب بعـض عـن احلـديث سياق يف املوضع هذا ورد

 عليـــه هللا صـــلى)  النَّـــيب َأنَّ  زعمهـــم إبطـــال مـــن الكـــالم انقضـــى ملـــا أنـــه:  ذلـــك ومناســـبة
ـم هنـا بـنيَّ  - زعمـوه لَِّمـا برهـانٍ  عـن وتعجيـزهم ، اّللَّ  إِّىل ونسـبه القـرآنَ  افرتى(  وسلم  َأَّنَّ
 فُعطفـت.  عنـده مـن منـزَّاًل  القرآن يكون أن نْفيهم منها ، أكاذيب عدَّة اّللَّ  على املفرتون
ـــــــى ( ې ې ې ى ):  مجلـــــــة ـــــــة عل ھ ھ ے ے ۓ ۓ  )   :  مجل

 (  ڭ ڭ
 .(4) ابلقرآن كفرهم على ارَ النّ  استحقاقهم لبيان ؛ (3) 
  : الوصف هبذا املوصوفون 
 . (5) القرآن افرتى( وسلم عليه هللا صلى)  النيب أن زعموا الذين الكفرة هنا املوصوف 

                                 
 ( . 2709/ 5) التفاسري زهرة( 1)
 .  18:  اآلية من هود سورة( 2)
 .  17:  اآلية من هود سورة( 3)
 ( . 331/ 17) الغيب ومفاتي  ،( 159/ 3) الوجيز احملرر : وينظر ،(  32/ 12) والتنوير التحرير (4)
/ 10) واللباب ،( 18/ 9) يبالقرط وتفسري ،( 331/ 17) الغيب ومفاتي  ،( 159/ 3) الوجيز احملرر( 5)

459. ) 
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 اختاذهم:  وقيل.  سبحانه عنده من ليس القرآن هذا أنَّ  زعمهم:   ابالفرتاء واملراد
 . (1)  شفعاء األصنام

  .(2) كذبٍ  من تعاىل هللا على افرتوه ما كل يف العموم على محله من مانع وال

 له والشفعاء واألولياء الشركاء اختاذ هو هنا االفرتاء أنَّ  واألظهر: املنار صاحب قال 
 املالئكة:  قالوا الذين كالعرب املالئكة من ولًدا له اختذ أنه زعم من وزعم ، إذنه بدون
 لصدِّهم ، دينه من رسله به جاء ما بتكذيب هعلي افرتى من وكذا ، وغريهم هللا، بنات
 .(3) سبيله عن النا 
 يف املشركون ويدخل ، بذلك اّتصف من مجيع يشمل عام   حكمها فاآلية:  كلٍّ  وعلى
 . أوليًّا دخواًل  ذلك

  أصــنامهم عــن ،كقــوهلم الكــذب أشــدّ  ســبحانه عليــه افــرتوا ألَّنــم:  بــذلك هــؤالء ووصــف
 كالمــه أضـافوا وألَّنــم.  هللا بنـات املالئكــة:  وقـوهلم.  (4) (  ھ ھ ے ے)

 هللا صــلى)  الرســول أنَّ  وزعمــوا ، أنزلــه مــن غــري إىل القــرآن نســبوا إذْ  ، غــريه إىل ســبحانه
 .(5) افرتاه(  وسلم عليه

 على يُعرضون بذلك املوصوفون أولئك أي(  ەئ وئ وئ ۇئ  )  : وقوله
مرَ  على فَعْرضهم ، ويفضحهم خزيهم ليبنيِّّ  ؛ رهبم  بشر فكلّ  وإال ، وانتقامٍ  زْجرٍ  عرض هبِّّ

 .  (6) القيامة يوم هللا على معروض

                                 
 .    السابقة املصادر( 1)
ــــرطيب تفســــري(2) ــــري والتفســــري ،(  18/ 9) الق  ،( 196/ 4) الســــليم العقــــل وإرشــــاد ،( 331/ 17) الكب

 ( . 183/ 7) لطنطاوي الوسي  والتفسري
 ( . 160/ 6) البيان فت : وينظر يسري، بتصرف( 47/ 12) املنار تفسري( 3)
 .18:  اآلية من يونس ةسور  (4)
 ( .32/ 12) والتنوير والتحرير ،( 160/ 6)  البيان وفت  ،( 18/ 9) القرطيب تفسري( 5)
ــوجيز احملــرر( 6)  والتحريــر ،( 556/ 2) القــدير وفــت  ،( 196/ 4) الســليم العقــل وإرشــاد ،( 159/ 3) ال

 ( .33/ 12) والتنوير
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 وجلَّ  عز هللا دون من أرابابً  اختاذهم يف رأيهم بطالن إىل إمياء   فيه(  ۇئ  )بـ والتعبري
(1). 

 الذين املالئكة هم:  قيل(   ۇئ ۆئ):  قوله يف (ۆئ) بـ واملراد
 عليهم) األنبياء:  وقيل.  النا :  وقيل ، ياالدن يف عليهم أعماهلم حيفظون كانوا
 . (2) املوقف أهل مجيع هم:  وقيل( . السالم

لون كانوا الذين املالئكة من املوقف أهل مجيع أَّنم:  والراج    أقواهلم عليهم يسجِّّ
 .  (3) واملؤمنني ، األنبياء ومن ، وأعماهلم
 التشنيع يف زايدة اإلشارة ابسم فيه جيء(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ):  وقوله
 .(4) غريهم عن متييزهم ويف ، عليهم
 .(5) الفضيحة إظهار يف املبالغة األشهاد قول اعتبار يف والفائدة
:  عرضهم عند األشهاد يقول أبن فيفتضحون يُعرضون أَّنم به أراد وإمنا:  الرازي قال

 عليه مزيد ال ما والنكال اخلزي من هلم فحصل(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )  
(6 )  . 
 كالم من يكون أن جيوز(  ىئ ىئ ىئ ی ی )   :  وقوله:   هؤالء بةعقو  

 .  (7) االستئناف سبيل على تعاىل هللا كالم من يكون أن وجيوز ، األشهاد

                                 
 .  (231/ 6) املعاين رو  : وينظر ، (196/ 4) السليم العقل إرشاد( 1)
 ( . 231/ 6) املعاين ورو  ،(  331/ 17) الكبري والتفسري ،( 159/ 3) الوجيز احملرر( 2)
/ 7) لطنطــــاوي الوســــي  والتفســــري ،( 196/ 4) الســــليم العقــــل وإرشــــاد ،( 159/ 3) الــــوجيز احملــــرر( 3)

183. ) 
 ( . 196/ 4) السليم العقل إرشاد:  وينظر ،( 184/ 7)  لطنطاوي الوسي  التفسري( 4)
 ( .196/ 4) السليم العقل إرشاد:  وينظر ،( 332/ 17) الغيب مفاتي ( 5)
 (. 331/ 17) الغيب مفاتي ( 6)
 (  . 556/ 2) القدير وفت  ،( 231/ 6) املعاين ورو   ،( 196/ 4) السليم العقل إرشاد( 7)
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هم ولعنته عليهم هللا غضب هي هؤالء عقوبة أنَّ  يفيد ما فيها(  ىئ ىئ ىئ )  و  ، إايَّ
 عن واإلبعاد ابلطرد عليهم عاءالد لتأكيد ( ىئ  )   االستفتا  أبداة اجلملة وُصدِّرت
 . (1) الكذب افرتائهم بسبب تعاىل هللا رمحة
 فجاء.  خطأ وهذا ملعونني غري الظاملني أبنَّ  يوحي قد ما لدفع ؛( األظلمني: )يقل ومل

 ُهمْ  مبن البال فما ، ملعونني الظاملني عامة كان إذا أنَّه ؛لبيان(  ی )     بـ التعبري
 .  (2) ًراكف وأشد ظُلًما أكثر

 كوَّنم:   وآخرها ، الكذب افرتاء أوهلا ، وصًفا عشر أربعة هنا هلم تعاىل هللا ذكر وهؤالء
 .(  3) غريهم من أخسر اآلخرة يف

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) : تعاىل قوله:  الثالث املوضع

 .   (4) ( ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 :  املوضع هذا فيه الوارد السياق

                                 
ـــــوار:  وينظـــــر ،( 184/ 7) لطنطـــــاوي الوســـــي ( 1) ـــــل أن / 4) الســـــليم العقـــــل وإرشـــــاد ،( 131/ 3) التنزي

196 . ) 
 لالســـتفهام البالغـــي والتفســـري ،( 287/ 7) املنـــار وتفســـري ،( 119/ 3) الســـليم العقـــل إرشـــاد: ينظـــر( 2)
 (1/295 . ) 
ــــــــــــــــال( 3) ٱ ٻ ٻ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب):   تعــــــــــــــــاىل ق

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ

 (چ چ

 (  . 160/ 6) البيان وفت  ،( 196/ 4) السليم العقل إرشاد:  وينظر ،[ 22 إىل 19:   من اآلايت هود
 .  15 ،14:  اآليتان ، الكهف سورة( 4)
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 من قومهم عليه ما رأوا حني الكهف أصحاب عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ): فقالوا ، الشرك

 .(1)  (ی ی 
 اآلهلة من دونه ما ورفضوا تعاىل اّللَّ  وحَّدوا ملا:  حيَّان أبو قال هذا قوله مناسبة ويف

م فِّعلهم وسوء قومهم َذمِّّ  يف أخذوا  .(2) اّللَّ  ريغ  عبادة يف هلم حجَّة ال وَأَّنَّ
 هذه ويف.  عنهم به سيخرب مبا متييزهم لقصد ( ۈئ ۈئ )بـ قومهم إىل واإلشارة
 .(3) لشأَّنم وحتقري ، حاهلم من ابلتعجب تعريض اإلشارة
 يف مستعمل خرب وهو ، اإلشارة اسم عن خرب (ېئ ېئ ېئ ىئ  ):  ومجلة
 .( 4) املتخاطبني بني ممعلو  هللا دون من آهلة اختاذهم إذ ، اإلخبار دون عليهم اإلنكار
 يدلّ  قاطع بربهانٍ  أيتون هالَّ :  أي ( ىئ ی ی ی ی  ) :  وقوله

 بينة أقاموا هالَّ  أي ، اآلهلة إىل راجع (ی): وقيل ، األصنام هلذه عبادهتم على
  .(  5) آهلة كوَّنا يف األصنام على

 .  (6) حمال األصنام عبادة على حبجةٍ  اإلتيان ألنَّ  ؛ هلم وتعجيز ، تبكيت القول هذا ويف

                                 
 ( . 482/ 8) لطنطاوي الوسي  والتفسري ،( 408/ 4)القرآن غرائب (1)
 ( .149/ 7) احملي  البحر (2)
 ( .20/ 8) البيان وفت  ،( 274/ 15) والتنوير التحرير( 3)
 ( .274/ 15) والتنوير التحرير( 4)
 (.275/ 15) والتنوير والتحرير ،( 4502/ 9) التفاسري وزهرة ،( 366/ 10) القرطيب تفسري (5)
/ 8) البيـان وفـت  ،( 366/ 10) القـرطيب وتفسـري ،( 501/ 3) الـوجيز واحملرر ،( 707/ 2) الكشاف (6)

20) . 
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 وتقدير مقدَّر، شرط عن تفص  ألَّنا ؛ لإلفصا   (ڎ ڎ ) :  قوله يف والفاء
 أشدّ  ارتكبوا فقد ، صحي  برهان غري من  آهلة األصنام اختذوا قد كانوا إذا:  الكالم
 .(1) الظلم

 :   الوصف هبذا املوصوفون 
 هي مثَّ  ، األول املقام يف  هفالك أصحاب زمان يف األصنام عبدة هم بذلك املوصوفون 

 .    شأنه هذا َمن كلِّّ  يف عامَّة
 شريًكا له أنَّ  زعموا حيث ، كذابً  تعاىل هللا على افرتوا قوم من ظلًما أشدّ  أحد ال: أي
 .(2)  الشركاء عن منزَّه تعاىل أنه مع ، والطاعة العبادة يف

 عليه وقوُمهم هو ملا تقبيًحا ؛ مللِّكا َيَدي بني َمقامهم يف قالوه أَّنم حُيتمل القول وهذا
 بذمِّّ  عليه اجرتءوا إِّذا امللك عُضد يف وَأفتُّ  ، األصنام عِّبادة من التـَّبَـرِّي يف أبلغ وذلك
 . (3)  عليه عزموا الذي لأَلمر قيامهم عند ذلك قالوا أن وحُيتمل ، عليه هو ما

م  : بذلك هؤالء ووصف  دون ، هللا دون من آهلة ناماألص ابختاذهم أنفسهم ظلموا أَلَّنَّ
 عدم مع الشيء بثبوت واحلكم ، يكون أن يص  ما ابطاًل  شيًئا وأثبتوا ، برهان أو دليل
 .(4)  عليه وكذب هللا على وافرتاء ظلم عليه الدليل
حئ ): قوله لكن ، األصنام عبَّاد هلؤالء صرحية عقوبة هنا تذكر مل:  هؤالء عقوبة

 .(5) هؤالء ينتظر الذي الشديد الوعيد اتهطيَّ  يف حيمل ( مئ ىئ يئ جب حب خب

                                 
 ( .275/ 15) والتنوير والتحرير ،( 4502/ 9) التفاسري زهرة (1)
 . بتصرف( 483/ 8) لطنطاوي الوسي  التفسري  (2)
 ( . 501/ 3) الوجيز احملرر:  وينظر ،( 149/ 7)  احملي  البحر(  3)
 (  .275/ 15) والتنوير والتحرير ،( 442/ 21) الغيب ومفاتي  ،( 707/ 2) الكشاف: ينظر( 4)
 ( .35/ 21) والتنوير والتحرير ،( 67/ 13) الكبري والتفسري ،( 326/ 4)  الوجيز احملرر:  ينظر( 5)
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.  منهم َأْظَلمُ  أحد ال: معناه - املفسرين مجهور يقول كما-  (ڎ ڎ) فأسلوب
 ساووا الذين هؤالء على هللا غضب نزول يف كافٍ  النا  أظلم أبَّنم عليهم احلكم وهذا
 .  واملخلوق اخلالق بني
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  بقوله شديدال ابلعذاب الظاملني توعَّد قد هللا كان وإذا

  ؟ ُجرًما وأبشعهم ، ظُلًما أشد هم مبن ابلنا فما  (1) (ڍ ڌ ڌ   

 
 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): تعاىل قوله:  الرابع املوضع

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

   (  . 2) (  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 :   املوضع هذا فيه الوارد السياق
 ومنها ، مكة ملشركي الباطلة األعذار بعض عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد
 . (3) والنصارى اليهود من اهلدى إىل أسرع لكنَّا كتاب علينا نزل أانَّ  لو:  قوهلم
 هللا فو ؟ أنبياءهم كّذبوا كيف ، والنصارى اليهود هللا قاتل:  قالوا مكة كفار أنَّ  ُروي
 .(  4) اآلية هذه فنزلت ، نهمم أهدى لكنَّا ، وكتاب نذير جاءان لو

                                 
 . 29:  من الكهف سورة( 1)
  . 157:  اآلية ، األنعام سورة( 2)
 ( .174/ 2) التأويل ولباب ،( 94/ 2) املسري وزاد ،( 173/ 2) التنزيل معامل( 3)
 الكتــب دار/ ط(  ]165: ص( )هـــ911: ت) الســيوطي الــدين جلــالل نــزولال أســباب يف النقــول لبــاب( 4)

( 174/ 2) التأويـل ولبـاب ،( 94/ 2) املسـري وزاد ،( 173/ 2) التنزيـل ومعـامل ،[  لبنان - بريوت العلمية
، 
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ہ ھ ھ ھ ):  السـابقة اآليـة يف زعمـوه ما على عطف   (ۆ ۆ ) : وقوله

ر فهو ،( 1) (  ھ   .(2) يقولوا لئالَّ :  معناه أنَّ  يف له مفسِّّ

دَّة ، أفهامهم حلُْسنِّ    ( ۅ ۅ ۉ ۉ  ) :قالوا وإمنا  أَّنم وذلك ، أذهاَّنم وحِّ
يونَ  وهم ، وأخبارهم أشعارهم حيفظون  .(3) يكتبون ال ُأمِّّ

 شرط   وإما ـ  جاءكم فقد بذلك تعتذروا ال أي ، مبحذوفٍ  متعلِّّق (ې ې  )و
 .(4)  (ۉ ې ) وجاءكم فرضتم ما حصل فقد تقولون  فيما صدقتم إن أي:  له

 متّكنهم بكمال إيذاانً  ؛ ابلبيِّّنة القرآن عن عرّب  ، القرآن:  والرمحة واهلدى ابلبينة واملراد
 التوراة عليه اشتملت ما على مشتمل   أنه على تنبيًها:  والرمحة ابهلدى مثَّ  ، راستهد من
 ، بينة سبحانه مسَّاه ، هللا رسول هو:  وقيل.  (5) والرمحة اهلداية عنيُ  هو بل ، اهلداية من

 . (6) اتَّبعه ملن  ورمحة وهدى
 ال كي ؛ حممد على رآنالق إبنزال عليهم احلجة وإثبات ، املشركني عذر قطع:  والغرض
 فيهما عمَّا غافلني وكنَّا قبلنا من طائفتني على أنزال واإلجنيل التوراة إنَّ  القيامة يوم يقولوا

 .    (7)  منهم أهدى لكنَّا الكتاب علينا نزل لو يقولوا أو ،

                                 
  . 157:  اآلية ، األنعام سورة( 1)
ـــا ،( 144/ 7) القـــرطيب وتفســـري ،( 187/ 14) الكبـــري التفســـري( 2)  العقـــل وإرشـــاد ،( 524/ 8) بواللب

 ( . 551/ 1) والتبيان ،(202/ 3) السليم

 . (190/ 3) القرآن ،وغرائب( 95/ 2) املسري ،وزاد( 307/ 2) للزجاج القرآن معاين(3)
 املعـــاين ورو  ،( 202/ 3)  الســليم العقـــل وإرشــاد ،( 231/ 5) املصـــون والــدر ،( 81/ 2) الكشــاف( 4)
(4 /304 . ) 
 ( .304/ 4) املعاين ورو  ،( 202/ 3)  السليم العقل وإرشاد ،( 187/ 14) الغيب مفاتي ( 5)
 ( .144/ 7) القرطيب تفسري( 6)
/ 8) واللبـاب ،( 174/ 2) التأويـل ولبـاب ،( 365/ 2) الـوجيز واحملـرر ،( 187/ 14) الكبري التفسري( 7)

 ( .205/ 2) القدير وفت  ،( 524
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 أحدَ  فال كذَّبتم فإن: تقديره حمذوف شرط جواب يف واقعة  (ڎ ڎ ):  يف الفاءو 
 .(1) ممنك أظلمُ 

 :     الوصف هبذا املوصوفون
 :فاحشني ظُلمني ارتكبوا أَّنم أظلميتهم وسبب ،  مكة كفار:  هنا املوصوف 

 صلى)   الرَّسول:  وقيل ، القرآن:  هبا واملقصود:   تعاىل هللا آبايت كذَّبوا أَّنم:   أوهلما
 .    اآلايت عموم على احلمل من مانع وال.  (2)(  وسلم عليه هللا
 كانت آية أي تكذيب أنَّ  على وتنبيًها لألمر هتوياًل  (ۇئ ۇئ  )بـ جاءهم عمَّا عربَّ و 
 ، الكلِّّ  على املنطوي القرآن تكذيب ظّنك فما ، األظلمية يف كافٍ  تعاىل هللا آايت من

 ( . 3) ذلك فَعل ممن ظلم أحد يكون أن إنكار:   واملعىن
م - اثنيهما  ، الزم اآلية هذه يف أنه:  األول:  قوالن   « صَدف » ويف:  عنها صدفوا أَّنَّ
 متعدي اآلية هذه يف « صَدف » أنَّ : الثاين.  فيها يتدبَّر ومل ، عنها أعرض:  ومعناه

 عنها وصرفهم  هللا آايت اتباع عن غريه صدَّ  أنه: واملعىن ، حمذوف واملفعول للمفعول
(4). 

 الَّذي النـَّريِّّ  الواض  ابألمر املكذِّب من ظُْلًما َأشدَّ  َأحد   يكون ال:  فاملعىن األول وعلى
 ألَنَّه ؛ اإلعراض وأتخَّر.  وصدقها صحتها عرف ما بعد  عنها واملعرض فيه شبهة ال

 .  (5) وظهوره رؤيته بعد هو الشَّيء عن واإلِّعراض التَّكذيب عن انشئ  

                                 
 ( . 524/ 8) الكتاب علوم يف واللباب ،( 231/ 5) املصون والدر ،( 144/ 7) القرطيب تفسري( 1)
 ( . 304/ 4) املعاين ورو  ،( 202/ 3) السليم العقل وإرشاد ،( 697/ 4)  احملي  البحر( 2)
 ( .304/ 4) املعاين رو :  وينظر ،( 202/ 3) السليم العقل إرشاد( 3)
/ 4) املعـاين ورو  ،( 191/ 3) القـرآن وغرائب ،( 231/ 5) املصون والدر ،( 190/ 2) التنزيل أنوار( 4)

 (  .548/ 1) البيان وأضواء( 304
 املصــون والــدر ،( 190/ 2) التنزيــل وأنــوار ،(  81/ 2) الكشــاف:  وينظــر ،( 697/ 4) احملــي  البحــر( 5)
 (. 304/ 4) املعاين ورو  ،( 191/ 3) القرآن وغرائب ،( 231/ 5)
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 وعليه.  نهام غريه منع: أي ، حمذوف ومفعوله ، صدَّ : « صَدف » فمعىن:  الثاين وعلى
 .  (1) إضالل والثاين ضالل فاألول
 غريه وجعل اّللَّ  آبايت كذَّب حيث الذَّمِّّ  يف مبالغة ففيه ؛ وأظهر أقوى املعىن وهذا
 .(2) هبا ويكذِّب عنها يُعرض
ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ ی ی    )       : وقوله : هؤالء عقوبة

 (3) تكذيبهم جزاء منه يفهم يثحب صدِّهم أوْ  إعراضهم جزاء ببيان هلم وعيد (  ی 
 عنها وصّدوا هللا آبايت كّذبوا الذين ألولئك األليم واجلزاء ، الرادعة ابلعقوبة حكم فهو

(4). 
 .(  5) التكذيب عن انشئ هو ألنَّه ؛ الصُّدوف على اجلزاء وعلَّق
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): تعــاىل قولــه:  اخلــامس املوضــع

 .   (6) (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 : املوضع هذا فيه الوارد السياق
 الكتاب أهل من هللا ألنبياء املكذِّبني  بعض عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد

 .   واملشركني

                                 
/ 5) التفاسـري وزهـرة ،( 304/ 4) املعـاين ورو  ، (231/ 5) املصـون والدر ،( 190/ 2) التنزيل أنوار( 1)

 ( . 225/ 5) لطنطاوي الوسي  والتفسري ،(  2750
/ 5) املصـون والدر ،( 190/ 2) التنزيل وأنوار ،( 81/ 2) الكشاف:  وينظر( 697/ 4) احملي  البحر( 2)

231 )، 
 ( . 182/ 8) والتنوير والتحرير ،( 304/ 4) املعاين ورو  ،( 371/ 3) كثري ابن وتفسري

 ( . 304/ 4) املعاين رو ( 3)
 ( . 352/ 4) القرآين التفسري( 4)
 ( .697/ 4)  احملي  البحر( 5)
 .  7:  اآلية ، الصف سورة( 6)
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 أردف  - مبني سحر هذا قالوا ابلبيِّّنات جاءهم ملا هللا رسول أنَّ  حاهلم من ذكر أن فبعد
 . (1) ظاملنيال أظلم هو  هللا على الكذب يفرتي من أنَّ  ببيان ذلك
 به هبت ما لتقبي  ؛ قبله ملا متمم كالم وإمَّا مستأنف، كالم إمَّا(  ڄ ڄ ) : وقوله

كل ذم إىل بعمومها اإلشارة مع( السالم عليه) عيسى اإلسرائيليون ِّّ  على كان من ّّ
 . (2) شاكلتهم

. وسلم هعلي هللا صلى النيب كذَّبوا الذين هم االستفهام هذا من املراد:  عاشور ابن قال
 عليه) عيسى دعوة على مفرًعا ليس ؛ألنه الفاء ودون ابلواو الكالم هذا عطف ولذلك
(  وسلم عليه هللا صلى)  النيب دعوة كذَّبوا الذين مجيع التشنيع هذا  ل وقد( السالم
 .  (3) الكتاب أهل هم األول واملقصود.  واملشركني الكتابني أهل من

 الضـمري أنَّ  وذلـك.  املشـركون:  وقيل ، الكتاب أهل:  قيل:  الوصف هبذا واملوصوفون
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  قوله يف (  ڤ ڤ   ): يف

 (  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
 عليه هللا صلى)  للنيب يعود أن وحيتمل( السالم عليه) لعيسى يعود أن حيتمل (4) 

 على الدالة البيِّّنات ابآلايت إسرائيل بين إىل حممد أو ، عيسى جاء فلما: أي ،( وسلم
 .(5) مبني سحر هذا:  اجلحود سبيل على قالوا ، صدقه

                                 
ــل وحماســن ،( 360/ 14) لطنطــاوي الوســي  :وينظــر ،( 86/ 28) املراغــي تفســري:   ينظــر( 1) / 9) التأوي

223 ). 
 .   بتصرف( 223/ 9) التأويل حماسن( 2)
 ( . 188/ 28) والتنوير التحرير( 3)
 . 6: اآلية الصف سورة( 4)
ــــوجيز احملــــرر( 5) ــــدارك ،( 303/ 5) ال ــــل وم ــــاب ، (476/ 3) التنزي ــــل ولب  والوســــي  ،(287/ 4) التأوي

 ( .358/ 14) لطنطاوي
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 ، ابلسحر هللا آايت ووْصف ، عيسى به جاء ملا تكذيبهم:  الكتاب أهل فافرتاء 
 عليه هللا صلى)  الرسول صدق مثبتة كتبهم يف جاءت اليت األخبار إبخفاء وقيامهم
( 1) ( ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) :  هللا شهادة اوكتمو  ،( وسلم

(2) . 
وافرتاء املشركني : تكذيبهم حملمد ) صلى هللا عليه وسلم( فيما جاء به ،وتسميتهم  

 .  (3) آايت هللا سحًرا
َا م ؛ اّللَّ  على الكذب افرتاُؤهم ُجعل َوإِّمنَّ  هللا من مرسل أنه خيربهم رسواًل  كذَّبوا ألَّنَّ

 إىل ليصلوا إليه دعاهم فيما التَّأمُّل على يُقبلوا َأن تقتضي لنسبةا هذه ُحرمة فكانت
 نسبوا قد كانوا النقص صفات للداعي وانتحلوا ابإلعراض ابدروها فلمَّا ، التصديق
 . (4) توقري دون هللا إىل ذلك
 . بذلك اتصف من مجيع يشمل عام اآلية هذه فحكم: كلٍّ  وعلى
 وحممد( السالم عليه)  بعيسى كفر ممن جبتع هذا (  ڃ چ چ چ چ  ):  ومجلة
 يُدعي ممن أظلم أحد ال: َأي ، هلما ظهرت اليت املعجزات بعد( وسلم عليه هللا صلى) 
 بتكذيب هللا على االفرتاء حاله فيكون ، الدارين سعادة إِّىل يُوصله الذي اإلِّسالم إِّىل

 . (5) ابلكفر ال كرابلش ذلك يقابل أن عليه وكان ، سحًرا آايته وتسمية ، رسوله

  ؛ يلي ملا الوصف هبذا هؤالء وُوصف

                                 
 . 140:   اآلية من البقرة سورة (1)
 ( .120/ 14) القرآن مقاصد يف البيان وفت  ،( 188/ 28) ويروالتن التحرير( 2)
ـــن وتفســـري ،( 303/ 5) الـــوجيز واحملـــرر ،( 359/ 23) البيـــان جـــامع( 3) ـــر ،( 111/ 8) كثـــري اب  والتحري

 ( .188/ 28) والتنوير
 .ابختصار( 188/ 28) والتنوير التحرير( 4)
 ،( 297/ 6) القــــرآن وغرائــــب ،( 244/ 8) الســــليم العقــــل وإرشــــاد ،(  84/ 18) القــــرطيب تفســــري( 5)

 ( . 188/ 28) والتنوير والتحرير
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م  ظلموا:   تنوَّع قد وبغيهم ، تعدَّد قد ظلمهم ألنَّ  -1  من جاءهم ما نسبوا إذْ  رهبَّ
 وحججه هللا آايت فَسمَّوا منه ليس ما إىل(  وسلم عليه هللا صلى)  رسوله وحجج هديه
 هو:  قالوا إِّذ فيه ليس ما إىل بنسبته(  وسلم عليه هللا صلى)  الرَُّسول وظلموا ، سحًرا
 . ساحر
 . (1) التَّكذيب على حبملهم النَّا  وظلموا ،  النَّجاة هلا يتوخَّْوا مل إذ أنفسهم وظلموا

 ، عقوهلم أهدروا وقد ، األنبياء صدق يعلموا حىت األدلة يف ينظروا مل هؤالء أنَّ  كما -2
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ):  ظهــــرايًّ  وراءهــــم األدلَّــــة وألقــــوا ، أهــــواءهم وركبــــوا

 . (3( )2)(  ٹ

 اقرتفها اليت اجلرمية هذه على تعقيب (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  وقوله  : هؤالء عقوبة
 هذا عن اإلقالع من هلم أتييس وفيه.   إنكاره يف ويكابرون ، احلقّ  يبهتون الذين هؤالء
 الكفر لِّتمكُّن صالحهم يف طمع ال الظُّْلم من املبلغ  هذا بلغوا الذين أنَّ  أي ، الظلم
 للدِّاللة (  ڇ): لفظ جاء ولذلك ؛ قوميَّتهم مع وتقوَّم سجاايهم خال  حىتَّ  منهم
  .( 4)  قوميَّتهم مقوِّمات من صار أنْ  حدَّ  بلغ الظُّلم أنَّ  على
 :  وغريه املوضع هذا بني الفرق

 املواضع خبالف ، مابلال معرفًا جاء (  ڃ ) :  لفظ أنَّ   املوضع هذا على ُيالحظ 

 آية: الغرانطي قال ذلك بيان ويف ، نكرة (خب ):  لفظ فيها جاء اليت  السابقة

                                 
 . بتصرف( 188/ 28) والتنوير التحرير( 1)
 .  89:  اآلية من ، البقرة سورة( 2)
 ( . 87/ 28) املراغي تفسري:  ينظر( 3)
 . بتصرف( 189/ 28) والتنوير التحرير( 4)
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 الوارد اإلمجال غري من ،  به منطوقًا الكذب فيه املفرتى تعيني بذكر انفردتْ  قد الّصف
 .  (1) اأُلخر اآلي يف

 ، سحًرا لبيِّّناتا جعلهم وهو خاص كذب:  الصَّف سورة آبية املراد:  مجاعة ابن وقال
 . ( 2) كان كذبٍ  أي:  املواضع بقية يف واملراد
 

                                 
 (  . 236: ص) القرآن متشابه توجيه يف هانالرب :وينظر ،( 151/ 1) التأويل مِّالك( 1)
 .  بتصرف( 356) املعاين كشف(2)
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 املطلب الثاني :
حة بأكثر من أمر  

ِّ
 املواضع املصر

 :  يلي كما نتناوهلا ، مواضع ستة وهي
    : آبايته والتكذيب ، هللا على الكذب افرتاء بني مجعت اليت املواضع:   أواًل 
 .   ويونس ، واألعراف ، األنعام:  هي ، سور ثالث يف املواضع هذه وردت 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ):  تعاىل قوله:  األول املوضع

 .   (1)(  ڱ
 :  املوضع هذا فيه الوارد السياق
 عن ابحلديث مقروانً  املشركني افرتاءات بعض عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد
 .(2) الكتاب أهل
 اآلية يف ابخلسران املنكرين أولئك على  حكم ملا عاىلت أنه:  املناسبة وجه يف وقيل 

 هللا على يفرتي أن: أحدمها: أمران وهو ، اخلسران ذلك سبب اآلية هذه يف بنيَّ  األوىل
 . (3)  هللا آبايت تكذيبهم:   اثنيهما كذاًب،

  : الوصف هبذا واملوصوفون
 ، هللا دون مــن لألصــنام عبــادهتم:  هللا علــى الكــذب وافــرتاؤهم ، مكــة مشــركو هــم: قيــل

ٺ ٺ ٺ ٿ ):  قالوا حيث ، البيِّّنة ابحلجَّة ثبت مبا والتكذيب ، عليه والتقّول

 .  (5) ذلك وغري (4) (  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                 
 . 21:  اآلية ، األنعام سورة( 1)
 ( .114/ 4) املعاين رو ( 2)
 ( .501/ 12) الغيب مفاتي ( 3)
 . 148 : اآلية من األنعام سورة( 4)
 ( .332/ 4) لتأويلا وحماسن ،( 2467/ 5) التفاسري زهرة:  وينظر ،( 12/ 2) الكشاف( 5)
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ـــــــه ؛ الكتـــــــاب أهـــــــل هـــــــم:  وقيـــــــل چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ):  لقول

 .  (1) (  ڍ

 ووصفه(   وسلم عليه هللا صلى)  النيب وتكذيب ، هللا كالم حتريف : الكذب وافرتاؤهم
 بني اجلمع من مانع وال. (2) ذلك وغري ، وصاحبةً  ولًدا هلل أنَّ  والزعم ، أوصافه خبالف
 . (3) اللفظ عموم مع وقوفًا القولني
 . ( 4)  أعمّ  هو ما أو ،  واملعجزات ، القرآن:   هللا آايت بتكذيب واملراد
 منهما كالًّ  أنَّ  على للتَّنبيه:  ألْمرينا بني مجعوا أَّنم مع الواو مكان  (گ)بـ والتعبري
 فأثبتوا ، بينهما مجعوا وقد وهم فكيف ، النفس على الظلم يف اإلفراط غاية ابلغ وحده
 . (5) ؟ أثبته ما ونفوا ، تعاىل هللا نفاه ما

 حجة ال مبا هللا على كذبوا : عاقل عند جيتمعان ال متناقضني  أمَرين بني مجع:  وقيل
 .( 6) الصحي  والربهان البينة ابحلجة ثبت مبا واوكذب ، عليه
 ، الرسالة دعوى مثل ، كذا وأحلَّ  كذا حرَّم تعاىل أنه ودعوى هللا على االفرتاء أنَّ  أي

 قبول عدم وجوب يشعر واملعجزات اآلايت وتكذيبهم ، دليل بال قبوله وجوب يزعمون
 .  (7) عليها القاطعة األدلة قيام مع الرسالة دعوى

                                 
 . 20 : اآلية من األنعام سورة( 1)
 ( .114/ 4) املعاين ورو  ،( 119/ 3) السليم العقل وإرشاد ،( 296/ 11)  البيان جامع(  2)
 ( .157/ 2) التأويل وأسرار التنزيل أنوار:  وينظر ،( 332/ 4) التأويل حماسن(   3)
 العقل وإرشاد ،( 401/ 6) القرطيب وتفسري ،( 277/ 2) جيزالو  واحملرر ،(  296/ 11)  البيان جامع( 4)

 ( .114/ 4) املعاين  ورو  ،( 119/ 3) السليم
ـــوار( 5) ـــل وأســـرار التنزيـــل أن / 7) املنـــار وتفســـري ،( 119/ 3) الســـليم العقـــل وإرشـــاد ،( 157/ 2) التأوي

 ( .119/ 4)  البيان وفت  ،( 332/ 4) التأويل وحماسن ،(  287
 (.119/ 4) البيان فت :  وينظر ،( 12/ 2) افالكش( 6)
 1412عـام ابكسـتان – الرشـدية مكتبة/  ط] ، ابختصار( 225/ 3)  هللا ثناء حملمد ، املظهري التفسري( 7)
 [ .هـ
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 . (1) املفسرين من كثري به واكتفي ، أوض  ألولوا
 سواء الكفر يف آبايته واملكذِّب هللا على الكاذب أنَّ  األمرين بني اجلمع من ُيستفاد كما

(2). 
 الكذب درجات أقصى هبا بلغوا أمَرين بني مجعوا أَلَّنم : بذلك هؤالء وُوصف

  . (3)النا  أظلم ميشاهبوَّن ومن هم يكونوا أن استحقوا وهبا  ، ،والتكذيب
 وقع املكذبني عاقبة سوء يُبنيِّّ  بياين استئناف(  ڳ ڳ ڳ ڱ ) : تعاىل وقوله : 

 فكيف أمرهم عاقبة يف يفوزون ال عامَّة الظاملني أنَّ  احلال أي ، السؤال جواب موقع
 . (4)  منه أظلم أحد ال أبنه وصف من عاقبة تكون
 فيه ما مع ، مضموَّنا بفخامة لإليذان ؛ (ڳ ) : الشأن بضمري اجلملة تصديرِّ  وفائدة
 له مبهم   شأن   إال األمر أول من منه يُفهمُ  ال الضمريَ  فإنَّ  ؛ الذهن يف تقريرِّه زايدة من
 إنَّ :  قيل فكأنه ، متكُّن فضلُ  له وروده عند فيتمكن يعُقبه ملا مرتقًِّّبا الذهنُ  فيبقى خطر
    . (5)(    ڳ ڳ ڱ   )     هو هذا اخلطري الشأن

 . (6) الظلمُ  الفال  عدم علَّة أنَّ  على تنبيًها  غريه دون(   ڱ)بـ النظم وجاء

                                 
 ،(  287/ 7) املنـــار وتفســـري ،( 119/ 3) الســـليم العقـــل وإرشـــاد ،( 157/ 2) التنزيـــل أنـــوار: ينظـــر( 1)

 ( .119/ 4)  البيان وفت  ،( 332/ 4) التأويل وحماسن
 ( . 12/ 2) التنزيل ومدارك ،( 277/ 2) الوجيز احملرر( 2)
ــــت :  وينظــــر ، بتصــــرف( 2467/ 5) التفاســــري زهــــرة( 3) ــــدير ف / 4) القــــرآين والتفســــري ،( 121/ 2)  الق

147. ) 
 .  ابختصار( 287/ 7) املنار تفسري( 4)
 ( . 119/ 3) السليم العقل إرشاد( 5)
 ( .493/ 2) القرآن علوم يف لربهانا( 6)
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 فجاء.  حمال وهذا ، يفلحون الظاملني أبنَّ  يوحي قد ما لدفع( األْظَلمون:)  يقل ومل
 هم مبن البال فما ، يفلحون ال الظاملني عامة كان إذا أنَّه لبيان(   ڱ )بـ التعبري
 .  (1) قبًحا شدوأ ظُلًما أكثر

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  تعـــاىل قولـــه:  الثـــاين املوضـــع

 .  (2)(  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 من املشركني عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد  : املوضع هذا فيه الوارد السياق
 . (3) القرآن على  وافرتاءاهتم ، مكة أهل
 الذي القرآن هذا سوى آخر بقرآنٍ  ائتِّ (  وسلم عليه هللا صلى) للنيب قالوا أن فبعد 

 ادِّّعاءاهتم على يردَّ  أن( وسلم عليه هللا صلى) نبيَّه تعاىل هللا أمر - بدِّله أو ، علينا تتلوه
 .(4)(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ):   فقال ،

 يف كان بدِّْله، أو هذا غري بقرآنٍ  اْئتِّ :  قالوا ملا أنه:  أحدمها:  ابعتبارين هنا ومساقه
 افرتى من ظلم يف فُبولغ ، اختالق هو وإمنا هللا عند من ليس أنه إىل نهينسبو  أَّنم ضمنه
 . كذابً  هللا على
 أحد فال آبايته، كذبتم وقد هللا، عند من هو القرآن هذا أنَّ  على القاطع الدليل قام وقد
 .  منكم أظلم

                                 
 لالســـتفهام البالغـــي والتفســـري ،( 287/ 7) املنـــار وتفســـري ،( 119/ 3) الســـليم العقـــل إرشـــاد: ينظـــر( 1)
 (1/295 . ) 
 . 17 : اآلية ، يونس سورة( 2)
 وفت  ،( 110/ 3) الوجيز واحملرر ،( 319/ 8) القرطيب وتفسري ،( 226/ 17) الكبري التفسري:  ينظر( 3)

 ( . 123/ 8) املعاين ورو  ،( 491/ 2) القدير
 .  السابقة املصادر( 4)
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 منكم أظلم أحد ال: أي األواثن عبادة من بعده أييت ملا توطئة ذلك أنَّ : الثاين واالعتبار
  والتحرمي التحليل من إليه نسبتم وفيما ولَدا، له وأنَّ  شريًكا، له أنَّ  هللا على افرتائكم يف
(1) . 

 وكما تدَّعون كما عندي من كان إذا:  تقديره ، مقدَّر شرط عن لإلفصا   والفاء
 .( 2)   (ڎ ڎ )  تفرتون،

 من كل يف عامَّة هي مثَّ  ، ألولا املقام يف ، مكة مشركو هم : الوصف هبذا واملوصوفون
   .(3) شأنه هذا
 .  (4) الكتاب أهل هم:  آبايته واملكذِّب.  املشركون هم الكذب هللا على املفرتي وقيل
 تبديل أو ، عنه األحاديث وتقّول ، عليه القول اختالق هو:  هللا على الكذب وافرتاء
 .( 5) والشريك الولد اختاذ هو االفرتاء:  وقيل.  ببعض تعاىل آايته بعض
ياق ألنَّ  ؛ أوىل واألول  الفاء:   فقال ، هذا إىل  السعود أبو وأشار ، عليه يدلُّ  السِّّ
 حلمل جمال فال ، وأمره تعاىل مبشيئته القرآن كون بيان من سبق ما على الكالم لرتتيب
 .( 6) والشريك الولد ابختاذ االفرتاء على االفرتاء
 . (8)  الوحي إنكار هو:  وقيل.  (7) السياق إشعار هو كما ، نالقرآ:  ابآلايت واملراد

                                 
 ( .264/ 11) املنار تفسري: وينظر ، ابختصار ( 26/ 6) احملي  البحر(1)
 ( . 131/ 4) السليم العقل إرشاد:  وينظر ،( 3536/ 7) التفاسري زهرة( 2)
 ( . 123/ 8) املعاين ورو  ،( 110/ 3) زالوجي واحملرر ،( 319/ 8) القرطيب تفسري:  ينظر( 3)
 ( .32/ 6) البيان وفت  ،( 492/ 2)  القدير وفت  ،( 321/ 8) القرطيب تفسري( 4)
 ( .974/ 6)  القرآين والتفسري ،( 131/ 4) السليم العقل وإرشاد ،( 12/ 2) التنزيل مدارك( 5)
 ( .131/ 4) السليم العقل إرشاد( 6)
 ،( 131/ 4) السـليم العقـل وإرشـاد ،(  433/ 2) التأويـل ولباب ،( 321/ 8) طيبالقر  تفسري:  ينظر( 7)

 ( . 3536/ 7) التفاسري وزهرة ،( 519/ 7) املنار وتفسري
 ( . 519/ 7) املنار وتفسري ،(  83/ 6) املعاين رو ( 8)
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 يف اإلفراط غايةَ  ابلغ   وحَده والتكذيب االفرتاء منَ  كالً  أبنَّ  لإليذانِّ  (ڳ   )  بـ التعبري
 .  (1) أثبته ما ونَفْوا تعاىل هللا نفاه ما فأثبتوا ، بينهما مجعوا قد وهم فكيف الظلم
 أن(  وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول من طلبوه ما بسبب ؛ بذلك هؤالء ووصف
 . فاحش وجرم ، شديد افرتاء وهذا ، آايته بعض تبديل أو ، جديد بقرآنٍ  أيتيهم
 ويفرتي ، هللا على فيتقول املهلِّك املركب هذا ركوب على جيرؤ من الظاملني فأظلم

 . عليه األحاديث
 ، عنها أذنْيه ويصمّ  ، هبا يكذِّب مثَّ ..  يهاإل ويستمع ، هللا آايت يرى من الظاملني وأظلم
 .  (2) دوَّنا قلبه ويغلق
 التهديد به قصد تذييل(  ڱ ں ں ڻ)  : وقوله:  هؤالء عقوبة
 ما إىل يصلون وال.  يفلحون ال أَّنم اجملرمني هؤالء وشأن حال إنَّ  أي ، الشديد والوعيد
 .(3) ويريدون يبغون
 ابإلجرام ووصفهم ، التأكيد على الدَّالة «إنَّ »وبـ ، المسيةا ابجلملة فالحهم نفي أكَّد وقد

(4 )   . 
 يف سابقه عن املوضع هذا ألفاظ ختتلف: السابق واملوضع املوضع هذا بني الفرق 

 :   أمرين
 . ابلفاء ُصدِّر يونس سورة وموضع ، ابلواو ُصدِّر  األنعام سورة موضع أنَّ  -1
 ختم يونس وموضع( ڱ)    ـب ختم األنعام سورة موضع أنَّ  -2

 (  ڻ )بـــــ
 :    ابلفاء املوضع هذا وجميء ، ابلواو األنعام سورة موضع جميء سرِّ  وعن  

                                 
 ( .332/ 4) تأويلال وحماسن ،(  287/ 7) املنار تفسري:  وينظر(  . 119/ 3) السليم العقل إرشاد(  1)
 ( .974/ 6)  القرآين التفسري( 2)
 (. 42/ 7) لطنطاوي الوسي  التفسري( 3)
 ( .3536/ 7) التفاسري زهرة( 4)
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 املؤذنة ابلواو فجاءت بعدها ملا سبًبا قبلها ما ليس األنعام سورة آية إنَّ :  قيل -1
 .  ابالستئناف

 إشراكهم من ابلسببية ؤذنةامل ابلفاء فجاءت ، بعدها ملا سبب قبلها ما:  يونس وآية
 كأنه ،  أظلم لكوَّنم سبب حباله وعلمهم قبله من عمًرا فيهم ولْبثه أظلميتم يف سبًبا
 .(1) افرتى ممن أظلم فمن صِّدق أنه عندكم ص َّ  إذا: قيل
 : قولـه وهـو ابلـواو، بعـض علـى بعضـه ُعطِّـف األنعـام سـورة يف تقـدم مـا أَلنَّ :  وقيل -2

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .   الواو جميء فناسبها (2) (  چ 

ڈ  ):  قولــه وهــو ، ابلفــاءِّ  بعــض علــى بعضــه عطــف تقــدم فمــا يــونس ســورة يف وَأمَّــا

 .   (4) الفاء جميء فناسبها( 3)  (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 ـ )بـ املوضع وهذا( ڱ) بـ األنعام سورة موضع ختم  سرِّ  وعن
 :(  ڻ

ڎ  ) :قولــــه لتقــــدم ؛( ڱ)بـــــ األنعــــام يف اآليــــة خــــتم:  وغــــريه الكرمــــاين قــــال 

 وهــو قبلهــا ملــا موافقــة أَيًضــا(  ڻ):  بقولــه يــونس يف اآليــة وخــتم ،(ڎ
م فوصفهم  (5) (  ائ ەئ ەئ وئ          ): قوله  .   (1) جمرمون أَبَّنَّ

                                 
 ( . 158: ص) املثاين من املتشابه يف املعاين كشف( 1)
 . 19: اآلية من  األنعام سورة( 2)
 .  16:  اآلية من يونس سورة( 3)
/ 3) األقـران ومعـرتك ،( 191/ 1) التمييـز ذوي وبصـائر ،( 106: ص) القرآن بهمتشا توجيه يف الربهان( 4)

50 . ) 
 .   13:  اآلية من يونس سورة( 5)
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) :  قولــه:  الثالــث املوضــع

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

   .(2) (  خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

 : املوضع هذا فيه الوارد السياق
 أن فبعد ، واستكبارهم ابهلل املكذبني الكفرة عن  احلديث سياق يف املوضع هذا ورد
 هنا ذكر -هلا إلذعانوا قبوهلا عن املستكربين آبايته املكذِّبني عاقبة السابقة اآلية يف ذكر
 .(3) الكذب هللا على يتقولون من ظلًما أشّدهم من أنَّ 
 وأَّنم عنها واستكرب الرسل آبايت كذَّب منْ  وعيد تقدَّمها اآلية هذه:  الغرانطي قال
( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):  قوله هذا فناسب ، النار يف اخللود أهل

(4). 
  يُوجب أو ، يُقْله مل ما إليه ينسب ،كأن سبحانه عليه التقّول : الكذب ابفرتاء واملراد
 االفرتاء من ذلك وحنو ، حرَّمه ما حتليل أو أحلَّه ما حترمي أو ، يوجبه مل ما عباده على

(5) . 
 احلجج وإنكار ، كاملعجزات ، أعمّ  هو ما أو ، القرآن:  اآلايت بتكذيب واملراد

 . (6) أنبيائه ونبّوة  هللا وحدانية على الّدالة ،والدالئل

                                                                             
 الـرمحن وفـت  ،( 191/ 1) التمييـز ذوي بصـائر:  وينظر ،( 106: ص) القرآن متشابه توجيه يف الربهان( 1)

 ( . 158: ص) املعاين وكشف ،(  149 /1) التأويل ومالك ،( 161/ 1) القرآن يف يلتبس ما بكشف
 . 37:  اآلية األعراف سورة( 2)
 ( . 2829/ 6) التفاسري زهرة:  وينظر ،(147/ 8) املراغي تفسري( 3)
 .  بتصرف( 149/ 1) والتعطيل اإلحلاد بذوي القاطع التأويل مالك( 4)
 ( . 147/ 8) املراغي وتفسري ،( 366/ 8) املنار وتفسري ،( 414/ 4) السنة أهل أتويالت( 5)
 ( .236/ 14) الكبري والتفسري ،( 414/ 4) السنة أهل وأتويالت ،( 408/ 12) البيان جامع( 6)
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 ، الظلم يف اإلفراط غاية ابلغ   وحَده والتكذيب االفرتاء أنَّ  لبيان ؛ (ۈئ  )بـ والتعبري
 .   ذكره سبق كما.  (1) ؟ األمرين بني مجعوا قد وهم فكيف

 .  ذكره وسبق.   العموم  على واملكذِّبون الكفار : الوصف هبذا واملوصوفون
 هللا حقوق هي احلقوق وأعظم ، حقٍّ  ىعل اعتداء الظلم ألنَّ  ؛ بذلك هؤالء ووصف
 وذلك ، العظيم جبنابه ابالستخفاف عليه االعتداء هللا حقِّّ  على االعتداء وأعظم ، تعاىل
 مجع فإن ، به أيمر مل ما عنه فيبلِّّغ عليه يكذب أبن أو ، قِّبله من جاءه مبا يكذِّب أبن
 وجهة ، مراده على يدلُّ  ما إبطال جهة: جهتني من تعاىل هللا مراد عطَّل فقد األمَرْين بني
 .(2) هللا يريده ال ما منهم أراد هللا أبنَّ  النا  إيهام
 عن انشئ بياين استئناف  (  ىئ ىئ ىئ ی ی ی):  وقوله:  هؤالء عقوبة

 يسرتعي االستفهام من املستفاد التهويل ؛ألنَّ   ( ڎ ڎ ): قوله يف االستفهام
 . ( 3) آبايته وكذبوا عليه افرتوا الذي هللا من سيالقونه عمَّا يسأل أن السامع
 . (4)  العذاب يصيبهم أبن أحرايء إليهم املشار أنَّ  على ليدلَّ  ؛ اإلشارة ابسم وجاء
 ، احملفوظ اللو : قيل (  ىئ ىئ ی ی ی ):  قوله يف«     الكَتاب»  بـ واملراد
 والسعادة الشقاء من يريد: جبري وابن عبا  ابن وقال.  والسخ  العذاب فيه وحّظهم
:  وقيل.  واألعمار واألعمال األرزاق من هلم كتب ما: وقيل.  وعليه له كتبت اليت
 .(5) ذلك غري وقيل ، الوجوه سواد

                                 
 ( .332/ 4) التأويل وحماسن ،(  287/ 7) املنار وتفسري ،( 119/ 3) السليم العقل إرشاد(  1)
 .ابختصار( 112/  8) والتنوير التحرير( 2)
 .  بتصرف( 113/ 8) والتنوير التحرير(  3)
 ( . 113/ 8) السابق(  4)
 الكبـري والتفسـري ،(  117/ 2) املسـري وزاد ،( 397/ 2)  الـوجيز واحملـرر ،( 408/ 12)  البيان جامع( 5)
/ 3) الســـليم العقــل وإرشــاد ،(  231/ 3) القــرآن وغرائــب ،( 203/ 7) القــرطيب وتفســري ،( 235/ 14)

226. ) 
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 أشـد سـيجازيهم هللا أبنَّ  يشـعران مـا فيهـا - يتبعهـا ومـا - اجلملـة فهـذه:  حال كلِّّ  وعلى
ی جئ حئ مئ ىئ ):  تعـاىل قـال.  النـار مصـريهم وأنَّ  ، ظلمهـم على اجلزاء

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

 (  حج
ني هلم قالوا ، أرواحهم ليقبضوا املوت مالئكة جاءهتم إذا حىت:  أي (1)   اآلهلة أين: موخبِّّ

 وغابوا وتركوان ، منَّا تربأوا: فيجيبون ؟ املوت عنكم لتدرأ هللا دون من تعبدوَّنا كنتم اليت
 .(2) كافرين كانوا أبَّنم قرِّينمُ  أنفسهم على وشهدوا ، عنَّا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):  بقوله هللا حكم عليهم يصدر وهنا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

(  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
(3 . ) 

 .(4)النار يدخلهم تعاىل أنه وهو  الكفار، أحوال شر  بقية من اآلية هذه:  الرازي قال
 :  النبوَّة وادِّّعاء  ، هللا على الكذب افرتاء بني اجلمع:   اثنًيا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ): قوله في هذا ورد

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

                                 
 . 37:  ةاآلي من األعراف سورة( 1)
 للشــئون األعلــى اجمللــس/ ط(  ]209: ص) األزهــر علمــاء مــن للجنــة الكــرمي القــرآن تفســري يف املنتخــب( 2)

/ 5) لطنطــاوي الوســي  التفســري/  وينظــر[ .  م 1995 - هـــ 1416 عشــر، اثمنــة/ ط مصــر، - اإلســالمية
269 . ) 

 .  38:  اآلية األعراف، سورة( 3)
/ 5) لطنطــاوي الوســي  والتفســري ،( 232/ 3) القــرآن غرائــب: وينظــر ، (237/ 14) الكبــري التفســري( 4)

269 .. ) 
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 .  (1)(  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 :  املوضع هذا فيه الوارد السياق
 عن احلديث سبقه وقد ، زعموه اوم املشركني عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد

 .      أوصافه وبعض القرآن
 عند من انزاًل  كتاابً  القرآن كون شر  ملا تعاىل أنه اعلم:   الرازي قال هذا، مناسبة ويف
 من وعيد على يدلّ  ما عقيبه ذكر - والرفعة والشرف اجلاللة صفات من فيه ما وبنيَّ  هللا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): فقال واالفرتاء كذبال سبيل على والرسالة النبوة ادَّعى

 .( 2) (  ڻ 
 :  الوصف هبذا املوصوفون
 هذا يف جاء  الذي  وجرمهم  ، السياق إشعار هو كما ، مكة كفار هم هنا املوصوف
 :  التالية األمور أحد املوضع
 والرسالة النبوة ادعاء هنا الكذب ابفرتاء واملقصود:   هللا على الكذب افرتاء:  األول
 هو ما تعاىل هللا إىل نسب من فكل ، العموم على محله من مانع وال.   هللا عند من
 . (3) الوعيد هذا حتت داخال كان عليه تقوَّل أو ، منه بريء
: أي (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): تعاىل قال:   الوحي نزول ادِّّعاء:  الثاين
 إليه أوحى ما هللا فإنَّ  ، دعواه يف كاذب أنه مع النبوة أو ابلرسالة إيلَّ  أوحى هللا أبنَّ  قال
 .  شيًئا

                                 
 . 93:  اآلية األنعام سورة( 1)
 ( .66/ 13) الكبري التفسري( 2)
 ( . 67/ 13) الكبري التفسري:  ينظر( 3)
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 العنسي األسود يف نزلت:  وقيل ، اليمامة صاحب الكذاب مسيلمة يف هذا نزل:  قيل
 .(1) غريمها يف وقيل ، صنعاء صاحب
 كل اآلية هذه يف فيدخل ، السبب خبصوص ال اللفظ بعموم فالعربة:  حالٍ  كلِّّ  وعلى
 .(2) زمان كل يف والنبوة الوحي ادَّعى من وكل ، كذابً  هللا على افرتى من
 كان وما إليه أوحي أنه يدَّعي كان األول يف:  فقال القولني بني الرازي فرَّق وقد 

 أثبت فقد ، القول هذا يف وأمَّا.  وسلم  عليه هللا صلى حممد على الوحي بنزول يكذِّب
 عظيمني نوعنْي  بني مجًعا هذا وكان ، والسالم الصالة عليه حممد عن ونفاه لنفسه الوحي
 .(3) موجود هو ما ونفي مبوجود ليس ما إثبات وهو ، الكذب من
   ( ڱ ڱ ں ں ): قوله من (ڻ ۀ ۀ ہ ): قوله أفرد كيف: قيل فإن

 :  جواابن فعنه ؟ أيًضا مفرتٍ  وذاك
 .  جرأته على ليدلَّ  أمر بعد أبمر وصف ، واحد لرجل الوصفني أنَّ  -1
 أن وأخرى ، نبيًّا بعثه تعاىل هللا أنَّ  ادعى اترة أنه يعين للتنويع  (ڻ    ):  اآللوسي قال  
  النبوة اإلحياء ويلزم اإلحياء األمر نفس يف النبوة يلزم كان وإن ،  إليه أوحى تعاىل هللا
(4) . 

                                 
( هـــ327: ت) حــامت أب البــن العظــيم القــرآن وتفســري ،( 536/ 11)  البيــان جــامع يف اآلاثر هــذه تنظــر( 1)
: ص) للواحـــدي النـــزول وأســـباب[  ه 1419 - اثلثـــة/ط الســـعودية – البـــاز نـــزار مكتبـــة/ط(]1347/ 4)

220) 
 املنثــور والــدر ،( 136/ 2) التأويــل ولبــاب ،( 302/ 3) كثــري ابــن وتفســري ،( 39/ 7) القــرطيب وتفســري ،
(3 /317 . ) 
 والتفســـري ،( 66/ 13) الكبـــري والتفســـري ،( 323/ 2) الـــوجيز واحملـــرر ،( 536/ 11)  البيـــان جـــامع( 2)

 ( .130/ 5) الوسي 
 ( . 66/ 13) الكبري التفسري( 3)
 ( . 211/ 4) املعاين رو ( 4)
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 أنه يدعي هللا على مفرتٍ  كل ليس ألنه ؛ العام على اخلاص عطف ابب من  هذا أنَّ  -2
 . (1) إليه أوحي
 ، ابلذّكر ُخصَّ   االفرتاء أنواع بني من قب  مبزيد اختصَّ  ملا ألنه ؛ ابلذِّكر أفرد:  وقيل
 .  (2) واإلمث فيه العقاب مزيد على تنبيًها
: أي(  ھ ھ ھ      ے ے ۓ ۓ ڭ):  تعاىل قال:  القرآن مبثل اإلتيان ادِّّعاء:  الثالث
 .  (3) هللا أنزله الذي مثل قرآانً  أنزل أن على قادر أبين قال ممن -أيًضا -أظلم أحد وال

 :  منها ، أقوال على به املراد يف واخُتلف
:  لقـوهلم جـواب هـذا:  قـال الزجـاج قـول وهـو ، املسـتهزئني: يريـد: عبا  ابن قال  -1

       .(5) (4) (  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

 صلى)  للرسول الوحي بيكت كان أنَّه  روي.  سر  أب بن سعد  بن هللا عبد أنه -2
 أماله (6)(  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): قوله نزل فلمَّا(  وسلم عليه هللا

 (7)(  ۓ ڭ ڭ ڭ ): قوله إىل انتهى فلما(  وسلم عليه هللا صلى)  الرسول
 هللا صلى) الرسول فقال! (  ۇ ۇ ۆ ۆ   ):  فقال منه هللا عبد عجب

                                 
 ( .  194/ 4) البيان وفت  ،( 585/ 4) احملي  والبحر ،( 56/ 2)  املسري زاد( 1)
 .( 171/ 1) الرمحن فت :  وينظر ،( 471/ 2) القرآن علوم يف الربهان( 2)
 ( .130/ 5) لطنطاوي الوسي  التفسري( 3)
  . 31:  اآلية من األنفال سورة( 4)
/ 2) والعيـــون والنكـــت ،( 286/ 8) للواحـــدي البســـي :  وينظـــر ،( 272/ 2) للزجـــاج القـــرآن معـــاين( 5)

 ( .322/ 2) الوجيز واحملرر ،( 39/ 7) القرطيب وتفسري ،( 55/ 2) املسري وزاد ،( 144
 . 12: اآلية من نوناملؤم سورة( 6)
 . 14: اآلية من املؤمنون سورة( 7)
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 فقد ، صادقًا حممد كان إن: الوق ، هللا عبد فسكت ، أُنزلتْ  هكذا(  وسلم عليه
 . (1) عارضته فقد كاذابً  كان وإن ، إيلَّ  أوحي
،  طحًنا والطاحنات: قال ، القرآن عارض ألنه ؛ احلارث بن النضر يف نزلت أَّنا  -3

 .(2) عجًنا والعاجنات
 يف والنبوة للوحي مدَّع كل يف عامَّة أَّنا إال فيها نزولٍ  سبب صحة فرض وعلى:  أقول
 .(3) السَّبب خبصوص ال ، اللفظ بعموم فالعربة ، ومكان مانز  كل
 أسباب كانوا أن ميكن قد قوم ذكر اآلايت هذه يف املتأولون خصَّص:  عطية ابن قال
 .(4) معانيها من شيًئا تعرض من تتناول القيامة يوم إىل هي مث ، نزوهلا

 ، أنفسهم وأضلوا ، الكذب أشد تعاىل هللا على كذبوا ألَّنم ؛  بذلك هؤالء ووصف
 األداين نشر الذي هو ابلباطل النا  يبهت الذي النوع هذا وإنَّ  ، النا  وأضلوا
 تبعهم وَمن ، هؤالء بظلم إال تنتشر ابطلة عقيدة من وما ، الكاذبة واألوهام الباطلة

(5) . 
 : األنعام سورة يف األمور هذه بني اجلمع سرّ 
ــــث ، األســــلوب هــــذا يف ورد موضــــع أكــــرب املوضــــع هــــذا يعــــدُّ  ــــة علــــى اشــــتمل حي  ثالث

 يرجــع الثالثــة األمــور هبـذه األنعــام ســورة اختصــاص ولعـلَّ .   ذكــره ســبق كمــا:  ادعـاءات
ٱ ):  تعاىل هللا ذكره ما ومنها ، وادعاءاهتم ، املشركني افرتاءات من فيها ورد ما لكثرة

                                 
( 144/ 2) والعيـون والنكـت ،(  286/ 8) البسـي  والتفسري ،( 220: ص) للواحدي النزول أسباب (1)
 ( .39/ 7) القرطيب وتفسري ،(  55/ 2) املسري وزاد ،( 322/ 2) الوجيز واحملرر ،
 القـــرطيب وتفســـري ،( 55/ 2) املســـري وزاد ،(  322/ 2) جيزالـــو  واحملـــرر ،( 144/ 2) والعيـــون النكـــت( 2)
(7 /39 .) 
 املنــار وتفســري ،( 287/ 8) واللبــاب ،( 322/ 2) الــوجيز واحملــرر ،( 536/ 11) البيــان جــامع: ينظــر( 3)
(7 /287 . ) 
 ( . 376/ 7) والتنوير التحرير:  وينظر ،( 323/ 2) الوجيز احملرر( 4)
 ( .2592/ 5) التفاسري زهرة( 5)



 

 
2972 

ــــــد.  (1)(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   إىل اإلشــــــارة ســــــبقت وق
 . كذل

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ) :  تعاىل وقوله:  هؤالء عقوبة

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .   (2)(  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
 وأرواحهم ، حاهلم فيه تعاىل هللا صوَّر ، ظامل كل إليه يصري الذي للمصري عرض  فيه
 . (3) أجسامهم من تنتزع حني
 عن عبارة وهو ، الظلمة أروا  قبض يف املالئكة لفعل متثيل هو : فقيل فيه اخُتلف وقد

 .  (4) وإمهال تنفيس غري من اإلرهاق، يف والتشديد السياق، يف العنف
 إزهاقَ  بنفسه يتوىلَّ  حيث إىل الشديد البالء يف بلغوا وأَّنم حاهلم شدَّة عن كناية أو

 .  روحه
 املالئكةو  ، الدنيا يف  هبم املوت نزول عند وذلك ، احلقيقة سبيل على هذا:  وقيل
 .(5) الشَّدائد هذه من أنفسكم أخرجوا هلم يقولون أرواحهم لقْبض أيديهم ابسطو
 والوعيد التهديد من فيه النظم فهذا ، احلقيقة أو التمثيل سبيل على هذا كان وسواء
 . املخاطبني تصور يفوق ما األظلمني هلؤالء

                                 
 .  91: اآلية من األنعام سورة( 1)

 . 93:  اآلية األنعام سورة( 2)

 .( 241/ 4)  القرآين التفسري:  ينظر( 3)
 ( . 290/ 8) واللباب ،( 68/ 13) الغيب مفاتي :  وينظر ،( 46/ 2) الكشاف( 4)
 واللبــاب ،( 42/ 7) القـرطيب وتفســري ،( 68/ 13) الغيـب ومفــاتي  ،( 323/ 2) الـوجيز احملــرر: ينظـر( 5)
(8 /290 ) 

 ( .432/ 4) التأويل وحماسن ،( 195/ 4) البيان وفت 
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 سبيل على لعظيما التخويف يفيد -  (ڱ ڱ ):  أي – اآلية أول:  الرازي قال
 اجململ لذلك كالتفصيل(   . . .ڭ ڭ ڭ ۇ ):  ذلك بعد وقوله ، اإلمجال

 .( 1) ذكرهم الذين ابلظاملني واملراد ،
 ، الكذب هللا على مفرتٍ  كل الوعيد ألوان أبشد توعدتْ  قد الكرمية اآلية أنَّ  نرى وبذلك
 هذا مثل بقرآن أييت أن قدرته يف أنه زعم من وكل ، شيء إليه يوحى أنه مدَّعٍ  وكل

 .القرآن
  : ابحلقّ  والتكذيب  ، هللا على الكذب افرتاء بني اجلمع -اثلثًا
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ): تعـاىل قال ، واحد موضعٍ  يف هذا ورد 

   .(2)    (  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 :  املوضع هذا  فيه الوارد السياق
  ، األمن بنعمة عليهم  هللا وإنعام ، مكة مشركي عن احلديث سياق يف املوضع هذا ورد

 .   للباطل واتِّباعهم للحقّ  وتركهم
 عقبِّه يف جاء - شؤوَّنم انتظام وسوء أحواهلم تشنيع من يستأهلونه ما هللا أوفاهم ملا »

ا يفِّ  جيمعها بتذييلٍ  ئق اأَلْوىف اجلزاء جزاهم مثَّ  ، ابحلق وتكذيب اّللَّ  على افرتاء   أَّنَّ  الالَّ
 .(3) « مثواهم النار أنَّ  ووه حباهلم
 غاية ابلغ   وحَده  والتكذيب االفرتاء أن لبيان ؛ (گ  )بـ التعبري أن ذكران أن وسبق
 .  (4)  بينهما مجعوا قد وهم فكيف ، الظلم يف اإلفراط

 :  الوصف هبذا املوصوفون

                                 
 . (193/ 7) املراغي تفسري: وينظر ، (67/ 13) الكبري التفسري( 1)
  . 68:   اآلية من العنكبوت سورة( 2)
 ( . 34/ 21) والتنوير التحرير (3)
 ( . 332/ 4) التأويل وحماسن ،(  287/ 7) املنار ريوتفس ،( 119/ 3) السليم العقل إرشاد:  ينظر(  4)
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 : فاحشني ظلمنْي  ارتكبوا أَّنم وجرمهم ،  مكة كفار:   هنا واملوصوف
 افرتوه ممَّا ذلك وغري ، شريًكا سبحانه هلل أنَّ  ابلزعم وذلك:  هللا على لكذبا:  األول

(1)  . 
 رسول:  ابحلق واملراد  (گ گ ڳ ڳ ڳ  )  : تعاىل قال:  ابحلقِّّ  التكذيب: الثاين
 ملا  وله والظاهر. (2) التوحيد:  وقيل ، القرآن أو ،( وسلم عليه هللا صلى)   اّللَّ 

 . (3) حقّ  أنه عليه يصدق
ه جميئه حني أي  (ڳ ڳ  ) : وقوله  يُعطوا مل حيث  املشركني هلؤالء تسفيه وفيه ، إايَّ

 . (4)  مسعوه ما أوَّل التكذيب إىل سارعوا بل ،  لتَّأمُّل فرصة ألنفسهم
 املنع من وأشد ، حقِّّه من مبنعه أحدٍ  على االعتداء الظلم أَلنَّ   : بذلك هؤالء ووصف

قَّ  مينعه أن  وهؤالء . منه بريء هو ما أبحد يلصق وأن ، يستحقه ال من ويـُْعطَيه هُمْستحِّ
 الكذب وافرتوا ، اإللوهية صفات من به متصِّّف هو ما عنه فسلبوا  اّللَّ  على افرتوا  قد
 هبتاانً  منه بريء هو مبا ورموه ، معجزاته وأنكروا( وسلم عليه هللا صلى)  الرسول على
 ، مواضعها تكون أن ميكن ال مواضع يف أشياء وضعوا ْمريناأل مبجموع فكانوا ، وكذابً 
 .(5) الوصف هلذا  أهاًل  فكانوا
 كذابً  افرتى ملن هتديد (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) : وقوله:  هوالء عقوبة
 .  سبحانه هللا على

                                 
 املعـــاين ورو  ،( 48/ 7) الســـليم العقـــل وإرشـــاد ،( 385/ 3) التأويـــل ولبـــاب ،( 465/ 3) الكشـــاف( 1)
(11 /14. ) 
 (  245/ 4)  القدير وفت  ،( 48/ 7) السليم العقل وإرشاد ،( 465/ 3) الكشاف( 2)
 ( .245/ 4) القدير فت  (3)
 والتنـوير والتحريـر ، (14/ 11) املعـاين ورو  ،( 48/ 7) السـليم العقـل وإرشاد ،( 465/ 3) الكشاف( 4)
(21 /35. ) 
 .   بتصرف( 35/ 21) والتنوير التحرير( 5)
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 يف أَلنَّ  ؛ هلا وتقرير   (ڱ ڱ ں ں ) : جلملة بيان وهو:  عاشور ابن قال  
 وهو ، يرتقبهم فظيع جبزاء إمجاليًّا إِّيذاانً   (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  مجلة

 َمكان:  فاملثوي ، مثواهم ُجعلت إذ جهنم عذاب من متكنهم يفيد ونظمه أبلفاظه
قامة:  َوالثَّواءُ .  الثَـَّواء  .( 1) والسُّكىن الطَّويلة اإْلِّ
دق والتكذيب  ، هللا على الكذب  بني اجلمع -رابًعا     : ابلصِّّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  تعـاىل قـال ، واحد موضع يف هذا ورد

    .  (2)(  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 :  املوضع هذا  فيه الوارد السياق
 بعض سبق فيما ذكر أن فبعد.    املشركني عن  احلديث سياق يف املوضع هذا ورد
 والتكذيب ، هللا على الكذب:  منكرين بني مجعوا  أَّنم هنا بنيَّ  -املشركني قبائ 

 ( .3) ابلصدق
 شأن يف اجلاري االختصام طريف من كل حال لبيان مسوق النظم هذا:  السعود أبو قال
 . (4) وتعاىل سبحانه هللا على كَذب َمن ظامل كل من أظلم أي ، غري ال واإلميان الكفر
 مجيًعا أنكم من ذكران كما األمر مادام:  أي ، قبلها ما على بعدها ما لرتتيب والفاء
 على كذبوا الذين هؤالء من ظلًما أشدّ  أحد فال..  واجلزاء للحساب بكمر  أمام ستقفون

 . (5) ابلصدق وكذبوا ، هللا
  : الوصف هبذا املوصوفون
 : فاحشني ظُلمنْي  ارتكبوا وقد ، املشركون هم:  هنا واملوصوف

                                 
 ( . 15/ 11) املعاين ورو  ،( 200/ 4) التنزيل أنوار :وينظر ، ابختصار( 35/ 21) والتنوير التحرير( 1)
  . 32: آليةا ، الزمر سورة( 2)
 ( .4/ 24) املراغي ،وتفسري( 451/ 26) الكبري التفسري:  ينظر( 3)
 ( . 202/ 9)  احملي  والبحر ،( 127/ 4) الكشاف: وينظر بتصرف،( 254/ 7) السليم العقل إرشاد( 4)
 . بتصرف( 222/ 12) لطنطاوي الوسي  التفسري( 5)



 

 
2976 

 ولًدا هلل وأثبتوا  ، عنده شفعاء األصنام اختذوا فقد ، تعاىل هللا على الكذب:  األول
 .     (1)  زعموه ممَّا  ذلك وغري ، وشركاء
دق التكذيب:  الثاين  وهو ، احلقِّّ  عني هو الذي األمر أو  ، القرآن:  والصدق:   ابلصِّّ
  . ( 2)( وسلم عليه هللا صلى)  النيبُّ  به جاء ما كل

 الرسول به جاءهم ما كل بتكذيب ابدروا أَّنم على يدلُّ  (ڀ ڀ  ):  بقوله والتعبري
 . (3) أتمُّل وال فيه تدبُّرٍ  غري من ، مسعوه أن مبجرَّد ربه عند من( وسلم عليه هللا ىصل) 

دق مبجيء واملراد هم القرآن بلوغ:  إليهم الصِّّ ه مساعهم أيْ  ، إايَّ  فإنَّه ، وفْهمهم إايَّ
 .(4) معاند مكابر إِّالَّ   عنه يُعرض ال حبيث بيانٍ  أبفص  وجاء بلساَّنم

م على عليلالتَّ  يف واقْـُتصر  دق وكذَّبوا اّللَّ  على كذبوا َأَّنَّ  مها الكذِّبني هذْين ألنَّ  ؛ ابلصِّّ
 .  (5) الظُّلم من به أتْوا ما مجاع
تيان إِّىل بضمريهم اإلتيان عن وعدل لة يف ملا ؛ ابملوصول اإلِّ  وْجه إِّىل اإلمياء من الصِّّ
 . (6) النَّا  َأْظلم كوَّنم
 على وكذبوا ، هللا على كذبوا ، الباطل طريف بني وامجع ألَّنم:   بذلك هؤالء ووُصف
.   والربهان ابحلجة املؤيد احلق وردُّوا ، دليل عليه يدلّ  مل الذي الباطل قبلوا ، هللا رسول
 الرسول وظُلم ، عليه ابلكذب الربِّّ  ُحرمة على االعتداء ظُلم بني بذلك فجمعوا

                                 
 العقـــل وإرشـــاد ،( 202/ 9) احملـــي  والبحـــر ،( 451/ 26) الكبـــري والتفســـري ،( 127/ 4) الكشـــاف( 1)

 ( .254/ 7) السليم
 ورو  ،( 254/ 7) الســليم العقــل وإرشــاد ،( 531/ 4) الــوجيز واحملــرر ،( 256/ 15) القــرطيب تفســري( 2)

 ( .257/ 12) املعاين
ـــر ،( 254/ 7) الســـليم العقـــل وإرشـــاد ،( 128/ 4) الكشـــاف( 3) ـــوير والتحري   ســـي ،والو ( 6/ 24) والتن
(12 /222 .) 
 . يسري بتصرف( 6/ 24) والتنوير التحرير( 4)
 ( .6/ 24)  السابق( 5)
 ( .6/ 24) والتنوير التحرير( 6)



 

 
2977 

 أنفسهم وظُلم ، الباطل إىل بنسبته القرآن وظُلم ، بتكذيبه( وسلم عليه هللا صلى) 
 . (1) اخلالد العذاب يف إبقحامها

 هم الذي الكفر هذا عن به يعتذرون عذرٍ  كل أنفسهم على قطعوا قد هؤالء أنَّ  كما-
 بتكذيب هلم ُعذر ال فإنه ، جلهلهم هللا على ابلكذب عذر هلم كان إذ أنَّه وذلك ، فيه
 معاند كل إال به يكّذب ال حبيث والوضو  يانالب من كان إذ..  جاءهم الذي احلقّ 
 . (2) مكابر

 هللا بنيَّ  ملا:  يقول ، ألمهيته نذكره أن بنا جيدر هذا حول طيِّّب كالم الرازي ولإلمام 
 وضع الظلم ألنَّ  ، يكون َمن أظلم أَّنم بنيَّ  أحد به يؤمن ومل املذكور الوجه على األمور
 ظاملًا يكون موضعه هو ليس موضع يف شيًئا دواح وضع فإذا ، موضعه غري يف الشيء
 ميكن ال تعاىل فاهلل ، َأظلم يكون موضعه ذلك يكون أن ميكن ال موضع يف وضعه فإذا
 . شريًكا له وجعلوا شريك له يكون أن
 إذا فكيف ، األليم العقاب امللِّك من يستحق ظلًما لكان ملِّكٍ  حق يف ذلك كان فلو 

 عليه جيوز صادقًا كذَّب من وأيًضا.  شريك له يكون أن ميكن ال ملن الشريك ُجعل
 فإًذا ؟ حاله يكون كيف الكذب عليه جيوز ال صادقًا يكذِّب فمن ظلًما يكون الكذب
 رسالة يف والنيبّ  ، نبيِّّه تصديق يف هللا ويكذِّب ابلشرك هللا على يْكذب ممن أظلم ليس
 ذا يقبلوا ومل ، ابإلهلية منحوت خشبٍ  نم املتَخذَ  قبلوا أَّنم املشركني من والعجب ، ربِّّه

 .  (3)  ؟ ابلرسالة منعوت حسب

                                 
 .  السابق( 1)
 ( . 1152/ 12) للقرآن القرآين والتفسري ،( 99/ 7)  كثري ابن تفسري( 2)
 ( .77/ 25) الكبري التفسري( 3)
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:  مجلة ملضمون  بيان(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ):  وقوله : هؤالء عقوبة
 مثواهم يكون أنْ  أوجب ظُلمهم َأنَّ :  َأيْ  ، (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

 .(1) جهنَّم يفِّ  ومقرُّهم
 . (2) فعلوا ما فعلوا وقد فيها قراراالست يستحقون أليس:  واملعىن ، للتقرير واالستفهام

 كافية جهنم أليست: قيل كأنه ، هلم جمازاة جهنم كفاية على فاملعىن:  كان ما وأايًّ 
 .(3) وتكذيبهم لكفرهم عقوبة تكفي هي أي ، مثًوى للكافرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( . 6/ 24) والتنوير لتحريروا ،( 531/ 4) الوجيز احملرر(  1)
 ( .219/ 10)  البيان وفت  ،( 245/ 4)  القدير فت ( 2)
 ( . 258/ 12) املعاين رو ( 3)
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 املبحث الرابع :

 املواضع التي حتدثت عن اإلعراض عن آيا  اهلل  .
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ):  تعـاىل قوله:  األول املوضع

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

   . (1)(  ہ ہ ہ

 أن فبعد ، ابلباطل وجداهلم الكفَّار عن  احلديث هو:  املوضع هذا  فيه الوارد السياق
َاذهم ، الّرسل جمادلة من حاهلم تعاىل هللا  بنيَّ   هللا بنيَّ  - هزًوا أُنذروا وما  هللا آايت واختَّ
 .(2) الظُّلم أشدّ  هو فعلوه ما َأنَّ  وبيان ، آايته عن املعرضني عاقبة سوء هنا

 .  بيانه سبق كما ،  للنفي واالستفهام
 فأعرضوا تعاىل هللا آبايت ذُكِّروا الَّذين العرب مشركو  هنا:  الوصف هبذا واملوصوفون

 .(3) عنها
 مشركو فيه ويدخل ، كان َمن كائًنا الصلة حيِّّز يف امب املتَّصف منه املراد يكون أن وجوِّز
 .(4) أوليًّا دخواًل  مكة
 يف مذكًَّرا الضمري إليه رجع ولذلك ، األكثرين قول وهو ، الكرمي القرآن ابآلايت واملراد 

 . (5)  (ڱ ڱ  ):  قوله

                                 
 .  57: اآلية الكهف سورة( 1)
/ 8) لطنطـــاوي والوســـي  ،( 354/ 15) والتنـــوير والتحريـــر ،( 516/ 12) الكتـــاب علـــوم يف اللبـــاب( 2)

542. ) 
 ( .  354/ 15) والتنوير والتحرير ،( 286/ 8) املعاين رو ( 3)
 ( . 286/ 8) املعاين رو ( 4)
 القـــرآن وغرائـــب ،( 194/ 7) احملـــي  والبحـــر ،( 307/ 2) التنزيـــل ومـــدارك  ، (729/ 2) الكشـــاف( 5)

 . (286/ 8) املعاين ورو  ،( 230/ 5) السليم العقل وإرشاد ،(  440
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 ما عاقبة ونسى رْ يتدبَـّ  ومل ذُكِّر حني يَتذَكَّر ال وكونه ،  تدبره ترك:  عنه ابإلعراض واملراد
 جيزاين واملسيء احملسن َأنَّ  يف انظر وال فيها ُمفكِّر غري واملعاصي الكفر من يداه قدَّمتْ 
 .(1) عماًل  مبا

 .(2) أوليًّا دخواًل  القرآن ويدخل اآلايت جنس هبا يراد أن وجيوز
 يف جيادل نم ظُلم أبنَّ  لإلشعار ؛ اإلعراض من الصلة حيِّّز يف ما على األظلميَّة وبناء
 .( 3) احلدِّ  عن خارج هزًوا ويتخذها اآلايت
 سارعوا اأَلظلمني هؤالء أنَّ  إِّىل إِّشارة التـَّْعقيب بفاء  (ک ک  ) : قوله وجاء

 .(4)والتَّأمُّل النَّظر ُمهلة ألنفسهم يرتكوا ومل ابإلعراض
 مبعىن هنا فالنسيان ، منها يتبْ  فلم ومعاصيه كفره ترك أي  (گ گ گ گ )  

 .(5) متقارب واملعىن ، العذاب من وحصل لنفسه قدَّم ما نسي املعىن: قيل ، الرتك
  هللا لسخ  وتعريضها ، لنفسه اإلنسان ظلم الظلم أشدِّ  من ألنَّ  ؛ بذلك هؤالء ووُصف
 أنزهلا اليت هللا آبايت يذكِّرهم ملذكِّرٍ  فرصة يعطوا فلم أنفسهم ظلموا قد وهؤالء ، وغضبه
 ظهورهم وراء ونبذوها عنها اإلعراض يف سارعوا بل(  وسلم عليه هللا صلى)  رسوله على

 . (6) عنها يتوبوا فلم واملعاصي الكفر من ارتكبوه ما ونسوا

                                 
 ( .194/ 7)  احملي  والبحر ،( 730/ 2) الكشاف( 1)
 ( .  542/ 8) لطنطاوي الوسي  والتفسري ،( 350/ 3) القدير فت  : وينظر ،( 286/ 8) املعاين رو ( 2)
 ( .286/ 8) املعاين ورو  ،( 230/ 5) السليم العقل إرشاد( 3)
 ( .4551/ 9) التفاسري زهرة:  وينظر ،( 354/ 15) والتنوير التحرير( 4)
 وفـت  ، (354/ 15) والتنوير والتحرير ،( 350/ 3)  القدير فت :  وينظر ،( 7/ 11) القرطيب تفسري( 5)

 ( .72/ 8) البيان
 ( .542/ 8) لطنطاوي والوسي  ،( 354/ 15) والتنوير والتحرير ،(  625/ 11)  القرآين التفسري(6)
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 الذي الغطاء وهو  ، كَِّنان مجع:  اأْلَكِّنَّةُ : (  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ) : وقوله 
 . (1) ُيسرت َأيْ  ، الشيء فيه يكنّ 

 فيها جعلنا أي(  ں ں ڻ ڻ):   يفقهوه أن كراهة أي ، له مفعول(  ڱ ڱ) 
 .(  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  استماعه من مينعهم ثقاًل 
 َعلِّم ُأان  يف اآلية ألنَّ  »: املشركني من أسلم من مع يتنايف ال هؤالء عن اهلداية ونْفي 
 موأَّن ابلطبع اإلخبار ينايف فال ، نزوهلا حني مكة مشركي من الكفر على مماهتم تعاىل هللا
 اهلُدى إىل تدُعهم وإن:  معىن على ، املشركني مجيع:  املراد أنَّ  وحيتمل ، يؤمنون ال

    .(2) «  بعضهم يهتدي وإمنا ، مجيًعا يهتدوا فلن مجيًعا
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )  :  وقوله   : هؤالء عقوبة

 .( 4) ونسياَّنم إلعراضهم تعليل (3)(  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
 يوفقهم ومل ، قلوهبم على طبع هللا وأنَّ  ، هلؤالء تعاىل هللا عقاب إىل يشري ما وفيه

 .للهداية
 الشديد الوعيد من حيمل  وهو  (   ڱ ڱ ):  بقوله اآلية استفتا   ذلك إىل ُيضاف 
 . يتصور ال ما

 من إليه ابدروا ملا ؛ وفاقًا جزاء هؤالء قلوب علي األكنَّة  هللا جعل  فقد:  كلٍّ  وعلى
 . (2) كفرهم بسبب (1)(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)   :  تعاىل  قال ، التكذيبو  الكفر

                                 
ـــن اللغـــة مجهـــرة(1) ـــد الب  ،(727: ص) واملفـــردات ،( 2188/ 6) للجـــوهري والصـــحا  ،( 166/ 1) دري

 ( .360/ 13) العرب ولسان
ــــوجيز احملــــرر: وينظــــر ، بتصــــرف( 287/ 8) املعــــاين رو ( 2) ــــرطيب وتفســــري ،( 526/ 3) ال  ،(7/ 11) الق

 ( .195/ 7) احملي  والبحر
 .  57: اآلية الكهف سورة( 3)
 ( .  72/ 8) البيان وفت  ،( 350/ 3) القدير وفت  ، (230/ 5)  السليم العقل إرشاد( 4)
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): تعــــاىل قولــــه:   الثــــاين املوضــــع

  . ( 3)  (  ٹ ٹ 

 أن فبعد.  اجلملة يف الكافرين حال عن احلديث هو:  املوضع هذا  فيه الوارد السياق
 قابل من حال ذكرَ  - والتحميد سبي والت ابلسجود آايته قابل من حال تعاىل هللا بنّي 

 .   (4) ابإلعراض هللا آايت
 حيث( 5)(  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) : مجلة على عطف     (   ڱ ڱ )

 كُأولئك ليسوا (6)(  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ):  قالوا الذين َأنَّ  اقتضت
م عنهم اإلخبار إىل فانتقل  .     (7) ظلًما النَّا  أشدُّ  أبَّنَّ

 عن اإلعراض رُْتبة تراخي على الدَّاللة لقصد  (ٺ )  بـ  (ٿ   ):  عطف وجاء
 يكون ال أن ينبغي مما وأنه ، حاهلم من وتعجيب استبعادٍ  تراخي به التَّذكري بعد اآلايت

(8) . 
 اآلايت عن اإلعراض ألنَّ  ؛ عقاًل  عنها اإلعراض الستبعاد  (ٺ ) :  السعود أبو وقال
 وموازين الثابتة البداءة حكم يف مستبعد الدارين ةسعاد إىل وإرشادها  وضوحها غاية مع

 .    (9) الراجحة العقول

                                                                             
 . 155:  اآلية من النساء ةسور ( 1)

 ( .312/ 3) البيان وأضواء ،( 230/ 5)  السليم العقل إرشاد( 2)
 . 22:  اآلية السجدة سورة( 3)
 ( .116/ 21) املراغي وتفسري ،( 134/ 11) املعاين ورو  ،( 86/ 7) السليم العقل إرشاد:  ينظر( 4)
 .  15:   اآلية من السَّْجَدة سورة( 5)
 .  10:   اآلية من سَّْجَدةال سورة( 6)
 ( .233/ 21) والتنوير التحرير:  ينظر( 7)
 (  . 233/ 21) والتنوير والتحرير ،( 31/ 11) البيان فت ( 8)
 ( .  134/ 11) املعاين ورو  ،( 515/ 3) الكشاف:  وينظر ،( 86/ 7) السليم العقل إرشاد( 9)
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 ، ابلفاء قبله ما على معطوفًا  السابق املوضع يف  (ٿ   ):  فعل جميء مناسبة وعن
 :  (ٺ ) بـ وهنا
 كـانوا فقـد ، األحيـاء الكفـار فيهـا املقصـود ألنَّ  ؛ ابلفاء الكهف سورة يف جميئه:  قيل -

 ، ذُكِّـروا مـا عقيـب فأعرضوا والبحث للتََّأمُّل ُمهلة أنفسهم يعطوا ومل ابإلعراض يسارعون
 ففــي  - الســجدة يف أي - هنــا وأمَّــا.   يؤمنــوا أن مــنهم متوقــع بعــد وهــم ذنــوهبم ونســوا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): قولـــــــه بـــــــدليل ، األمـــــــوات الكفـــــــار

 فلـم ابملـوت عنهـا أعرضوا مثَّ  ، زمان بعد وزماانً  ، أخرى بعد مرة ذُكِّروا أي (1)(  پ
 . (2) إمياَّنم رجاء وانقطع ، يؤمنوا

 تكذيب وقع وقد ، إايهم قومهم وتكذيب الرسل إرسال الكهف يف ذكر ألنه:  وقيل-
هم الرسل دعاء عند املكذبني  ذكر فيها يقع فلم السجدة آية وأمَّا.  دعاءهم به معقًبا إايَّ
 يباشر حىت عقابه املعرض يعرف ولن ،  كذيبت ذكر اآلية يف جرى وال ، الرسل إرسال
 . (3)  للمهلة املقتضية    (ٺ ) بــ العطف ذلك فناسب ، متأخر واجلزاء ، اجلزاء

 ، السياق عليه يدلُّ  كما -العموم على - اجملرمون هم : الوصف هبذا  واملوصوفون
 .  (4) أوليًّا دخواًل  تعاىل هللا آايت عن أعرض من فيه ويدخل
 : قولـــه يف إلـــيهم اإلشـــارة ســـبقت الـــذين  املشـــركني أحـــد املُعـــرض ابجملـــرم يـــراد أن وجيـــوز

ـــل (5) (  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) ـــت:   قي ـــد يف نزل ـــن الولي ـــة ب ـــن عقب  أب ب

                                 
 .12:  اآلية من السجدة سورة( 1)
( 241: ص) املعاىن وكشف ،( 170: ص) القرآن متشابه توجيه يف والربهان ،(  876/ 1) لالتنزي درة( 2)
ــــز ذوي وبصــــائر ، ــــب ،( 300/ 1) التميي ــــان وفــــت  ،( 440/ 4) القــــرآن وغرائ ــــر ،( 72/ 8) البي  والتحري

 ( .  354/ 15) والتنوير
 ( . 322/ 2)  التأويل مالك:  ينظر( 3)
 ( .  134/ 11) املعاين ورو  ،( 31/ 11) البيان وفت  ،( 86/ 7) السليم العقل إرشاد:  ينظر( 4)
 .  18:  اآلية من السجدة سورة( 5)
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 لسـاانً  منك وأبس  ، سناانً  منك أحدّ  أان( : الّسالم عليه) طالب أب بن لعليّ  قال ُمَعي 
 ، اآليــة هــذه فنزلـت ، فاســق أنـت فإمنــا اسـكت: علــي   لـه فقــال.   منـك للكتيبــة وأمـأل ،

 ابلعمـوم والقـول. (1) جهـل وأب(   عنـه هللا رضـي) اخلطـاب بن عمر يف نزلت إَّنا:  وقيل
 .  الراج  هو

 .   (2) ابملشركني - هنا - اجملرمني  فسَّر من وهناك
 افتت  الذي ياقالس عليه دلَّ  كما ،  العموم وجه على اجملرمني ذمِّّ  يف الكالم أنَّ  والشكَّ 
 . (4) (3) (  ٱ ٻ ٻ ٻ  ) : بقوله

 :  يلي ملا الوصف هبذا هؤالء ووصف
 أن أبْوا  وحني.    فطرهتم هللا أودعها اليت اإلميان جذوة إبطفاء أنفسهم ظلموا أَّنم -1

 . (5) اعتقدوه ما  تصحي  إىل يدعوهم ملن يستجيبوا
 .   الدارين يف هلم منفعة فيه فيما التََّأمُّل من حبرماَّنا أنفسهم ظلموا أَّنم -2
م حقَّ  ظلموا أَّنم -3  أنفسهم وظلموا ، به وكفروا ، منهم أراد ما ميتثلوا مل إذْ  رهبِّّ

 .(6)  عنه واإلعراض( وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول بتكذيب
 إانَّ :  أي ، هؤالء جلزاء بيان (7)  (  ٿ ٹ ٹ ٹ ):  وقوله:   هؤالء عقوبة
 ظُلم تفظيعِّ  عن انشًئا بيانيًّا استئنافًا مستأنفة واجلملة ، هؤالء من االنتقام أشدّ  سننتقم
 . (1) الظَّامل ذلك جزاء يرتَّقب السَّامع أَلنَّ  ؛ عنها فأعرض ربِّّه آبايت ذُكِّر الَّذي

                                 
 التأويل ولباب ،( 441/ 3) املسري وزاد ،( 602/ 3) البغوي وتفسري ،( 454/ 3) للواحدي الوسي ( 1)
(3 /406 . ) 
 (.  134/ 11) املعاين ورو  ،( 406/ 3) التأويل ولباب ،( 602/ 3) التنزيل معامل ينظر( 2)
 .12:  اآلية من السجدة سورة( 3)
 ( .134/ 11) املعاين رو :  ينظر( 4)
 .  بتصرف( 625/ 11)  القرآين التفسري( 5)
 . بتصرف( 234/ 21) والتنوير التحرير( 6)
 . 22:  اآلية من السجدة سورة( 7)
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 مثل املعرض هذا ارتكاب االنتقام علة أبنَّ  ليؤذِّن:  قيل «منتقمون منهم إان»:  يقل ومل
 حاهلم فظاعة تسجيل لزايدة ؛ ضمريهم ذِّكر عن عدل:   وقيل.  (2) العظيم رماجل هذا

 أنَّ  على دلَّ  منه ابالنتقام اجملرمني كل توعَّد مثَّ  الظلمة أظلم جعله ملا:  وقيل.  (3)
 .  أعلم وهللا.  (4) االنتقام من األوفر النصيب يصيبه األظلم

  
 
 
 
 
 

                                                                             
 ( .116 /21) املراغي وتفسري ،( 234/ 21) والتنوير التحرير( 1)
 ( .134/ 11) املعاين رو :  ينظر( 2)
 ( .234/ 21) والتنوير التحرير( 3)
 أب بـن حممد هللا عبد ألب التنزيل آي غرائب عن وأجوبة أسئلة يف جليل وأمنوذج ،( 515/ 3) الكشاف( 4)

   [ .م 1991 هـ، 1413 أوىل،/ ط الرايض ، الكتب عامل دار/ ط( ]410: ص) (هـ666: ت) الرازي بكر



 

 
2986 

 اخلامتــة
 .                                                   وااله ومن وصحبه آله وعلى  ، هللا رسول على السَّالمو  والصَّالة ، هلل احلمد

 : بعد َأمَّا
 :يلي ما منها أذكر البحث هذا من النتائج ببعض عليَّ   وجلَّ  عزَّ   هللا َمنَّ  فقد
 . لفائدة آخر معىن إىل احلقيقي معناه عن خرج األسلوب هذا يف االستفهام أنَّ  -1
 .  بالغته جوانب من وجانب،  القرآن إعجاز وجوه من وجه األسلوب هذا -2
 جيعل عنه للمستفهم عظيمة أمور عن التعبري يف بليًغا إجيازاً  األسلوب هذا ميثل -3

 .  مذهب كل تصورها يف يذهب القلب
 ؛ألنه الكذب هللا على ابالفرتاء يتعلق فيما وردت األسلوب هذا استعماالت أكثر  -4

 .   الظلم أعظم
 تسعة منه ، سور عشر يف،  القرآن يف مرة عشرة مخس ورد األسلوب هذا أنَّ  -5

 .  ابلفاء ُصدرت وستة ، ابلواو ُصدرت مواضع
 فهي البقرة سورة عدا ما مكية ُسَور  األسلوب هذا فيها ورد اليت السَُّور مجيع أنَّ  -6

 .  مدنية
 ، مواضع أربعة يف فيها ورد األنعام سورة األسلوب هذا يهاف ورد سورة أكثر أنَّ  -7

 .        موضعني يف والكهف ، موضعني يف البقرة سورة وتلتها
 فيها يذكر أن هللا مساجد املانعون  - اآلايت صرَّحتْ  كما - النا  طوائف أظلم - 8

 ، هللا آبايت ونواملكذِّب ، الكذب هللا على واملفرتون ، هللا لشهادة والكامتون امسه،
 .   عنها واملعرضون

 :  النا  أظلم هؤالء جعلت اليت األسباب أنَّ  -9
 هللا شهادة كتمان -ب.  خراهبا يف والسعي ، امسه  فيها يذكر أن هللا مساجد منعهم -ا
 .  بياَّنا سبق كما ،
 وعبادة ، الشريك اختاذ:  ومنها:  وأشكاله صوره بكل هللا على الكذب افرتاء -ج
 له ،وأنَّ   هللا عند شفعاؤان وهؤالء هللا، بنات املالئكة وبقوله ، هللا دون من ألصناما
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 عليه والنيب القرآن وتكذيب.  هللا أحلَّ  ما وحترمي ، هللا حرم ما حتليل ، وولًدا صاحبه
 معارضة على القدرة الزعم أو ، النبوة وادعاء أوصافه، خبالف ووصفه ، والسالم الصالة
 .    عنها الصدّ  أو ، هللا آايت عن واإلعراض ، القرآن
 وأصول ، االعتقاد أبصول تتعلق إمنا الوصف هبذا وصفت اليت األمور غالب أنَّ  -10
 .  الدين
 هللا صلى)  نبيه أو ، بكتابه أو ، ابهلل تتعلق ألَّنا ؛ بذلك وصفت األمور هذه أنَّ  -11
 وعلى كتابه وعلى عليه الكذب ومفرتي اخلالق على املتطاول أنَّ  شك وال ،( وسلم عليه
 .      منه أظلم هو من هناك ليس بل  النا ، أظلم هو نبيه
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 واملراجع املصادر
 .        الكرمي القرآن - أواًل 
 : األخرى الكتب -اثنًيا
 اهليئة/ ط(  هـ911: ت) السيوطي الدين جالل  لإلمام القرآن علوم يف اإلتقان -1

 . م 1974/ هـ1394 للكتاب مةالعا املصرية
 دار/ ط ،( هـ543: ت) املالكي العرب ابن بكر أب لإلمام للقاضي القرآن أحكام -2

 .  م 2003 - هـ 1424 اثلثة/ط بريوت -العلمية الكتب
 العمادي أمحد بن حممد السعود ألب الكرمي الكتاب مزااي إىل السليم العقل إرشاد -3
 (هـ982: ت)
 . بريوت - العرب الرتاث إحياء دار/ ،ط
 ،( هـ468: ت) النيسابوري الواحدي أمحد بن علي احلسن ألب النزول أسباب -4
 .   م 1992 - هـ 1412 اثنية،/ط ، الدمام – اإلصال  دار/ ط
 ،( هـ1393: ت) الشنقيطي األمني حملمد ابلقرآن القرآن إيضا  يف البيان أضواء -5
 .م 1995 - هـ 1415/ ط  بريوت - الفكر دار/ ط
 - كثري ابن دار/ )ط ،( 549/ 5) درويش الدين حمليي وبيانه القرآن إعراب -6

 . هـ 1415 رابعة،/ط( بريوت - دمشق
 الرتاث إحياء دار/ ط ،( هـ685: ت) للبيضاوي التأويل وأسرار التنزيل أنوار -7

 بريوت - العرب
 . هـ 1418 - أوىل/ط
 بريوت – الفكر دار/ ط ،( هـ745: ت) ألندلسيا  حيان ألب  احملي  البحر -8

 . هـ 1420
 الكرماين، محزة بن حملمود والبيان احلجة من فيه ملا القرآن متشابه توجيه يف الربهان -9
 . اتريخ بدون الفضيلة دار/ ط( هـ505 حنو: ت)



 

 
2989 

 :ت) الزركشي هبادر بن اّللَّ  عبد بن حممد الدين لبدر القرآن علوم يف الربهان -10
 1376 أوىل،/ ط وشركاه احلليب الباب عيسى العربية الكتب إحياء دار/ ط ،(هـ794
 . م 1957 - هـ

/ ط ،( هـ468: ت) النيسابوري الواحدي أمحد بن علي احلسن ألب البسي  -11
 1430 أوىل،/ ط ، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة - العلمي البحث عمادة
 .   هـ

 الفريوز يعقوب بن حممد الدين جملد العزيز، الكتاب لطائف يف مييزالت ذوي بصائر -12
 الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس/ ط( هـ 817: ت) أابدي

 .   القاهرة اإلسالمي،
 الكتب دار/ ط ،( هـ333:ت) املاتريدي منصور ألب  السنة أهل أتويالت -13

 بريوت، - العلمية
 . م 2005 - هـ 1426 أوىل،/ط لبنان
: ت) العكربي هللا عبد بن احلسني بن هللا عبد البقاء ألب القرآن إعراب يف التبيان -14
 (هـ616

 .  مصر ، وشركاه احلليب الباب عيسى/ ط ،
:  ت) التونسي عاشور ابن الطاهر حممد/ الشيخ لسماحة والتنوير التحرير -15

 . م1984  للنشر التونسية الدار/،ط( هـ1393
 الكتب دار/ ط ،( هـ816: ت) اجلرجاين علي بن حممد بن لعلي التعريفات -16 

 .  هـ1403 أوىل/ ط ، بريوت العلمية
/ ط ، املطعين إبراهيم عبدالعظيم/ الدكتور لفضيلة لالستفهام البالغي التفسري-17
 . م1999/ه1420 أوىل/ ط ، القاهرة وهبة مكتبة
( هـ1421: ت) حممد بن صاحل بن حممد/ للشيخ ، رةوالبق الفاحتة سوريت تفسري -18
 .  هـ 1423 أوىل،/ ط ، السعودية ، اجلوزي ابن دار/ ط ،
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 الباب مصطفى/ ط ،( هـ1371: ت) املراغي مصطفى أمحد/  الشيخ تفسري -19
 . هـ 1365 احلليب
/ ط( هـ1418: ت)الشعراوي متويل حممد/الشيخ لفضيلة الشعراوي، تفسري -20
 .  اليوم خبارأ مطابع
: ت) الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل للحافظ العظيم القرآن تفسري -21
 . م1999 - هـ1420 اثنية/ ط ، طيبة دار/ ط ،( هـ774
 – العرب الفكر دار/ ط اخلطيب الكرمي عبد/ لألستاذ للقرآن القرآين التفسري  -22

 . القاهرة
 للكتاب  املصرية اهليئة/ ط ،( هـ1354: ت) رضا رشيد/ للشيخ املنار تفسري -23

 . م1990
/ ط الفجالة ، مصر َّنضة دار/ ط ، طنطاوي سيد حممد/ د.ا  الوسي  التفسري -24
 . أوىل
 العرب الرتاث إحياء دار/ ط ،( هـ370: ت) األزهري منصور ألب اللغة هتذيب -25
 . م2001 أوىل،/ط بريوت -
 انصر بن الرمحن عبد/ للشيخ ، املنَّان كالم ريتفس يف الرمحن الكرمي تيسري -26

 . م 2000- هـ1420 أوىل/ط ، الرسالة مؤسسة/ ط ،( هـ1376: ت) السعدي
 مؤسسة/ ط ،( هـ310: ت) الطربي لإلمام القرآن آي أتويل يف البيان جامع -27

 بتحقيق الرسالة
 .م 2000 - هـ 1420  أوىل/ ط ، شاكر حممد أمحد/  الشيخ
( وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول أمور من املختصر الصحي  املسند عاجلام -28
مه وسننه  أوىل،/ ط ، النجاة طوق دار/ط ،( ه256:ت) البخاري لإلمام ، وأايَّ
 . هـ1422
 – املصرية الكتب دار/ ط ،( هـ671: ت) للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع -29

 . القاهرة
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 للماليني العلم دار/ط ،( هـ321: ت) األزدي دريد ابن بكر ألب اللغة مجهرة -30 
 . م1987 أوىل/ط بريوت
 لشهاب( الراضي وكفاية القاضي عناية) البيضاوي تفسري علي الشهاب حاشية -31
 اخلفاجي الدين
 .  بريوت - صادر دار/ ط ،( هـ1069: ت) املصري
 1404 ت) عضيمة اخلالق عبد حممد/ للدكتور الكرمي القرآن ألسلوب دراسات -32
 .  اتريخ بدون ، القاهرة ، احلديث دار/ ط شاكر، حممد حممود: تصدير( هـ

 أم جامعة/ ط ،( هـ420: ت) اإلسكايف للخطيب التأويل وغرة التنزيل درة -33
 .   هـ 1422 أوىل،/ط ، مكة ، القرى
 املختار حممد بن األمني حملمد ، الكتاب آايت عن االضطراب إيهام دفع -34

 - هـ 1417 أوىل/ ط ، القاهرة – تيمية ابن مكتبة/ ط ،( هـ1393: ت) الشنقيطي
 .  م 1996
 املعروف ، يوسف بن أمحد العبا   ألب ، املكنون الكتاب علوم يف املصون الدر -35

 ابلسمني
 .م1994-ه1415  أوىل/ ط ، دمشق - القلم دار/ط ،( هـ756: ت) احلليب
 حممود الدين شهاب لإلمام املثاين والسبع عظيمال القرآن تفسري يف املعاين رو  -36

 . هـ 1415 أوىل/ط ، بريوت - العلمية الكتب دار/  ط( هـ1270: ت) اآللوسي
 دار/ ط ،( هـ597: ت) اجلوزي ابن الفرج ألب التفسري علم يف املسري زاد -37

 – العرب الكتاب
 .  أوىل/ط بريوت
 الفكر دار/ ط ،( هـ1394: ت) زهرة أب حممد/ الشيخ لفضيلة التفاسري زهرة -38
 . العرب
: ت) اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر ألب ، العربية وصحا  اللغة اتج الصحا  -39
 ،( هـ393
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 . م 1987 - هـ 1407 رابعة/ ط ، بريوت – للماليني العلم دار/ ط
 حسني بن حممد بن احلسن الدين لنظام ، الفرقان ورغائب القرآن غرائب  -40
 1416 - أوىل/ ط ، بريوت – العلمية الكتب دار/ ط ،( هـ850: ت) لنيسابوريا
 . هـ

 القِّنَّوجي خان صديق حممد الطيب ألب القرآن، مقاصد يف البيان فت  -41
 . بريوت – صيدا ، العصرية املكتبة/ط ،(هـ1307: ت)

: ت) صارياألن أمحد بن حممد بن لزكراي القرآن يف يلتبس ما بكشف الرمحن فت  -42
 1983 - هـ 1403 أوىل،/ ط لبنان – بريوت ، الكرمي القرآن دار/ ط ،(  هـ926

 . م
 كثري، ابن دار/ ط ،( هـ1250: ت) الشوكاين علي بن حممد لإلمام القدير فت  -43
 الكلم ودار
 . هـ 1414 - أوىل/ ،ط بريوت دمشق، - الطيب
  ،( هـ395 حنو: ت) العسكري هللا عبد بن احلسن هالل ألب اللغوية الفروق -44
 .    القاهرة ، والثقافة العلم دار/ ط
 للزخمشري التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف  -45
 :ت)

 . هـ 1407 ، اثلثة/ ط بريوت - العرب الكتاب دار/ ط(  هـ538
 ،( هـ 733: ت) مجاعة بن حممد الدين لبدر املثاين من املتشابه يف املعاين كشف -46
 . هـ 1410 أوىل/ط املنصورة ، الوفاء دار/ط
/ ط ،( هـ1094: ت) ، الكفوي  احلسيين موسى بن أيوب ألب الكليات  -47

 . بريوت – الرسالة مؤسسة
 العلمية الكتب دار/ ط ،( هـ741: ت) للخازن التنزيل معاين يف التأويل لباب -48 
 . أوىل/ط بريوت –
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 الكتب دار/ ط ،(هـ775: ت) احلنبلي عادل البن الكتاب علوم يف باللبا -49
 بريوت، – العلمية
 . هـ 1419 أوىل،/ ط ، لبنان
 اثلثة/ ط ، بريوت -صادر دار/ط ،(  ه711:ت) منظور البن العرب لسان -50
 . ه1414،

 حبيب بن حممد بن زكراي بن فار  بن أمحد احلسني ألب فار  البن اللغة جممل -51
 .   م 1986 - هـ 1406 - اثنية/ط ، بريوت – الرسالة مؤسسة/ط( هـ 395:ت )

 الكتب دار/  ط( هـ1332: ت) القامسي الدين مجال حملمد ، التأويل حماسن -52
 . هـ 1418 - أوىل/ ،ط بريوت– العلمية
 عطية بن غالب بن احلق عبد حممد ألب ، العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -53
 ندلسياأل
 . هـ 1422 - أوىل/ط ، بريوت – العلمية الكتب دار/ ط ،( هـ542: ت)

 النسفي حممود بن أمحد بن هللا عبد الربكات ألب ، التأويل وحقائق التنزيل مدارك -54
 .م 1998 - هـ 1419 أوىل،/ ،ط بريوت الطيب، الكلم دار/ ط( هـ710: ت)

 ، العرب الرتاث إحياء دار/ط ،(  هـ510: ت) للبغوي لإلمام التنزيل معامل -55
 .هـ 1420 أوىل،/ ط بريوت،
 بريوت -الكتب عامل/ ط ،( هـ311: ت) للزجاج وإعرابه القرآن معاين -56

 .ه1408
/ ط بريوت-العرب الرتاث إحياء دار/ ط ،( هـ606: ت) للرازي الغيب مفاتي  -57
 . اثلثة
 - الرسالة مؤسسة/ ،ط( هـ437: ت) طالب أب بن ملكي القرآن إعراب مشكل -58

 .ه 1405 اثنية/ط ، بريوت
 دار/ ط( هـ 911: ت) السيوطي الدين جلالل القرآن إعجاز يف األقران معرتك -59

 . م 1988 - هـ 1408: أوىل/ط ، لبنان – بريوت - العلمية الكتب
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 القلم، دار/ط ،(هـ502: ت) األصفهاين للراغب القرآن غريب يف املفردات -60
 – الشامية اروالد

 . ه 1412 ، أوىل/ط بريوت دمشق
 ه1421 اثلثة/ ط  الفكر، دار/ ط ،( هـ395: ت)   فار  البن اللغة مقاييس -61
 ـ

 آي من اللفظي املتشابه توجيه يف والتعطيل اإلحلاد بذوي القاطع التأويل مِّالك -62
 .   لبنان – بريوت ، العلمية الكتب دار/ ط( هـ708: ت) الغرانطي الزبري البن التنزيل
 - العلمية الكتب دار/ط ،( هـ450: ت) املاوردي احلسن ألب والعيون النكت  -63

 .  بريوت
 أب بن ملكي ، وأحكامه وتفسريه القرآن معاين علم يف النهاية بلوغ إىل اهلداية -64
 طالب

 أوىل،/ط ، الشارقة جامعة  - والسنة الكتاب حبوث جمموعة/ ط( هـ437: ت)
 . هـ 1429
 النيسابوري ، الواحدي أمحد بن علي احلسن ألب اجمليد القرآن تفسري يف الوسي  -65
 - هـ 1415 أوىل،/ ط ، لبنان - بريوت العلمية، الكتب دار/ ط ،( هـ468: ت)

 .  م 1994
 
 


