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 عرفانشكر و
، فالشكر  هبذا الشكل إذا كان الباحث يرغب يف إزجاء الشكر ملن أسهم يف إخراج الدراسة    

، فكّلهم  منهم ، ال أخصُّ أحدا  ربية يف كلية الرتبية جامعة البصرة إىل أساتذة قسم اللغة الع موصول
ىاشم  املفضال الدكتور فاخرأستاذي خاّصيت ، وإّّن لعاجٌز عن الشكر ، والشكر ال يفيو حّقو 

 وتقصريي ، جزاه هللا عين أفضل اجلزاء .  يئ  خطالذي ذلل الصعاب يل ، صبورا  على  الياسري سعد

الذين أكّن هلم خالص احملّبة  ة التدريس يف كلية القانون / جامعة البصرة أزمالئي أعضاء ىي وإىل    
   واالحرتام ، وال أنسى موظفي الكلّية فهم نبالء حّقا  .

أخي وزميلي وأستاذي األستاذ املساعد إىل زمالئي وأصدقائي والسّيما  وأتقدم بالشكر اجلزيل   
، والدكتور حامد مردان شروان ، الدكتور صّبار شبوط طاّلع الدكتور سامل يعقوب يوسف ، و 

واألستاذ ،  والدكتور صباح عيدي، واألستاذ حسام أمحد ىاشم  ، اخلزاعي والدكتور علي جاسب
ملا أبدوه يل من دعم وعون يتمثل يف تيسري املصادر واملراجع من مكتباهتم  قيس عزيز التميمي

ن مّد يل يد العون إلمتام ىذا ــم كلّ ى  ـــإل، و والنصائح السديدة   الدعم املعنويّ  فضال  عن اخلاصة
 . البحث 
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  ) أ) 
 

ُةُ ــمُ دُ ــقُ ــالمُ 

 ، والصالةُ  والعصيانَ  والفسوقَ  إلييم الكفرَ  يم ، وكّرهَ في قموبِ  ، وزّينوُ  هِ لعبادِ  الذي حّبَب اإليمانَ  للِ  الحمدُ      
 آلو الطيبين الطاىرينعمى يم أبي القاسم محمد و وأعوانِ  الكافرينَ  يم ومبيرِ المؤمنين وقبمتِ  عمى منارِ  السالمُ و 

 . المنتجبين المخمصين وصحبو

الظواىر األسموبية التي تثير االنتباه إلى عظمة إعجاز القرآن   حدستعمال الدقيق لممفردة القرآنية أإّن اال    
حتى قال عنو معجٌز في ألفاظو وأسموبو القرآن معجٌز بكل ما يحممو ىذا المفظ من معنى ، فيو الكريم ، ف
 واعمم"  ضمن كتاب ) ثالث رسائل في إعجاز القرآن ( في كتابو) بيان إعجاز القرآن ( ه (833) ت  الخطابي

، (1) " ، في أحسن نظوم التأليف ، مضمنًا أصّح المعاني و جاء بأفصح األلفاظما صار معجزًا ألنّ أّن القرآن إنّ 
والحرف الواحد منو في موضعو من اإلعجاز الذي ال ُيغني عنو غيره في تماسك الكممة ، والكممة في موضعيا 

وىو معجز في بيانو اآلية ،  الجممة في موضعيا من اإلعجاز في تماسكو من اإلعجاز في تماسك الجممة ، 
ة في معانيو التي تكشف الستار عن الحقيقمعجز رة حّية لمحياة والكون واإلنسان ، و ونظمو ، يجد فيو القارئ صو 

حديث كثيرًا من حقائقيا المغيبة ، معجز بعمومو ومعارفو التي أثبت العمم الاإلنسانية ورسالتيا في الوجود ، و 
 معجز في تشريعو وصيانتو لحقوق اإلنسان وتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا عمى يديو .و 

 رفيع ومحتواه ، إليو اإلصغاء إلى يدعو وجذاب جميل ظاىره نّ إ أي ميغوب فصيح الكريم القرآن نّ إ حقاً      
نّ و  ،وشأنا معنى  يسّمم الصاغي يجعل وألنّ  وذلك! السحر تسميو األعداء جعمت درجة إلى وفصاحتو توبالغ ا 
ّن تّذوق الكممة العذبة ووضعيا في أي تعبير ،  القرآن بجاذبية واعتراف إقرار ذاتو بحد وىذا ، لو ويخضع إليو وا 

 رآن الكريم لوقفنا عمى مدى عنايتوفمو تدبرنا الق، جميل ىو فطرة في النفوس ، يشعر بو كّل صاحب ذوق سميم 
ليا  أثرةذي يشترك معيا في بعض الداللة ، وفي ذلك بالمفظة المستعممة فيو ، فقد يختار الكممة وييمل مرادفيا ال
فالقرآن  عمى المستويات المغوية كاّفة ، تعبيرية معجزة يفرضيا السياق القرآني بكل ما تحممو المفظة من دالالت

وبالغة أسموبو ، أنزلو هللا ىداية لمخمق في الدنيا  والكريم آية باقية عمى وجو الدىر ومعجزة خالدة بفصاحة لفظ
    وسعادة ليم في اآلخرة .

ّنو لشرف ع     في أن   ظيم لي أن أكون واحدًا ممن تشرفوا بالبحث في كتاب هللا الجميل ، فقد كان أممي كبيراً وا 
فيو ، وقد منحني هللا تعالى فضمو ونعمتو عمى  في كتاب هللا منذ أن كتبت الماجستير يةالبحثأواصل مسيرتي 
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  جامعة  ، بإشراف : أ.د. دمحم جبار المعيبد ) رحمه هللا ( ، ) جموع التكسير في القرآن الكريم ( نهاارسالة الماجستير عنو
 م .1991البصرة / كلية التربية /



 

  ) ب) 
 

عرض عمّي أن أكتب في ) ألفاظ المحّبة والكراىة في البيان  إذيد أستاذي الجميل الدكتور فاخر ىاشم الياسرّي 
من أن ال أوّفق في إبراز مالمح الموضوع ،  اً ، فكانت سعادتي غامرة في تحقيق أممي ، وخوفي كبير القرآني (

 ثيثاً عاىدت نفسي أاّل أدخر جيدا وال وسعًا ، وأن أسعى ح لكّننيكبير وتحقيق المراد منو عسير ، واسع و ألّنو 
 المراد ، وما توفيقي إاّل بالل . وُأصيب بعض ما أصبو إليو في تحقيق

ودالالت وقيم  إبراز ما في ىذه األلفاظ من معانٍ ، أي  الكشف واإليضاح والظيور قصدنا بالبيانأّما      
واالستعارة  خّصو المتأخرون بالعمم الباحث عن المجاز، وال نقصد بو ذلك الفن البالغي الذي  تعبيرّية وفنّية

والتشبيو والكناية ، والغرض منو صوغ الكالم بطريقة تبين ما في نفس المتكمم من المقاصد ، وتوصل األثر الذي 
ن كان ذلك جزءًا من عممنا  يريده إلى نفس السامع ، فقد وردت كممة البيان ومشتقاتيا كثيرًا في القرآن الكريم ، وا 
َكَذِلَك ُيَبيُِّن اَّللهُ  ... ، وقولو ))131(( البقرة/ ُيَبيُِّن اَّللهُ آَياِتِو ِلمنهاِس َلَعمهُيْم َيتهُقونَ َكَذِلَك  ... ، منيا قولو تعالى ))

ْكَر ِلتَُبيَِّن )) ، وقولو 622(( البقرة/ َلُكُم اآْلَياِت َلَعمهُكْم تََتَفكهُرونَ  ُبِر َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ ِلمنهاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِيْم ِباْلَبيَِّناِت َوالزُّ
ْذ َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق الهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلتَُبيُِّننهُو ِلمنهاسِ  ، وقولو ))44(( النحل/ َوَلَعمهُيْم َيتََفكهُرونَ  (( آل   ... َواِ 

(( َن الهِذيَن ِمْن َقْبِمُكْم َوَيُتوَب َعَمْيُكْم َواَّللهُ َعِميٌم َحِكيٌم ُيِريُد اَّللهُ ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْيِدَيُكْم ُسنَ ))   وقولو ،131عمران/
البيان أصل لغوي يعني ف وغيرىا ، والمعنى المتبادر لورودىا جميعًا ىو الظيور والكشف واإليضاح .62النساء/

عد الشيء وانكشافو ... الكشف واإليضاح والظيور ، يقول ابن فارس الباء والياء والنون أصل واحد ، وىو بُ 
والبيان كما ذكر  ،(6) وفالن أبيُن من فالن ، أي : أوضح كالمًا منو،  وبان الشيء وأبان اّتضح وانكشف

الجاحظ " اسم جامع لكّل شيء كشف لك قناع المعنى ، وىتك لك الحجاب دون الضمير ، حتى ُيفضي السامع 
 .(8)إلى حقيقتو ويمّم بما فيو " 

وقوعو ، فقد فرضت عمينا ىذه السعة أثر كبير في تحديد انسيابيتو  تقسيم البحث فكان لسعة الموضوعأّما     
شمل الباب عمى فصمين ،  ، وكان الباب الثالثانشطر البابان األّول والثاني إلى ثالثة فصول ثالثة أبواب ، في 

صريحة منيا في الفصل األول فكانت ال ظ ،األول ألفاظ المحّبة الصريحة وغير الصريحة وما تعّمق بيا من ألفا
موجدان تعبيرية مصورة ل ، بوصف المحّبة حالةدالالتيا المعجمية  في دّلت عمى المحّبةما  ، ونقصد بالصريحة

وىي ما تناوليا الفصل الثاني ، ، أّما مقصدنا بغير الصريحة أو حالة نفسّية شعورية تُفصُح عن الطبيعة البشرية 
، وبناًء عمى ذلك السياقية عمى المحّبة  تيافضاًل عن دالالتيا المعجمية المحّبة في بعض دالالما قاربت يي ف

ليجمع ما تعّمق بمفظة) حّب ( ، أّما الفصل الثالث فجاء إبراز تمك المقاربات  إلى في ىذا الفصل عمدتُ فقد 
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  ) ج) 
 

، ونقصد بالتعّمق ىو أمه الباب واتساع ورودىا في القرآن  ألّنيادون أخواتيا الصريحة ، من ومشتقاتيا من ألفاظ 
أّما الباب الثاني فشمل ألفاظ الكراىة الصريحة وغير  . وذوات ما وقعت عميو المحّبة من أشياء وأوصاف

ّن البحث بمجممو قائٌم عمى الموضوعي  قابلالصريحة وما تعّمق بيا ، ولكون لفظة الكره ىي الم لمفظة الحّب ، وا 
تقسيم ىذا الباب عمى نسق الباب األّول . أّما إلى تضاد والمقابمة بين ىذين المفظين ، فقد اضطّرنا ىذا األمر ال

، أي  أللفاظ المحّبة والكراىة في االستعمال القرآني في بيان فنّية التعبير فجمع بين البابين وكان الباب الثالث
 مساحة تمك المشاعر زيادة عمىر الوجدانية لممحّبة والكراىة عن المشاع التعبيرّية القيم أّنو ُيفصُح عن ىذه

بّرز األّول منيا فنّية التعبير  ،وقع في فصمين ىذه الفنّية ال تبرزىا إاّل مباحث عمم البالغة فقد  ألنّ و ،  ووجيتيا
 . عممي البيان والبديع بعض مباحث عمم المعاني ، أّما الثاني فقد بّرزىا في بعض مباحث في

، ثّم  وحصرىا ألفاظ المحّبة وألفاظ الكراىة الصريحة وغير الصريحة ه الدراسة أواًل عمى استقراءلقد قامت ىذ    
ّما األلفاظ المباشرة من خالل وجودىا في سياقاتيا المختمفة ، أ ودالالتيا بيان معاني األلفاظ الصريحة منيا

حصاؤىا اعتمادًا عمى الالصريحة فب معاجم المغوية وكتب المغة ، غير أّن ىذه األلفاظ ليا اإلمكان حصرىا وا 
معاٍن ظاىرة ، وأخرى باطنة ، أي دقيقة ال ُتعرف إاّل بالبحث والتأّمل ، أّما غير الصريحة فكان البّد من وضعيا 

 في ميزان الداللة المعجمية أواًل ثم النظر في داللتيا السياقية لبيان معنى المحّبة أو الكراىة منيا . 

أّن اإلحصاء ىو السبيل األمثل إلى أّي استقراء ، ولذا حاولت أن أؤسس ىذا البحث عمى في وال شّك      
الطريقة المتّبعة في البحوث العممية ، فقد بدأت بحصر األلفاظ المختمفة ، والمنبّثة في السور المختمفة من 

عن  والقواميس المغوية وكتب المغة والتفسير والبيان ، وغنيٌ أىّميا المعاجم مراجع عّدة بالكتاب العزيز ، مستعينًا 
الذكر أّن اتّباع المنيج االستقرائي في البحث ال يعني االستغناء عن المالحظة واالستنباط والتحميل والتفّكر ، أي 

 النتائج . اإلدراك السميم في تفسير عمالاإلحصاء ال يقمل من أىمية استإّن عن المنيج الوصفي التحميمي ، إذ 

يصيبو الشطط  ولئال ، لقدسيتو وطرح اآلراء إّن الباحث في كتاب هللا تعالى يجد حرجًا كبيرًا في التحميل     
ْن اجتمعوا أن ُيصيبوا  في ذلكوالزلل  داللتيا وجماليا وفنيتيا ، ولكن ، وألّن المفظة القرآنّية ال يمكن لمباحثين وا 

، وليذا قد القيت من  يستجموا آللئ القرآن العظيم ، ذلك المعين الذي ال ينضبحسبيم أّنيم بحثوا لعّميم 
،  أّن موضوع األطروحة بكرٌ ومن تمك الصعوبات ن في غير كتاب هللا تعالى ، قيو الباحثو الصعوبات ماال يال

دراسة لغوية داللية جمالية ،  في القرآن الكريم درس ىذه األلفاظ –عمى حّد عممي ومعرفتي  – أحداً  فما وجدت
شارات عاّمة منيا كتب الفروق المغوية واألضداد ، وكتب معاني  في كتب المغة إاّل بعض ما تناثر من شذرات وا 

، وكتب البالغة العربية  ، وقواميس المغة والمعاجم ، -قديميا وحديثيا  –، وكتب التفسير  القرآن بشكل خاص
    .وأنتفع منيا  حاولت أن أجمع شتاتيا، ف لمقرآن الكريم الدراسات البيانية زيادة عمى



 

  ) د) 
 

 الحّب في القرآن)  عنوانيا الكريم الحّب في القرآن موضوع اتناولت نأّن ىناك دراستي إليواإلشارة بجدير لومن ا   
القرآن(  ودراسة أخرى عنوانيا )الُحّب في لمدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ( ودور الحّب في حياة اإلنسان
من الناحية  في موضوع الحب الذي يتناولو القرآن الكريم النفصّ تُ  وىاتان الدراستان لمدكتور محمود بن الشريف ،

أّما موضوع ، ال المغوي الطابع االجتماعي  فغمب عمييما ، اإلنسان عن آثاره في حياة انتحدثتو ، االجتماعية 
  تناولو بدراسة مخصوصة .  عمى حّد عممي قد فمم ألحظ أحدًا  وألفاظو الكراىة

سيام الحقد  ه المغة المباركة التي ُتصّوب لياوفي الختام أسأل هللا تعالى أن ُيسّدد خطانا في خدمة ىذ     
ّن و ما ُيحّب ويرضى إّنو سميع مجيب ، ، وأسألو تعالى أن يوفقنا لوالكراىة  هللا من وراء القصد ، لو الفضل ا 
 ومنو التوفيق ، وبو المستعان .والمّنة ، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

  الباحث                                                                                      



 

 
ل  

ّ
 انباب األو

 ريحة ريحة وغير الص  الص   ألفاظ المحّبة 

   يالقرآن االستعمال وما تعّمق بها في

 ريحةالص   األّول : ألفاظ المحّبةالفصل  -
 ريحةغير الص   الثاني : ألفاظ المحّبةالفصل  -
 ة من ألفاظالثالث : ما تعّمق بالمحبّ الفصل  -

 المحبوبين في القرآن ألفاظ المبحث األّول : -
 األلفاظ الدالة عمى أصناف المحّبةالمبحث الثاني :  -
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 الباب األّول 

الصريحة وغير الصريحة وما تعّمق بيا  ألفاظ المحّبة 
 في القرآن الكريم

 الصريحة األّول : ألفاظ المحّبةالفصل  -
 غير الصريحة الثاني : ألفاظ المحّبةالفصل  -
 ة من ألفاظبالمحبّ الثالث : ما تعّمق الفصل  -

 المحبوبين في القرآن ألفاظ المبحث األّول : -
 األلفاظ الدالة عمى أصناف المحّبةالمبحث الثاني :  -
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 ل :الفصل األو  

 ة الصريحةألفاظ المحب  
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 : توطئة 

 لقد شغؿ مكضكع الحٌب كالمحٌبة حيزان كاسعان مف القرآف الكريـ ، كتنٌكعت في آياتو األلفاظ كالصيغ كاألساليب     
ٌب  كالخطابات قد امتؤل بيا األسمكب القرآني كانعكست مبلمحيا في  ، فيذه الفمسفة الركحٌيةالخاٌصة بأمر الحي

بني القرآف عمى تقكية ىذه الفمسفة كتعزيزىا في نفكس اآلدمييف كلعٌؿ اإلرادة اإلليية شاءت أف ت ، الكجداف اإلنساني
خاٌصة ، إذ إٌنيا ارتبطت باإليماف حٌتى قيؿ إٌف الحٌب ىك بكلتككف أساس المنظكمة القيمٌية لممجتمع اإلسبلمي 

ٌف اإلسبلـ ديف ك  ،اإليماف ، كاإليماف ىك الحٌب  أحٌس حرارة الحٌب إذا المؤمف ال يحٌس حبلكة اإليماف إاٌل ة ، ك محبٌ ا 
ثبلث مف كٌف فيو كجد فيو حبلكة اإليماف أف يككف هللا كرسكلو أحٌب إليو  " (كسٌمـ صمى هللا عميو كآلو)، قاؿ رسكؿ هللا 

، كقاؿ (ُ)"مما سكاىما ، كأف يحٌب المرء ال يحبو إاٌل هلل كأف يكره أف يعكد في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار 
، كفي ذلؾ حثٌّ كحضٌّ  (ِ)" لما يغدككـ بو مف نعمة ، كأحبكني لحٌب هللا ، كأحبكا آؿ بيتي لحٌبي أحٌبكا هللا " أيضان 

ة رسكلو كمحبة الديف كالعقيدة كمحبة الخمؽ ، فضبل عف المحبة بيف الزكجيف التي جعميا هللا عمى محٌبة هللا كمحبٌ 
َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا  النعمة ، فيقكؿ تبارؾ كتعالى  ـتعالى بينيـ كىي مف جبلؿ القدرة كتما

ُرونَ  َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ٓت َذِلَك ََليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ ، إذف فالحب سمة مف  ُِ :الرـك   لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
الميـٌ  "و ػػػػألو الحٌب بقكلػػػرٌبو فس (صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ)سمات الحياة الركحية في عقيدة المؤمف ، فقد ناجى رسكؿ هللا 

 . (ّ) "ما يقربني إلى حٌبؾ إني أسألؾ حٌبؾ كحٌب مف أحبؾ كحٌب 

كقد جيعؿ دخكؿ الجٌنة متكٌقفان عمى األيماف ، كجيعؿ اإليماف متكقفان عمى المحبة ، إذف فالمحبة شرط في     
حٌتى قيؿ إٌف الحٌب ىك اإليماف ، كاإليماف ىك  كأساس في الديف ، ، كركف في العقيدة ، استكماؿ اإليماف كتمامو

 . ٌف حٌب الخير لمغير مف كماؿ اإليماف كا   الحب ، فاإليماف أساسو الحب ككمالو الحب كأكثؽ عراه،  الحبٌ 

كفي كثير مف األحياف يككف طريؽ العاطفة كالمحٌبة كالرحمة أكثر إنجازان لمعمؿ مف طريؽ القكة ، كهللا تعالى    
ننا إذ نتتبٌ يدير العالـ عمى محكر المحٌبة ، ككثير مف آيات القرآف الكريـ تعطي دركسان في المحٌبة ،  األلفاظ  ع تمؾكا 

مغكم األلفاظ في المنظكر ال داللة تمؾأف نستعيف بالمعاجـ العربية لمتعٌرؼ عمى مف بلبٌد لنا في أٌكؿ األمر ف كالصيغ
ـٌ ننطمؽ باحثيف عف دالالتيا  كردت عمييا الكقكؼ عمى نكع الصيغة التي السياؽ القرآني معتمديف في ذلؾ في ث

ف دكر في بياف الداللة ، كقد انحصر البحث في ىذا الفصؿ عمى تتٌبع فعمية لما ليا م المفظة اسمٌية كانت أـ
)حٌب( التي تمٌثؿ  األلفاظ التي تدٌؿ صراحة عمى معنى المحٌبة ، مع تعدد كركدىا بصيغيا المختمفة ، مبتدئيف بػمفظة

 المعنى األصؿ كالتي كثير ذكرىا كشاع في القرآف الكريـ بشكؿ الفت لمنظر .
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ٗ 

        -: ) حب  ( -ٔ
 -: المفيوم المغوي ( في  ) حبّ 
 وي مى زً ، أم : لى  وي ، كاشتقاقو مف أحب   ةي كالمحب   الحب  : المزكـ ، ف : المزكـ كالثبات ب  حى ال      

 وي بٌ حً و يى ب  كيقاؿ حى  ،(ُ)
كالحب يككف فيما يكجبو  ،(ّ)كالحباب كالًحب ،  كالحب : الكداد ،(ِ)د إليو ب إليو : تكدٌ بالكسر فيك محبكب ، كتحبٌ 

، كحاٌبوي ميحاٌبة كًحبابان : كاٌدهي كصادقوي (ْ)ميؿ الطباع كالحكمة جميعا ، كالكٌد مف جية ميؿ الطباع فقط 
كأحببت  ، (ٓ)

، (ٕ)، كالتضعيؼ لمتكثير(ٔ)وقمبي معرضا لحبو ، فيك نقيض البغض ، كحٌبب إليو األمر: جعمو يحبٌ  فبلنا جعمت
كأحٌب فبلنان ماؿى إليو فيك ميحٌب ، كىي ميًحٌب كميًحٌبةي كاستحٌبوي آثرهي 
(ٖ). 

، كحبة القمب : ثمرتو (ٗ)و ككبدتو كفأدتوتبمعنى أصبت حبة قمبو ، نحك : شغففبلنا ، يقاؿ في األصؿ  تي بٍ بى كحى       
، كيقاؿ : أصابت فبلنة حبة قمب فبلف إذا  السكداء التي تككف داخؿ القمب القمب ىي العمقة ةي ب  كحى  ،(َُ)كسكيداؤه 

را ، كلـ ) ييحٌب ( كىك المستعمؿ كثي ، كتضـ الياء(ُُ)ة كسط القمبشغؼ قمبو حبيا ، كقاؿ أبك عمرك : الحبٌ 
 .(ُِ)و بكسر المضارع كىك شاذ و يحبٌ ، كيقاؿ حبٌ  ليمزةالـز ، كمتعدو با ىمزةكحٌب بغير ، يستعمؿ غيره في القرآف 

ٌنما ىناؾ  كمف خبلؿ ىذه الدالالت المفظية المتنكعة نجد أفٌ        ىناؾ جامعان مشتركان ليس في المفظ فحسب ، كا 
تقارب معنكم ، فيذه المفردات العديدة يجمعيا مضمكف االنجذاب كالجماؿ الذم ىك مف أركاف الحٌب الميضاد 

يـ جعمكا أنٌ  أيضان  كالذم يمحظ مف المعنى المغكم، (ُّ)لمبغض كلـ تكضع الكممة بجميع مشتقاتيا عمى شيء قبيح
 رسيفابعض الد، غير أٌف يـ جعمكا الحب في مقابؿ الكره أنٌ الحٌب نقيض البغض ال اإلكراه ، كلـ نمحظ اإلشارة إلى 

أم ب األسناف معنى كممة الحب ىك حب فقالكا إفٌ  ( كعاطفة الحٌب ، فظة ) حبٌ المعاني المعجمٌية لمبيف  قد ربط
ىك صفاء العاطفة كنقاء المكٌدة . كقيؿ ىك القيرط ، فيك يميؿ  ىك صفاؤىا كبياؤىا كنقاؤىا ، كالحب  ك ، ٌضدىاتن

ذا كاف معناه المزكـ كالثبات ،  ،كيضطرب في أيذف المرأة ، ككذلؾ المحٌب قمؽ يخشى عمى حٌبو كحبيبتو  مف فكا 
كقيؿ ىك مف الحٌب ، كىك  ،لمحب مبلـز ال يفارؽ ذكر محبكبو قكليـ : أحٌب البعير إذا برؾ فمـ يقـ ، ككذلؾ ا

 ،ه مف الحٌب الخابية ، أم الجٌرة الكبيرة ، كىي ال تسع غير ما مؤلىا مف الماء ، ككذلؾ القمب ال يسع غير ما مؤل
باب ، أم الفقاقيع التي تعمك الماء عند صبٌ  احبو مف قمب ص ماء آخر عميو ، ككذلؾ الحب يعمك كقيؿ ىك مف الحى

 . (ُْ)عند الشكؽ  كاالىتياج كاالضطراـ الغمياف كالفكراف
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و خيران ، كىي عمى ثبلثة أنكاع : محبة لٌذة ، كمحبة الرجؿ ظنٌ نإرادة ما نراه أك "  كما يراىا الراغب ةكالمحبٌ       
كمف .(ُ)"ألجؿ العمـ  ان بعضبة فضؿ ، كمحبة أىؿ العمـ بعضيـ المرأة ، كمحبة نفع ، كمحبة شيء ينتفع بو ، كمح

ىنا فإٌنو قد فٌسر المحٌبة باإلرادة ، كىما مف دكف شؾٌو مختمفاف ، كلكٌنو عمؿ ىذا التفسير بقكلو " كريٌبما فيسرت المحٌبة 
كا  ... باإلرادة في نحك قكلو تعالى  اؿه ييًحب كفى أىٍف يىتىطىي ري ، كليس كذلؾ فإٌف المحٌبة أبمغ َُٖ :التكبة   ...ًفيًو ًرجى

  . (ِ)مف اإلرادة "
ػػمى سبيؿ بياف المفيكـ االصطبلحي ليذه المفظة الحٌب ، نذكر بعضان منيا عػػكىناؾ تعريفات انطباعٌية لمفظة       

ىك ميؿ "كقيؿ ، (ّ)معنى قمبٌي حسٌي يطمؽ عمى كؿ مرغكب لمنفس كالعقؿ ، كفعمو ىك : حٌب يحٌب حٌبان  ، فالحب  
ٌمي عشقان  إذف فالحٌب مشاعر كأحاسيس تدفع الشخص ، (ْ)"الطبع إلى الشيء الممٌذ ، فإف قكمى ذلؾ الميؿ كتأٌكد سي

     بحيث تقكـ عمى الرضا كاالطمئناف . كتعزيزىا إلى تقكية عبلقتو باآلخريف
 

 : االستعمال القرآني( في  ) حبّ 
معنى المفظة األصؿ الداؿ  فضبلن عف دالالتعٌدة في االستعماؿ القرآني ب تصريفاتياك  ( حبٌ  ) جاءت لفظة      

ٌب ، كىذا األمر متعمؽ باإلنساف ، أٌما الحٌب عند  عمى التعٌمؽ القمبي ، أك تقٌرب المًحٌب النفسي كالكجداني مف الميحى
ٌنما يعني اإلكراـ كاإلنعاـ كالتشريؼ ، كمف المعمكـ أٌف هللا تعالى مينٌزه مف  هللا فميس في ذلؾ ميؿ أك تقٌرب قمبي ، كا 

كما ييجانسنا مف الحيكاف ، إاٌل إٌنو لٌما كاف األمر كالنيي عندنا  لناسكالبيغض عمى حٌد ما يكجد فينا معشر ا الحبًٌ 
ََل ُيُِبُّ اَّللَُّ اْْلَْهَر بِالسُّوِء ِمَن  فقوله تعاىل  بحسب الطبع صادريف عف حٌب كبيغض كيٌني بيما عف اإلرادة كالكراىة ،

يًعا َعِليًمااْلَقْوِل ِإَلَّ َمْن ظُلِ  ، كناية عف الكراىة التشريعية ، كقيؿ ىي بمعنى يذـٌ  ٛٗٔ :النساء   َم وََكاَن اَّللَُّ َسَِ
(ٓ) ،

كمف أجؿ استجبلء تمؾ المعاني كالدالالت البٌد مف النظر إلى سياؽ المفظة كمقاميا في النظـ القرآني زيادة عمى 
ليا خصكصيتيا في التعبير القرآني ، كنحاكؿ في ىذا الفصؿ ذلؾ فإٌف اختبلؼ الصيغ التي تتشكؿ في التركيب 

باآلراء الجميمة  ميو مف معافو كدالالت ، مستأنسيفالكقكؼ عمى تنٌكع تمؾ الصيغ لنتبٌيف مف خبلليا ما تنطكم ع
، ، كمف الطبيعي أٍف تتشٌكؿ ىذه المفظة عمى صكرتيف فعمية كاسمية  -محدثيف القدامى ك ال -لمغكييف كالمفسريف

ـٌ الصكر االسمية .  مبتدئيف ببياف دالالت الصكر الفعمية منيا ث
كقد جاءت ىذه الصيغة مع تصريفاتيا في القرآف الكريـ في ثبلثة كثمانيف مكضعان ، جاء الماضي منيا في ستة     

،  مكاضع ، كالمضارع في ثبلثة كستيف مكضعان ، كالمصدر في عشرة مكاضع ، كاسـ الفاعؿ في ثبلثة مكاضع
 كالصفة المشٌبية في مكضع كاحد .  
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 : صورتيا الفعمية( في  ) حبّ  :أواًل 
) ماضكية كمضارعية ( ، أٌما الماضكية منيا فقد كردت عمى أشكاؿ ، مزيدة  كرتيفكردت ىذه المفظة بص     

بالتضعيؼ كىك الفعؿ ) حٌبب ( ، كمزيدة بحرؼ األلؼ كىك ) أحٌب ( ، كمزيدة بثبلثة أحرؼ كىك ) استحٌب (،  
ة إلى الظاىر مرة كأٌما المضارعٌية فتنٌكع كركدىا عمى كفؽ مساقيا في القرآف أيضان ، فجاءت مثبتة كمنفية كمسند

لى الضمائر المختمفة مرة ثانية ، ككٌؿ شكؿ مف ىذه األشكاؿ لو خص في الداللة المفظية كالسياقية ، كلنا  كصيتوكا 
 أف نعرض ليذه األشكاؿ مبينيف تمؾ الدالالت .

 ) أ ( الصورة الماضوية : 
 ( : ّببَ ) حَ 
   في قكلو تعالى  الفعؿ مرة كاحدة في االستعماؿ القرآنيكجاء ىذا ) حٌبب ( عمى كزف ) فٌعؿ ( المضٌعؼ ،      
  َِحبََّب إ َ ّيَاَن َوزَي ََّنُه ٓت ُُ ُلوِبُكْم وََكرَّ ََ َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اَّللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ٓت َكِثرٍي ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اَّللَّ ِْْ لَْيُكُم ا

جعؿ اإليماف لدل  كالمعنى أٌف هللا تعالى ، ٕ :الحجرات   ْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ ِإلَْيُكُم اْلكُ 
، كالتضعيؼ في (ِ)، إذ إٌف مف معاني ) فٌعؿ ( ىي الصيركرة (ُ)محبكبان  صٌيرهىؤالء المؤمنيف المخصكصيف ك 
صمى هللا )كالتحريض عمى التسميـ لما يأمر بو الرسكؿ العميقة في تطبيؽ فعؿ الحبٌ الفعؿ فممتعبير عمى الشدة كالرغبة 

كالميراد بتحبيب اإليماف إلييـ ، (ْ)و كحٌبب إليو األمر : جعمو يحبٌ  ،(ّ)التكثير كالمبالغة  زيادة عمى،  (عميو كآلو كسٌمـ
النفسي كاالنشداد الركحي كالتعمؽ القمبي ،  تصييره كجعمو محبكبان عندىـ ، كقد حممت لفظة الحٌب معاني االنجذاب

، كمف ىنا (ٓ)أٌما تزيينو في قمكبيـ فيك تحميتو بجماؿ يجذب قمكبيـ إلى نفسو فيتعٌمقكف بو كيعرضكف عٌما يميييـ عنو
 يمكف القكؿ بأٌف ) حٌببى ( كردت في ىذه اآلية بمعنى جعؿ أك صٌير .

كلمحاتو الفنٌية البديعة اإليجاز الحاصؿ مف االستدراؾ بػ) لكف ( الناشئ كمف لطائؼ التعبير القرآني في اآلية       
صمى هللا )لبعضيـ رغبة في أف يطيعيـ الرسكؿ عف قكلو ) لك يطيعكـ في كثير مف األمر لعنتـ ( ؛ ألٌنو اقتضى أفٌ 

كثيرة تعرض ليـ ، كىك بياف فيما يرغبكف أف يفعمو مٌما يبتغكف مٌما يخالكنو صالحان بيـ في أشياء  (عميو كآلو كسٌمـ
حمادان ألفعاليـ ، كتقدير الكبلـ : كلكٌف هللا حٌبب إلى بعضكـ اإليماف ، أم   فٌ إلبراءة بعضيـ عف أكصاؼ األكليف كا 

 .(ٔ)ألٌف صفتيـ مفارقة لصفة غيرىـ  يـبعضاالستدراؾ أغنى عف ذكر 
كمف معاني) حٌبب ( ما ذكره الفخر الرازم مف أٌنيا جاءت في ىذه اآلية بمعنى قٌرب كأدخؿ كألقى اإليماف في       

ـٌ زينو فييا بحيث ال تفارقكنو كال يخرج مف قمكبكـ  كعطؼ التزييف عمى التحبيب لتقكية كتثبيت المحٌبة ،  ،قمكبكـ ث
ف تككف محٌبتو عارضة ، كلكف إذا زانت تمؾ األشياء كانت متمكنة في ألٌف مف أحٌب أشياء قد يمٌؿ شيئان منيا أك أ

ىذا األمر محٌببه لنتائجو الحسنة ، كمزٌيف عند اإلنساف  ع بيف ) حٌبب كزٌيف ( لبياف أفٌ قمبو كثابتة كدائمة ، كالجم
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محٌبب برغبة كاختيار ال عػػػػػػف يأخذه برغبة كطكاعية كمحٌبة ، كلػيذا كاف التزييف تتٌمة لمتحبيب ليكػػكف األخذ بيذا ال
 .    (ُ)إكراه 
إلى (  ػ)أنيا تأتي بمعنى التبميغ ، ألنيا عيديت بك ، (ِ)كالتثبيت كمف معاني ) حٌبب ( أيضان التحسيف كالتزييف     

، أم انتياء الغاية في الحٌب كالكره ، كلـ ييعٌد  ه الكفراإليماف ككرٌ  بٌ غ إليكـ حي ، أم : بمٌ فتضمنت معنى ) بٌمغ ( 
فعؿ ) كزٌينو ( بػ ) إلى ( لئليماء إلى أٌنو لٌما رٌغبيـ في اإليماف ككٌرىيـ الكفر امتثمكا فأحٌبكا اإليماف كزاف في قمكبيـ 

 .(ّ) ، كالتزييف جعؿ الشيء زينان أم حسنان 
 ) أحب  ( :

بٍبتيوي كأحببتيوي الثبلثي المزيد ، ك ) أحب  ( عمى زنة ) أٍفعىؿى (        فيك محبكب كميحىبٌّ  ،يقاؿ : حى
تقكؿ في ، (ْ)

الفعؿ ماضيان مسندان  اءكج، (ٓ)مفتكحة لتدٌؿ عمى أكثر المعنى الذم يحتكم عميو الفعؿ  بيمزةالماضي منو : أحٌب 
َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب  في قكلو تعالى  إلى ضمير المتكٌمـ عمى لساف نبٌي هللا سميماف ِإْذ  ،َوَوَهب ْ

رْيِ َعْن ِذْكِر َرّبِّ َحَّتَّ تَ َواَرْت بِاْلَِْجاِب  ،ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْْلَِياُد  رُدُّوَها َعَليَّ  ،فَ َقاَل ِإّّنِ َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَْ
وِق َواْْلَْعَناقِ َفطَِفَق َمسْ  كسميت   ، كأحببتي بمعنى آثرتي حٌب الخيؿ عمى ذكر ربي ، ّّ-َّ :ص  ًحا بِالسُّ

تمالكو األسى إٌني آثرت حٌب الخيؿ عمى ذكر ربي كىك الصبلة ، ف كالمعنى ،(ٔ) الخيؿ خيرا لما فييا مف المنافع
 ()الذم أصاب نبٌي هللا سميماف  إٌف التحٌسر كالندـ كلعٌؿ القكؿ الميرٌجح ،(ٕ)كاألسؼ عمى ما فاتو مف ذكر هللا 

ٌنو لـ يستغرؽ في الذىكؿ بؿ بادر إ، أم " جاء نتيجة انشغالو بيا عف ممارسة الذكر المعتاد عميو ال فكات الصبلة 
 .(ٖ)الذكرل بمجٌرد فكات كقت الذكر الذم اعتاده "

كذكػػػػػر المفٌسر الطبرسي أٌف ) حٌب الخير (  نصب عػػػػمى أٌنو مفعكؿ بػػػػو ، كالتقدير : اخترت حب  الخير ،       
ك) عف ( فػػػػي قكلو ) عف ذكر ربي ( بمعنى ) عمى ( ، كعمى ىذا يككف معنى أحببت بمعنى استحببت ، أم آثرت 

يتو ، كقيؿ إٌنيا بمعنى ألزمت ، كالمعنى أٌني ألزمت حٌب الخيؿ عف عيدم تعد اخترت، كقيؿ إٌنيا لٌما أنيبت مناب 
 .(ٗ)ذكر رٌبي
ئيف : أحببت ر بيف شيأحببت بمعنى آثرت ، كما يقكؿ المخيٌ فؤلٌف  (عفػ)أٌما تكرار الحٌب في اآلية كتعديتو ب      

فٌ ك ىذا ، أم آثرتو ،   قيؿ، ك (َُ)تعديتو بعف جاء لمسبب نفسو ، فيصير المعنى أم آثرت حب الخير عمى ذكر ربي ا 
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ٌبان مثؿ حب الخير ، كقيؿ :منصكب عمى المصدر التشبييي ، أم أحببت الخيؿ حب الخير ،  إٌنو إف أحببت  أم حي
 .(ُ)بمعنى لزمت ، كقيؿ بمعنى سقطت إلى األرض ، مأخكذ مف أحب البعير ، إذا عي كسقط 

ٌنما تضمنت أٌف سميماف        انشغؿ بحٌب الخير ، كمف  ()كجاء أٌف اآلية لـ تتضمف معنى التفضيؿ ، كا 
    ييعرض عميو ما يشغمو عٌما اعتاده مف ذكر هللا مف دكف أف يفٌضمو عمى ذكر هللا ، كلذلؾ تعٌدل بػ) عف ( فقاؿ 

نرجحي ىذا الرأم الستحالة تفضيؿ األنبياء شيئان ك  .(ِ)) عف ذكر ربي ( كلـ يقؿ ) عمى ( حتى يدٌؿ عمى التفضيؿ 
عمى هللا تعالى أك ذكره ، كألٌف مغزل القكؿ القرآني كما يراه أستاذنا الدكتكر فاخر الياسرم " أٌف محٌبة هللا الحقيقية 

 .    (ّ)تقتضي محٌبة مخمكقاتو "
 ّب ( :حَ تَ ) اسْ  

، كاإليثار ىك ترجيح شيء عمى غيره بمكرمة أك منفعة ، كيأتي إيثار بعض األمكر (ْ)تأتي استحب  بمعنى آثر      
عمى صيغة ) استحٌب ( الماضكية أك المضارعية التي  -غالبان  –كاختيارىا كتقديميا عمى غيرىا في القرآف الكريـ 
ندة إلى الجماعة بمعنى االختيار كالتفضيؿ كالمؤاثرة ثبلث مرات في سنأتي عمى ذكرىا ، ككردت ) استحٌب ( مس

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َآبَاءَُكْم َوِإْخَوانَُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر  قكلو تعالى القرآف ، كرد األكؿ منيا في 
ّيَاِن َوَمْن  ِْْ ُْم ِمْنُكْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َعَلى ا ، كحقيقة  ى اإليمافعمكفٌضمكه  ا الكفر، أم آثرك  ِّ : التكبة  يَ تَ َوَّلَّ

،  االستحباب أف يتحرل اإلنساف في الشيء الذم ينحبو ، كضمف معنى اختار كآثر ، كلذلؾ تعدل بػ ) عمى (
،  كاآلية تيديد كتخكيؼ لمف آثر محٌبة اآلباء كاألبناء عمى محٌبة هللا (ٓ)كاستفعؿ مف المحٌبة أم طمبكا محٌبة الكفر 

كرسكلو كعمى الجياد مف أجؿ إعبلء كممة الديف ، زيادة عمى ككنيا أعظـ دليؿ عمى كجكب محٌبة هللا كرسكلو ك 
ات أحٌب مف تقديميا عمى محٌبة كؿ شيء ، كعمى الكعد الشديد كالمقت األكيد عمى مف كاف شيء مف ىذه المذككر 

ذا كجب قطع القرابة  ، كالذم (ٔ)هللا كرسكلو كجياد في سبيمو ، فبٌيف هللا تعالى أٌف أمر الديف مقٌدـ عمى النسب كا 
ييمحظ مف سياؽ اآلية كخطابيا أٌنو تؤٌكد البراءة مف المشركيف كلك كانكا ذكم قربى
(ٕ) . 

َُ ْلُبُه  تعالى  قكلوكجاء لفظ ) استحٌب ( بمعنى ) آثر ( أيضان في         َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإّيَانِِه ِإَلَّ َمْن ُأْكر ََِ َو
ّيَاِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوََّلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  ِْْ َذِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْْلََياَة  ،ُمْطَمِئنّّ بِا

نْ َيا َعَلى اَْلَِخَرِة َوَأنَّ اَّللََّ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن  ُأولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اَّللَُّ َعَلى ُُ ُلوِِبِْم َوََسِْعِهْم َوَأْبَصارِِهْم َوُأولَِئَك  ،الدُّ
، أم آثركىا عمى اآلخرة ، كفي اآلية داللة عمى القصد كالتعٌمد كاإلصرار  َُٖ - َُٔ :النحؿ   ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
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عمى الفعؿ ، كذلؾ يممح مف الباء في ) بأٌنيـ ( ، أم أنيـ قد فرغكا إلى ذلؾ إفراغا عمى نحك فيو قصد كتعمد ، 
صرار عميو ، كبكؿ ثبات ، ك بخطى ثابتة كثقة كيقيف ، كبكؿ ما أتكا مف قٌكة كشٌدة عمى نحك فيو تشبٌ  ث بو ، كا 

ككقكؼ عنده دكف تكٌرع ، كركبكا لذلؾ الصعب ، كحممكا أنفسيـ عميو حمبل ، فيذا منيـ ليس حٌبان عارضان أك عفكيان 
ٌنما عف تعمد كقصد       .(ُ)، أك لـ تطمئف إليو النفس كالقمب ، كا 

زيادة جاءت لزيادة في قصد االستحباب لآلية ٌف زيادة ) الباء ( في البنية التركيبية إكمف ىنا يمكننا أٌف نقكؿ      
الباء قد جاءت زائدة في بعض المكاضع مف القرآف الكريـ ، كقد كثر  ذكر كثير مف المغكييف أفٌ تككيده ، فقد  عمى

لكا في ىذه ك تأكيد ، كلعٌميـ تنامجيؤىا في فاعؿ ) كفى ( ، كفي خبر ) ليس ( كمكاضع أخرل ، كغالبا ما تأتي لم
فإٌف الجانب الداللي الذم  مف ثـٌ يا جزء ال يتجٌزأ مف البنية التركيبية ، ك الزيادة الجانب المفظي لمتركيب ، كالحقيقة أنٌ 

السر  غاية في  تشغمو تمؾ الباء في التركيب عاٌمة ، كالتركيب القرآني خاٌصة كاف ليا سٌرىا البديع كالعجيب ، كىذا
 . الدٌقة كالبياف

كيمحظ مف ىاتيف اآليتيف أيضان أٌنيما إشارة إلى تغميظ جريمة مف كفر باهلل مف بعد إيمانو ؛ ألٌنو عرؼ        
ـٌ ارتٌد عنو إيثاران لمحياة الدنيا عمى اآلخرة ، فرماىـ بغضب مف هللا كبالعذاب العظيـ ، كالحرماف  اإليماف كذاقو ، ث

 .  (ِ)يـ في اآلخرة ىـ الخاسركفاية ، ككصميـ بالغفمة كانطماس القمكب كالسمع كاألبصار ، كحكـ عمييـ بأنٌ مف اليد

 َوَأمَّا ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اَّْلَُدى  قكلو تعالى في المكضع الثالث تأتي ) استحٌب ( فيك      
، أم آثركا كاختاركا الكفر عمى اإليماف ، كاآلية  ُٕ :فصمت   فََأَخَذتْ ُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اَّْلُوِن ِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 

إذ بٌيف هللا تعالى ليـ الحٌؽ عمى لساف رسكليـ صالح ، فكٌذبكه  ()تيبٌيف حاؿ ثمكد كىـ قـك نبي هللا صالح 
، كالغٌي عمى الرشد ، كاختاركا الكفر عمى اإليماف كقتمكا الناقة كىٌمكا بقتؿ صالح  كآثركا الضبلؿ عمى اليدل

، كقد  (ّ)فأخذتيـ صاعقة العذاب اليكف بما كانكا يكسبكف مف الشرؾ كالظمـ كالكفر كالعناد ، كنٌجى صالح كأتباعو
المحٌبة تستمـز التفضيؿ عمى بقٌية أفاد لفظ ) استحٌبكا ( المبالغة القترانو بالسيف كسكؼ ، ألٌف المبالغة في 

المحبكبات ، فمذلؾ عيدم بػ ) عمى ( أم رٌجحكا باختيارىـ ، كتعميؽ ) عمى اليدل ( بيا لتضمينو معنى : فٌضمكا 
 .(ْ)كآثركا 

الفعؿ ) استحٌب ( الذم بمعنى آثر جاء في سياؽ استحباب الكفر عمى اإليماف ،  أفٌ كمٌما سبؽ يمكننا القكؿ      
ياة الدنيا عمى اآلخرة ، كالعمى عمى اليدل ، ككٌميا سيقت مساؽ ذـٌ كتيديد مف يفٌضؿ كيٍؤثر األٌكؿ عمى الثاني كالح

الذم فيو رضا هللا ، ككأٌف االستحباب جاء لتفضيؿ األمر غير المحبكب عمى األمر المحبكب ، كعميو فإٌف تشٌكؿ 
 ىذا المفظ كانت لو خصكصٌية في االستعماؿ القرآني . 
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ٔٓ 

 :  ) ب ( الصورة المضارعية
 ّب ( :حِ يُ ) 

مع لفظ الجبللة عمى جية الفاعمية ، كمبٌينة ألكلئؾ  –غالبان  –تأتي ىذه الصكرة في االستعماؿ القرآني متشكمة      
الذيف يحٌبيـ هللا تعالى عمى جية المفعكلية ، ىذا إذا جاءت مثبتة ، أٌما المنفٌية منيا فتأتي لبياف كراىة هللا تعالى 

بكبة كغير لمصفات كاألشياء التي تأتي عمى جية المفعكلية أيضان ، كسيأتي الحديث عف تمؾ الصفات كاألشياء المح
 المحبكبة هلل تعالى في مباحث الحقة كبشكؿ تفصيمي .

إنعامو عمييـ كتكريمو ليـ ،  أك لمصفات التي يٌتصفكف بيا تعني لمعبادكحقيقة األمر أٌف محٌبة هللا تعالى      
كترغيب العباد  ، زيادة عمى تشجيع كرضاه عنيـ ، كيتبعو إحسانو إلييـ كمثكبتيـ ، كالمغفرة كالرحمة كالثناء عمييـ

كلعٌمنا نرل معنى اإلنعاـ كاإلكراـ كالمدح في كؿ آية كرد فييا لفظ الحٌب  ،(ُ) االتصاؼ بمثؿ ىذه الصفات في
بصيغتو الفعمية مسندان إلى لفظ الجبللة ، فضبل عف معاني تقكية الحالة كتثبيتيا في قمكبيـ كمدحيـ كالثناء عمييـ ، 

إّن هللا يحب  قكلو تعالى  طبع تعني خبلؼ ما ذيكر ، كمف ذلؾأٌما إذا كانت في تركيب نفي المفظة فإٌنيا بال
كالتٌكاب : الكثير التكبة " المتصفيف بياتيف الصفتيف ،  ٌنو يحبٌ إ، أم  ِِِ :البقرة   التوابين ويحب المتطيرين

المبالغ فييا ، كذلؾ بتركو كؿ كقت بعض الذنكب حتى يصير تاركا لجميعو ، كالمتطيركف : ىـ التارككف الذنب 
بريف ، ) المتككميف ، الصاشكمت مفعكال بو لمفعؿ ) يحٌب ( :كمف ىذه الصفات التي ت. (ِ)" كالعاممكف لمصبلح

) يحٌب ( فيي كثيرة أيضان منيا  فات التي كقعت في سياؽ نفي الفعؿ، أٌما األشياء كالصالمحسنيف ، المتقيف ... ( 
، أم َُْ :آؿ عمراف   الظالمين وهللا ال يحب ) الفرحيف ، الخائنيف ، الظالميف ، ...( ، كما في قكلو تعالى 

في المغة كضع الشيء في غير مكضعو المختص بو ،  ذيف كسمكا بيذا الكصؼ ، فالظمـال يرضى هللا عف ىؤالء ال
 . (ّ)كأعظمو الكفر كالشرؾ كالنفاؽ 

الَِّذيَن َآَمُنوا اْجتَنُِبوا َكِثريًا يَا أَي َُّها  كجاء الفعؿ ) يحٌب ( مسندان إلى الظاىر غير لفظ الجبللة في قكلو تعالى       
ُسوا َوََل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَأْ  ُكَل ْلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُمو َُ ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإّتٌْ َوََل ََتَسَّ

اٌب رَِحي في سكرة الحجرات كفي ىذه  مرات ، إذ يتكرر نداء المؤمنيف عٌدة ُِ :الحجرات   مٌ َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ تَ وَّ
رادة االغتياب أمره مكركه في المجتمعات كىك  المٌرة جاء النداء ليحٌذرىـ كينٌبييـ كيكٌجييـ عمى أٌف الظف كالتجٌسس كا 

 مف جنس المنييات عنو .
كلعمنا نمحظ خصكصٌية الغيبة في اآلية فقد صٌكرىا القرآف تصكيران عجيبان بمشيدو أبدعو إبداعان ، مشيد األخ       

يأكؿ لحـ أخيو ميتان ، كقد ميٌثمت الغيبة في ىذا المشيد بأكؿ لحـ األخ الميت كىذا يستمـز تمثيؿ المكلكع بيا بمحٌبة 
فظاع الممٌثؿ كتشكييو إلفادة اإلغبلظ عمى المغتابيف ، ألٌف الغيبة متفٌشية أكؿ لحـ األخ ، كالتمثيؿ مقصكد منو است

خاصة في أياـ الجاىمية ، لذلؾ ابتدأ المشيد بمفظة المحٌبة الدالة عمى إرادة الناس فعميا ، فيي متعمقة بفي الناس ك 
طبعو ، فإٌنو ينبغي إذا ديعي إلى بنفكسيـ ، كالمعنى أٌف مف ديعي إلى أكؿ لحـ أخيو فعافتو نفسو ، فكرىتو مف جية 
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عيب أخيو فعافتو نفسو مف جية عقمو ، فينبغي أف يكرىو ؛ ألٌف داعي العقؿ أحؽ بأف يتبع مف داعي الطبع ، ألف 
 . (ُ)داعي الطبع أعمى كداعي العقؿ بصير

لشيكة في فعؿ الدارسيف إلى أٌف المحٌبة في ىذه اآلية جاءت لتعني الرغبة كاك  المفسريف كقد ذىب بعض    
في األمر المحبكب لئلنساف ، أم أٌنو يرغب في فعؿ  -غالبان  –، كالحٌؽ أٌف الرغبة كالشيكة تقعاف (ِ)الغيبة

ٌجح معنى اإلرادة عػػػمى المحبكبات لو كلغيره كيشتيييا ، أٌما اإلرادة فتقع في فعؿ المحبكبات كغيرىا ، إذ إننا نر 
 الرغبػػة .
التعبير بالمصدر المؤٌكؿ بدؿ " كقد قيٌيد الفعؿ ) يحٌب ( عمى جية المفعكلٌية بالمصدر المؤٌكؿ ) أف يأكؿ ( ، ك      

الصريح ) أكؿ ( يدٌؿ عمى حيدكث فعؿ األكؿ كمزاكلتو شيئان فشيئان لما في بنية المصدر المؤكؿ مف المممح الفعمي ، 
سو معجبان بيا ، فناسب ىذا فعمو الحدكثي في تمزيؽ لحـ أخيو كتقطيعو أك ألٌف محٌبة صاحب الغيبة متجددة في نف

 . (ّ)" كأكمو
 بُّ ( :حِ ) أُ  

، كخطابو  ()كىك نبٌي هللا إبراىيـ  مسندة إلى المفرد المتكٌمـ ،كردت ىذه المفظة مرة كاحدة في القرآف      
ا َجنَّ َعَلْيِه  ))مكٌجو لقكمو كذلؾ في قكلو تعالى  ا أََفَل َُاَل ََل ُأِحبُّ اَْلَِفِليَ فَ َلمَّ   اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا َُاَل َهَذا َرّبِّ فَ َلمَّ

، كقكلو (ْ)"ال أعبدي أك أميؿي إلى عبادة مف كاف كذلؾ ؛ ألٌف الرٌب ال يجكز عميو التغٌير كاالنتقاؿ" ، أم  ٕٔ:األنعاـ 
قكمو مبينان ليـ عف طريؽ االستدالؿ العقمي كالكجداني  ()ىذا عمى سبيؿ المحاٌجة التي خاطب بيا إبراىيـ 

) أعبدي ( ليككف كقعيا أخٌؼ في االحتجاج  مففساد رأييـ كاعتقاىـ في عبادة المتغٌير ، فجاء بمفظة ) أحب  ( بدال 
تأٌمؿ  بلؿففي اآلية استدالؿ عمى استحالة ألكىية الككاكب كبطبلف عبادتيا ، كذلؾ مف خلتعمقيـ الشديد بعبادتيا ، 

فييا كافتراض ربكبيتيا مجاراة لقكمو ، ثـ بياف استحالة عبادتيا ، ألنيا متغيرة كيعترييا التبديؿ ه نظر ك  ()إبراىيـ 
ٌنما ذكر الحٌب ألٌف حٌجتو قائمة عمى عدمٌية الحٌب ، كذكر األفكؿ ليكٌجو بو عدـ (ٓ)، كىذا يتنافى مع األلكىية  ، كا 

حٌبو لو المنافي لمربكبٌية كاأللكىٌية ، ألٌنيما تبلزماف المحبكبٌية ، كالعبادة قائمة عمى الحٌب ، فما ال يتعٌمؽ بو الحٌب 
 . (ٔ)بكبٌية الفطرم الغريزم لفقدانو الجماؿ الباقي الثابت ال يستحٌؽ الر 

 ون ( :بّ حِ ) يُ  
في االستعماؿ القرآني لمسناىا مف خبلؿ  ةالصكرة الفعمية ) صكرة الغائب ( معاني كدالالت عدٌ  تؤدم ىذه     

 جاء، ف(ٕ)كما يراىا الراغب كجكدىا في سياقات مختمفة ، كمف تمؾ الدالالت اإلرادة كلك أٌف المحٌبة أبمغ مف اإلرادة
عمى الشيء كيككف المراد بو غيره ، كليس اإلرادة كذلؾ ، فتقكؿ : أحببت زيدان ، أم أنؾ تحب ٌف المحٌبة تجرم أ

ة لو ، كما جعؿ الخكؼ مف ة لطاعة هللا محبٌ طاعتو ، فجعؿ المحبٌ  هللا ، أم أحب   إكرامو كنفعو ، كتقكؿ : أحب  
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ٕٔ 

ثابتيـ ، كال يقاؿ في ذلؾ : أردت زيدان ،  حب  عقابو خكفا منو ، كتقكؿ : هللا يي  المؤمنيف ، بمعنى أنو يريد إكراميـ كا 
و إذا قاؿ : كلقكليـ : أحب  زيدان ، مزية عمى قكليـ : أريد لو الخير ، كذلؾ أنٌ هللا ، كال هللا يريد المؤمنيف ، كال أريد 

ذاأريد لو الخير ، لـ يبيف أنٌ  كمع  و ال يريد لو سكءان أصبل ،، أباف أنٌ  وي قاؿ : أحب   و ال يريد لو شيئان مف السكء ، كا 
ٌف الرغبة كالمحٌبة كاإلرادة . كجاء " أ(ُ)شيئا مع كراىتو لو  اإلنسافي  حب  ىذا فإف في المحبة إرادة ، ألنو ال يجكز أف يي 

حٌبة البغضة ، نظائر كلكف بينيـ فرؽ ، كيظير الفرؽ بينيـ مف نقيضيـ ، فنقيض الرغبة الرىبة ، كنقيض الم
 .(ِ) " اإلرادة الكراىيةكنقيض 
ََل ََتَْسََبَّ  ُوله تعاىل كجاء الفعؿ ) يحبكف ( بمعنى إرادة المنافقيف الحمد كالمدح كالثناء بما لـ يفعمكا في       

ُهْم ِبََفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب َوََّلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَا َأتَ ْوا َوُيُِبُّوَن َأْن ُُيَْمُدوا ِبَا َلَْ يَ ْفَعُلوا َفََل   :آل عمران   ََتَْسبَ ن َّ
يـ كانكا يعطكف المؤمنيف شيئان يستعينكف بو ، ألنٌ  -ككؿ مف يصمح لو الخطاب   –، فاآلية في المنافقيف  ٛٛٔ

ذلؾ ، كيريدكف مع ذلؾ أف يحمدكا عمى الجياد ال عمى كجو القربة إلى هللا تعالى بؿ عمى كجو الرياء ، كيفرحكف ب
عمى ذلؾ لفعؿ كييعتقد أنيـ فعمكه لكجو القربة 
فاإلرادة إذف ظاىرة في نفكس المنافقيف مف أٌنيـ ييحٌبكف ذلؾ محٌبة ، (ّ)

ا لـ يفعمكا كيريدكف أف يمتدحيـ الناس عمى م أٌف ىؤالء الذيف يفرحكف  بفعميـ كالمعنى : ال تظف يا محمدإرادة ، 
، بؿ يطمبكف مف الناس أف يمدحكىـ عمى ما ارتكبكه مف منكرات ، فبل تظٌف ىؤالء األشرار  الكفاء بالعيكدمف 

 . (ْ)بمنجاة منو ، بؿ ليـ عذاب مؤلـ أشٌد اإليبلـ بسبب ما اجترحكه مف سيئات 
كالبٌر كالتقكل كالصدؽ  أف يحمدكا بأٌنيـ أصؿ الديف في كقيؿ إٌف ) ييحبكف ( ىنا بمعنى ) يرغبكف ( أم يرغبكف     

، كالفرح الميشار إليو ىك فرح الغركر المبني عمى الخداع كليس فرح السعادة الحقيقية لمنفس الصادقة 
، أٌما التعبير (ٓ)

بػ) يحبكف ( فكاف تصكيران دقيقان لحاؿ ىؤالء المنافقيف كتعبيرا عف كجدانيـ ، إذ كانت إرادتيـ كبيرة كرغبتيـ شديدة 
عمى الحمد كالثناء ، كالتعبير بالمضارع لو داللتو عمى التجدد كاالستمرار ، أم أٌنيـ يطمبكف ذلؾ في حصكليـ 

باستمرار ، زيادة عمى ما دٌؿ عميو المصدر المؤكؿ ) أف يحمدكا ( مف معنى الحدكث كالتغيير ، فتناسب ذلؾ مع 
 حاؿ المنافقيف .

اإليثار ، أم إيثار الطيارة المعنكٌية المتمثمة بالتطيير الركحي  كيأتي الفعؿ ) يحبكف ( في سياؽ آخر ليدٌؿ عمى    
مف آثار الشرؾ كالذنكب أك المادٌية المتمثمة بالتطيير الجسمي مف األكساخ كالنجاسات المكصمة لمرضاة هللا تعالى 

َس َعَلى الت َّقْ  ى ػػػػو تعالػػػكلػػػي قػػػػػف َوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيُِبُّوَن َأْن ََل تَ ُقْم ِفيِه َأبًَدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ
رِينَ  بُّ اْلُمطَّهِّ ُروا َواَّللَُّ ُيُِ ـ ػػػػػػػػتي" إٌف محبٌ : اؿ ػػػػػػػػاإليثار فقذىب الزمخشرم إلى أف المحٌبة ىنا  ، َُٖ :التكبة   يَ َتَطهَّ

رص الميحٌب لمشيء المشتيى لو عمى إيثاره ، كمحٌبة هللا تعالى إٌياىـ أٌنو ػػػو حػػػػػػػكيحرصكف عميـ يؤثركنو ػػػر أٌنيلمتطيٌ 
 .(ِ)كأبك حٌياف (ُ)، كتابعو في ذلؾ الفخر الرازم(ٔ)ؿ المحٌب بمحبكبو "ػػػا يفعػػػػـ كيحسف إلييـ كمػػػييرضى عنٌ 
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ٌف مجيء صفة الرجاؿ بالفعؿ المضارع ) يحبكف ( لمداللة عمى أنيا صارت جزءان منيـ  مستمريف عمى         كا 
 فضبل عف أفٌ إيثارىا كتفضيميا بداللة الحاؿ كاالستقباؿ ، أم أٌف اتصاؼ الرجاؿ الميعٌينيف بيا صار مقركنا بيـ ، 

ار كالتجدد في الفعؿ  ، فكأٌف جممة الصفة سيقت لبياف مجيء المفعكؿ بصيغة المصدر المؤكؿ الداؿ عمى االستمر 
أٌف الطيارة صارت حقيقة فييـ مبلزمة ليـ ، أم أٌف إطبلؽ لفظ المحٌبة ) ييحب كفى ( كناية عف عمؿ الشيء المحبكب 

رضاء ، ألٌف الذم ييحٌب شيئان ممكنان يعممو ال محالة ، فقصدى التنكيو بيـ بأٌنيـ يتطيركف تقربان إلى هللا ب الطيارة كا 
ميقان ليـ ، فمك لـ تجٍب عمييـ لفعمكىا مف تمقاء أنفسيـ ، أم  نيػػػػػػػػػـ إلمحٌبة نفكسيـ إٌياىا بحيث صارت الطيارة خي

 .   (ّ)الزمكىا مستمػػػػػػػػريف عمييا 
كما أٌف هللا تعالى  أٌنيـ يريدكف أف يتطيركا مف الذنكب ،" كالمعنى  ، المفسريف إلى معنى اإلرادة كذىب أحد       

ف كانت المحبة أبمغ مف اإلرادة ؛ ألٌف المحبة إرادة فقد فسرت المحبٌ  ، (ْ)" يريد منافع المتطيريف ة ىنا باإلرادة ، كا 
 . (ٓ)ة إرادة محبٌ  ة إرادة كليس كؿٌ محبٌ  ما تراه أك تظنو خيران ، فكؿ  

كيأتي معنى اإليثار ليبٌيف حاؿ المنافقيف الذيف يستبطنكف الكفر أك إلى الكافريف الذيف يجحدكف نبٌكة الرسكؿ      
ِإنَّ  ، فيبٌيف القرآف حاليـ بأٌنيـ يؤثركف العاجمة عمى اآلخرة في قكلو تعالى : (كسٌمـ صمى هللا عميو كآلو)الكريـ محمد 
، فيـ يؤثركف المذائذ كالمنافع العاجمة الفانية في  ِٕ :اإلنساف   اْلَعاِجَلَة َويََذُروَن َورَاَءُهْم يَ ْوًما ثَِقيًَل َهُؤََلِء ُيُِبُّوَن 

، كيذكر الفخر الرازم أٌف "الذم حمؿ (ٔ)دار الدنيا ، كينيمككف في اتباع شيكاتيـ ، فبل يمتفتكف إلى ذكر كال صبلة 
االلتفات اإلعراض عٌما ينفعيـ في اآلخرة ليس ىك الشبية حتى يتنفعكا بالدالئؿ ىؤالء الكفار عمى الكفر ، كترؾ 

 .(ٕ)المذككرة في أكؿ السكرة ، بؿ الشيكة كالمحبة كاإليثار ليذه المذات العاجمة كالراحات الدنيكية البدنية " 
يا يـ آثركىا ألنٌ كفي إيثار ذكر الدنيا بكصؼ العاجمة تكطئة لممقصكد مف الذـ ؛ ألٌف كصؼ العاجمة يؤذف بأنٌ      

ى ػػػػػو تعالػػػعاجمة ، كفي ذلؾ تعريض بتحميقيـ إذ رضكا بالدكف ألٌنو عاجؿ كليس ذلؾ مف شيـ أىؿ التبٌصر ، كقكل
ا ثىًقيبلن )  ـٍ يىٍكمن كفى كىرىاءىىي يىذىري كاقع مكقع التكميؿ لمناط ذٌميـ كتحميقيـ ؛ ألنيـ لك أحٌبكا الدنيا مع االستعداد " (  كى

 .(ٖ) "مذمكميف كانكا لآلخرة لما
كصيغة الفعؿ المضارع في ) يحبكف ( تدؿ عمى تكرار ذلؾ ، أم أف ذلؾ دأبيـ كديدنيـ ال يشارككف مع الحب     

العاجمة حٌب اآلخرة ، ككذا الفعؿ ) يذركف ( فيك يقتضي أنيـ مستمركف عمى ذلؾ كأٌف ذلؾ متجدد فييـ كمتكرر ال 
 . (ٗ)ـ يتخمفكف عف ذلؾ الترؾ ، ألنيـ ال يؤمنكف بحمكؿ ذلؾ اليك 

كتأتي ىذه الصكرة لتيعٌبر عف اإليثار الممزكج بالمكٌدة كالمكاالة ، كىذا ما لمسناه مف كجكدىا في سياقيا، إذ لـ      
يعرؼ تاريخ البشرية حادثان جماعيان كحادث استقباؿ األنصار لممياجريف بيذا الحٌب الكريـ كالبذؿ السخي كالمشاركة 
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ٔٗ 

احتماؿ األعباء ، كلـ يجد اإلنساف أعظـ مف تمؾ المكٌدة الخالصة كالصفاء الركحي الرضية كالتسابؽ إلى اإليكاء ك 
كالنقاء النفسي الذم تمٌيزت بو طائفة األنصار بعدما أقبمت عمييـ طائفة المياجريف ، فقد أحبكىـ بشٌدة بحٌب هللا 

العممي التطبيقي بأٌنيـ آثركىـ عمى أنفسيـ كقد آلت تمؾ المحٌبة إلى كاقعيا ،  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(تعالى كرسكلو 
ّيَاَن ِمْن  مع حاجتيـ ، كىذا يمثؿ قٌمة الكٌد كالمكاالة كالصفاء الذم تجٌمى في قكلو تعالى  ِْْ اَر َوا ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَ بَ وَّ

ِمَّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن  َُ ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيَُِدوَن ٓت ُصُدورِِهْم َحاَجةً 
، فاآلية استئناؼ مسكؽ لمدح األنصار لتطيب بذلؾ قمكبيـ إذ ٗ :الحشر   يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

لـ يشرككا في الفيء ، فقد أثنى هللا سبحانو عمى األنصار الذيف أخمصكا إيمانيـ كعبادتيـ ، مبينان فضميـ كشرفيـ 
ٌبان شديدان ، ألٌف اإليماف ر  بط قمكبيـ برباط ككرميـ ، فإٌف مف صفاتيـ أنيـ يحبكف إخكانيـ الذيف ىاجركا إلييـ حي

أيضان أٌنيـ ال تتطٌمع نفكسيـ إلى شيء مما أيعطي لممياجريف ، فبل ترل في نفكسيـ  ـالمكٌدة كالمحٌبة ، كمف صفاتي
رغبة حيف جعؿ هللا تعالى الفيء إلخكانيـ المياجريف دكنيـ ؛ ألٌف المحٌبة ربطت قمكب األنصار بالمياجريف فجعمت 

لى شيء مما أيعطي ليـ ، كبناءن عمى ذلؾ فإٌف األنصار لـ ييٌيؤكا بيكتيـ الستقباؿ األنصار يرتفعكف عف التشٌكؽ إ
المياجريف فحسب ، بؿ إٌنيـ فتحكا قمكبيـ كنفكسيـ كأجكاء مجتمعيـ قدر المستطاع لمتكٌيؼ في التعامؿ مع كضع 

 .(ُ)اليجرة المرتقب 
المياجريف عمى كجو المباشرة االسمٌية أم : ييحٌبكف  أٌنو لـ ييعٌبر عف حبٌ " كالذم ييمحظ مف التعبير القرآني    

ٌنما قاؿ ) مف ىاجر إلييـ ( لتدٌؿ صمة المكصكؿ عمى تجدد حدكث فعؿ اليجرة كحدكثو   . (ِ)"المياجريف ، كا 
 ون ( :بّ حِ تُ  )

في االستعماؿ القرآني لتدٌؿ عمى معافو كدالالت شأنيا شأف كتأتي ىذه الصكرة  مسندة إلى جماعة المخاطبيف      
َُُكُم اَّللَُّ َوْعَد َُ  ُوله تعاىل الصكرة التي قبميا ، كمف تمؾ الدالالت اإلرادة ، كلعٌمنا نممح  معنى اإلرادة في  َولََقْد َصَد

ونَ ُهْم بِِإْذنِِه َحَّتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ٓت  نْ َيا َوِمْنُكْم  ِإْذ ََتُسُّ بُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ اْْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن بَ ْعِد َما َأرَاُكْم َما َتُِ
ُهْم لَِيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواَّللَُّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمؤْ  ، فقد  ٕ٘ٔ :آل عمران   ِمِنيَ َمْن يُرِيُد اَْلَِخَرَة ّتَّ َصَرَفُكْم َعن ْ

نزلت اآلية في معركة أحد ، كاآلية خطاب لممسمميف كتقرير لحاؿ الرماة ، كقد ضعؼ فريؽ منيـ أماـ إغراء الغنيمة 
كانتيى األمر بيـ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(، ككقع النزاع بينيـ كبيف مف يركف الطاعة المطمقة ألمر رسكؿ هللا 

ئع النصر الذم يحبكنو كيريدكنو ، فكانكا فريقيف ، فريؽ يريد غنيمة الدنيا ، بالعصياف ، بعد ما رأكا بأعينيـ طبل
. أٌما قكلو ) مف بعد ما أراكـ ما تحٌبكف ( فإشارة إلى تكبيخيـ عمى تركيـ مكاقعيـ ،  (ّ)كفريؽ يريد ثكاب اآلخرة 

يـ شاىدكا أٌف هللا تعالى أكرميـ بإنجاز الكعد كاف مف حقيـ أف يمتنعكا عف كلمتنبيو عمى عظـ شأف المعصية ، ألنٌ 
 .(ْ)المعصية ، فمٌما أقدمكا عمييا سمبيـ هللا ذلؾ اإلكراـ كأذاقيـ كباؿ أمرىـ 

ُهْم َوَُاَل يَا َُ ْوِم  ُوله تعاىل في  ىذا المعنى في سياؽ النفي بالفعؿ ) تحبكف (ككرد       َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم فَ تَ َوىلَّ َعن ْ
بُّوَن النَّاِصِحيَ  فاآلية تعٌبر عف حاؿ قـك نبي هللا صالح    ، ٜٚ :اْلعراف   ِرَساَلَة َرّبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن ََل َتُِ
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ٔ٘ 

()  ، بعدما استكبركا عف عبادة هللا تعالى كخالفكا نبٌييـ كرفضكا النصح ، فأخذتيـ الصيحة فأصبحكا جاثميف
رض عنيـ نبييـ صالح ، كنفض يديو منيـ ، كتركيـ لممصير الذم جمبكه عمى أنفسيـ ، كأخذ يقكؿ متحٌسرا فأع

عمى ما فاتيـ مف اإليماف ، يا قكـ لقد أبمغتكـ رسالة ربي كاممة غير منقكصة ، كنصحت لكـ بالترغيب تارة 
ة الشيء إرادة الحاؿ الجميمة لو عند كالترىيب أخرل ، كلكف كاف شأنكـ االستمرار عمى بغض الناصحيف ، فمحبٌ 

، المريد ، فمف أحٌب الناصح قبؿ منو ، كألٌف المحٌب لمف يحٌب مطيع ، فأراد بذلؾ الكناية عف رفضيـ النصيحة 
كاستعمؿ المضارع لمداللة عمى رفضيـ المتجدد كالمتكرر فػػػػي حػػػػاؿ سماعيـ  أم أنيـ يكرىكف الناصحيف ،

 .  (ُ)النصيحة 
كتأتي ىذه الصكرة لتؤٌدم داللة اإليثار في أٌف نيؿ البٌر ال يككف كال يتحصؿ إاٌل باإلنفاؽ مٌما يحٌبو كيؤثره       

َ َلْن تَ َنالُوا اْلِِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا َتُِبُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ  اإلنساف مف مالو كما يممؾ ، كذلؾ في قكلو تعالى  اَّللَّ
، كمعنى اآلية أنكـ لف تنالكا البر كلف تبمغكا ثكابو الجزيؿ الذم يكصمكـ إلى رضا هللا  ِٗ :آؿ عمراف   بِِه َعِليمٌ 

لى جٌنتو التي أعٌدىا لعباده الصالحيف إال إذا بذلتـ مما تحبكنو كثؤثركنو مف األمكاؿ كغيرىا في سبيؿ هللا ،  تعالى كا 
 .  (ِ)فإف هللا بو عميـ كسيجازيكـ عميو بأكثر مما أنفقتـ كبذلتـ –كلك قميبلن  –كما تنفقكا مف شيء 

كالمحٌبة ىنا ىي ميؿ النفس كتعٌمقيا التعمؽ التاـ بالمنفؽ ، فيككف إخراجيا عمى النفس أشٌؽ كأصعب مف إخراج      
ٌف النفقة مف األشياء المحبكبة لمنفك  س مف أكبر األدٌلة عمى سماحة النفس ما ال تتعٌمؽ بو النفس ذلؾ التعٌمؽ ، كا 

كاتصافيا بمكاـر األخبلؽ كرحمتيا كرٌقتيا ، كمف أدٌؿ الدالئؿ عمى محٌبة هللا كتقديـ محٌبتو عمى محٌبة األمكاؿ التي 
بمت عمييا النفكس عمى قٌكة التعٌمؽ بيا ، فمػػػػػػػػف آثر محٌبة هللا عمى محٌبة نفسو ، فقد بمغ الذركة العميا مػػ ػػػػػػػػف جي

 .(ّ)الكماؿ 
بؿ عميو كثير مف الناس مف إيثارىـ منافع الدنيا الزائمة عمى منافع اآلخرة الباقية ، كزجر كنيي      كلعٌؿ بياف ما جي

بُّوَن  ليـ عف سمكؾ ىذا المسمؾ الذم يدؿ  عمى قصر النظر كضعؼ التفكير كرد في قكلو تعالى  َكَلَّ َبْل َتُِ
، أم ىذا الذم أكجب لكـ الغفمة كاإلعراض عف كعظ هللا كتذكيره ، ُِ - َِ :القيامة   َوَتَذُروَن اَْلَِخَرةَ  ،اْلَعاِجَلَة 

أٌنكـ تحبكف العاجمة كتسعكف فيما يحصميا كفي لٌذاتيا كشيكاتيا كتؤثركنيا عمى اآلخرة ، فتذركف العمؿ ليا ، ألٌف 
بحٌب العاجؿ ، كاآلخرة متأخر ما فييا مف النعيـ المقيـ ، فمذلؾ غفمتـ الدنيا نعيميا كلذاتيا عاجمة ، كاإلنساف مكلع 

عنيا كتركتمكىا ، فمك آثرتـ اآلخرة عمى الدنيا كنظرتـ لمعكاقب نظر البصير العاقؿ لربحتـ ربحان ال خسار معو ، 
الحٌب كالمفٌضمة بدال ، كاستعماؿ القرآف الكريـ لفظ ) العاجمة ( كىي المخصكصة ب(ْ)كفزتـ فكزان ال شقاء يصحبو 

ماالن دقيقان يكحي بقصر ىذه الحياة كسرعة انقضائيا ، كالكبلـ بعمكمو مشعر بالتكبيخ ، كمناطو حٌب عمف الدنيا است
 .(ٓ)الدنيا كترؾ اآلخرة 

، أم أنيـ  َِ :الفجر   َوَتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبِّا ََجِّا ) تحبكف ( بمعنى ) يكلعكف ( في قكلو تعالى  ككردت صكرة     
مف شٌدة حرصيـ عمى جمع الماؿ كشيكتيـ لو فإنيـ يكلعكف بو كيصبح شغميـ الشاغؿ ، كىذه الصفة مف الصفات 
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ٔٙ 

الذميمة التي تؤدم إلى الحصكؿ عميو مف كؿ طريؽ مف دكف تفرقة بيف ما يحٌؿ منو كما يحـر ، كأٌنيـ يأخذكف 
أٌف القرآف الكريـ يعرض جممة مف االختبارات في ىذه السكرة تدكر أمكاؿ اليتامى كيضمكنيا إلى أمكاليـ ، كالحقيقة 

كميا حكؿ محكر الماؿ كحٌبو كالتكٌلع بو ككيفية جمعو كمكارد إنفاقو ، لئلشارة ما لمماؿ مف أىمية في حياة اإلنساف ، 
نفاقو فيما يرضي هللا أمر ال بأس بو ، أٌما جمعو ألجؿ في كال شؾٌ  تكثيره كالحرص عميو  أٌف الحصكؿ عمى الماؿ كا 

، فيناؾ فئة مف الناس  (ُ)يؤدم باإلنساف أف يككف عاشقان مكلعان بو ال يبالي بطريقة جمعو ، أكاف مف حبلؿ أـ حراـ 
ٌنما تجد أينسيا كميتعيا في مف تعشؽ الماؿ لذاتو ، كتييـ بحٌبو  دكف أف تتخذه كسيمة إلى سعادة دينية أك دنيكية ، كا 

 اكتناز الماؿ فحسب ، كمف ثـ تبخؿ بو أشد البخؿ .  
كأصؿ الرغبة كما ذكر الراغب السعة في إرادة  كجاءت في سياؽ آخر لتدٌؿ عمى الرغبة الممزكجة بالشكؽ ،     

َوََل يَْأَتِل ُأولُو  لمسنا ىذا المعنى في قكلو تعالى قد ، كلعٌمنا (ِ)س مف منفعةالشيء ، كىي المحٌبة لما في النف
َعِة َأْن يُ ْؤتُوا ُأوِل اْلُقْرََب َواْلَمَساِكَي َواْلُمَهاِجرِيَن ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوْليَ عْ   ُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل َتُِبُّوَن َأْن يَ ْغِفرَ اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

في الحصكؿ عمى المغفرة ، بشرط أف يعفكا  كف، فاآلية تعٌبر عٌمف يرغبِِ :النكر  اَّللَُّ َلُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيمٌ 
كيصفحكا عف الناس ، فقد عٌمؽ سبحانو كتعالى غفرانو ليـ عمى إقداميـ عمى العفك كالصفح ، فمٌما حصؿ الشرط 

حسانكـ إلى مف أساء إليكـ فإٌف هللا مبالغ في المغفرة  منو كجب ترتيب الجزاء عميو ، أم بمقابمة عفككـ كصفحكـ كا 
عمى المؤاخذة ككثرة ذنكب العباد الداعية إلييا ، كفيو ترغيب عظيـ في العفك ككعد  كماؿ قدرتو سبحانوكالرحمة مع 
، كجاء الخطاب بالمضارع لمداللة عمى االستمرار كالتجدد بالعفك كالصفح كالرغبة بالغفراف ، أٌما (ّ)كريـ بمقابمتو

 .   (ْ)لتحضيض عمى السعي فيما بو المغفرة االستفياـ في قكلو ) أال تحبكف ( فيك إنكارم مستعمؿ في ا
هللا تعالى عباده المؤمنيف بالنصر كالفتح  يبٌشر كتظير الرغبة كيتجٌمى الشكؽ مف خبلؿ ىذه الصيغة عندما 

ـي ما في نفكسيـ ،  التي تكجب المغفرة القريب بعد فضؿ اإليماف باهلل كرسكلو كالجياد باألمكاؿ كاألنفس ألٌف هللا يعم
َوُأْخَرى َتُِبُّونَ َها  قكلو تعالى كذلؾ في  رغبة كىـ يتطمعكف بشكؽ إلى النصر كالفتح الذم كعده هللا تعالى ليـمف 

ِر اْلُمْؤِمِنيَ  َُرِيٌب َوَبشِّ مثكبة أخرل أك نعمة أخرل عاجمة  خصمة أك كلكـ"  ، أمُّ :الصؼ   َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ َوفَ ْتٌح 
ألٌنو لٌما كعدىـ بالجٌنة عمى طاعتو كطاعة رسكلو عمـ   لزيادة الترغيب ؛، كىذا مف هللا(ٓ) " إلى ىذه النعمة اآلجمة

 . (ٔ)منيـ مف يريد عاجؿ النصر لقاء رغبة في الدنيا كلقاء تأييد الديف فكعدىـ بما يقكم بو الرغبة 
هللا تعالى يعمـ ذلؾ التشٌكؽ كتمؾ الرغبة المكنكنة في نفكس المؤمنيف فمذلؾ تبل خطابيـ استفياـ مكحو بذلؾ ، ك 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن  فاهلل تعالى ىك الذم يسأليـ كيشكقيـ إلى الجكاب بقكلو 
ٌر َلُكْم إِ  ،َعَذاٍب َألِيٍم  يَ ْغِفْر  ،ْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن تُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوَُتَاِهُدوَن ٓت َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

 :الصؼ   َبًة ٓت َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيِّ 
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، أم أٌنو يعمـ مف تمؾ النفكس أٌنيا تتعمؽ بشيء قريب في األرض ، يناسب تركيبيا البشرم المحدكد ، ُِ - َُ
 .(ُ)ألٌنو يعمـ ما يعف  لمنفس مف خكاطر الترغيب كالتحبيب كالتشكؽ ليا 

كاآلية جممة اسمٌية معطكفة عمى الجممة الفعمية ) يغفر لكـ كيدخمكـ ( السابقة كذلؾ إلفادة الثبكت كالتحقؽ ،       
أم ثبكت كتحقؽ النصر كالفتح ، أٌما كصؼ أخرل بالجممة الفعمية ) تحبكنيا ( كذلؾ لبياف االمتناف عمييـ بإعطائيـ 

 . (ِ)اآلخرة ما يحبكف في الحياة الدنيا قبؿ إعطاء نعيـ 
كفي مكضع آخر نمحظ ظبلؿ معنى الرجاء يفيض عمى لفظ المحٌبة الكاقع مصػػػػدران مػػػػػػؤكالن مػػػػػف خػػػػػػبلؿ اتساقو     

مػػػػع الفعػػػػػػؿ ) عسى (، فقد ذكرت كتب المغة أٌف ) عسى ( فعؿ جامد ال يتصٌرؼ ، كقيؿ إٌنو حرؼ يفيد الترجي في 
ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْر ٌَ َلُكْم َوَعَسى  ،  في قكلو تعالى (ّ)يد اإلشفاؽ في األمر المكركه األمر المحبكب كيف

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرّّ َلُكْم َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتمْ  ، أم  ُِٔ :البقرة   ََل تَ ْعَلُمونَ  َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ
يـ يرجكف عدـ حصكؿ القتاؿ ، كتشير اآلية إلى حٌض المسمميف عمى بذؿ النفس في سبيؿ إعبلء كممة هللا ، بعد أنٌ 

ف كانت النفس تكره القتاؿ لشٌدة كيبلتو كما فيو مف إخراج الماؿ  أف حٌضيـ عمى بذؿ الماؿ في اآلية السابقة ، كا 
زىاؽ األركاح ، كاإلنساف مٌياؿ بطبعو إلى الحياة كمفارقة الكطف كاألىؿ كالجراح  كقد ختـ هللا  ، (ْ)كقطع األطراؼ كا 

ـي تعالى اآلية بجممة خبرية مستأنفة دٌلت عمى الترغيب في الجياد كاالمتثاؿ لما شٌرعو هللا كىي قكلو تعالى ) كىاَّلل ي يىٍعمى
 (، سكاء أعرفت حكمتو أـ لـ تعرؼ ، ألٌف العميـ بالحكـ كالمصالح ىك هللا رٌب العالميف .  كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى 
 ) يستحّبون ( :

نْ َيا  قكلو تعالى ىذه الصكرة الفعمية مرة كاحدة بمعنى اإليثار كاالختيار في  تكرد      الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْْلََياَة الدُّ
ُغونَ َها ِعَوًجا ُأولَِئَك ٓت َضََلٍل بَِعيدٍ َعَلى اَْلَِخَرِة  وَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َويَ ب ْ االستحباب كما يرل ف،  ّ :إبراىيـ   َوَيُصدُّ
اإليثار كاالختيار ، كىك استفعاؿ مف المحٌبة ألٌف المؤثر لمشيء عمى غيره كأٌنو يطمب مف نفسو أف " الزمخشرم 

ٌنما دخمت ) عمى (  ،(ٔ)أم : يختاركنيا عمى اآلخرة أك يؤثركنيا ،(ٓ) "اآلخريككف أحٌب إلييا كأفضؿ عندىا مف  كا 
ذـ الكافريف التي تممح مف ل شارةإ ذلؾ فيي زيادة عمىفصرفتو عف معنى المحٌبة إلى معنى اإليثار كاالختيار ، 

، كيرل  (ٕ)ىي دار مقاـ كبقاءاآلية ؛ ألٌنيـ اختاركا الدنيا التي ىي دار انتقاؿ كفناء كآثركىا عمى اآلخرة التي 
يستحٌبكف الحياة الدنيا كيؤثركنيا عمى اآلخرة ، " يفسره المذككر ، كالتقدير :  ان المفٌسر الرازم أٌف في اآلية إضمار 

االستحباب لمدنيا كحده ال يككف مذمكمان إاٌل بعد أف يضاؼ إليو  فجمع تعالى بيف ىذيف الكصفيف ليتبٌيف بذلؾ أفٌ 
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لى خيرات اآلخرة فإٌف ذلؾ ال يككف مذمكمان حتى إيثارىا عمى  اآلخرة ، فأٌما مف أحٌبيا ليصؿ بيا إلى منافع النفس كا 
 . (ُ)" إذا آثرىا عمى آخرتو بأٌف اختار منيا ما يضٌره في آخرتو ، فيذه المحٌبة ىي المحٌبة المذمكمة

 ( :  ُيِحبُُّيْم َوُيِحبُّوَنوُ )  
لمعباد إنعامو عمييـ كتكريمو ليـ ، كرضاه عنيـ ، كيتبعو إحسانو إلييـ كمثكبتيـ ، كالمغفرة إف محبة هللا تعالى      

و ىي تعظيـ هللا تعالى كالتقرب إليو بطاعتو كطمب الزلفى لديو كالرضا محبة العبد لربٌ  ، ك كالرحمة كالثناء عمييـ
  في قكلو تعالى يافالمعن فىذا اشترؾ، كقد (ِ) ، كاالستجابة لتعاليمو برغبة كشكؽ ، كالتحٌرز مف معصيتو بشرائعو

  ُهْم َوُيُِبُّو نَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َأِعزٍَّة َعَلى يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اَّللَُّ بَِقْوٍم ُيُِب ُّ
 ْٓ :المائدة   َسِبيِل اَّللَِّ َوََل َِيَاُفوَن َلْوَمَة ََلئٍِم َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ اْلَكاِفرِيَن َُيَاِهُدوَن ٓت 

أسند إلى فاعمو الضمير المستتر الذم يعكد عمى لفظ الجبللة ، كقد اتصؿ بيذا الفعؿ ضمير  ( ييًحب ييـٍ ، فالفعؿ ) 
يـ ( في محؿ يف يحبيـ هللا ، أم : يريد بيـ خيرم الدنيا كاآلخرة ، كالجممة المشكمة مف قكلو ) يحبٌ يعكد عمى الذ

مع الفعؿ في فعمي المحٌبة قٌكة كصفاء كخمكص تمؾ المحٌبة  كتشٌكميا كفي ترابط ىذه الضمائر ،(ّ)جر صفة لػ) قكـ (
ٌف محٌبة هللا لعباده أف يثيبيـ أحسف الثكاب عمى طاعتيـ كيعظميـ كيثني عمييـ كيرضى عنيـ ، ،  كىذه المحٌبة " كا 

كتتجٌسد تمؾ المحٌبة بعبلمات ذكرىا هللا  ،(ْ)"كدكاميا أسمى نعمة ييبيا هللا لعبادة يتطمعكف إلييا كيرجكف حصكليا
يف ( أم متكاضعيف عاطفيف رحماء عمييـ ، ك) أعٌزة عمى الكافريف ( تعالى في سياؽ اآلية بقكلو ) أٌذلة عمى المؤمن

أشٌداء غبلظ عمييـ ، ك) يجاىدكف في سبيؿ هللا ( أم أنفسيـ كأىكاؤىـ ، ك) كال يخافكف لكمة الئـ ( إذ ال يرقبكف 
 ء مف عبادهتعالى يؤتيو مف يشاسكل المحبكب ، كليس لممحٌبة طريؽ إال محض الفضؿ كالكـر فذلؾ ىك فضؿ هللا 

 . 
طة حرؼ العطؼ ) الكاك ( ، كىذا الفعؿ اس( المعطكؼ عمى سابقو بك  ُيُِبُّونَهُ كجاء المعنى الثاني بمفظ الفعؿ)       

يريدكف طاعتو " اتصؿ بو ضمير جماعة المحبكبيف ، كقد تشكؿ فاعبل ، كىؤالء ىـ يحبكف هللا تعالى ، أم :
، كمحٌبة العبد رٌبو انفعاؿ النفس نحك تعظيمو كاألنس بذكره كامتثاؿ أمره كالدفاع عف  (ٓ)" كيتحرزكف مف معاصيو

دينو ، فيذه صفة تحصؿ لمعبد مف كثرة تصٌكر عظمة هللا تعالى كًنعىمًو حٌتى تتمٌكف مف قمبو ، فمنشأ ىذه المحٌبة 
في سياؽ اآلية فمكثرة استعماليا في . أٌما مجيء ) سكؼ ( (ٔ)السمع كالتصٌكر كليست ىي كمحٌبة استحساف الذات 

إذ إٌف الخطاب ، كقد تستعمؿ في الكعد ، كقد تضمنت ) الكعد كالكعيد ( في قكلو تعالى السابؽ ، الكعيد كالتيديد 
في اآلية لممؤمنيف الحاضريف يعـٌ مؤمنيـ كمنافقيـ عمى كجو التحذير كالكعيد ؛ ألٌف المنافقيف كانكا يظيركف 

فالكعد آلجؿ اإليماف ، كاإلشارة باالرتداد إلى المنافقيف ، كىي إشارة غيبٌية عمى ما سيؤكؿ أمرىـ في عمـ هللا ، 
 .  (ٕ)منت مف جكاب المرتديف بككنيـ أعزة عمييـ كعمى جميع الكافريف المؤمنيف المحبيف ، كالكعيد لما تض
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 ( : ُيْحِبْبُكمُ  ...ُتِحبُّوَن ) 
 -سياؽ شرطي  –اجتمعت أيضا داللة تعظيـ هللا كطاعتو مع إكراـ العباد كاإلنعاـ ليـ في سياؽ آخر مزدكج       

و ، كحينيا تككف داللتيا التعظيـ كالتكريـ كالطاعة ، أم تعظيـ ليككف هللا تعالى ىك المحبكب ، كالعباد ىـ مف يحبكنٌ 
هللا كتكريمو كطاعتو ، ثـ أٌف هللا تعالى يحٌب عباده الذيف يخمصكف لو الطاعة كالعبادة كيثيبيـ كينعـ عمييـ ،  كذلؾ 

 ُّ :آؿ عمراف    َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوبَُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيمٌ ُُْل ِإْن ُكْنُتْم َتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوّن ُُيِْبْبُكُم اَّللَُّ  قكلو تعالى في 
فٌ ،  مف يٌدعي حٌب هللا  فالحٌب الحقيقي ليس بالعبلقة القمبية فحسب ، بؿ يجب أف تظير آثاره في عمؿ اإلنساف ، كا 

أٌف لمحٌب الحقيقي آثاران عممية تربط  فيباع رسكلو ، كفي ذلؾ تعظيـ هللا كرسكلو كطاعتيـ ، كال شٌؾ فعميو أكالن اتٌ 
ٌف مف آثار المحٌبة الطبيعية انجذاب المحٌب نحك المحبكب  المحٌب بالحبيب كتدفعو لمسعي في تحقيؽ طمباتو ، كا 
كاالستجابة لو كمعرفتو معرفة حقيقية ، كدكاـ خشيتو ، كدكاـ اشتغاؿ القمب بو كبذكره كاألنس بو ، كمعنى اآلية : إف 

قيف في إٌدعاء محٌبة هللا فككنكا منقاديف ألكامره مطيعيف لو فاتبعكني ، فإٌف اتباعي مف محٌبة هللا تعالى كنتـ صاد
يثار طاعتو كاتباع أمره كمجانبة نييو كا  كطاعتو ،  جبللو كا   .  (ُ)ٌف محٌبة العبد هلل تعالى عبارة عػػف إعظامو كا 

ف سمعو كبصره كلسانو كيده ، فإذا أحٌب هللا عبدان كالعباد جاءت لتدٌؿ عمى اإلنعاـ كالتكريـ كالمٌنة ا كمحٌبة هللا     
إذ قاؿ :  ()عمى لساف اإلماـ الصادؽ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(قكؿ الرسكؿ الكريـ محمد ذلؾ  كما يؤيد ، كرجمو

مف أىاف لي كلٌيان فقد أرصد لمحاربتي ، كما تقٌرب إلي  " قاؿ هللا عٌز كجٌؿ : :  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(قاؿ رسكؿ هللا 
نٌ  و ليتقٌرب إلي  بالنافمة حتى أحٌبو ، فإذا أحببتو كنت سمعو الذم يسمع عبدان بشيء أحٌب إلي  مٌما افترضت عميو ، كا 

 .(ِ). "بو ، كبصره الذم يبصر بو ، كلسانو الذم ينطؽ بو كيده التي يبطش بيا ..
لعباد الذم فيٌسر باإلنعاـ كالتكريـ ليـ ناتجه عف إتباع الرسكؿ كىك السبيؿ المؤدم إلى حٌب كالحقيقة أٌف حٌب هللا ا    

،  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(هللا تعالى ، فإذا ما ادعى مٌدعو حٌب هللا تعالى يككف ادعاؤه باطبلن إٍف لـ يتبع الرسكؿ محمد 
تباع سٌنتو  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(فالصادؽ في حٌب النبي  مف تظير عميو عبلمات ذلؾ الحٌب ، كىي االقتداء بو كا 

تباع أقكالو كأفعالو   عبارة عف إعظامو هللاٌف محٌبة العبد كالتأٌدب بآدابو في عسره كيسره ، كقاؿ بعض العمماء أكا 
يثار طاعتو كاتباع  جبللو كا  لعبد ثناؤه عميو كرضاه عنو كثكابو لو كعفكه عنو ، نبة نييو، كمحٌبة هللا اأمره كمجاكا 

 .  (ّ)ى كأحٌبو ػػػف أحب  هللا تعالػػػفمطؼ هللا تعالى بالعبد كرحمتو إٌياه ىي ثمرة محٌبتو ، كىذه اآلية ميزاف ييعرؼ بيا م
 ( : ُتِحبُّوَنُيْم َواَل ُيِحبُّوَنُكمْ )  

نبيو عف ذلؾ ، مكاالتيـ ألىؿ الكتاب المنافقيف كينياىـ عف طريؽ التيبٌيف هللا تعالى حاؿ المؤمنيف كخطأ      
بُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن  مف ىؤالء المنافقيف كيكضح شٌدة عداكتيـ في قكلو تعالى  كيحذرىـ َها َأنْ ُتْم ُأوََلِء َتُِبُّونَ ُهْم َوََل ُيُِ

ُُْل ُموتُوا بِغَْيِظُكمْ بِاْلِكَتاِب ُكلِّ   ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت ِه َوِإَذا َلُقوُكْم َُاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلغَْيِظ 
يتبٌيف مف ىاتيف الصكرتيف عمى اختبلؼ إسنادىما داللة المكٌدة كالمكاالة ، فتشير  ، ُُٗ :آؿ عمراف   الصُُّدورِ 

كانكا يكاصمكف الييكد لما بينيـ مف القرابة كالرضاعة كالحمؼ كالمصاىرة ، فمما  عاٌمتيـ اآلية إلى أٌف األنصار
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كاإلحساف ، ألٌف رحمة المؤمف  أسممكا  بغضيـ الييكد كتمنكا مشقتيـ ، كبقى المؤمنكف عمى سجيتيـ في المكاصمة
كشفقتو تتعدل حتى ألعدائو ، فنزلت اآلية لتنبيييـ عمى خطئيـ في مكاالة كمكاصمة منافقي أىؿ الكتاب حيث 

مؽ كا  يبذلكف المحبة لمف يبغضيـ ، كتحذيرىـ مف مكاصمة فعميـ ىذا ، فضبل عف تكبيخيـ ،  ٌنيا تبيف المقابمة بيف خي
بكف أىؿ الكتاب ، كأىؿ الكتاب يبغضكنيـ ، كالشأف أٌف المحٌبة تجمب المحٌبة إاٌل إذا اختمفت الفريقيف ، فالمؤمنكف يح

 .        (ُ)المقاصد كاألخبلؽ
أم تريدكف ليـ اإلسبلـ كىك خير األشياء  المحبة ىنا اإلرادة ، كيتبٌنى بعض المفسريف قكؿ الزٌجاج عمى أفٌ      

، بمعنى أنكـ ال تريدكف إلقاءىـ في المحف كاآلفات كىـ  كفيو اليبلؾ األشياء كىك أقبح كالضبلؿ كيريدكف لكـ الكفر
يخ عمى معنى ألٌنو ال يقع تكب" ليس بجيد ىذا الرأم  ، كيرل أبك حياف أفٌ  (ِ)يريدكف ذلؾ كيتربصكف بكـ الدكائر

ميـ يـ في باطأنٌ عمى  ان شديد ان في الكبلـ تكبيخ ألفٌ ، ك (ّ) "ةيا مف ثمرة المحبٌ لمصافاة ، ألنٌ أك ا إرادة إسبلـ الكافر
 . ىك الراجحه عندنا ىذا الرأمك ، (ْ) أصمب منكـ في حقكـ

اىـ في حػاؿ بغضػيـ المػؤمنيف ، ألٌف اسػـ اإلشػارة كاآلية تتضمف أيضان معنى التعجب مف محبة المؤمنيف إيٌ         
، كلػػيس فػػي  (ٓ)منيػػا التعٌجػػب مػػف مضػػمكف تمػػؾ الجممػػة ال يػػأتي فػػي مثػػؿ ىػػذا التركيػػب كبعػػده جممػػة إاٌل ككػػاف القصػػد

 .   التعجب شيء مف التغميظ كلكٌنو مجرد إيقاظ
 

 : االسمّيةصورتيا ( في  ) حبّ  :ثانيًا 
يتنٌكع تشكؿ ىذه المفظة بصكرتيا االسمية في التركيب القرآني مثمما تنٌكعت في صكرتيا الفعمية ، كيدعك ىذا       

كجكدىا في السياؽ الذم تشكمت فيو ، كلنا أف  فضبلن عفالتنٌكع إلى التغٌير في الداللة استنادان إلى نكع الصيغة 
 .    نستجمي تمؾ الدالالت مف خبلؿ بنيتيا الصرفية 

 المصدر ) ُحّب ( :  
يأتي معنى اإليثار بصيغة المصدر ) حيب ( مضافان إلى ضمير الغائب ، لبياف أٌف حٌب الماؿ مع إيتائو كبذلو       

َُِبَل اْلَمْشِرِق  لمستحقيو مصداؽ مف مصاديؽ البٌر، كذلؾ في قكلو تعالى  َواْلَمْغِرِب لَْيَس اْلِِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم 
َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى  َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلَِخِر َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّي َوَآَتى اْلَمالَ 

ائِِلَي َوٓت الّرَُِاِب َوأَ  ِبيِل َوالسَّ َُاَم الصَََّلَة َوَآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ٓت َواْلَمَساِكَي َواْبَن السَّ
، كمعنى ) كآتى الماؿ عمى  ُٕٕ :البقرة   اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَي اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُُوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ 

َلْن تَ َناُلوا  رغـ فطرة حٌب الماؿ عند اإلنساف ، كبذلؾ يبرز معنى اإليثار ، كىي مثؿ قكلو عمى الذلو و ( أم بحبٌ 
 ...  َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصةٌ ...، كقكلو  ِٗ :آؿ عمراف   ...اْلِِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا َتُِبُّوَن 

، فإعطاء الماؿ ىنا مع شٌدة حٌبو كاختياره إٌياه ، فآثر ما يحٌب هللا عمى ما يحٌب ، كضمير الغائب في  ٗ :الحشر 
يككف  ح يأمؿ العيش كيخشى الفقر ، كبذلؾ) حٌبو ( يحتمؿ أف يعكد عمى ) الماؿ ( فؤلٌنو يتصٌدؽ كىك صحيح شحي
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يدؿ عمى قٌكة  و ، فاإلعطاء كالبذؿ في ىذا الحاؿكشيكت عف طيب خاطر حاؿ ككنو محبان لو راغبان فيو مع قٌمتو
اإليماف كصفاء الكجداف ، كيسمك بصاحبو إلى أعمى الدرجات ، أك أف يعكد عمى ) اإليتاء ( فكجيو أاٌل تدفعو كأنت 
ساخط عميو كاره ، كيككف رغبة في ثكاب هللا ، أك أف يعكد عمى هللا تعالى ، فيككف العطاء خالصان لكجيو تعالى 

، كعميو فداللة المصدر تؤسس عمى كفؽ عكد الضمير ، فإذا كاف عمى لفظ الجبللة فالمعنى رضا هللا كطاعتو (ُ)
ذا عاد عمى الماؿ فمعناه اإليثار .  كتعظيمو ، كا 

 : آلتي( عمى النحك افي مرجع الضمير في قكلو تعالى ) عمى حبو  كقد اختمؼ 

يحب الماؿ ، كعمى ىذا يككف في مكضع الحاؿ ، أم : أتاه ) الماؿ ( ، فيككف المعنى : أعطى الماؿ كىك  -ُ
 . (ّ). كمنيـ مف جعؿ حرؼ الجر ) عمى ( بمعنى ) مع ( ، أم : مع حبو لمماؿ (ِ)محبان لو 

 ) مف آمف ( ، فيككف المعنى : أعطى الماؿ عمى حب مف آمف . -ِ
يعطيو كىك طيب النفس  أعطى الماؿ عمى حب اإلعطاء ، يريد أف" ) اإليتاء ( ، فيككف المعنى :  -ّ

 . (ْ) : بإعطائو ، كقٌدـ ذكم القربى ألنيـ أحؽ
 . (ٓ) "هللا تعالى أعطى الماؿ عمى حبٌ " ) هللا سبحانو ( ، فيككف المعنى :  -ْ

الفعؿ ) آتى ( يصدري عف  كعمى ذلؾ فيككف لكؿ مرجع داللة في تعدد مراتب جممة ) آتى الماؿ ( ، إذ إفٌ       
مف تعطييـ ، كىذه مرتبة أعمى  الماؿ ، كىي مرتبة مف العطاء ، أك يصدر عف نفس ، كىي تحب   نفس كىي تحب  

، ثـٌ يصؿ اإلعطاء حٌبان هلل تعالى ، كىذه المرتبة الفضمى ، كلعٌؿ القكؿ األخير أقرب األقكاؿ ، ألٌف ذكر هللا تعالى 
 .       (ٔ)قد تقٌدـ في اآلية 

خاٌصة إذا بمغ اإلنفاؽ درجة اإليثار ؛ ألٌف حٌب كبٌف إنفاؽ الماؿ ليس بالعمؿ اليسير عمى الجميع ، أكالحقيقة       
( عمىأٌما حرؼ الجٌر) ،(ٕ)( إشارة إلى ىذه الحقيقة  الماؿ مكجكد بدرجات متفاكتة في كؿ القمكب كعبارة ) عمى حٌبو

 .(ٖ) " التمٌكف مف حٌب الماؿ إلى" فيشير 

  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا كنظير الصكرة السابقة كالداللة السابقة قكلو تعالى       
، فقد نزلت اآلية كما ىك مشيكر في عمي كفاطمة كالحسف كالحسيف ) عمييـ السبلـ ( كجارية ليـ  ٖ :اإلنساف 

، كجاء  عمى أنفسيـ إليثارما يككف حاجتيـ إليو ككصفيـ هللا با يـ يطعمكف الطعاـ أشدٌ ، كالمعنى أنٌ (ٗ)تسمى فٌضة 
، أم ييحٌبو محٌب لٌذة  أٌف الحٌب ىنا بمعنى المٌذة

، كقد خيٌصص اإلطعاـ بالذكر لما في إطعاـ المحتاج مف إيثاره (َُ)

                                                           

 . 4ٖٓ:  ٕومواهب الرحمن فً تفسٌر القرآن  ، ٓٗ – 1ٖ :ٗ ومفاتٌح الؽٌب،  1ٙ: ٌٕنظر : التبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٔ

 . ٙٓٔ: ٕ وجامع البٌان،  ٓ٘ٔ : القرآن ، النحاسإعراب : ٌنظر  -ٕ

 . ٗٔٔ :حروؾ الجر فً العربٌة بٌن المصطلح والوظٌفة : ٌنظر  -ٖ
 . ٓ٘ٔ : ٔ، وإعراب القرآن للزجاج   ٖٕٓ : ٔأمالً المرتضى ٌنظر : ، و ٖٖٓ : ٔالكشاؾ   -ٗ
 . 4 : ٕمجمع البٌان ٌنظر : ، و ٘ٔٔ : ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  -٘
 . 2ٖٙ :، والداللة القرآنٌة عند الشرٌؾ المرتضى  ٖٖٔ :تفسٌر القرآن بالقرآن  : ٌنظر -ٙ
 . ٕٕٖ : ٌٔنظر : األمثل  -2

 . ٖٓٔ :ٕالتحرٌر والتنوٌر  -4

 . ٕ٘ٔ، وموجز علوم القرآن :  ٖٖٕ:  ٓٔالقصة تذكرها أؼلب كتب التفسٌر وؼٌرها . ٌنظر : مجمع البٌان -1

 . ٔٔٔ : ٕ بما فً كلمات القرآن من أضواءاإلنباء ٌنظر :  -ٓٔ



 

ٕٕ 

تكطئة ليبنى عميو الحاؿ كىك) عمى حٌبو ( عمى النفس ، كالتصريح بمفظ الطعاـ مع أٌنو معمكـ مف فعؿ ) يطعمكف ( 
و ( مف معنى إيثار المحتاجيف عمى ، فإٌنو لك قيؿ : كيطعمكف مسكينا كيتيما كأسيرا لفات ما في قكلو ) عمى حبٌ 

ة اإلطعاـ حتى كأٌف السامع يشاىد الييئة ، عمكف يفيد تأكيدان مع استحضار ىيأالنفس ، عمى أٌف ذكر الطعاـ بعد يط
يـ يطعمكف الطعاـ مع اشتيائو كالحاجة إليو ، كالمعنى عكد الضمير في ) حٌبو ( عمى الطعاـ ، أم إنٌ األظير ك 

عمى حٌب اإلطعاـ بأف يككف ذلؾ بطيب نفس كعدـ تكٌمؼ ، فالضمير يعكد عمى مصدر ) يطعمكف ( كىك 
ٌبان كالمراد بحٌبو تكقاف النفس إليو لشٌدة الحاجة ، كقيؿ إٌف الضمير ،  (ُ)اإلطعاـ هلل سبحانو ، أم يطعمكف الطعاـ حي

، (ِ)قػػكلو تعالػػػى حكػػاية منيػػػػـ ) إنما نطعمكـ لكجو هللا ( في الثكاب ، كدليؿ ذلؾ هلل في طاعتو كتعظيمو ال طمعان 
كقد رٌجح عدد مف المفسريف الرأم األٌكؿ ألٌنو أمدح كألٌف فيو اإليثار عمى النفس ، أٌما الثاني فقد يفعمػػػػػػو األغنيػػػػػػػاء 

ٌف ذكر الطعاـ مع أٌف اإلطعاـ يغني عنو لتعييف مرجع  .(ّ)أكثػػػػػػر  فيو قكاـ  الضمير عمى األكؿ ، كألٌف الطعاـكا 
 .(ْ)كبقاء النفس ، ففي التصريح بو تأكيد لفخامة فعميـ عمى اآلخريفالبدف كاستقامة البنية 

ٌنما اإلطعاـ لـ يكف ألجؿ اإلطعاـ فحسب كالمبلحظ أفٌ         إطعاـ مقركف باإليثار العظيـ عند الحاجة  ىك ، كا 
يثار، كمف جية أخرل فيك إطعاـ في دائرة كاسعة  يشمؿ  إذالماٌسة لمغذاء ، لما في تقديمو مف كـر كسخاء كجكد كا 

 .  (ٓ)أصناؼ المحتاجيف مف المسكيف كاليتيـ كاألسير ، كليذا كانت رحمتيـ عاٌمة كخدمتيـ كاسعة 
، كىذا التفسير يدٌؿ داللة (ٔ)كاشتيائو كالحاجة إليو أم : عمى قمتولو ) عمى حٌبو ( ، كقد فٌسر بعضيـ قك       

كصفيـ بيذا الكصؼ إٌنما ىـ يؤثركف  حينماكاضحة عمى معنى اإليثار الذم عميو أكثر المفسريف ، ألٌف هللا تعالى 
، كيكاسكف بو أىؿ الحاجة ، كيتحركف بو أىؿ أكلى الناس  -عمى قٌمتو كالحاجة إليو  -غيرىـ عمى أنفسيـ بالطعاـ 

 .  (ٕ)كأحكجيـ ، كذلؾ ألٌف أشرؼ أنكاع اإلحساف كالبٌر إطعاـ الطعاـ ، ألٌف بو قكاـ األبداف 
و يرل في ذلؾ اجتماع ثبلثة معافو فيو كىي ائي عكد الضمير عمى الطعاـ ، ألنٌ كيرجح الدكتكر فاضؿ السامر     

اإليثار كاإلحساف كاإلخبلص ، فيـ يطعمكف الطعاـ مع حاجتيـ إليو كاشتيائيـ لو ، فيككف ذلؾ مف باب اإليثار ، 
كجو هللا تعالى كرضاه كيفعمكنو بطيب نفس مف غير تكدير كال مٌنة ، فيككف ذلؾ مف باب اإلحساف ، مبتغيف بذلؾ 

 .(ٖ)خالصان عمميـ لو ، فيككف ذلؾ مف باب اإلخبلص 

يثاره كالكا        ٌب الماؿ كجمعو كا  زاؿ ، كقد تمٌثؿ ذلؾ بصيغة المصدر أيضان  تعمؽ بالدنيا كاف حاؿ اإلنساف كماٌف حي
رْيِ َلَشِديدٌ  في قكلو تعالػػػػػػػى  ، كالخير ىك الماؿ ، كسٌمي الماؿ خيرا تسمية عرفية إذ  ٖ :العاديات   َوِإنَُّه ِْلُبِّ اْلَْ

 تعارؼ الناس عمى ذلؾ ، حتى زعـ بعضيـ أٌف الخير حيث كقع في القرآف ىك الماؿ ، كفيٌسر بو في قكلو تعالى 
طبلؽ َُٖ :(( البقرة  ترك خيرا الوصية إن نٌ  عمىخيران  أٌنو، كا  بو  و خير مف حيث أٌنو يحصؿما يراه الناس ، كا 
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ٕٖ 

يثاره كطمب الدنيا لقكم شديد مبالغ ، كالمعنى أنٌ  (ُ)الخير الكثير و ألجؿ حٌب الماؿ لبخيؿ ممسؾ ، أك لحٌب الماؿ كا 
، كفي اآلية إشارة تغميب شيكة النفس كالغفمة عػػػمى حقكؽ هللا تعالػػػى (ِ)، كىك لحٌب عبادة هللا كشكر نعمو ضعيؼ 

 كاآلخرة .
اإلنعاـ كالتكريـ بصيغة المصدر ، كمف أعظـ ذلؾ الرعاية كالعناية كاإلحاطة كالرحمة التي مٌنيا  كيبرز معنى      

ُِْذِفيِه  قكلو تعالى ألقى قبسان مف المحٌبة عميو كما جاء في  حينما ()هللا سبحانو عمى عبده كنبٌيو مكسى  َأِن ا
ُِْذِفيِه ٓت اْلَيمِّ فَ ْليُ ْلِقِه  اِحِل يَْأُخْذ َُ َعُدوّّ ِل َوَعُدوّّ َلُه َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمّنِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِّن ٓت التَّابُوِت فَا  اْلَيمُّ بِالسَّ

  كمف آثار تمؾ المحٌبة ما ذكره جٌؿ كعبل في قكلو  ، ّٗ :طو  رَُّة َعْيٍ ِل َوَلَك ََل تَ ْقتُ ُلو ُُ   َُ َوَُاَلِت اْمَرأَُة ِفْرَعْوَن 
...  ( كىذه الكجكه كٌميا  َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمّنِّ لقكلو تعالى )  (ّ) كجكه ، كقد ذكر المفسركف عٌدةٗ:القصص

 أفادت معنى اإلنعاـ كالتكريـ ، كىي :
ف ي أنٌ  و لـ يردإنٌ  أم، أم حبٌبتؾ إلى عبادم كجعمت مف رآؾ أحبؾ ،  بو إلى خمقوبو هللا كحبٌ أحٌ األكؿ :  أحببتؾ ، كا 
نما أراد أنٌ كاف يحبٌ  أٌنو ييحٌبو كؿ مف رآه ، " ، كمعنى إلقاء محٌبة منو (ْ)و حٌببو إلى القمكب ، كقٌربو إلى النفكس و ، كا 

،  ()فكأٌف المحٌبة اإلليية استقرت عميو فبل يقع عميو نظر ناظر إاٌل تعمقت المحٌبة بقمبو كجذبتو إلى مكسى 
ٌف إلقاء المحٌبة مجاز في تعٌمؽ المحٌبة بو ، أم أ ككرد ،(ٓ)"كفي تنكير لفظ ) محٌبة ( إشارة إلى فخامتيا كغرابة أمرىا

خمؽ المحٌبة في قمب الميحٌب مف دكف سبب عادٌم حٌتى كأٌنو كضعه باليد ال مقتضي لو في العادة ، كككف المحٌبة 
بداللة (ٔ)خارقة لمعادة لعدـ ابتداء أسباب المحٌبة العرفٌية مف اإللؼ كاالنتفاع  مف هللا تعالى لمداللة عمى أٌنيا محٌبة

َفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذ َُ َوَلًدا َوُهْم ََل َيْشُعُرونَ  قكلو تعالى   . ٗ:القصص  َعَسى َأْن يَ ن ْ
سنان كمبلحةن ، قيؿ : جعؿ عميو مسحة مف جماؿ ، ال يكاد يصبر عنو مف رآه ، كقيؿ : كانت في  الثاني : يعني حي

 . (ٖ)، كىػػػػػػذا الرأم مضٌعؼ عنػػػػػػػػػػد الزمخشرم كابف عطٌية (ٕ)عيني مكسى مبلحة ، ما رآه أحػػػػػػد إاٌل أحٌبو كعشقو 
 . (ٗ)"منو في غاية الكفر ()القبكؿ الذم يضعو هللا في األرض لخيار عباده ، ككاف حظ مكسى " الثالث : 
، فسمـ مف شٌره ،  قيؿ محبة آسيا كفرعكف ، ككاف فرعكف قد أحبو حبان شديدان حتى ال يتمالؾ أف يصبر عميوالرابع : 

 . (َُ)كأحبتؾ آسية بنت مزاحـ فتبٌنتؾ كرٌبتؾ في حجرىا 
ٌف فحكل  الخامس : أظيرت كأضفيت عميؾ محبتي كىي نعمة عميؾ ، ألٌف مف أحٌبو هللا أكقع في القمكب محبتو ، كا 
رادة لي إرجاعؾ إلى أٌمؾ لترضعؾ كتقٌر عينيا كال تحزف عمى فراقؾ .   ىذه النعمة تربيتؾ كتغذيتؾ عمى مرأل مني كا 
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ٕٗ 

دكف  مف محبتي كرعايتي لؾ كاف منيا أف تمشي أختؾ ترقبؾ ىي الرعاية ، أم أف ىنا المحبةف السادس : الرعاية ،
 .  (ُ)يا أختؾ ، فتعكد إلى أٌمؾ بسبب محبتنا كرعايتنا أف يشعركا أنٌ 

تعظيـ الناس لؤلنداد كتعظيـ المؤمنيف هللا في قكلو تعالى كيأتي المصدر لمداللة عمى الطاعة كالتعظيـ ، أم       
  بُّونَ ُهمْ َوِمَن النَّاِس َمْن اَّللَِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا َّلِلَِّ َوَلْو يَ َرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ  َكُحبِّ   يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَداًدا ُيُِ

يًعا َوَأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلَعَذابِ  َة َّلِلَِّ َجَِ  )  معنى قكلو تعالى في الكشاؼ أفٌ  جاء  ،ُٓٔ :البقرة   يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
هللا  كتعظيـ هللا كالخضكع لو ، أم كما يحبٌ يعظمكنيـ كيخضعكف ليـ تعظيـ المحبكب "  ( ُيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ 

نٌ تعالى ، عمى أنٌ  و غير ممبس ، كقيؿ : كحبيـ و ، ألنٌ ما استغنى عف ذكر مف يحبٌ و مصدر مف المبني لممفعكؿ ، كا 
، كذىب كثير مف المفسريف إلى (ِ) "يـ كانكا يقركف باهلل كيتقربكف إليو، ألنٌ  ـهللا ، أم يسككف بينو كبينيـ في محبتي

المراد بالمحٌبة ىنا التعظيـ كالطاعة ، أم أٌنيـ يسككف بيف هللا تعالى كبيف األنداد المٌتخذة فيعظمكنيـ كيطيعكنيـ  أفٌ 
 .    (ّ)كما يعظمكف هللا تعالى كيميمكف إلى طاعتو

األقكل كاألشٌد  أٌما ) حٌبان ( في قكلو ) أشٌد حٌبان ( فيك مصدر مجرد ال يتبعو شيء ، كجاء تمييزا مفسران لمحبٌ        
، كذىب الزمخشرم إلى أٌف المراد الذم رسخ في قمكب المؤمنيف كثبت ، إذ إٌف محٌبة المؤمنيف ىي األقكل كاألشدٌ 

ٌنما المراد التعبير عف رسكخ  ليس المكازنة بيف محبكبية المشركيف ألندادىـ كمحبكبية المؤمنيف هلل تعالى فحسب ، كا 
كفي ذلؾ  (ٓ)فالتفضيؿ إذف " ناظر إلى رسكخ المحٌبة كعدـ تزلزليا " ،(ْ) نيـ بحاؿمحٌبة المؤمنيف كعدـ زكاليا ع

ألٌنيـ كانكا ال يعدلكف عنو إلى غيره ، بخبلؼ المشركيف فإٌنيـ يعدلكف عف أندادىـ إلى " إشارة إلى مدح المؤمنيف 
 . (ٔ)"هللا عند الشدائد فيفزعكف إليو كيخضعكف لو كيجعمكنيـ كسائط بينيـ كبينو ، فيقكلكف : ىؤالء شفعاؤنا عند هللا 

( شػػػاع فػػػي تفضػػػيؿ المحبػػػكب عمػػػى  ) أحػػػبٌ  قػػػد عػػػدؿ عػػػف التفضػػػيؿ بػػػػ ) أحػػػٌب ( إلػػػى ) أشػػػٌد حٌبػػػان ( ، إذ إفٌ ك       
( ىػك الشػائع ، كفعػؿ ) حػٌب ( قميػؿ ، فمػذلؾ خٌصػكا  فعػؿ ) أحػبٌ  فٌ أ، تقكؿ : ىك أحٌب إلٌي ... يعني محبكب آخر 

في االستعماؿ كبلًّ بمكاقع نفيان لمبس ، فقالكا : أحٌب كىك محٌب كأشػٌد حٌبػان ، كقػالكا : حبيػب مػف حػٌب كأحػٌب إلػى مػف 
 . (ٕ) حٌب أيضان 

فاسػػـ التفضػػيؿ ) أشػػٌد ( جػػاء مجػػردا مػػف ) أؿ ( كاإلضػػافة كلفػػظ ) مػػف ( ، كمميػػزان بمفظػػة ) الحػػٌب ( ، كأصػػؿ      
الفعؿ يأتي لممفاضػمة فػي الصػبلبة ، كثبػات القمػب كالشػجاعة ، كأصػؿ الشػٌد أف يػدٌؿ عمػى قػٌكة فػي الشػيء ، كفركعػو 
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ٕ٘ 

د هي  كغالبان ما يأتي التفضيؿ بػ ) أشػٌد ( فػي االسػتعماؿ المغػكم عمكمػا ،  (ُ) ترجع إليو ، كمف ذلؾ شددت العقد شٌدان أشي
 . (ِ)كاالستعماؿ القرآني عمى كجو الخصكص مميزان بألفاظ دالة عمى الزجر كالرىبة كالتيديد كالكعيد أك مكحية بذلؾ 

المعنػػى :  الثػػاني فيػػو خػػبلؼ ، فقيػػؿ إفٌ  محػػذكؼ ، كىػػك المتخػػذكف األنػػداد ، كمتعمػػؽ الحػػبٌ  ىنػػا كالمفضػػؿ عميػػو    
يـ يعدلكف عنو فػي الرخػاء ، يمجئػكف كالذيف آمنكا أشد حٌبان هلل مف المتخذيف األنداد هلل ، ألٌف حبيـ هلل بكاسطة ، كألنٌ "

 . (ّ)"إليو في الضراء ، كقيؿ المعنى : كالذيف آمنكا أشٌد حٌبان هلل مف المتخذيف األنداد ألصناميـ

التفضػيؿ كاقػع  فٌ أمع المتعمػؽ األكؿ يبنػى عمػى أسػاس المعنى  المعنى مختمؼ مع المتعمقيف ، إذ إفٌ  أفٌ  كنمحظ     
كػبلن يحػٌب هللا تعػالى ، كلكػف حػٌب المػؤمنيف  فٌ إبيف محٌبة المؤمنيف هلل تعالى ، كبيف محٌبة المشركيف لو تعالى ، أم 

عمػى حػيف نجػد المعنػى مػع المتعمٌػؽ الثػاني يختمػؼ  ،حبتػيف كعبلقة مشػتركة بػيف الم ان أكثر ، كبذلؾ فإف ىناؾ ارتباط
نمػا ىػك مػف قبيػؿ : العسػؿ نك ال شػراكة بػيف المحبتػيف ، فػالمؤم إذ –كلعٌمو ىك المراد  –تماما  ف ال يحٌبػكف األنػداد ، كا 

صناـ كاألنداد ، كانتصب ) حٌبان ( عمى أحمى مف الخٌؿ ، كالتقدير : محٌبة المؤمنيف هلل زائدة عمى محٌبة المشركيف لؤل
التمييز، كمقتضى التمييز باألشٌدٌية إفراد المؤمنيف لو بالمحٌبة ، كىك مف التمييز المنقكؿ مف المبتدأ تقديره : حٌبيـ هلل 

  .  (ْ)أشٌد 

ذكػر هللا تعػالى الميػؿ الكاقػع  يػأتي المصػدر لمداللػة عمػى الميػؿ كالرغبػة ، فقػدمف القرآف الكػريـ مكضع آخر  كفي    
في طباع الناس لمشيكات الدنيكٌية ، كعٌبر بمفظ ) الحٌب ( عف ذلؾ الميؿ لما في نفس اإلنساف مف تعمٌػؽ بمشػتييات 

َهِب َواْلِفضَّ ِة زُيِّ َن لِلنَّ اِس ُح بُّ الشَّ َهَواِت ِم َن النَِّس اِء َواْلَبنِ َي َواْلَقنَ اِطرِي اْلُمَقْنطَ رَ  الحياة كذلؾ في قكلػو تعػالى  ِة ِم َن ال ذَّ
ُ ِعْنَد َُ ُحْسُن اْلَم ََبِ  نْ َيا َواَّللَّ َمِة َواْْلَنْ َعاِم َواْْلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ كػبلـ " ، كاآليػة  ُْ :آؿ عمػراف   َواْْلَْيِل اْلُمَسوَّ

بسػببيا إثػر بيػاف حػاؿ الكفػرة كالتنصػيص عمػى مستأنؼ سيؽ لمتنفير عف الحظكظ النفسانية التي كثيران ما يقػع القتػاؿ 
 .(ٓ) "عدـ نفع أمكاليـ كأكالدىـ ليـ كقد كانكا يعتزكف بذلؾ

تػػركيبيـ الفطػػرم قػػد تضػػمف الميػػؿ تجػػاه المشػػتييات ، كىػػذا الميػػؿ جػػزء " كصػياغة الفعػػؿ لممجيػػكؿ يشػػير إلػػى أٌف     
ضػػافة الحػػب إلػػى الشػػيكات إشػػارة إلػػى أٌف المػػراد  بحػػٌب الشػػيكات التكغػػؿ كاالنغمػػار فػػي حٌبيػػا كىػػك مػػف تكػػكينيـ ، كا 

، كالشػػيكات جمػػع (ٔ)"إلػػى الشػػيطاف دكف أصػػؿ الحػػٌب المػػكدع فػػي الفطػػرة كىػػك المنسػػكب إلػػى هللا سػػبحانو  المنسػػكب
شػيكة كىػي تكقػاف الػنفس كثكرانيػا كميميػا إلػى الشػيء المشػتيى ، كأيطمقػت الشػيكات ىنػا عمػى األشػياء المشػتياة عمػى 

ٌبيػا حتػى كجو المبالغة  في قٌكة الكصػؼ ، ككنيػا مشػتياةن مرغكبػان فييػا كأٌنيػا نفػس الشػيكات أك إيػذانان بانيمػاكيـ فػي حي
، كالكجػػػو أف يقصػػػد تخسيسػػػيا فيسػػػمييا شػػػيكات ؛ ألٌف الشػػػيكة   أحبب   ت ح   ب اْل   ري أحبػػكا شػػػيكتيا كقكلػػػو تعػػػالى 

مسترذلة عند الحكماء مذمكـ مف اتبعيا ، كالتزييف تصيير الشيء زينان أم حسػنان ، فيػك تحسػيف الشػيء المحتػاج إلػى 
زالة ما يعتريو مف القبح أك التشكيو ، كتعميؽ التػزييف بالحػٌب جػرل عمػى خػبلؼ مقتضػى الظػاىر ؛ ألٌف  التحسيف ، كا 
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ينػػػػت ليػػػػـ أحبكىػػػػا ، فػػػػإٌف الحػػػػٌب ينشػػػػأ عػػػػف  ٌبيػػػػا ، فػػػػإذا زي المػػػػزي ف لمنػػػػاس ىػػػػك الشػػػػيكات ، أم المشػػػػتييات نفسػػػػيا ال حي
 .      (ُ)االستحساف ، كليس الحٌب بميزي ف ، كىذا التعبير إيجاز ييغني عف أف يقاؿ زيينت لمناس الشيكات فأحٌبكىا

شٌدة الشيكة لنيؿ  ، كالعشؽ العشؽالحٌب الشديد الذم ييممحي منو معنى كيأتي الحٌب بمفظ المصدر ليدٌؿ عمى      
المراد مف المعشكؽ إذا كاف إنسانان ، كالعـز عمى مكاقعتو عند التمكف منو ، كلك كاف العشؽ مفارقا لمشيكة لجاز أف 

ٓت  َوَُاَل ِنْسَوةٌ  كلعٌمنا نمحظ ذلؾ المعنى في قكلو تعالى . (ِ) مف أف يشتيي النيؿ ممف يعشقو يككف العاشؽ خاليان 
فالشغؼ مف ،  َّ :يكسؼ   َُْد َشَغَفَها ُحبِّا ِإنَّا لَنَ َراَها ٓت َضََلٍل مُِّبيٍ  اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز تُ َراِوُد فَ َتاَها َعن ن َّْفِسهِ 

مادة الشغاؼ ، كىك أعمى القمب أك الغشاء الرقيؽ المحيط بالقمب ، كشغفيا حبا معناه أنيا تعمقت بو إلى درجة 
بحيث نفذ حبو إلى قمبيا كاستقٌر في أعماقو ، كاستغرقت في حٌبو كتكٌليت في غرامو كاشتغمت بو عف كؿ شيء ، 

شارة إلى الحٌب العظيـ القاتؿ كالعشؽ الشديد كالمتمٌيب كقد أحاط بقمبيا مف كؿ جانب ، كىذا التعبير كن   .(ّ)اية كا 
بًّا قكلو )في ك       غىفىيىا حي ان ( عمى التمييز لنقمو عف الفاعمية إذ األصؿ قد شغفيا حٌبو ، انتصب ) حبٌ  ( قىٍد شى

ـٌ إفٌ  ،أيضمر فيو الفاعؿ كفيسر بالتمييز ك  التمييز الذم يفسر الفاعؿ ينقؿ الفعؿ مف داللة اإلخبار إلى داللة  ث
ضمار الفاعؿ كتفسيره بالتمييز يفيد أفٌ  الفعؿ خرج مف الخبر إلى معنى آخر كالتعٌجب أك المدح كالذـ  اإلنشاء ،  كا 

ٌبان  ، كفي ىذا التركيب إفادة التعٌجب أم : ما أشغفو حي
(ْ). 

غفيا ( يعكد عمى ) فتاىا (، كلما في الكبلـ مف اإلجماؿ جيء بالتمييز لمنسبة بقكلو كالضمير المستتر في ) ش     
ٌبان (  ب وي  ،  لمداللة) حي بًّا) كجممة عف التمٌكف ، كأصمو : شغفيا حي غىفىيىا حي في مكضع التعميؿ لجممة ) تراكد (  قىٍد شى

صد اإلنكار عمييا في أنفسيٌف كلكميا عمى فتاىا ( ، كمجيء الفعؿ بصيغة المضارع مع ككف المراكدة مضت لق
، كالمبلحظ (ٓ)صنيعيا ، كليدٌؿ ذلؾ عمى أٌف المراكدة ىي مف شأنيا كعادتيا ، فيي تفعؿ ذلؾ بإصرار كاستمرار

أنيٌف في ىذا الكبلـ كالمكـ  قد جمعٌف ليا بيف العشؽ المفرط كالطمب المفرط ، فمـ تقتصد في حٌبيا كال في طمبيا ، 
بًّا) أٌما العشؽ فقكليف  غىفىيىا حي تراكد فتاىا (  ، أم كصؿ إلى شغاؼ قمبيا ، كأٌما الطمب المفرط فقكليف)(  قىٍد شى

 . (ٔ)ة كالمراكدة الطمب مرة بعد مر 
ة ( أم في محٌبة شديدة ، كلٌما اقترف شدٌ  ِإنَّا لَنَ َراَها ٓت َضََلٍل مُِّبيٍ قكؿ النسكة  ) كقٌكتو كمما يؤيد معنى العشؽ       

عف نفسيا بالكذب عميو ، كلك خمص مف الشيكة طمبت دفع الضرر عنو بالصدؽ حٌبيا بالشيكة طمبت دفع الضرر 
 . (ٕ)عمى نفسيا

في قكلو  كثبات حٌب النفس لمماؿ ككردت ) حٌب ( مصدرا منصكبان مكصكفان بمعنى الحرص كالشره كالكلع     
يـ ، أم أٌف الناس مف شٌدة حرصيـ عمى جمع الماؿ كشيكتيـ لو فإنٌ  َِ :الفجر   َوَتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبِّا ََجِّا تعالى 

ان ( مصدران تأكيديان ليؤٌكد ىذا الحب الذم لصؽ بيـ ، كما ) حبٌ يكلعكف بو كيأخذ منيـ كٌؿ مأخذ ، كقد جاءت 
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ٌب بالكثرة  كىذا النعت ييراد بو الشٌدة ؛ ألٌف المنعكت كىك  كصؼ ىذا المصدر التأكيدم بػ ) جٌمان ( ، كىك نيعت لمحي
: الكثير مستعار لمعنى الحٌب معنى مف المعاني النفسية ال يينعت بالكثرة التي ىي كفرة عدد أفراد الجنس ، كالجـٌ 

شارة إلى معنى الردع كالزجر عف  ٌب الماؿ كعدـ إنفاقو ، كا  ٌبان مفرطان ، كذلؾ محٌؿ ذـٌ حي القكم الشديد ، أم : حي
 .  (ُ)األعماؿ المعدكدة قبمو 

صمي كمٌما سبؽ نمحظ أٌف لفظة ) محٌبة ( المصدر الميمي كردت مرة كاحدة ، أٌما لفظة ) حيب ( المصدر األ     
سمككان مف البشر تجاه هللا تعالى ، أك تجاه  كركدىا جاءتمرات ( في  حبٌ  ) أٌف لفظة، كالحقيقة مرات فقد كرد عٌدة 
، (  محٌبة ) لفظةكليذا عندما أراد هللا تعالى أف يضيؼ لذاتو العمية اسمنا مف ىذه الماٌدة جعمو  ، حياتيةمكضكعات 

حاصبلن مف البشر  إذا كافأٌف الحٌب بصيغتو المصدرية نجد  مف ىناك  ،( المستعممة مع البشر  حبٌ  ) لفظةكليس 
ذا كاف إلقاء م لكممة يعكد إلى الجية كىذا تخصيص لمعنى ا ،ف هللا تعالى كاف بكممة )محٌبة( جاء بكممة )حٌب( ، كا 

استقٌرت في ذات مكسى ، كأخذت قد  ()عمى مكسى  التي أيلقيت ، لذلؾ كانت محٌبة هللا تعالىأك المصدر 
كليذا كاف شذاىا الطٌيب يجذب الناس  ،ير مف الزىرة تشٌع منيا كما يشٌع الضكء مف الشمس كالنكر مف القمر كالعب

 . إليو كيجعميـ يحٌبكنو
لشائع كا ،كىك ىنا كذلؾ  ، ف المصدر الميميفي االستعماؿ مأكثر شيكعان المصدر  فٌ كتجدر اإلشارة أيضان إلى أ  

كليذا استيعممت كممة )حٌب( مع البشر  ،يناسبو أف ييستعمؿ مع الكثرة ، أما النادر فيناسبو أف ييستعمؿ مع القٌمة 
فناسبت  ،مكثرة ، بؿ ىك الكحدانية عينيا و ليس مكضكعنا لكاستيعممت كممة )محٌبة( مع هللا تعالى ألنٌ  ،يـ كثرة ألنٌ 

 ما جاءت لو .بكؿ كممة مف الكممتيف 
 : ) أحّباء ( ) الصفة المشّبية ( بصيغة الجمع 

الصفة كتأتي لفظة ) حٌب ( عمى صيغة جمع التكسير ) أحٌباء ( عمى زنة ) أفعبلء ( كىك جمع ) حبيب (      
ليدٌؿ عمى اإلنعاـ كالتكريـ كالمطؼ كالحنٌك كالعناية كالرعاية ، كذلؾ عمى لساف الييكد كالنصارل بادعائيـ المشٌبية 

َوَُاَلِت اْليَ ُهوُد  في قكلو تعالى أٌف هللا تعالى أكرميـ كأنعـ عمييـ كفٌضميـ عمى اآلخريف فجعميـ أبناءه كأحباءه 
ُب مَ َوالنََّصاَرى ََنُْن َأبْ َناُء اَّللَِّ َوأَ  بُُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل َأنْ ُتْم َبَشٌر ِمَّْن َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذِّ ُُْل َفِلَم يُ َعذِّ ْن َيَشاُء ِحبَّاُؤ َُ 

نَ ُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَ ي ْ اؿ رحمتو كعنايتو بيـ بكم، أم المنعـ عمييـ  ُٖ :المائدة   َوَّلِلَِّ ُمْلُك السَّ
نحف ال نخاؼ ما  ماف بو كخٌكفيـ العذاب ، قالكاإلى اإلي ( كسٌمـ صمى هللا عميو كآلو) و لٌما دعاىـ النبي ػػػػػأنٌ " اء ػػػػػ، كج

ـى يعذبكـ يـ ، ، كبذلؾ قاؿ هللا تعالى لنبٌيو : قؿ ليؤالء الكذبة المفتريف عمى ربٌ (ِ) " نا أبناء هللا كأحباؤهتقكؿ ، ألنٌ  فىًم
فٌ  إشارة "       ، كعطؼ ) أحباؤه ( عمى ) أبناء هللا ((ّ)و معذبكـالحبيب ال يعٌذب حبيبو كأنتـ مقٌركف أنٌ  ربكـ ... كا 

 . (ْ) "إلى قصدىـ بأٌنيـ أبناء محبكبكف ، إذ قد يككف االبف مغضكبان عميو
ة ) أبناء ( الجمعية جػػػاءت عمػػػػى ػػكع نمحظ أٌف التعبير بصيغػػػػريـ لصيغ الجمػػػبلؿ استعماؿ القرآف الكػػػف خػػػكم     

) أفعاؿ ( التي لمقٌمة ، كاألبناء إذا ما قيسكا بالقرابة كالعشيرة فيـ قٌمة ، كىذه القٌمة ليا خصكصيتيا عند هللا تعالى ، 
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) أفعبلء ( التي لمكثرة ، كقد كىـ بحسب إدعائيـ أرادكا ىذه الخصكصية ، أٌما التعبير بصيغة ) أحٌباء ( فيي عمى 
 عيطفت عمى سابقتيا لتعٌبر عف خصكصية كثرة المحٌبة التي ىي العناية كالرعاية كالمطؼ اإلليي . 

 :) أحّب ( اسم التفضيل  
كردت لفظة ) حٌب ( في االستعماؿ القرآني عمى صيغة ) أحٌب ( اسـ التفضيؿ في ثبلثة مكاضع كلعٌميا كٌميا      

ُُْل ِإْن َكاَن َآبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَتُُكْم  قكلو تعالى في  كانت تعني اإليثار كالتفضيؿ ، جاءت
َهاٍد ٓت َسِبيِلِه فَ تَ َربَُّصوا اُْ تَ َرفْ ُتُموَها َوَِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوجِ  َوَأْمَوالٌ 

لفظة ) أحٌب ( لتدٌؿ عمى اإليثار متممة  كردت ، ِْ :التكبة   َحَّتَّ يَْأِتَ اَّللَُّ بَِأْمر َِِ َواَّللَُّ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَ 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن   بذلؾ سياؽ النيي كمبينة جزاء التفضيؿ كاإليثار في اآلية السابقة مف سكرة التكبة كىي قكلو تعالى 

ُْم ِمْنُكْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َآَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َآبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكفْ  ّيَاِن َوَمْن يَ تَ َوَّلَّ ِْْ   َر َعَلى ا
ى اإليماف ، كبذلؾ يأخذ السياؽ باستعراض ألكاف الكشائج كالمطامع كالمذائذ عمكفٌضمكه  ا الكفر، أم آثرك ِّ :التكبة 

، ليضعيا كميا في كٌفة كيضع العقيدة كمقتضياتيا في الكٌفة األخرل ، ليحٌذر المخاطبيف مف إيثارىـ كٌفة المطامع 
 .(ُ)يئة هللا مف عقكبتكـ عمى كٌفة العقيدة ، فتككف آثر في نفكسيـ كأقرب إلى قمكبيـ ، فانتظركا ما تقتضيو مش

ِإْذ َُالُوا لَُيوُسُف َوَأُخو َُ َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوََنُْن ُعْصَبٌة  قكلو تعالى ))في  ()جاءت عمى لساف إخكة يكسؼك      
كاف شديد الحٌب ليكسؼ لما رأل فيو مف دالئؿ  ()ٌف يعقكب أكذلؾ  ، ٖ :(( يكسؼ  ِإنَّ َأبَانَا َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍ 

، ككاف يكسؼ مف أحسف الناس كجيان ، ككاف  لما رأل فييـ مف سكء الخمؽ كالفساد كالحسد ألخكتوالنبٌكة بالمقارنة 
يعقكب يؤثره عمى أكالده فحسدكه ، ثـٌ رأل الرؤيا فصار حسدىـ لو أشٌد ، كجاء أٌنو كاف يرحمو كأخاه كيقربيما 

، كافتيتحت اآلية ببلـ االبتداء لتأكيد كتحقيؽ مضمكف الجممة ، (ِ)ا كىذا الحب ناشئ مف الفطرة البشرية لصغرىم
كاف  () أرادكا أٌف زيادة محبتو ليما أمر ثابت ال شبية فيو ، أٌما قكليـ ) كنحف عصبة ( فإشارة إلى أٌف يعقكبف

يفضميما كيؤثرىما عمييـ في المنزلة كالمحٌبة ، كىما اثناف صغيراف ال كفاية فييما كال منفعة ، كنحف جماعة عشرة 
، أٌما أنيـ لـ يذكركا اسـ أخي يكسؼ (ّ)رجاؿ ، فنحف أحٌؽ بزيادة المحٌبة منيما ، لفضمنا بالكثرة كالمنفعة عمييما

كمٌما يؤٌكد  . (ْ)ذا كاف حسدىـ ليكسؼ أشدٌ ػػ، كل ليكسؼ أٌنو شقيؽه ػو ب لشعار بأٌف مف أسباب محٌبة يعقك كذلؾ لئل
ليكسؼ  ()ؽ كتأٌكد حٌب يعقكب تحقٌ مضمكف إيثار كتفضيؿ يكسؼ كأخيو دخكؿ الـ االبتداء ، فبدخكليا 

() إذ إنو بحذفيا يحتمؿ المعنى أف الحب غير متحقؽ . كبذلؾ (ٓ)التأكيد ك  التحٌقؽ التي تفيدكىي و ، يكأخ ،
 يختٌؿ المعنى المراد .  

ْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمَّا يَْدُعوَنِّن ِإلَْيِه َوِإَلَّ َتْصِرْف  قكلو تعالى في  ()كجاءت عمى لساف يكسؼ       َُاَل َربِّ السِّ
أم ربًٌ إني لك خيرت بيف السجف كبيف ما يدعكنني  ،ّّ :يكسؼ   ِمَن اْْلَاِهِليَ َعّنِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن 

كليس فيو داللة عمى ككف ما يدعكنو إليو  كىذا ما حققتو لنا ) أحٌب ( التفضيمية ، السجف عمى غيره ، آلثرتإليو 
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أٌف  المحيط " ، كجاء في البحر(ُ)مارة محبكبان عنده بكجو إال بمقدار ما تدعك إليو داعية الطبع اإلنساني كالنفس األ
ٌنما ىذاف شٌراف فآثر أحد الشٌريف  و لـ يحبٌ أحٌب ىنا ليست عمى بابيا مف التفضيؿ ، ألنٌ  ما يدعكنو إليو قط ، كا 

فٌضؿ السجف  ()بدليؿ أٌنػػػػػػو  (ّ)، كيرل أستاذنا الدكتكر فاخر الياسرم أٌنيا جاءت عمى بابيا(ِ)"مى اآلخرػػػػػػػػػع
مع ما فيو مف األلـ كالشٌدة كضيؽ النفس عمى ما يدعكنو إليو مف االستمتاع بالمرأة الحسنة عمى ما فيو مف المٌذة ، 
كلكٌنو كره فعؿ الحراـ كفٌضؿ مقاساة السجف ، فمٌما عمـ أٌنو ال محيص مف أحد األمريف صار السجف محبكبان إليو 

، إذف فنزكؿ السجف مشٌقة عمى النفس شديدة ، كما دعكنو إليو لٌذة عظيمة (ْ)راـأٌنو يخمصو مف الكقكع في الح بعٌده
، ككانت المشٌقة أحٌب إليو كآثر عنده نظران في حسف الصبر عمى احتماليا لكجو هللا كفي قبح المعصية كفي عاقبة 

أخٌؼ  (     بػ)معنى ) أحٌب كقد أٌكؿ الشريؼ المرتضى  .(ٓ)كؿ كاحدة منيما ، ال نظران في مشتيى النفس كمكركىيا
 . (ٔ)( كأسيؿ
لى      السجف مشٌقة قميمة  ذىب المفٌسر أبك السعكد فقاؿ " إٌف أحٌب إلٌي بمعنى آثر عندم ، ألفٌ  اإليثار معنىكا 

مبنٌي  ()نافذة ، إثرىىا راحات جميمة أبدٌية مف مؤاتاتيا التي تؤدم إلى الشقاء كالعذاب األليـ ، كىذا الكبلـ منو 
 .   (ٕ)عمى ما مٌر مف انكشاؼ الحقائؽ لديو كبركز كؿ منيا بصكرتيا البلئقة بيا "

       ، فقكلو تعالى أٌف ىذا التعبير بصيغة التفضيؿ كاف تعبيران قرآنيان مميزا كدقيقان داالن عمى معنى الضدٌ  كيبدك    
) أحٌب إلٌي ( يعني أقٌؿ بغضان مما يدعكنني إليو ، لما عمـ مف سكء عاقبة المعصية بعد سرعة انقضاء المٌذة ، كىذه 
ٌنما المعنى أٌنو لك كاف يتصكر الميؿ  العبارة تدٌؿ عمى غاية البغض لمكافقتيا ، فإٌف السجف ال ييتصكر حٌبو عادة ، كا 

يتصكر الميؿ إليو ألٌنو شٌر محض ، كمع ذلؾ فأنا أكثره عمى ما يدعكنني إليو إليو كاف ميمي إليو أكتر ، كلكٌنو ال 
ألٌنو أخٌؼ الضرريف ، كالحاصؿ ىنا أٌنو أطمؽ المحٌبة عمى ما يضاٌدىا في ىذا السياؽ مف البغض بداللة 

 . (ٖ)االلتزاـ

ؿ ( بشركط معينة ذكرتيا كتب عى يفاضؿ بيف الشيئيف أك األشياء باسـ التفضيؿ الذم يصاغ عمى كزف ) أفٍ ك     
المغة كالنحك ، كيدؿ اسـ التفضيؿ عمى الزيادة في أصؿ الفعؿ غالبان ، كال يخمك المفضؿ عميو في أصؿ مشاركة 
ف  المفضؿ في المعنى في الغالب كقكلؾ ) سيبكيو أنحى مف الكسائي ( ، فالكسائي مشارؾ لسيبكيو في النحك ، كا 

نحك، كقد تككف المشاركة تقديرية ال حقيقية ، كليست ثٌمة مشاركة بيف المفضؿ عميو كاف سيبكيو قد زاد عميو في ال
) ىذا أحسف  مشاركتو بكجو ما ، كقكليـ في البغيضيف : المشاركة التقديريةكالمراد بكالمفضؿ في أصؿ الكصؼ ، 
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ىذا  ): ، كفي القبيحيفذا أىكف مف ىذا () ى: ذا خير مف ىذا ( ، كفي الصعبيفف : ) ىيٌ مف ىذا ( ، كفي الشر 
 . (ُ)أحسف مف ىذا ( ، كما ىك في التنزيؿ ، كتأكيؿ ذلؾ : ىذا أقؿ  بغضان كأقٌؿ شٌران كأىكفي صعكبةن كأقؿ قبحان 

( أحػبٌ )بػػأٌف اسػـ التفضػيؿ  مبلحظة نايمكنف كاضحة ، األكلى كالثانيةعمى التفضيؿ في اآليتيف  ( أحبٌ  )كداللة     
( ، كزيػادة أحػدىما  المحبػة لمداللة عمػى الزيػادة الحقيقيػة التػي تقتضػي اشػتراؾ المتفاضػميف فػي أصػؿ الكصػؼ ) جاء

فيػك فػي اآليػة األكلػى يػدؿ عمػى أف يعقػكب  كػاف  فييا عمى اآلخر ، كذلؾ في المفاضػمة بػيف متنػاظريف ، أك خيػريف
حبتػػػو ليمػػػا . أمػػا آيػػػة التكبػػػة ، كىػػػي كمػػػا قػػػاؿ يحػػب جميػػػع أبنائػػػو ، لكنػػػو كػػػاف يفضػػػؿ يكسػػؼ كأخػػػاه عمػػػييـ بزيػػػادة م

فمعنى التفضيؿ فييا  (ِ)الزمخشرم : " تنعى عمى الناس ما ىـ عميو مف رخاكة عقد الديف ، كاضطراب حبؿ اليقيف "
، قؿ : إف كانت ىذه المصالح الدنيكية عنػدكـ أكلػى مػف طاعػة هللا كرسػكلو كجيػاد فػي سػبيمو ، فتربصػكا بمػا تحبػكف 

 . (ّ) بعقكبة عاجمة أك آجموحتى يأتي هللا

، كذلػػػؾ فػػػي المفاضػػػمة بػػػيف  بػػػيف المتفاضػػػميف داللػػػة عمػػػى المشػػػاركة التقديريػػػةالأٌمػػػا اآليػػػة األخيػػػرة فجػػػاءت لتبػػػٌيف    
و متضػػرعان إليػػو مفضػػبلن الحػػبس فػػي السػػجف ، رٌبػػ دعػػا ()أم أٌف يكسػػؼ ،  البغيضػػيف ، كىمػػا السػػجف كالمعصػػية

أصػػؿ  مػف الفاحشػػة كالمعصػػية ، فمػػيس فػػي أحػدىما اسػػتحباب حقيػػؽ ، كال اشػػتراؾ فػػيعمػى أف يفعػػؿ مػػا يدعكنػػو إليػػو 
 -مػف حيػث كجكدىػا فػي الطػرفيف المتفاضػميف كعدمػو  –الصفة التي يقـك عمييػا التفضػيؿ تنقسػـ  الكصؼ ، ذلؾ أفٌ 
 :  (ْ)عمى حاالت ثبلث

أؿ(  مف ) ةفعؿ التفضيؿ المجردأخمك تبل ف الحالة األكلى : أف تككف الصفة مشتركة بيف المتفاضميف معان ، "
: سيبكيو أنحى مف الكسائي  مف مشاركة المفضؿ في المعنى غالبان كلك تقديران ، فإذا قيؿ (مف )بػ ةكاإلضافة كالمقركن

ف كاف سيبكيو قد زاد عميو في النحك"  . (ٓ)، فالكسائي مشارؾ لسيبكيو في النحك ، كا 
  .إلٌي مف النار  أحبٌ الحالة الثانية : أف تككف الصفة في أحدىما دكف اآلخر ، كقكلنا : الجنة 

كقكلو ، كجكد في أحدىما  أف ال يككف لمصفة التي قاـ عمييا التفضيؿ اشتراؾ بيف المتفاضميف ، كال الحالة الثالثة : 
ٍجفي أىحىب  ًإلىي  ًمم ا يىٍدعيكنىًني   تعالى ٌية أدعكنو إليو مف الفاحشة كالمعصية فميس في السجف كال فيما ي  إليوالسًٌ
 تمؾ المذة كانت تستعقب آالمان عظيمة ، كىي اٌلمكـ في  أفٌ  كة في صفة المحبة ؛ لذلؾ أٌكؿ الرازم اآلية بقكلو : "اشر 

ات عظيمة ، كىي : المدح الدنيا ، كالعقاب في اآلخرة ، كذلؾ المكركه ، كىك اختيار السجف ، كاف يستعقب سعاد
نظران إلى العاقبة ، ال إلى ما تشتييو النفس كتكرىو ،  ، فاستعمؿ أحبٌ  (ٔ)في الدنيا ، كالثكاب الدائـ في اآلخرة"

 فاختار يكسؼ  الصبر في السجف مع ما فيو مف المشقة كالشدة ، بكصفو مخمصان مف الذنب كمستكجبان لرضى الرب
، فميس في نفس المتكمـ قدر مشترؾ  (ٕ)يدعكنو إليو  في صفة المحبة مشاركة تقديريةفالمشاركة بيف السجف كما ، 
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نٌ  ما القدر المشترؾ ىك البغض كالكره ، المذاف يضاداف الحب ، فاالشتراؾ إنما ىك مف الحب لمسجف أك لمفاحشة ، كا 
نو إليو معصية فبل يجكز ىك في أمر السجف معصية كما يدعك  ، في أمر مضاد في معناه لمعنى )الحب( المذككر

نٌ أنٌ   القرطبي أحبٌ لذلؾ أٌكؿ ، (ُ) ما أراد أف ذلؾ أخؼ عمٌي كأسيؿو يريده ، أم لـ يرد بالمحبة التي ىي اإلرادة ، كا 
اسـ التفضيؿ ىنا مسمكب "  ، كيرل ابف عاشكر أفٌ (ِ)" أىكف مف الكقكع في المعصية أسيؿ عميٌ  بمعنى " ىنا

 .(ّ)" المفاضمة
السجف بكصػفو مكانػان ، كالزنػا بكصػفو لػذة ، بصػرؼ النظػر  أفٌ ب القكؿ نايمكن كانطبلقان مف قيد التفضيؿ في اآلية    

ا كػاف األكؿ منجيػان مػف الصػبك إلػييف ، عما يستعقبيما كيتعمؽ بيما مف ألـ كشركر ، يشتركاف في صفة الحب ، فممٌ 
يػا إلػى قمبػو قياسػان األشياء مشػقة ككربػان ، أىػكف األشػياء كأحبٌ فيك أكلى ، فعظمت الفاحشة عنده حتى صار يرل أشد 

 إلى المعصية . 

  ةػػػلفظف ػػدالن عػػ( ، كىك مما يشترؾ فيو المتفاضبلف ب أبغض ) ت لفظةماذا لك كضعيرل أحد الباحثيف أٌنو ك      
 أبغض إلٌي مف  ما يدعكنني إليو : ربًٌ  –ر كىك مخيٌ  –؟ أما كاف ًليفسد معنى اآلية ؟ إذ التقدير  ( أحبٌ ) 

و ال يدؿ عمى رفض طمبيف ، فإطبلؽ الحكـ بزيادة البغض لما يدعكنو إليو عمى السجف ، كعبلمة فساد المعنى ، أنٌ 
لسجف ، فكـ ىي األمكر التي تككف أبغض األشياء إلينا ، كنككف أسرع الناس إلييا ؟ االسجف ، ال يدؿ عمى اختياره 

كىك أيضا يشعر  ،ال تخفى عمى مف تذكؽ معاني القرآف ، كالمسى مفرداتو  ، كركاكة التعبير،ضعؼ التركيب  فٌ كا  
بضعؼ إيمانو كفتكره حاشاه مف ذلؾ ، كيؼ ذاؾ كقد ثبتت قدماه عمى منبر الطير كالعفة ؟ فيؿ نجد أحدان بعد ذلؾ 

 .(ْ) أحبٌ يجيء بمفظ أحسف مف 
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ٖٕ 

 -:) وّد (  -ٕ
 -:  المغوي المفيوم) وّد ( في 

ٌد مف األمنية  الكٌد مصدر       ًددتي كىك يىكى ٌدة ، كى ىذا ًكد ؾ ككديديؾ كما تقكؿ ًحب ؾ كحبيبيؾ  كيقاؿ :كمف المكى
(ُ)، 

و ، كالكٌد بكسر الكاك كضميا كفتحيا مف المكٌدة ، ككددت الرجؿ أكٌده إذا أحبٌ  ،كًدٍدتي لك تفعؿ ذاؾ ، أم : تمنيت 
لحٌب يككف في كالكد  مصدر المكٌدة ، كالكٌد : ا، (ّ)ة كالرضا: المحبٌ  كبالضـٌ  ، كالًكٌد بالكسر(ِ) كالكدكد : المحبٌ 

دادا ( بضـ الكاك ككسرىا كفتحيا أحبٌ  ، جميع مداخؿ الخير ٌدا ككي الكدكد في صفات هللا " ، ك(ْ)و كًكٌد الشيء ) كي
ٌد : المحبٌ  تعالى فيك يكد  عباده الصالحيف كييحٌبيـ  . (ٓ) " ةكىك فعكؿ بمعنى مفعكؿ مف الكي

التمني يتضمف  محبة الشيء كتمني ككنو ، كيستعمؿ في كؿ كاحد مف المعنييف عمى أفٌ "  عند الراغبكالكٌد       
لمكاالة معافو منيا األلفة كالتمني كالمحبة كا عٌدة كتأتي المكدة عمى التمني تشيي حصكؿ ما تكٌده ، ألفٌ معنى الكٌد ، 

في تعريؼ المكٌدة بيف المحٌبة كالتمني ، لٌما في التمني مف شٌدة  األصفيانيقد جمع الراغب بيذا فك  .(ٔ)"كالرضا
 ييعٌبر فيومميء بمشاعر الحٌب ، كييستدٌؿ مٌما سبؽ أٌف الكٌد كالمكٌدة انفعاؿ نفسي  االشتياؽ لحصكؿ الشيء المطمكب
 ، كىي بذلؾ أشٌد مف الحٌب ، كألصؽ في النفس . اإلنساف عف صفك المحٌبة كخالصيا

تد ، كىك ما ييثٌبت بالحائط أك األرض ، يقكؿ الراغب " يصح        ذا تتبعنا أصؿ ) كٌد ( كجدناىا مأخكذة مف الكى كا 
كىذا ، (ٕ)ة "في مكانو فتيصٌكر منو معنى المكٌدة كالمبلزمأف يككف كتىد فأدغـن ، كأف يككف لتعٌمؽ ما ييشٌد بو أك لثبكتو 

يعني أٌف داللة ىذا األصؿ انتقمت مف الماٌدم المحسكس كىك الكتىد ، كذلؾ لثباتو كمبلزمتو األرض إلى المعنى 
  المجرد كىك الثبكت كالمزـك . 

 
 -:  االستعمال القرآني) وّد ( في 

كجكه داللية ، أشارت كتب المغة كالتفسير إلى  عٌدة تأتي لفظة ) كٌد ( كتصريفاتيا في االستعماؿ القرآني عمى    
، غير إننا كبعد تتبعنا لدالالت ىذه لػ ) كٌد ( في االستعماؿ القرآني  ةكجكىا عدٌ  (ٖ)البمخي ذكربعض منيا ، فقد 

تمؾ الكجكه كالدالالت مف خبلؿ  المفظة في كتب المغة كالتفسير كجدنا كجكىان أيخر غير ما ذيكر ، كلنا أف نستجمي
النظر إلى سياؽ المفظة كمقاميا في النظـ القرآني ، زيادة عمى اختبلؼ صكرىا ، كمف الطبيعي أٌنيا تتشٌكؿ عمى 

ـٌ الصكر االسمية .  صكرتيف فعمية كاسمية ، مبتدئيف ببياف دالالت الصػػػػػػكر الفعمية منيا ث
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ٖٖ 

 : صورتيا الفعمية( في  ودّ )  :أواًل 
 ) أ ( الصورة الماضوية :      
 ( : ) ود  
كيراد بو الرغبة في تحقيؽ شيء لتدٌؿ عمى التمني  ة بصيغة الماضي المسند إلى الظاىرظجاءت ىذه المف     

    في قكلو تعالى (ِ)، أك ىك طمب حصكؿ شيء عمى سبيؿ المحبة ، أك بشرط المحٌبة كنفي الطماعية(ُ)محبكب 
  ََّلُُم اْْلَقُّ َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإّيَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ ب َ َودَّ َكِثرٌي ِمْن َ يَّ

َُِديرٌ  فاآلية مناسبة لما تقٌدميا مف ،  َُٗ :البقرة   فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ يَْأِتَ اَّللَُّ بَِأْمر َِِ ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 
أخبار حسد أىؿ الكتاب ، كالييكد منيـ خاٌصة ، كفي اآلية بياف لمكف مف ألكاف الشركر التي يضمرىا أىؿ الكتاب 
ٌف  كعمى رأسيـ الييكد ، كىك تمنييـ ارتداد المسمميف عف دينيـ الحٌؽ ، إلى الكفر الذم أنقذىـ هللا تعالى منو ، كا 

التمني الذميـ إلى الكثرة منيـ ، إنصافان لمقٌمة المؤمنة التي لـ ترضى أف ينتقؿ المسممكف إلى الكفر بعد أف  سناد ىذاإ
، فجعميـ يحسدكف المؤمنيف عمى نعمة عمى ىذا التمني ىك الحقد كالحسد ىداىـ هللا إلى اإلسبلـ ، كالذم بعثيـ 
 التدٌبر كالميؿ إلى الحؽٌ  ئفه مف عند أنفسيـ كتشيييـ ال مفكالتمني كا" ، (ّ)اإليماف كيتمنكف التحٌكؿ عنو إلى الكفر

" (ْ). 
، لتدٌؿ عمى معنى  الغائبب كفي مكضع آخر تأتي لفظة ) كٌد ( بصيغتيا الماضكية المسندة إلى ضمير الجمع     
في قكلو  صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ()، كلتعٌبر عف حاؿ الكافريف في محبتيـ إلدىاف الرسكؿ  القبكؿ تمٌنيب الممزكجة المحبٌ 
 فَل تطع املكذبي ، فاآلية تعميؿ لمنيي السابؽ في قكلو تعالى  ٗ :القمـ   َودُّوا َلْو تُْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ   جاءتعالى 

  ٌنما عٌبر عنيا بالطاعة لممبالغة في التنفير، كاإلدىاف ٖ :القمـ الميف كالمصانعة كالمقاربة في الكبلـ ،  : ، كا 
ٌبكا لك تبلينيـ كتسامحيـ في بعض األمكر ) كانجرار بالباطؿ كا غماض عف الحٌؽ مع المعرفة ، كالمعنى : أحى 

ؽ المعنى ال يناسب إدخالو تحت التمني ، ألٌف إدىانيـ أمر مفركغ منو محقٌ قيؿ إٌف فيدىنكف ( طمعان في إدىانؾ ، ك 
بؿ ،  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(عميو رسكلو  تعالى ، إذ ليس المراد أٌنيـ كٌدكا ذلؾ في نفكسيـ فأطمع هللا(ٓ)في نفكسيـ 

 . (ٔ)أٌنيـ عرضكا اإلدىاف عمى الرسكؿ 
كقاؿ البقاعي : " إٌنيـ أحٌبكا محٌبة عظيمة كاسعة متجاكزة الحٌد قديمان مع االستمرار عمى ذلؾ ، كأٌكد تيالكيـ   

ٌف ذلؾ مستمرٌّ منيـ ال أٌنو كقع كمضى "   .  (ٕ)عمى ىذه الكدادة بما يفيـ التمني كا 
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 :  رة المضارعّية( الصو  ب) 
 ) يوّد ( : 

كعٌبر القرآف الكريـ عف محٌبة الشيء كتمني كقكعو بمفظة ) الكٌد ( بصيغة الفعؿ المضارع المنفي بػ) ما ( في       
ُ ِيَْ َما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوََل اْلُمْشرِِكَي َأْن يُ نَ زََّل َعلَْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن رَبِّكُ  قكلو تعالى  َتصُّ بَِرْْحَِتِه ْم َواَّللَّ

، لمداللة عمى أٌنيـ ما يحٌبكف ذلؾ بقٌكة كما يتمنكف ككنو لممسمميف  َُٓ :البقرة   َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
" ى ، كالمعن(ُ)يـ متمبسكف بالبغض كالحقد كالكراىةالكراىة ، كأتى بػ) ما ( إشارة إلى أنٌ عمى  لمداللة، كعٌبر بالنفي 

يـ يركف أنفسيـ أحٌؽ بأف يكحى إلييـ فيحسدكنكـ كما يحٌبكف أف ينزؿ عميكـ شيء مف الكحي ، كنزلت اآلية أنٌ 
 . (ِ) "تكذيبان لمذيف يزعمكف أنيـ يكٌدكف المسمميف ، كتنبييان كتحذيران لممسػػمميف مػف االطمئنػاف ليـ كالثقة بيـ

يٍل  كشبيو بالتعبير السابؽ الداؿ عمى المحٌبة جاء في قكلو تعالى        َأيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنَِ
اُء فََأَصابَ َها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر َعفَ َوَأْعَناٍب ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصابَُه اْلِكبَ ُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ضُ 

ُرونَ  ُ اَّللَُّ َلُكُم اَْلَيَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ ، كاآلية جاءت في سياؽ آيات لبياف أمر  ِٔٔ :البقرة   فَاْحتَ َرَُْت َكَذِلَك يُ بَ يِّ
ٌبان شديدان (ّ)اإلنفاؽ ، كىي تحث المؤمنيف عمى اإلنفاؽ في سبيؿ هللا تعالى  أي يا  -، كالمعنى : أيحب  أحدكـ حي

أف يككف لو بستاف يحكم عمى شتى الثمرات ، كالحاؿ أنو قد تقٌدمت بو السف كلو  –المنفقكف في غير مرضاة هللا 
ذرية صغار ، كأصاب ذلؾ البستاف الذم ىك مصدر عيشيـ ، أصابو إعصار فيو نار فاحترؽ ، كىك مثؿ ضربو 

الحسرة بسمب النعمة ، كىك لممرائي في النفقة ، ألٌف ينتفع بيا عاجبل كتنقطع عنو آجبلن ، كىمزة  هللا تعالى في
 .   (ْ)االستفياـ الداخمة عمى الفعؿ إلنكار الكقكع ، كالتقدير : ال يكٌد ، أك ليس منؾ أحد يكٌد 

َذاِب يُ َبصَُّرونَ ُهْم يَ َودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يَ ْفَتِدي ِمْن عَ  في قكلو تعالى  المضارع كجاء معنى التمني بصيغة الفعؿ     
يًعا ّتَّ يُ ْنِجيهِ  ،ِصيَلِتِه الَِِّت تُ ْؤِويِه َوفَ  ،َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه  ،يَ ْوِمِئٍذ بَِبِنيِه  ذكر  ، ُْ-ُُ :المعارج   َوَمْن ٓت اْْلَْرِض َجَِ

، (ٓ)التمني ، كالتمني بػ ) كٌد ( كمشتقاتو يتضمف محٌبة الشيء كتمني ككنو معنى ) الكٌد ( ىك أفٌ  يفالمفسر  كثير مف
بياف أف اشتغاؿ كؿ مجـر بنفسو بمغ بو إلى حيث يتمنى أف يفتدم بأقرب الناس إليو كأعمقيـ بقمبو ،  اآليةفي ك 

ٌما بكبلـ (ٔ)ييتـ بحالو كيسأؿ عنيا  وفضبل عف أنٌ  ، كيككف التمني إٌما بخاطر يخطر في نفسو عند رؤية العذاب ، كا 
يصدر منو ، كلعٌؿ الكبلـ ىك الظاىر إذ إٌف الكافر يصرخ يكمئذو فيقكؿ : أفتدم مف العذاب ببنٌي كصاحبتي 

 .(ٕ)كفصيمتي ، فيككف ذلؾ فضيحة لو بيف أىمو 
الميراد بو كدادة  ، ِ :الحجر   يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِميَ  ُرَِبَا قكلو تعالى كنظير المعنى السابؽ       

التمني ال مطمؽ الكدادة كالحٌب ، كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو في بياف ىذه المكٌدة ) لك كانكا مسمميف (، فإٌف لفظي) لك ( 
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بلـ بالنسبة إلى ماضي حاليـ مما فاتيـ كلف يعكد ، كأٌنيـ يتمنكف اإلس ( تدالف عمى أف كدادىـ كداد تمفٌو  ك) كانكا
 . (ُ)إلييـ إاٌل اإلسبلـ كما دامكا في الدنيا 

كاآلية خبر مستعمؿ في التيديد كالتيكيؿ الخفٌي ، كالحث عمى انتياز الفرصة المعركضة لئلسبلـ كالنجاة ،       
كذكر بعض المفسريف أٌف) ربما ( لمتقميؿ ، كالتقميؿ ىنا مستعمؿ في التيٌكـ كالتخكيؼ ، كبيذا فقد نيًظرى إلى قٌمة 

يـ منو ، كمنيـ مف قاؿ إٌنيا لمتكثير ، أم كثرة تمنييـ أف لك كانكا زماف إفاقتيـ مف العذاب بالنسبة إلى زماف دىشت
، كالمشيكر أٌنيا تدخؿ عمى الماضي ، كدخكليا عمى المضارع ىنا لبياف أٌف المترٌقب في أخبار هللا تعالى (ِ)مؤمنيف 

أٌنيـ يكٌدكف اإلسبلـ بعد ، أٌما اإلتياف بفعؿ الككف الماضي فممداللة عمى (ّ)بمنزلة الماضي المقطكع بو في تحققو 
 . (ْ)مضي كقت التمٌكف مف إيقاعو

المعمكـ أٌف الفعؿ المضارع قد اقترف زمنو  بالحاؿ أك االستقباؿ ، كلكنو قد يدٌؿ عمى المضٌي في مكاضع كمف      
يا مختٌصة بالدخكؿ عمى الفعؿ الماضي ، فإذا دخمت عمى معينة ، منيا إذا دخمت عميو ) رٌبما ( ، فيقكؿ النحاة أنٌ 

دخكليا عمى جاز ك  ،(ٓ)أم : كٌد كزماف الفعؿ في اآلية المضي ، المضارع ، فإنيا تصرؼ معناه إلى الماضي ، 
، ألٌف المستقبؿ معمـك عند هللا تعالى كالماضي ، أم األمكر األخركية غالب عمييا في القرآف ذكرىا بمفظ المضارع 

كرً  الماضي ، كقيؿ : ىك عمى حكاية حاؿ ماضية مجازان مثؿ قكلو تعالى  نيًفخى ًفي الص  كقكلو  ،ٗٗ:الكيؼ كى
ـى زيمىرنا تعالى  يىن  كا ًإلىى جى ًسيؽى ال ًذيفى كىفىري كقيؿ إٌف أصؿ الكبلـ : ربما كاف يكٌد ، فحذؼ ) كاف (  ،ُٕ:الزمر ... كى

    .(ٕ) "المشيكر جكاز دخكؿ ) ربما ( عمى الماضي ببل تأكيؿك  "، (ٔ)لكثرة استعمالو مع ربما 
 ، كيتأٌتى ذلؾ مف دخكؿ ) ما (عمى ) رٌب ( أٌف معنى الكٌد ىنا أعمؽ مف ككنو لمتمٌني فالدارسي أحدكلحظ       

كالحقيقة أٌنيا مف صميـ بنية التركيب كمضمكف  ، فجعميا أكثر المغكييف كاٌفة زائدة ،كقيمتيا الداللية التي تؤدييا 
ٌف مجيئيا ، الكبلـ ، كتؤدم قيمة تعبيرية غاية في الدٌقة كالجماؿ ، كليست زائدة أك صمة كما ييظف   في اآلية  كا 

اإلسبلـ في أعيف الكافريف مف أصحاب القمب السميـ كالحٌس الصادؽ ، ككثيران ما  ؽما يرك  كثيران  لمداللة عمى أفٌ 
ٌف إشراؽ نفكسيـ كقمكبيـ ت عرض ليـ الحقيقة كاالنتقاؿ مف حالة الكفر إلى أف يككنكا مسمميف بحٌؽ كيقيف ، كا 

ى قد ػػٌؿ ذلؾ المعنػػكك ،با حقيقيا مقصكدان متعمدان منيـ كأركاحيـ باإلسبلـ كثيران ما يطفك عمى السطح حتى يككف مطم
 . (ٖ)استدعاه كجكد ) ما ( في بنية التركيب 
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 ) توّدون ( : 
َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفتَ ْيِ أَن ََّها َلُكْم  و تعالى لفي قك  التمني تأتي ىذه الصيغة المضارعية لتؤدم معنى     

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اَّللَُّ َأْن ُيُِقَّ اْْلَقَّ  تشير ،  ٕ :األنفاؿ   ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َدابَِر اْلَكاِفرِينَ َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغي ْ
أف تككف لكـ العير ،  تتمنكفتريدكف ك " أم : اآلية إلى معركة بدر ، كالمراد بإحدل الطائفتيف ) العير كالنفير ( 

هللا تعالى لعممو بصالح المسمميف ة ، كىذه المحٌبة كىذا التمني تخالؼ إراد(ُ)" ألٌنيا الطائفة التي ال حٌدة ليا كال شٌدة
   ، كفي الفعؿ المضارع داللة التجدد في تمني الحالة األسيؿ .

 
 ) يواّدون ( : 

ََل  في قكلو تعالى  المكاالة كالميؿ معنى ت صيغة ) يكاٌدكف ( المضارعية الدالة عمى المشاركة لتؤٌدمجاء      
ُهْم َأْو َعِشريَتَ ُهْم َواْليَ ْوِم اَْلَِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُهْم َأْو َأبْ َناَءُهْم َأْو ِإْخَوان َ َتَُِد َُ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ 

ّيَاَن َوَأيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتِْري  ِْْ ُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ٓت ُُ ُلوِِبُِم ا ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
فمعنى يكاٌده يكاليو ، المكاٌدة ىنا ىي ،  ِِ :المجادلة   َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأََل ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

المكاالة كالصداقة كالميؿ بالنصرة كالمحٌبة ، كالمعنى ال تجتمع مكاالة الكفار مع اإليماف ، كىك المكاالة في الديف ، 
اإليماف  عف أفٌ  داللة، كنفي كجداف قكـ عمى ىذه الصفة (ِ)فنيى هللا تعالى عف مكاالة الكفار كعف مظاىرتيـ 

ؽ باهلل كاليكـ اآلخر ال يجامع مكاداة أىؿ المحاٌدة كالمعاندة مف الكفار ، إذ ال يجتمع حٌباف متضاٌداف في قمب الصاد
، كأصؿ المكاٌدة حصكليا بيف طرفيف ، كالنيي ىنا إٌنما ىك عف مكٌدة المؤمف الكافريف ال مقابمة الكافر (ّ)كاحد 

ذا النيي عف  المؤمنيف بالمكٌدة ، فبل يصٌح مف المؤمف أف يقابؿ محٌبة الكافر الذم تمؾ صفتيوي محٌبتو لو بمثميا كا 
ٌنما جيء بصيغة المفاعمة مف  مبادلتو المحٌبة فإٌف مبادرة المؤمف لمكافر بالمحٌبة أكلى بالنيي ، كأشٌد في اإلثـ ، كا 

 كمٌما يؤٌيد ىذا المعنى .(ْ)مفاعمة كناية عف الكٌد الصادؽباب أٌف شأف الكد يجمب كٌدا مف المكدكد لمكاٌد ، أك أٌف ال
) يكاٌد ( في  الفعؿ المضارع  عماؿاستك  ،في مقابؿ المكاالة  ) حاٌد ( التي تعني المعاداةأٌف ىذه المفظة قيكبمت بمفظة

، يدٌؿ عمى شٌدة كقكة الكٌد الذم يتمٌيز بو ىؤالء القكـ ، فالمعنى الذم يحممو  سياؽ ىذه اآلية بما يحممو مف جرس
  .الفعؿ )يكٌدكف( عماؿاستمف أقكل في الداللة ىذا الفعؿ 

 : صورتيا االسمّية( في  ودّ )  :ثانيًا 
 ) المصدر ( :

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت  ِإنَّ  في قكلو تعالى  ( يأتي معنى المحٌبة كاأللفة عمى صيغة المصدر ) كدٌ      
يـ هللا كيحببيـ إلى أكليائو . كيجعؿ بينيـ ألفة ، كيجعؿ ليـ في يحبٌ "، أم :  ٔٗ :مريـ   َسَيْجَعُل ََّلُُم الرَّْْحَُن ُودِّا

َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمّنِّ  ، كيكضح ذلؾ قكلو تعالى (ٓ) "قمكب العباد محبة كيزرعيا ليـ فييا مف غير تكدد منيـ
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اآلية الثانية  يبدك أفٌ  ، كالذمبو إلى النفكس و حٌببو إلى القمكب كقرٌ ، كأراد بذلؾ أنٌ  ّٗ :طو   َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِّن 
 . (ُ)فٌسرت األكلى ، ففٌسر الكٌد بالمحبة 

ؿ في تفسير ىذه اآلية ، ككٌميا اأقك عٌدة ، كقد ذيكرت  اآليةكقد أجمع المفسركف عمى معنى األلفة كالمحٌبة في       
فما مف مؤمف إال كفي قمبو محٌبة لو ،  ()يا نزلت خاٌصة في اإلماـ عمي تصٌب في المعنى المذككر ، فقيؿ إنٌ 

الصالحيف ، كقيؿ : ، كقيؿ إنيا عاٌمة في جميع المؤمنيف ، إذ يجعؿ هللا تعالى ليـ المحٌبة كاأللفة كالمقة في قمكب 
يجعؿ هللا تعالى ليـ محٌبة في قمكب أعدائيـ كمخالفييـ ليدخمكا في دينيـ ، كقيؿ : يجعؿ بعضيـ يحٌب بعضان ، 

الجعؿ ىنا كاإللقاء في " . ك(ِ)و سيجعؿ ليـ كٌدا في اآلخرة فيككف كؿ كاحد منيـ عضدان ألخيو المؤمف ، كقيؿ : أنٌ 
 .(ّ) "ّٗ:طو  َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمّنِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِّن َوَأْلَقْيُت  قكلو تعالى 

ٍفعىمىة ( ليدٌؿ عمى المحٌبة كاأللفة ك       َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن  في قكلو تعالى جاء المصدر عمى صيغة ) مى
َنُكمْ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُرونَ  َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ يصكر  ،ُِ :الرـك   َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ٓت َذِلَك ََلَيَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ

القرآف الكريـ بيذا التعبير المطيؼ الرقيؽ العبلقة الزكجية تصكيران مكحيان ، ككأنما يمتقط الصكرة مف أعماؽ القمب 
ة بيف الزكجيف كفي ذلؾ كالمحبٌ  األلفةٌدة كالرحمة دليؿ عمى المك ، ف(ْ): المحٌبة كاأللفةكأغكار الحٌس ، فالمكٌدة ىنا 

فكأٌف المكٌدة ىي الحٌب الظاىر أثره في مقاـ العمؿ ، فنسبة المكدة إلى " ،  اطمئناف نفسي كىدكء قمبي ككجداني
 "كالكبرياءالحٌب كنسبة الخضكع الظاىر أثره في مقاـ العمؿ إلى الخشكع الذم ىك نكع تأثر نفساني عف العظمة 

، أٌما اقتراف المكٌدة بالرحمة فؤلٌف الباعث عمى االرتباط بيف الزكجيف أكالن ىي المكٌدة ، كحيف يضعؼ أحد (ٓ)
  .  (ٔ)مف بكاعث المكدة ىي الرحمة  الزكجيف تأخذ الرحمة مكاف المكدة كتحٌؿ محميا ؛ ألفٌ 

في  الخالصة الشديدة كتأتي صيغة مكٌدة المصدرٌية بمعنى النصيحة المكجبة لمصمة كىي مف أسباب المحٌبة     
َُدْ  قكلو تعالى  اءَُكْم ِمَن اْْلَقِّ َكَفُروا ِبَا جَ   يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َو

َغاَء َمْرَضاِت ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة ُِيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأْن تُ ْؤِمُنوا بِاَّللَِّ رَبُِّكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ٓت َسِبيِلي َوابْتِ 
ِبيلِ  َوَأنَا َأْعَلُم ِبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتمْ   كتبكف كتبعثكفت، أم : ُ :الممتحنة   َوَمْن يَ ْفَعْلُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

إذ تكجيكف إلييـ بالمكدة النحاس : معناه تخبركنيـ بما يخبر بو الرجؿ أىؿ مكٌدتو  ؿالنصيحة بالمكٌدة ، قا إلييـ
ترمكف ( ، مف الرمي بالشيء ، كفي اآلية إنما ىك إلقاء ) ضٌمف ) تمقكف ( معنى "  : كقاؿ السييمي، (ٕ)كالنصيحة 

                                                           

 . ٙٔ :، وتفسٌر القرآن بالقرآن  21 :تؤوٌل مشكل القرآن   ٌنظر : -ٔ

،  4٘2ٔ :ٖ، وتفسٌر القرآن العظٌم   2ٖٗ: ٖ، ومعالم التنزٌل  ٗ٘ٔ: 2، والتبٌان فً تفسٌر القرآن  1ٗ: ٖالكشاؾ : ٌنظر  -ٕ

، ونظم الدرر  14ٔ: ٙٔ، وروح المعانً  ٗٔٔ :ٗٔوالمٌزان  ،  ٓٔ٘ - 1ٔ٘: ٙ، ومجمع البٌان  2ٖٕ - ٖٕٙ: ٕٔ ومفاتٌح الؽٌب
ٗ  :٘٘1 . 

 . 2٘ٔ: ٙٔالتحرٌر والتنوٌر  -ٖ

 ٖٖٗ: ٕٓ، وروح المعانً  ٘٘: 2،  وإرشاد العقل السلٌم  4ٕٖ :4، والبحر المحٌط  1ٕٗ : ٕالنحاس  –معانً القرآن : ٌنظر  -ٗ

وقٌل هً عطؾ قلوب بعضهم على بعض ، وورد إن معنى المودّة فً اْلٌة الكرٌمة هو الجماع ، ،  2ٖٕٙ: ٘، وفً ظالل القرآن 
معانً القرآن : . ٌنظر  وبذلك ُجعلت المودّة والرحمة بٌن الزوجٌن آٌة من آٌات هللا تعالى ودلٌل من دالئل قدرته،  والرحمة هً الولد

 . 2ٔٔ: ٙٔان ، والمٌز 1ٕٗ : ٕالنحاس  –

 . ٓٙ :، و ٌنظر : الحّب فً القرآن  2ٔٔ :ٙٔ المٌزان -٘

ُ  قوله تعالى جاء هذا المعنى أٌضاً فً و  . 4ٖٔ :ٕٔاألمثل   : ٌنظر -ٙ ٌْتُْم ِمْنُهْم َمَودَّةً َواَّللَّ ٌَْن الَِّذٌَن َعادَ ٌْنَكُْم َوبَ ُ أَْن ٌَْجعََل بَ َعَسى اَّللَّ

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم   .2الممتحنة :  قَِدٌٌر َواَّللَّ

 . 4٘ٔ : ٗ، والبرهان فً علوم القرآن  1ٕٙ :ٌنظر : إعراب القرآن  -2



 

ٖ4 

نزلت اآلية في بعض ك . (ُ)" و مف أفعاؿ أىؿ المكدة ، فميذا جيء بالباءة ، ألنٌ بكتاب أك برسالة ، فعٌبر عنو بالمكدٌ 
و ال اف أنٌ المؤمنيف مف المياجريف الذيف كانكا يسركف المكٌدة إلى بعض المشركيف مف أىمييـ بمكة ، كىي مسكقة لبي

المشركيف عمى الرغـ مف إلقاء المكٌدة  ينفعيـ اإلسرار بالمكٌدة لممشركيف في جمب محبتيـ كرفع عداكتيـ شيئان كأفٌ 
"  ، كذكر الفٌراء أفٌ (ِ)إلييـ أف يدرككىـ كيظفركا بيـ يككنكا ليـ أعداء مف دكف أف يتغير ما في قمكبيـ مف العداكة 

 .  (ّ) " صمة األكلياءالمكٌدة في ىذا المقاـ بمعنى 
د ةً  قكلو تعالى  أٌما       ـٍ ًباٍلمىكى كفى ًإلىٍيًي فمعناه تفضكف إلييـ بمكٌدتكـ سٌران ، أك تيسركف إلييـ أسرار رسكؿ ،   تيًسر 
، (ْ)، بمناصحتيـ بسبب المكٌدة ، كىك استئناؼ كارد عمى نيج العتاب كالتقريع كالتكبيخ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(هللا 

شارة إلى بيعدىـ عنيـ بداللة فرض عدـ اتخاذ أٌما قكلو ) إلييـ ( في المكضعيف ففييا داللة عمى التكبيخ أيضان كا 
 .    (ٓ)ة كالبغضاءالكافريف أكلياء ، ألنؾ ميما بذلت ليـ مف النصيحة فإنيـ يكنكف لؾ العداك 

د ةً  في )كقد احتممت ) الباء (       قاؿ الزمخشرم " الباء ( معنى القصد كالتمٌكف في المكٌدة ال التأكيد فقط ، ًباٍلمىكى
بسبب المكدة التي بينكـ كبينيـ  (كسٌمـ يو كآلو)صمى هللا عممعناه : تمقكف إلييـ أخبار رسكؿ هللا ك زائدة مؤكدة لمتعدم ، 

كفي نقؿ ألسرار مف حكلكـ إلييـ أتمقكف بأنفسكـ كبأمكالكـ إلييـ في كٌد ، أم تكدد كتألؽ ،  المعنى :لكف ك ، (ٔ)"
صرار عميو كترسيخ كتمكيف ليا لدييـ ، كعمى ك  تدفعكف بالمكٌدة إلييـ دفعا ، كذلؾ عمى نحك فيو تعٌمد كقصد لو كا 

نحك تاـ كامؿ ، أم بكؿ المكٌدة ، كبكؿ ما تستطيعكف منيا ، كفي ابتذاؿ لتمؾ الخصمة ) الكٌد ( الحميدة ، فإٌنو ال 
زة ، فكؿ ذلؾ احتممو كجكد الباء في كممة المكٌدة  مف عمؽ في ينبغي أف تمنح إاٌل ألىؿ اإليماف ، فيي صفة عزي

د ةً   كمثميا .(ٕ)الداللة  ـٍ ًباٍلمىكى كفى ًإلىٍيًي ٌد ، أك تكدد  تيًسر  ، أم أتسركف إلييـ بأسراركـ كبأسرار مف حكلكـ في كي
يثار لمقمكب كالنفكس كاألركاح إلييـ ، كيمحظ في ذلؾ التعٌمد كالقصد كقٌكة إرا صرار عميو بشٌدة كتمكيف ، أم كا  دة كا 

 .  (ٖ)بكؿ مكٌدة ، كمفاد ذلؾ كٌمو مف كجكد الباء

ُر اَّللَُّ ِعَباَد َُ الَِّذيَن َآَمُنوا  قكلو تعالى  كفي مقاـ آخر تأتي المكٌدة لتعني الصمة كالمكاصمة في      َذِلَك الَِّذي يُ َبشِّ
ُُْل ََل  اَّللََّ َغُفوٌر َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ٓت اْلُقْرََب َوَمْن يَ ْقََتِْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت 

كتكفكا عني األذل كتمنعكني حتى أبمغ رساالت ربي ، كقيؿ  (ٗ)، أم : إال أف تصمكا قرابتي ِّ :الشكرل   َشُكورٌ 
ٍلديىا  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(نزلت ىذه اآلية سألكا الرسكؿ و لٌما نٌ إ مف ىؤالء الذيف نكٌدىـ ؟ قاؿ : عمٌي كفاطمة ككي

كالمعنى ال أرجك كال أتكٌسـ كال أبتغي إاٌل المكٌدة في القربى ، أم الحظكة بتبلقي القمكب كتآلؼ النفكس كتقاربيا ، 

                                                           

 . 2ٔ٘: ٘، والنكت والعٌون  4٘ٔ : ٌٗنظر : البرهان فً علوم القرآن ، و ٖٗٔ :نتائج الفكر  -ٔ

 .  2ٔٙ: ٕ، ومدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل  ٖٕٙ: 1ٌٔنظر : المٌزان  -ٕ

 . 1ٗٔ : ٖالفراء  –معانً القرآن  -ٖ
 . 2ٕٔ :4، وزاد المسٌر  ٖٕ٘: 4، وإرشاد العقل السلٌم  2ٕٙ: 1ٕ ومفاتٌح الؽٌب،  2ٔ٘: ٌ٘نظر : النكت والعٌون  -ٗ
 . 4ٗ٘:  2نظم الدرر : ٌنظر  -٘

 . ٔٔ٘ : ٗالكشاؾ  - ٙ
 . 4٘ :ٌنظر : أضواء على القٌمة اللؽوٌة والداللٌة لألحرؾ التً قٌل بزٌادتها فً القرآن الكرٌم  - 2
، وأضواء على القٌمة اللؽوٌة والداللٌة لألحرؾ التً قٌل  ٕ٘ٔ : ٓٔ، والبحر المحٌط  2ٗٔ :ٖالفراء  –معانً القرآن : ٌنظر  - 4

 . 4ٙ :بزٌادتها فً القرآن الكرٌم 

 . ٓٔ٘ : ٕاألخفش  –، ومعانً القرآن  ٕٕ : ٖالفراء  –ٌنظر : معانً القرآن  -1

 . 2٘ٔ:  ٔ، والعقل البشري فً تفسٌر القرآن  ٖٕٕ :ٗالكّشاؾ و،  ٖٔٔٔ : ٕالنحاس  –ٌنظر : معانً القرآن  -ٓٔ
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تأتي لمداللة عمى المحٌبة المقركنة بالصمة كالمتابعة ، إذ  المكٌدة، أم أٌف (ُ)كأف يحيا القكـ في تكاٌد كتآخو حاؿ قربكـ 
    تعالى، كمصداؽ ذلؾ قكلو (ِ)هللا تعالى لعباده  ابعة ، كىذه المتابعة تكجب حبٌ ة في ذلؾ تقتضي المتالمحبٌ  إفٌ 

ُ َغُفوٌر رَحِ  ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ َ فَاتَِّبُعوّن ُُيِْبْبُكُم اَّللَّ  . ُّ :آؿ عمراف  يمٌ ُُْل ِإْن ُكْنُتْم َتُِبُّوَن اَّللَّ
ذا قمنا :       ـى قاؿ تعالى ) إال المكدة في القربى ( ، كلـ يقؿ : إال مكدة القربى ، أك  كا  إال المكدة لمقربى ؟ ًل

 و قاؿ : إال المكدة الثابتةلممكدة كمقران ليا لممبالغة ، كأنٌ  محبلن  ىـجعمك أٌنيـ :  كالجكاب كما يراه الزمخشرم كغيره
ف مكٌدة ، كلي فييـ ىكل كحٌب شديد ، تريد : أحٌبيـ كىـ ، كقكلؾ : لي في آؿ فبل المستقرة في القربى المتمكنة

 . (ّ)مكاف حٌبي كمحٌمو

َْذُُتْ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  كجاء لفظة المكٌدة لتعٌبر عف التكاصؿ كالتقارب كالتحاٌب أيضان في قكلو تعالى         َا اَتَّ َوَُاَل ِإَّنَّ
نْ َيا ّتَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَ ْعُضُكْم بِبَ ْعٍض َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َأْوثَانًا َمَودََّة بَ ْيِنُكْم ٓت اْْلََياِة  َلُكْم ِمْن الدُّ

لقكمو كىك يعظيـ كيرشدىـ ، فأخبرىـ  ()، كاآلية ىي مف جممة قكؿ إبراىيـ  ِٓ :العنكبكت   نَاِصرِينَ 
أٌنيـ ما اتخذكا تمؾ األكثاف آلية يعبدكنيا إاٌل ألجؿ التعارؼ عمييا كالتكادد كالتحاٌب مف بحقيقة يتجاىمكنيا كىي 

أجميا ، ال ألٌنيـ يعتقدكف أٌنيا آلية ، بؿ ىي أحجار نحتكىا كنصبكىا تماثيؿ لتككف مصدر تكاصؿ كترابط بينيـ 
يـ األكثاف ، كاجتماعيـ عمى عبادتيا ، كاآلية مسكقة في مقاـ التكبيخ كالتقريع عمى سكء صنيعيـ في عبادت(ْ)

  لمصداقة كاأليلفة التي تقكـ بينيـ عمييا .  

لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة  كيتجمى معنى الصمة بالقرب كميؿ الطباع بمفظ المكٌدة أيضان في قكلو تعالى       
يِسيَ لِلَِّذيَن َآَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا  ُِسِّ ُهْم  ْ َربَ ُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن َُاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ  َولََتِجَدنَّ أَُ

كأقرب ، لكصؼ حاؿ فريقيف  أشدٌ  استعمؿ القرآف الكريـ المبلحظ أفٌ  ، ِٖ :المائدة   َورُْهَبانًا َوَأن َُّهْم ََل َيْسَتْكِِبُونَ 
ناس ىـ الييكد كالمشرككف مف جية ، كالنصارل مف جية ثانية ، كنٌبو عمى عدـ المقابمة بيف الطرفيف ، مف مف ال

خبلؿ عدـ مقابمة أشد باسـ التفضيؿ الذم يقابمو كىك أضعؼ ، كعدـ مقابمة أقرب باسـ التفضيؿ المقابؿ لو كىك 
 يقيف شيئان كاحدان قد تفاكتما فيو التفاكت بيف الفر  كالعدكؿ عف جعؿ أبعد ، مع تغيير المميز ، قاؿ أبك السعكد : "

أكالن : لتجدف أبعد  ف يقاؿ آخران : كلتجدف أضعفيـ عداكة ، أك بأف يقاؿأشدة كالضعؼ ، أك بالقرب كالبعد بفيو بال
لنقيضيف أحدىما في أقصى مراتب أحد ا ؛ لئليذاف بكماؿ تبايف ما بيف الفريقيف مف التفاكت ، ببياف أفٌ  الناس مكدة

  . (ٓ)، كاآلخر في أقرب مراتب النقيض اآلخر"
فاآلية تكضح كتبٌيف حاؿ الييكد كالمشركيف بأٌنيـ أشٌد عداكة كبغضان كحسدان لممسمميف لشٌدة انيماكيـ في إتباع      

يـ بالكٌد إٌنما اليكل ، في مقابؿ حاؿ النصارل الذيف ىـ أليف عريكة كقكالن كأقرب صمةن كآنس قمكبان ، إذ إٌنو لـ يصف
                                                           

 . 2٘ٔ :ٌنظر : أضواء على القٌمة اللؽوٌة والداللٌة لألحرؾ التً قٌل بزٌادتها فً القرآن الكرٌم  -ٔ
 .  ٖٙٔ : -النظرٌة والمعطٌات  –ٌنظر :  تؤوٌل القرآن  -ٕ

 . ٖٓٔ - 1ٖٓ :، ومسائل الرازي وأجوبته  ٖٖٗ: 1لبحر المحٌط ، وا ٖٕٕ : ٗالكشاؾ ٌنظر :  -ٖ

، ومدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل  2ٖٖ:  ٕٓ، وروح المعانً  ٖٙ:  2، و إرشاد العقل السلٌم  ٕٖ٘:  4ٌنظر : البحر المحٌط  -ٗ

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا ُخذُوا   قوله تعالى وقرٌب من ذلك المعنى ورد فً  . ٕٓٔ: ٗ  و أٌسر التفاسٌر ألبً بكر الجزائري ، 44ٕ: ٕ
ًَّ ِإذْ لَْم أَكُْن مَ  ،ِحذَْركُْم فَاْنِفُروا ثُبَاٍت أَِو اْنِفُروا َجِمٌعًا  ُ َعلَ ئَنَّ فَإِْن أََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةٌ قَاَل قَدْ أَْنعََم اَّللَّ ِئْن َولَ  ،عَُهْم َشِهٌدًا َوِإنَّ ِمْنكُْم لََمْن لٌَُبَّطِ

ٌْتَِنً كُْنُت َمعَُهمْ  ٌْنَهُ َمَودَّةٌ ٌَا لَ ٌْنَكُْم َوَب ِ لٌََقُولَنَّ َكؤَْن لَْم تَكُْن بَ  . 2ٖ - 2ٔ :النساء   فَؤَفُوَز فَْوًزا َعِظًٌما أََصابَكُْم فَْضٌل ِمَن اَّللَّ
 . 2ٔ:ٖ إرشاد العقل السلٌم  -٘



 

ٗٓ 

جعميـ أقرب مف الييكد كالمشركيف ، فيك قرب مكٌدة بالنسبة إلى متباعديف ، كعمؿ سيكلة مأخذ النصارل كقرب 
مكٌدتيـ بأٌف منيـ عمماء كعبادان ، كفييـ تكاضع كاستكانة ، ككصفيـ هللا برٌقة القمكب كأٌنيـ يبككف عند استماع القرآف 

، ككصؼ العداكة باألشٌد كالمكٌدة باألقرب إشارة إلى أٌف عداكة الييكد كالمشركيف التي اختٌصت المؤمنيف أشٌد (ُ)
 العداكات كأظيرىا ، كأٌف مكٌدة النصارل ىي أقرب المكٌدات .  

مخالطتؾ  كابتدأت الجممة ببلـ القسـ اعتناءن ببياف تحقؽ مضمكنيا ، كالمعنى : أقسـ لؾ يا محمد بأٌنؾ عند    
لناس كدعكتيـ إلى الديف الحٌؽ ، ستجد أشٌدىـ عداكة لؾ كألتباعؾ الييكد كالذيف أشرككا ، ألٌف عداكتيـ منشؤىا ا

الحقد كالحسد كالعناد كالغركر ، كلتجدٌف أقربيـ مكٌدة كمحٌبة لؾ كألتباعؾ الذيف قالكا إٌنا نصارل ، ألٌف مكٌدتيـ 
   . (ِ)ة حرصيـ عمى الدنيا ، كجاء العطؼ بيف الجممتيف لزيادة التكضيح كالبيافمنشؤىا رٌقة قمبيـ كليف جانبيـ كقمٌ 

 :صيغة المبالغة  

  َواْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ّتَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َرّبِّ رَِحيٌم َوُدودٌ  في قكلو تعالى  ىذه الصيغة لتدٌؿ عمى المحٌبة تكجاء     
لقكمو بعد تحذيره إٌياىـ عذاب هللا كحثٌيـ  ()، كفي اآلية حكاية ما قاؿ شعيب  الكدكد ىنا المحبٌ  ، َٗ:ىكد 

ـٌ يرجعكا إلى طاعتو ، كأخبرىـ أٌف هللا رحيـ بعباده ، يقبؿ تكبتيـ كيعفك عف معاصييـ  عمى أف يطمبكا مغفرة هللا ، ث
يحٌبيـ ، فاعؿ بيـ مف المطؼ كاإلحساف محبٌّ ليـ مريد لمنافعيـ ، فيك يرحـ المستغفريف التائبيف ك  أم، كدكد بيـ 

كتعني الكثرة  ، كالكدكد صيغة مبالغة عمى ) فعكؿ ( مشتٌقة مف الكٌد ، كىي المحٌبة ،(ّ)ما يفعؿ البميغ بمف يكٌده 
 (ْ)ع، ألٌنو يكٌد عباده الصالحيف ، كألٌف فعؿ الحٌب دائـ فيو ال ينقطالكاثرة في الكٌد ، كهللا جٌؿ شأنو كٌمو كٌد كمحٌبة 

أم أٌف هللا شديد المحٌبة لمف يتقٌرب إليو بالتكبة ، كذكرىا بعد كممة ) رحيـ ( إشارة إلى أٌف هللا تعالى يمتفت بحكـ  ،
رحمتو إلى المذنبيف التائبيف ، كىك إشارة لؤلمر باالستغفار كالتكبة كالحٌث عمييـ ، بؿ ىك يحٌبيـ كثيران ، ألٌف رحمتو 

أٌف لمكدكد معنييف أحدىما ، أٌنو  ىػ (ّّٕ) ت  . كذكر الزجاجي(ٓ)االستغفار كتكبة العباد كمحبتو ىما الدافع لقبكؿ 
محبٌّ لممؤمنيف ، كالثاني ، أٌنو بمعنى المكدكد ، أم محبكب المؤمنيف ، أم أٌنو ) فعكؿ ( بمعنى ) فاعؿ( 

 .(ٔ)أك)مفعكؿ(
، كالغفكر كليائو ، أم : المحٌب أل ُْ :البركج   وهو الغفور الودود في قكلو تعالى كمثؿ ذاؾ المعنى جاء      

كالكدكد كبلىما صيغة مبالغة ، كيشيراف إلى منتيى الغفراف كالكٌد اإلليي ، فيك غفكر لعباده المذنبيف كمحٌب لعباده 

                                                           

  . ٖٗٙ: 2، وروح المعانً ٕٖٗ: ٗ، والبحر المحٌط  2ٓٔ: ٌٔنظر : الكّشاؾ  -ٔ

  . 4ٓٔ: ٌ٘نظر : التفسٌر الوسٌط  -ٕ

،  ٕٖٙ: ٓٔ، والمٌزان  1ٖ٘: ٘، ومجمع البٌان  ٖ٘ : ٙ، والتبٌان فً تفسٌر القرآن  ٕٖٔ: ٌنظر : تفسٌر ؼرٌب القرآن  -ٖ

، ومدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل  2ٖٓٔ : ٔ، وفتح القدٌر 1ٙ٘: ٖ، ونظم الدرر  ٕٕٓ :ٖ، والمحرر والوجٌز  14ٖ: ٕوالكّشاؾ 
ٔ  :٘4ٖ . 

 . ٕٖ :، ومن الدراسات اللؽوٌة القرآنٌة  4ٔ :ٌنظر : تفسٌر ؼرٌب القرآن  - ٗ

  . ٖٕ٘: ٗ، وإرشاد العقل السلٌم  ٖٓ : 2، واألمثل   2ٗٔ: ٌٕٔنظر : التحرٌر والتنوٌر  -٘
،  2ٔ: ٕٔ، وروح المعانً  1ٖٔ: ٖ، ومعالم التنزٌل  ٕٓٓ: ٙ، والبحر المحٌط  ٘ٙٔ – ٗٙٔ :ٌنظر : اشتقاق أسماء هللا  -ٙ

 . ٕٖٔ :ٗ، وزاد المسٌر  44ٖرحمن فً تفسٌر كالم المنّان : وتٌسٌر الكرٌم ال



 

ٗٔ 

حٌبيـ ، كالمكٌدة ، كاقترف الكدكد بالغفكر ليدٌؿ عمى أٌف أىؿ الذنكب إذا تابكا إلى هللا ، غفر ليـ ذنكبيـ كأ(ُ)الصالحيف 
 .(ِ)ىي المحٌبة الصافية 

 -:) شغف (   -ٖ
  -:  المفيوم المغوي) شغف ( في 

غىفىو الحيب  ، أم بمغ شغافو       غىؼي كالشغاؼ : غبلؼ القمب ، كىك جمدة دكنو كالحجاب ، كيقاؿ شى  ،(ّ)الش 
غىؼي ك  غؼ :  الش  إحراؽ الحيبًٌ القمبى مع لٌذة يجدىا كىك شبيو : أف يبمغ الحب شغاؼ القمب ، كىك جمدة دكنو ، كالش 

كشغفيا أم ارتفع حٌبوي إلى أعمى قمبيا ، مشتؽ "،  (ْ)، كمنو قيؿ رجؿ مشغكؼ الفؤاد ، كىك عشؽ مع حرقة  بالمكعة
، (ٓ) "مف شغفات الجباؿ ، أم رؤكس الجباؿ ، كقكليـ : فبلف مشغكؼ بفبلنة ، أم ذىب الحٌب بو أقصى المذاىب

ممة ، كمعناىا ىك المعنى نفسو كرت ) شعؼ ( بعيف ميكذي  ، غاؼ سكيداء القمب ، كالمشغكؼ : المجنكفكقيؿ الش
شغؿ أ، كيقاؿ فبلف مشعكؼ بكذا ، إذا  ) شغؼ ( ، كقيؿ : شعؼ الفؤاد : أصاب شعفتو ، كشعفة كؿ شيء أعبلهلػ

عىفةي القمب : رأسو عند معمؽ النياط ، كلذلؾ يقاؿ : ، قمبو بو كأصيب عىفىني حيب  فبلف بو كبحبو  كشى أم غشي ، شى
عىفىةي : رأس الجبؿ كالنخمة ،(ٔ)القمب مف فكقو  الحبٌ  ٌب القاتؿ ، كالشعؼ حيبٌّ دكف ذلؾ( ٕ)كالش  غىؼ الحي  ، كقيؿ : الش 

يمكننا القكؿ أٌف الشغؼ ىك شعكر بالحٌب الشديد بحيث كمف ىنا . (ٖ): إٌف الشغؼ حبٌّ كالشعؼ جنكف كقيؿ ،
 .  يخترؽ قمب اإلنساف ، فيجعمو متألمان حائران 

 -: االستعمال القرآني في ( شغف )
     في سكرة يكسؼ في قكلو تعالىبصكرتيا الفعمية الماضكٌية القرآف الكريـ ىذه المفظة مرة كاحدة  ستعمؿا       

  ََُْد َشَغَفَها ُحبِّا ِإنَّا لَنَ َراَها ٓت َضََلٍل مُِّبيٍ  اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز تُ َراِوُد فَ َتاَها َعن ن َّْفِسهِ  ٓت  َُاَل ِنْسَوةٌ و  يكسؼ:َّ  ،
ب و شغ ) شغفيا حٌبان ("، ك(ٗ)لمداللة عمى الكلع كاالنشغاؿ كالمحبة العميقة التي أضنت صاحبيا   "اؼ قمبياػػأصاب حي

، كخرقو حتى كصؿ حٌبو إلى شغافيا ، أم الفؤاد ، كالشغاؼ : حجاب القمب ، أك جمدة محيطة بالقمب ، فغمب  (َُ)
. كالمعنى أف حٌبو دخؿ الجمدة حتى أصاب (ُُ)عمى قمبيا كأحاط بو فتممكو عمييا ، كىك أعظـ ما يككف مف الحٌب 

كمعنى إحاطة ذلؾ الحٌب بقمبيا ىك أف اشتغاليا بحٌبو  القمب ، أك أٌف حٌبو قد أحاط بقمبيا كإحاطة الشغاؼ بالقمب ،

                                                           

 . ٕٗ٘:  4والبرهان فً تفسٌر القرآن  ، 1ٖ : ٕٓ،  األمثل  1ٕٗ :ٌٖٓنظر : التحرٌر والتنوٌر  -ٔ

  . 1ٔ4 :كرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنّان ٌنظر : تٌسٌر ال -ٕ

 .)شؽؾ( 2ٗٔ :2اللسان )شؽؾ(، و 1٘ٔ: ٖمقاٌٌس اللؽة و، )شؽؾ( 2ٖٗ :مجمل اللؽة و، )شؽؾ(ٖٓٙ : ٗالعٌن  -ٖ
 . 2ٙٗ :ومعجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن  )شؽؾ(، 1ٖ٘:  أساس البالؼةو، )شؽؾ( ٕٖٗ :ٔالمخصص  -ٗ

 . ٕٔٓ :تفسٌر ؼرٌب القرآن  -٘

 . )شؽؾ( 42ٖ:  ٕوجمهرة اللؽة  ،)شؽؾ( ٙٗٗ : ٔالعباب الزاخر  -ٙ

 . ٓٗ٘ : ٔالنحاس  –معانً القرآن : ، وٌنظر  2ٔٔ :فقه اللؽة وسر العربٌة  -2
 . 2ٕٓ: ٌٗنظر : إرشاد العقل السلٌم   -4

 . ٕٖٔ:  ٔمحمود البستانً ، وقصص القرآن الكرٌم ،  24ٗ :القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكرٌم : ٌنظر  -1

 . ٕٔٓ :تفسٌر ؼرٌب القرآن  -ٓٔ
 . 12ٖ: ٕٔ، وتٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنان  ٕٙٗ،  ٖٔٓ : ٘والبحر المحٌط  ، ٖٙٗ: ٕالكشاؾ : ٌنظر  -ٔٔ



 

ٕٗ 

، فقد استغرقت في حٌب (ُ) ىكصار حجابا بينيا كبيف كؿ ما سكل ىذه المحٌبة ، فبل تعقؿ سكاه كال يخطر بباليا إال 
، فبل ىـٌ ليا إال يكسؼ ، كال  ، كقد أحاط بقمبيا مف كؿ جانب يكسؼ كتكٌليت غرامو كاشتغمت بو عف كؿ شيء

غية ليا إال فيو ، كليكسؼ الجماؿ الذم يأخذ بمجامع القمكب ، فكيؼ إذا امتؤلت بو عيف محبٌو كالوو كأداـ النظر ب
، (ِ)إليو ، كأٌما ىك فقد استغرؽ في حٌب رٌبو كأخمص كصفى ذلؾ نفسو فمـ يترؾ في قمبو محبلن غير حبيبو 

يو مف اإلجماؿ جيء بالتمييز لمنسبة بقكلو ) حٌبان ( ، كالضمير المستتر في ) شغفيا ( يعكد عمى) فتاىا (، كلما ف
كأٌكد القرآف  .(ّ)كناية عف تمٌكف الحب الشديد كالعشؽ العظيـ ، كداللة عمى المبالغة  كىك كأصمو : شغفيا حٌبو ،

الشديد الذم الكريـ ىذا التعٌمؽ بالمصدر لمداللة عمى المبالغة كالثبكت ، كييستدٌؿ مٌما سبؽ أٌف الشغؼ شعكر بالحٌب 
 يخرؽ قمب اإلنساف فيجعمو متألمان حائران.  

كقد قيرئت ) شعفيا حبان ( بعيف ميممة ، لمداللة عمى كلع الحٌب كجكاه ، كأف الحٌب ذىب بيا كٌؿ مذىب ،       
عىؼى جنكف (ْ)كذلؾ ألٌف شعفات الجباؿ أعالييا  غؼ حبٌّ ، كالش  ابف جني : " كمعناه  . كقاؿ(ٓ)، كركم أيضان أٌف الش 

و إلى قمبيا فكاد يحرقو لحٌدتو ، كأصمو مف البعير تينأ بالقطراف ، فيصؿ حرارة ذلؾ إلى قمبو ، كأٌما : كصؿ حبٌ 
قد "و نٌ أ جاء، ك (ٔ)اؼ قمبيا ، كىك غبلفو ، فكصؿ إلى قمبيا " غ) شعفيا ( فتأكيميا : أنو خرؽ ش قراءة الجماعة

 .(ٕ) "أك كسطوأصاب شغاؼ قمبيا ، أم باطنو 
حٌب يكسؼ بمغ بيا مبمغان كبيران ، لكٌنو لـ يبمغ حٌد الجنكف كفقداف  كنرجح الشغؼ عمى قراءة الشعؼ ، ألفٌ       

. كقد رٌجح أحد الدارسيف قراءة ) الشغؼ ( عمى األخرل كعمؿ ذلؾ مف ذ كانت نتيجة ذلؾ الحٌب اليداية البصيرة ، إ
    صكت )الغيف( كاف كاف يشترؾ مع صكت شغفيا أكثر دقة مف شعفيا كذلؾ الفٌ جانب صكتي كرأل أٌف قراءة " 

ضعؼ حفيؼ  فٌ إفي بعض الصفات ، ... كعمى ىذا ف ختمؼ عنويككنيما مف أصكات الحمؽ إال إنو ل) العيف ( 
ة العيف يكحي إلى أف ىناؾ انقطاعان في الكصؿ بيف المحب كمىٍف أحب كاف الحب غير ظاىر عمى حيف إف شد

الغيف كحفيفيا العالي يكمئ بأف الحب قد بمغ أعمى مراتبو حتى ظير إلى العياف كاف الكصؿ بيف المحب كمىف أحب 
دائـ الكصؿ حتى انو تعدل إلى الصكت كبيذا فاف صفات الغيف الصكتية كبما فييا مف شدة تتناسب مع شدة الحب 

كتفريقان بيف   ي )شغؼ( دكف )شعؼ( تكخيان لمدقة البيانيةكحدتو الذم كاد أف يحرؽ القمب كلذلؾ استعمؿ النص القرآن
 .(ٖ)نكعيف مف الحب فالشغؼ أعمى درجة مف الشعؼ " 

                                                           

 . ٘ٓٔ: 4ٔ مفاتٌح الؽٌب : ٌنظر -ٔ
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ٖٗ 

االرتباط  عمى حيف ذىب دارس آخر إلى أف التحميؿ الصكتي ليذه المسألة ال يصيب ىدفو ، كعمؿ ذلؾ أفٌ       
بيف الصكت كمدلكلو ليس مٌطردان في الدراسات الصكتية ، كرأل أٌف العكد إلى األصؿ المغكم كتفسير ذلؾ عمى 

في القمب أبمغ كأقكل مف مجرد كصكؿ  دخكؿ الحبٌ  " رأل أفٌ  ظر لممعنى المغكم المذككر آنفان أساسو أسمـ ، كبعد الن
لمفظ مف الشغاؼ كىك غبلؼ القمب أفضؿ لتعٌمؽ ىذه المسألة فيو ، أٌما حرارتو إلى القمب فقط ، ... أم أف اشتقاؽ ا

 .   (ُ)محاكلة اشتقاقو مف رؤكس الجباؿ فيك يتعمؽ بمعنى االرتفاع كالعمك فحسب " 
التحميؿ الصكتي لممفردة القرآنية إذا كاف يصب  في بياف القيـ الجمالية كالدقائؽ الداللية لتمؾ  كالحقيقة أفٌ       

لمفردة فبل ضير في ذلؾ ، إذ لك كاف يمتنع ذلؾ لما تعددت القراءات القرآنية ، كلما قرأ جمعه مف القٌراء ) شعفيا ( ا
كبياف القيـ الداللية عمى أساسو أمره كقؼ عميو أغمب المفسريف  لمغكمالكقكؼ عمى األصؿ ا ذلؾ فإفٌ  فضبلن عف،  
قد أفادكا منيا في التفسير ، كعمى ذلؾ فبل نرل ك اظ مف دالالت ، ، كبٌينكا ما في األلف -لـ يكف أجمعيـ  إفٍ  –

ى ػػػػغضاضة مف تتبع أم مستكل مف المستكيات المغكية لمكقكؼ عمى الدالالت القرآنية شريطة أف ال تصؿ إل
 الشطط .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ) أطروحة دكتوراه ( 1ٖٔ – 4ٖٔ :مستوٌات تفسٌر النص القرآنً فً التراث األدبً العربً حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري  -ٔ
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 -:) رغب (  -ٗ
  -:  المفيوم المغوي) رغب ( في 

قاؿ الجكىرم : رىغبت في الشيء إذا أردتو ... ، كرغبت عف الشيء إذا لـ ترده كزىدت فيو     
كرغب الشيء ، (ُ)

كرغب فيو يرغب رىٍغبا كرىغىبا كرغبة : أراده كأحٌبو ، كحرص عميو كطمع فيو ، فيك راغب فيو ، كرغب عنو : لـ يرده 
 .(ّ)األكؿ طمب الشيء ، كالثاني سعة في شيءكيرل ابف فارس أٌف ليذا الجذر أصميف : ، (ِ)كزىد فيو 

، (ْ)شياه شيكة : أحٌبو كرغب فيوك ، كاشتيى الشيء : اشتدت رغبتو فيو ، كقيؿ الرغبة في الشيء معناىا الشيكة   
اه . كيقاؿ : رىًغب يىرغىب رىغبة الضراعة كالمسألة ، كيقاؿ : رغبت إلى فبلف في كذا ككذا ، أم سألتو إيٌ كقيؿ ىي 

حرص عمى الشيء كطمع فيو ، كالرغبة : السؤاؿ كالطمع . كأرغبني في الشيء كرٌغبني بمعنىن ، كرٌغبو أعطاه إذا 
بان كرغبى : أراده فيك راغب ما رىًغب فيو ، كرىًغب في الشيء رٍغبان كرغبة كرى  عف الشيء : تركو متعمدا  بى غى ، كرى غى

كيقاؿ : رىًغبت بفبلف عف ىذا األمر ، إذا كًرٍىتيوي يو فضبل ، نو ، رأل لنفسو عمكزىد فيو كلـ يرده . كرغب بنفسو ع
، كقد اكتسبت ىذه المفظة معنى المحٌبة ،  حرؼ الجر الذم يمي الفعؿ ىك الذم يحدد معناهك ، (ٓ)لو كزىدت لو فيو 

 .(ٔ) "الرغبة : المحٌبة لما فيو لمنفس منفعة ، كرغب فيو ضد رغب عنوإٌف "فقيؿ 
  -:  االستعمال القرآني) رغب ( في 

، منيا ثبلث مرات في آيات مكٌية ، (ٕ)جاءت ماٌدة ) ر غ ب ( كمشتقاتيا في القرآف الكريـ ثماني مرات       
ى الشيء ، ككٌمما ) إلى ( أك ) في ( كانت بمعنى الميؿ إلكٌمما كانت متعدية بػك " ت مدنية ، كخمس مرات في آيا

 معافو ، كلمفظ ) رغب ( كتشكبلتو (ٖ) "بمعنى االنصراؼ كعدـ االعتناء بالشيء) عف ( كانت كانت متعدية بػ
مف تتٌبع تمؾ التشكبلت في سياقيا القرآني نستطيع استجبلء دالالتيا ك آيات الذكر الحكيـ ،  كردت في كدالالت

 كمعانييا .
 : صورتيا الفعمية( في  رغب)  :أواًل 
 ( الصورة المضارعّية : أ) 

ُُِل  قكلو تعالى  ترغبكف ( في القرآف لتدٌؿ عمى اإلرادة كالمحٌبة في كردت صيغة ) َوَيْستَ ْفُتوَنَك ٓت النَِّساِء 
ِت ََل تُ ْؤتُونَ ُهنَّ َما َلى َعَلْيُكْم ٓت اْلِكَتاِب ٓت يَ َتاَمى النَِّساِء الَلَّ َأْن تَ ْنِكُحوُهنَّ ُكِتَب ََّلُنَّ َوتَ ْرَغُبوَن   اَّللَُّ يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يُ ت ْ
،  ُِٕ :النساء   َكاَن بِِه َعِليًما  َواْلُمْسَتْضَعِفَي ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأْن تَ ُقوُموا ِلْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ 

؛ كذلؾ لداللة التعميـ ، ألٌف ، فحذؼ حرؼ الجر بعد الفعؿ ) ترغبكف (  نكاحيٌف أك عدمو كتحٌبكف : تريدكف أم
النساء يشتممف عمى كصفيف ، كصؼ الرغبة فييٌف ، ككصؼ الرغبة عنيٌف ، كقيؿ معناه : ترغبكف في نكاحيٌف 

                                                           

 . )رؼب( ٕٕٗ : ٔ، واللسان )رؼب( 2ٖٔ : ٔالصحاح  -ٔ
 .)رؼب( ٖٗٓٔ : ٔالمعجم الوسٌط  ، 24بحرؾ :  عجم األفعال المتعدٌةم -ٕ

 )رؼب(. ٘ٔٗ:  ٕمقاٌٌس اللؽة  -ٖ

 . ٖٙ٘ : ٔالمعجم الوسٌط  -ٗ

 .)رؼب( ٓٔٗ : ٔ، المحٌط فً اللؽة )رؼب( ٖٙ٘ : ٔ، العٌن  )رؼب(ٕٗ٘ : ٘اللسان  -٘

 . 4ٙٗ: ٔالتبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٙ

 . 4ٕٗ :ٌنظر : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن  - 2

 . ٖٕٔ : ٕٔاألمثل  -4
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بف كىذا الفعؿ عند ا (ُ) لماليف كجماليٌف ، كقيؿ معناه : عف نكاحيٌف لزمانتيٌف كقٌمة ماليٌف ، كالكبلـ يحتمؿ الكجييف
قاؿ " كلؾ أف تجعؿ االحتماليف مقصكديف عمى حٌد استعماؿ المشترؾ في  إذؾ المفظي عاشكر مف باب المشتر 

، كفي اآلية نييه عف أف ينكحكا مف رغبكا في ماليٌف كجماليٌف مف يتامى النساء إاٌل بالقسط  (ِ)معنييو "
(ّ). 

مف الدالالت التي تعٌينت في الصكرة المضارعية المسندة إلى  عنو الزىد في الشيء أك االنصراؼنمحظ ك       
َوَمْن يَ ْرَغُب  قكلو تعالى في  كيأتي ىذا المعنى بتضاـ الفعؿ ) رغب ( مع حرؼ الجر ) عف (الضمير المستتر ، 

نْ َيا  َنا َُ ٓت الدُّ ، كالمعنى  َُّ :البقرة   َوِإنَُّه ٓت اَْلَِخَرِة َلِمَن الصَّاْلِِيَ َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِهيَم ِإَلَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َولََقِد اْصطََفي ْ
: ال أحد يترؾ مٌمة إبراىيـ كدينو كشريعتو ، كينصرؼ عنيا إلى الشرؾ باهلل ، كيزىد فييا كيربأ بنفسو عنو ، إال مف 

كذكر الرازم في مقاـ ىذه اآلية  ،(ْ)ترؾ الحؽ إلى طريؽ الضبللة  إذامتيف نفسو ، كاستخٌؼ بيا كظمميا بسكء رأيو 
 .(ٓ) "أٌف الرغبة عف األمر أم كرىو ، كرغبت فيو إذا أردتو"

َما َكاَن  قكلو تعالى بالنفس في  فٌ عف معنى البخؿ كالضٌ  السياؽ لنا كشؼكفي آية أخرل تأتي ىذه الصيغة لي      
َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َوََل يَ ْرَغُبوا بِأَنْ ُفِسِهْم َعْن نَ ْفِسِه َذِلَك بِأَن َُّهْم ََل ِْلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوََّلُْم ِمَن اْْلَْعَراِب 

ْيًَل ِإَلَّ ُكِتَب ََّلُْم بِِه اُلوَن ِمْن َعُدوٍّ ن َ ُيِصيبُ ُهْم َظَمأٌ َوََل َنَصٌب َوََل ََمَْمَصٌة ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوََل َيطَُئوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوََل يَ نَ 
كممف  ، فنزلت اآلية فيمف تخٌمؼ مف أىؿ المدينة َُِ :التكبة   َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَ 

ركا بأف يكابدكا معو األىكاؿ برغبة كنشاط كاغتباط ، كأف يمقكا أنفسيـ في مً يـ أي عف غزكة تبكؾ ، كالمعنى أنٌ  حكليـ
مع تقبيح ألمرىـ كتكبيخ ليـ عميو  كا بأنفسيـ عف نفسو بؿ يبذلكنيا ، كىك نيي بميغال يضنٌ ك الشدائد ما تمقاه نفسو ، 

 لشيكات غير مكترثيف بما يكابدكال يخفى ما في اآلية مف التعريض بالمتخمفيف رغبة بالمذائذ كسككنان إلى ا" ،(ٔ)
 .(ٕ) "(كسٌمـ )صمى هللا عميو كآلو الرسكؿ
ييعٌد ىذا التركيب مف بديع اإليجاز كبالغ اإلعجاز إذ مف المعمكـ أٌف الرغبة تيعٌدل بالحرؼ ) في ( فتفيد معنى ك  

ىذه اآلية ميعٌداة بػ )  كفي فتفيد معنى المجافاة لمشيء ،مكٌدة تحصيؿ الشيء كالحرص فيو ، كتيعٌدل بالحرؼ ) عف ( 
   دكف الحرص عمى سبلمة نفس الرسكؿ مف ، فأيريد برغبتيـ عف نفسو محبتيـ أنفسيـ كحرصيـ عمى سبلمتيا عف (

ٌمؼ ػذا التخػػػػر لي، فمذلؾ أيستعي فسيـأنمحتفظيف ب، فكأنيـ رغبكا عف نفسو إذ لـ يخرجكا معو  (كسٌمـ يو كآلو)صمى هللا عم
نسبة إلى مف أٌيده مف أىؿ  ) أنفسيـ ( ذلؾ فإنو تعالى قمميـ بصيغة جمع القٌمة زيادة عمى ،(ٖ) وػػرغبة عنػػػظ الػلف

 .(ٗ)المدينة كمف حكليـ 

                                                           

،  ٓٓٔ: ٕ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل   ٗٓٙ:ٔ، والكشاؾ  41ٖ :، والصاحبً  2ٗ : ٌٖنظر : البرهان فً علوم القرآن  -ٔ

 .ٖٙٔ: ٙ وروح المعانً 
 . 11ٕ :أثر الدالالت اللؽوٌة فً التفسٌر عند الطاهر بن عاشور  : ، وٌنظر ٕٗٔ :٘التحرٌر والتنوٌر  -ٕ

  . 41ٔ : ٔالنحاس  –ٌنظر : معانً القرآن  -ٖ

 . ٕٔٔ: ٔ، والتفسٌر الوسٌط  ٕٖ٘:ٌٔنظر : الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن -ٗ

 . 4ٙ: ٗ مفاتٌح الؽٌب -٘

،  معجم وتفسٌر لؽوي لكلمات  ٕٔٙ : ٙ، واألمثل  2ٔٗ:  1، والمٌزان  ٕٕ٘: ٘البحر المحٌط ، و ٖٙٓ: ٌٕنظر : الكشاؾ   -ٙ

 . ٕٗٓ  : ٕالقرآن 
 .ٙٙ٘: ٓٔروح المعانً   -2

 . ٙ٘: ٔٔالتحرٌر والتنوٌر  : ٌنظر -4

 . ٓٓٗ: ٖ: نظم الدرر  ٌنظر  -1
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 ) ب ( الصورة األمرّية :  
رَبَِّك َوِإىَل  في قكلو تعالى  كالسؤاؿ كالتضٌرعكيأتي لفظ ) رغب ( في صكرتو األمرٌية ليدٌؿ عمى التكٌجو       

 كمجيء ،(ُ)، أم : ارغب إليو في المسألة ، كتضٌرع إليو راىبان مف النار كراغبان إلى الجٌنة  ٖ :الشرح   فَاْرَغبْ 
المفظ بصيغة األمر لمداللة عمى تبميغ هللا تعالى نبٌيو بأف يحرص عمى التكٌجو إليو ، ألٌف هللا تعالى ىك الذم يىميف  

اجعؿ "، أم (ّ)دكف غيره  مف كفي اآلية حثٌّ عمى الرغبة في الطمب مف هللا تعالى ، (ِ)عميؾ بالعطاء كالخير 
. أٌما تعدية (ْ) "رغبتؾ دكف سكاه مف خمقو ، إذ كاف ىؤالء المشرككف قد جعمكا رغبتيـ في حاجتيـ إلى اآللية كاألنداد
 .(ٓ)الفعؿ ) فارغب ( بػ ) إلى ( فمتضمنو معنى اإلقباؿ كالتكٌجو تشبييان بسير السائر إلى مف عنده حاجتو 

) فرٌغٍب ( بالتشديد ، كالمعنى في ذلؾ ىك أف ترٌغب الناس إلى هللا تعالى مة بعكقد قرأ زيد بف عمي كابف أبي       
 ، كفي التشديد داللة التكثير كالمبالغة .  (ٔ)كأف تيشكقيـ إلى ما عنده مف الخير

 : صورتيا االسمّية( في  رغب)  :ثانيًا 
 :  أ (  اسم الفاعل )

 ليظير لنا بصيغة اسـ الفاعؿ) راغبكف ( في كالسؤاؿ كالتضٌرع كالرجاء كالطمب كالٌسعةمعنى التكٌجو  أتييك       
 رَاِغُبونَ  َآتَاُهُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوَُاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإنَّا ِإىَل اَّللَِّ َوَلْو َأن َُّهْم َرُضوا َما   قكلو تعالى

  اآلية، ك  ، كقد عيدم ) راغبكف ( بػ ) إلى ( كىك يتعٌدل بػ ) عف ( أك ) في ( لتضمنو معنى الرجكع  ٗٓ :التكبة 
كالرغبة في  في تكزيع الصدقات كالغنائـ ، (كسٌمـ يو كآلو)صمى هللا عمنافقيف مف أنيـ عابكا الرسكؿ الكريـ تبيف حاؿ الم

اآلية تعني السعة في الفضؿ كاالستغناء عف أمكاؿ الناس ، كقيؿ إنيا لفظة أفادت العمكـ ، أم أف يؤتينا مف الثكاب 
نما اكتساب  كيصرؼ عٌنا العذاب ، فنحف ال نطمب مف اإليماف كالطاعة أخذ األمكاؿ كالفكز بالمناصب في الدنيا ، كا 

تعني الطمع في كـر هللا كالرجاء في فضمو ، كامتثاؿ أكامره ، كترؾ زكاجره  لفظة ، كقيؿ إنيا(ٕ)السعادات في اآلخرة 
 . (ٗ)ع مضارناػػػػػػ، أك متضٌرعكف في جمب منافعنا ، كدف(ٖ)، كتصديؽ أخباره ، كاالقتفاء بآثاره ، أم طامعكف راجكف 

لى رسكلو  يوو تعالى نسب اإليتاء إلاآلية أنٌ  كمف لطيؼ البياف في       ، كخٌص الكفاية كالفضؿ كالرغبة باهلل عمى كا 
ظيار المٌنة ، كلمتنبيو عمى أٌف ما فعمو (َُ)ما ىك الـز ديف التكحيد ، كتكرار لفظ الجبللة في اآلية ىك لمتعظيـ كا 

 . (ُُ)كاف بأمره تعالى )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(الرسكؿ 

                                                           

 . 1ٙ٘ :، وتفسٌر الجاللٌن  2ٖٖ:  ٘، ومعالم التنزٌل  ٕٖٙ: ٕٓالمٌزان : ، وٌنظر  22ٗ : ٓٔمجمع البٌان  -ٔ

 . 12 :ٌنظر : أفعال التبلٌػ فً القرآن الكرٌم  -ٕ

 . 2ٖٖ:  ٘معالم التنزٌل  : ، وٌنظر 2ٖٗ : ٓٔالتبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٖ
 . ٖٓٓ : ٖٓجامع البٌان  -ٗ

 . ٙٔٗ - ٘ٔٗ: ٖٓالتحرٌر والتنوٌر  -٘

 . 222: ٗ، والكشاؾ  2٘ٔ :مختصر فً شواذ القرآن ، و ٔٓ٘:  ٓٔ: البحر المحٌط ٌنظر  -ٙ
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 . ٖٗٗٔ: ٖ، وتفسٌر القرآن العظٌم   ٕٖٔ: ٘بحر العلوم  : ٌنظر  -4
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التوّجه لفظة ) راؼبون ( لتدل على  توجاء . 4٘: ٖ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  21ٖ:  ٓٔروح المعانً  : ٌنظر  -ٔٔ

ًٌْرا ِمْنَها  والتضّرع والرجاء والطلب والّسعة أٌضاً فً قوله تعالى   .ٕٖ :القلم   ِإنَّا ِإلَى َربِّنَا َراِؼبُونَ َعَسى َربُّنَا أَْن ٌُْبِدلَنَا َخ
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 كذلؾ في الشيء أك تركو أك االنصراؼ كاإلعراض عنو الزىدكيأتي اسـ الفاعؿ عمى صيغة المفرد ليدٌؿ عمى     

، أم :  ْٔ :مريـ   َُاَل َأرَاِغٌب أَْنَت َعْن َآَِّلَِِت يَا ِإبْ َراِهيُم لَِئْن َلَْ تَ ْنَتِه َْلَْرَُجَنََّك َواْهُجْرّن َمِليِّا في نحك قكلو تعالى 
عف عبادة آليتي التي ىي األصناـ كتارؾ ليا  أزاىد في عبادة آليتي ، كصارؼ رغبتؾ عنيا ، أك أمعرض أنت"

ا ال يصدر عف الرغبة عنيا ممٌ  مع ضرب مف التعٌجب ، كأفٌ  يانفس ، بتكجيو اإلنكار إلى الرغبة(ُ) "كزاىد فييا
: أتكره آليتي كال ترغب  معنى الكره ىنا ، كالمعنى عنده سيد قطب. كذكر (ِ)عنيا  غيرىـترغيب  زيادة عمىالعاقؿ 

 .(ّ)في عبادتيا 
ف الفعؿ المضارع ، ليدلؿ بو عمى ثبات األمر كاستمراره ، ففي عآف الكريـ صيغة اسـ الفاعؿ بدال استعمؿ القر      

نٌ  لجأ إليو  طارئان  يا ليست أمرا جديداالتعبير باسـ الفاعؿ بدال مف الفعؿ إشارة إلى الثبات كاالستمرار عمى الرغبة ، كا 
 ، بؿ ىي أمر متأصؿ فيو ، كصفة الزمة كثابتة فيو ، كىذا حاؿ أنبياء هللا كما جبمكا عميو .

 :  ب ( المصدر) 
َنا  في قكلو تعالى  كالتضٌرع كالرجاء كالطمب كالسؤاؿكجاء المصدر مف الفعؿ رغب ليدؿ  عمى التكٌجو       فَاْسَتَجب ْ

َنا َلُه َُيََْي  َراِت َوَيْدُعونَ َنا َرغًَبا َورََهًبا وََكانُوا لََنا َلُه َوَوَهب ْ األنبياء   َخاِشِعيَ َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ٓت اْْلَي ْ
يما في ترغب" ، كلعٌؿ المراد ()يحيى ك زكريا  يف مف أنبياء هللا العظماء كىما، كالدعكة ىنا لشخصيت َٗ :

كىذه ىي حالة الطالبيف  ،(ْ) "في الثكاب ، كالرىبة مف المعصية ال مف العقاب ، الرتفاع مقاـ األنبياءالطاعة ال 
رغبان في الكصكؿ ، كرىبان مف االنقطاع كالرجكع ، كقد تككف  هللا تعالى شديف المتعطشيف إلى هللا ، يدعكفالمستر 

 .  اإلبعاد  لمكاصميف ، رغبان في زيادة الترٌقي ، كرىبان مف الكقكؼ أك
يستشعرىما الدعاة كالمسارعكف في الخيرات ،  ، ألجمو ، أم ألجؿ الرغبة كالرىبة ( مفعكالف فقكلو ) رغبا كرىبا     

كانبعاث ذلؾ مف القمب فيي مف أعماؿ النفس الباطنة ، فيـ يعبدكف هللا رغبة منيـ فيما يرجكف مف رحمتو كفضمو 
 . (ٓ)كما يرىبكنو مف عذابو كعقابو

كيجكز إبقاؤىما عمى الظاىر مبالغة في الرغبة  يما باسـ الفاعؿ في مكضع الحاؿ ،ىما مصدراف بتأكيمكقيؿ     
كقد قرئت بضـ الراء كسككف الحرؼ الثاني عمى المصدر ،  ف في مكقع الحاؿ ،أم ككنيما مصدري ،(ٔ)كالرىبة

القراءة بضمتيف عمى صيغة ) فيعيؿ ( تدؿ عمى الجمع ، كفي الجمع كثرة في  فٌ أكالمبلحظ  ،(ٕ)كقرئت بضمتيف 
 الفعؿ كمبالغة فيو .

                                                           

 . 4ٖٔ، ومن أسرار اللؽة :  2ٕٓ: 2، والبحر المحٌط  44ٗ: ٙمجمع البٌان : ، وٌنظر  ٖٓٔ: 2التبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٔ

 . ٕٔ: ٗ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  4ٕٙ: ٘إرشاد العقل السلٌم  : ٌنظر  -ٕ
 .  ٕٖٕٔ: ٗفً ظالل القرآن : ٌنظر  -ٖ

 . ٖ٘ٙ:  ٗالتفسٌر الصافً للفٌض الكاشانً  -ٗ

 . ٕٕٔ :أسلوب التعلٌل وطرائقه فً القرآن الكرٌم و،  ٙٙ : 2ٔتفسٌر المراؼً : ٌنظر  - ٘

 . 4ٖٔ : 2ٔوروح المعانً ،  ٕٔ : ٌٗنظر : البحر المحٌط  - ٙ

 . ٕٕٔ :إتحاؾ فضالء البشر ٌنظر :  - 2
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لزمتو ، فيك مؤلؼ كمألكؼ ، كآلفتي فبلنان الشيء إذا ألزمتو إياه ، كأٌلفت بينيـ تأليفان إذا جمعت  فت الشيءألً       
 ،(ُ)بينيـ بعد تفٌرؽ ، كأٌلفت الشيء كصمت بعضو ببعض ، ككؿ شيء ضممت بعضو إلى بعض فقد ألفتو تأليفان 

  .(ِ)كائتمفكا أم اجتمعكا ، كتألفت الرجؿ إذا قاربتو ككصمتو حتى تستميمو إليؾ  ـكتأٌلؼ القك 
ال       : االجتماع كااللتئاـ ،  كاأللفة فان أنسى بو كأحٌبو فيك آلؼ ، كائتمؼ الناس اجتمعكا كتكافقكا ،كألفو إلفان كألفان كا 

عكرم بتداعي األفكار كترابطيا . كفي األخبلؽ كفي عمـ النفس خاٌصة ىك تجاذب الظكاىر النفسية في المجاؿ الش
قيؿ "، كمنو (ّ)ىي كشيجة بيف شخصيف أك أكثر يحدثيا تجاذب الميكؿ النفسية كصمة الصداقة كلحمة القرابة 

ة  . (ْ) "األلفاف كاألليفاف لمكافقة أحدىما صاحبو عمى المكٌدة كالتكاصؿ كاألنىسى
  -:  االستعمال القرآني) ألف ( في 

كمٌما الشٌؾ فيو أٌف ىذه المفظة تأتي عمى دالالت ، كيتطمب مٌنا استجبلء تمؾ الدالالت النظر في الصكرة      
النحكم زيادة عمى ذلؾ النظر فػػػي مقاميا ، كلنا أف ننظر فػػػػي  تركيبياالصرفية التي جاءت عمييا المفظة كطريقة 

 ذلؾ .   
 : صورتيا الفعمية( في  ألف)  :أواًل 

 ) أ ( الصورة الماضوّية :
َواْعَتِصُموا   في قكلو تعالى االجتماع كااللتئاـىذا المفظ عمى صكرة الماضي ليدٌؿ عمى المحٌبة كالكصاؿ ك  جاء    

ُُوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف  يًعا َوََل تَ َفرَّ بَ ْيَ ُُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ
ُ اَّللَُّ َلُكْم َآيَاتِِه لََعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ  َها َكَذِلَك يُ بَ يِّ يجمعكـ  ، أم َُّ :آؿ عمراف   َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ

ء عف قمكبكـ فأصبحتـ بنعمة هللا متكاصميف متحابيف بعد أف كنتـ متحاربيف عمى اإلسبلـ كرفع البغضاء كالشحنا
، فبعد أف كاف بينيـ في الجاىمية  (ٓ)ألنيا اتفقت عمى المكٌدة كالمصافاةعمى المحبة ،  قمكبكـ جمعمتعاٌديف ، كي

عمى المكٌدة ، كاتفقت قمكبيـ  العداكة كالحركب فأٌلؼ بيف قمكبيـ باإلسبلـ كقذؼ في قمكبيـ المحٌبة كصاركا إخكانان 
 .(ٔ) كالمصافاة

كمف دقائؽ النص القرآني أٌنو عىمىدى إلى مكمف المشاعر كالركابط ) القمب ( ، فمـ يقؿ : فأٌلؼ بينكـ ، إٌنما نفذ      
ده إلى المكمف العميؽ فقاؿ : فأٌلؼ بيف قمكبكـ ، فصٌكر القمكب عمى أٌنيا حزمة مؤلفة متآلفة بيد هللا كعمى عي

تباع نبيو محمد (ٕ)كميثاقو  ، فإٌف بو  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(، كفي اآلية تنبيو كتذكير بنعـ هللا كأعظميا اإلسبلـ كا 
                                                           

)ألؾ(،  4ٔٔ:  ٔ)ألؾ(، ولسان العرب  ٖ٘ٔ:  ٔؽة مقاٌٌس اللو، ، )ألؾ( 42ٖ: ٘ٔتهذٌب اللؽة ، و )ألؾ(ٖٖٙ:  4العٌن  -ٔ

 . 4ٔ : ألفاظ القرآن مفرداتو

 . )ألؾ(2ٖٓ:  ٔالعباب الزاخر -ٕ

 .)ألؾ( ٕٗ - ٖٕ :ٔالمعجم الوسٌط  -ٖ

 . ٖٙٔ :لعسكري الفروق اللؽوٌة ل -ٗ

 ،  ٕٙٔ :ٕمجمع البٌان  :ٌنظر  -٘
 .  ٖٔ :ٕ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  1ٖٔ : ٔمدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل : ٌنظر  -ٙ

 . ٕٗٗ : ٔفً ظالل القرآن  : ٌنظر -2

 -:) ألف (  -٘
  -:  المفيوم المغوي) ألف ( في  
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في المحٌبة لتكثير كالمبالغة مضٌعفان ليدؿ عمى ا ، كنمحظ أٌف الفعؿ(ُ)زالت العداكة كالفرقة ككانت المحٌبة كاأللفة 
 . كاأللفة كالجمع

يًعا َما أَلَّْفَت بَ ْيَ  قكلو تعالى نظير المعنى السابؽ كرد في ك         َوَألََّف بَ ْيَ ُُ ُلوِِبِْم َلْو َأنْ َفْقَت َما ٓت اْْلَْرِض َجَِ
نَ ُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  رج ، كانت ، أم بيف قمكب األنصار مف األكس كالخز  ّٔ :األنفاؿ   ُُ ُلوِِبِْم َوَلِكنَّ اَّللََّ َألََّف بَ ي ْ

، كقاؿ مجاىد (ِ)كأصمح هللا بو كباإلسبلـ ذات بينيـ )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(بينيـ حرب ، فمٌما دخؿ المدينة رسكؿ هللا 
ٌنما كاف الجمع عمى المحٌبة تأليفان بيف القمكب ؛ ألٌنو مأخكذ مف األلفة كىي  : " ىك في كٌؿ متحابيف في هللا ، كا 

، كالمؤلًٌؼ ىك هللا تعالى بمطؼ مف (ّ)في المحٌبة ، كال يجكز في الجمع عمى البغضاء "االجتماع عمى المكافقة 
ألطافو كحسػػف تدبيػره ، فبل يقدر عمى ذلؾ إاٌل مف يممؾ القمكب ، فيك يقمبيا كيؼ يشاء ، فأحدث بينيـ التحاٌب 

 كالتكاٌد ، كأماط عنيـ التباغض كالتماقت .
ضعيفو إشارة إلى أف أمر التأليؼ ليس باألمر اليٌيف ، أم أٌنو فكؽ قدرة البشر كأٌنو كلعٌؿ في تكرار الفعؿ كت      

تكفيؽ مف هللا تعالى ، كما كاف ذلؾ التآلؼ كالتحاٌب حاصؿ إاٌل بتقدير هللا تعالى ، فإٌنو ال يحصؿ مف قبؿ بكشائج 
كاف بيف ىذيف الحٌييف ، مف العداكة مثؿ ما األنساب كال بدعكات ذكم األلباب ، ألٌنو لـ يكف مف العرب حٌياف بينيما 

. كيبدك لنا أٌف ىذه المفظة قد اكتسبت (ْ) )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(متكاٌديف متحابيف ببركة نبينا محمد  حتى صار أىميا
معنى المحٌبة في اآليتيف السابقتيف مف خبلؿ ارتباطيا في سياقيا بمفظة ) القمب ( الذم ىك مكمف المشاعر 

 اإلنسانٌية كمنيا المحٌبة ، زيادة عمى مفيكميا المغكم الذم أشار إلى معنى المحٌبة . 
 ) ب ( الصورة المضارعّية :

كلكف ليس في مقاـ المحٌبة  لغير العاقؿ بمعنى االجتماع كااللتئاـ ؿ القرآف الكريـ المفظ ) يؤٌلؼ (ستعمكا       
َأَلَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُ ْزِجي َسَحابًا ّتَّ  في قكلو تعالى  البشرٌية أك الـز مف لكازميا ، كلكف في مقاـ الجمع بيف الجمادات ،

َماِء ِمْن ِجَبا َنُه ّتَّ ََيَْعُلُه رَُكاًما فَ تَ َرى اْلَوْدَق َِيُْرُج ِمْن ِخََلِلِه َويُ نَ زُِّل ِمَن السَّ ٍل ِفيَها ِمْن بَ َرٍد فَ ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء يُ َؤلُِّف بَ ي ْ
يجمع بيف قطع السحاب المتفرقة بعضيا "أم ،  ّْ :النكر   َكاُد َسَنا بَ ْرُِِه يَْذَهُب بِاْْلَْبَصارِ َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء يَ 

ـٌ يجعمو متراكمان بعضو فكؽ بعض  ، كفي ذلؾ بياف لقدرة هللا تعالى .(ٓ) "إلى بعض ث
 
 

                                                           

 . ٖٓٔ : ٗالجامع ألحكام القرآن : ٌنظر  -ٔ

 . 2ٔٗ : ٔالفّراء  –معانً القرآن : ٌنظر  -ٕ

 . ٔ٘ٔ :٘التبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٖ

 . ٕٙٗ : 2 ومفاتٌح الؽٌب،  41ٔ : ٙ، والتحرٌر والتنوٌر  ٕ٘ٗ : ٗمجمع البٌان : ٌنظر  -ٗ

 . 2ٖٖ : 1، والكشؾ والبٌان للثعلبً  ٙٗٗ : 2، وٌنظر : التبٌان فً تفسٌر القرآن  ٕٓٔ:  ٗمعالم التنزٌل  -٘
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 ) اسم المفعول ( :
في قكلو صكرة اسـ المفعكؿ االسمٌية مف ىذا المفظ لتعني االستمالة أم استمالة القمكب إلى اإلسبلـ  جاء      
َها َواْلُمَؤلََّفِة ُُ ُلوبُ ُهْم َوٓت الّرَُِاِب وَ  تعالى  َُاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِي َواْلَعاِمِلَي َعَلي ْ َا الصََّد اَّللَِّ َواْبِن اْلغَارِِمَي َوٓت َسبِيِل ِإَّنَّ

ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ   ىـ ، أك ، أم المستمالة قمكبيـ إلى اإلسبلـ باإلحساف إلييـ َٔ :التكبة   السَّ
، كيفيـ مف تعبير ) المؤلفة قمكبيـ ( أف أحد مكارد صرؼ الزكاة (ُ)الذيف كاف يدفع ليـ مف أجؿ استمالتيـ لئلسبلـ 

ضمف ىذا التعبير كٌؿ مف يمكف االستعانة بيـ مف األفراد الذيف ييراد استمالتيـ كجمب محبٌتيـ بالزكاة ، كيدخؿ  ىـ
طبلؽ القمب عمى ما بو إدراؾ االعتقاد  كاستمالتيـ في أمر الجياد ببذؿ الزكاة ليـ ، كالقمكب ىنا بمعنى النفكس ، كا 

كالتأٌمؿ في تفسير ىذه اآلية نمحظ أف المفسريف قد أجمعكا في بياف معنى . كبعد النظر (ِ)أمر شائع في العربية 
 . (ّ)االستمالة

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 1٘ :ٔلكلمات القرآن معجم وتفسٌر لؽوي ،  ٕٓ :القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكرٌم : ٌنظر  -ٔ

،  2ٗ :ٖ، والمحرر والوجٌز  ٓٙ : ٙ، األمثل  ٖٕٗ: ٘، و التبٌان فً تفسٌر القرآن  ٖٕٙ: ٓٔالتحرٌر والتنوٌر ٌنظر :  -ٕ

 . 2ٖ٘ :ٕوالنكت والعٌون 

،  2ٙٔ : ٙ، والبحر المحٌط  ٖٔٔ : 4، والجامع ألحكام القرآن  2ٙٔ : ٗ، وتفسٌر القرآن العظٌم  2ٕٓ : ٕالكشاؾ : ٌنظر  -ٖ

 : ٖ، وفً ظالل القرآن  ٕٗ : ٖ، ومعالم التنزٌل  4ٖٖ : ٓٔ، وروح المعانً  2ٙ: ٗ، وإرشاد العقل السلٌم ٖٙ : ٘ومجمع البٌان 
ٔٙٙ1 . 

 : االسمّيةصورتيا ( في  ألف)  :ثانيًا 
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 -:  المفيوم المغوي) خّل ( في 
ٌمة : المرأة ييخاٌليا الرجؿ ، كالخي       كفبلف ًخٌمي كفبلنة ًخٌمتي بمنزلة ًحٌبي كًحٌبتي ،  ٌمة كالخيبلف جماعة الخميؿ ،الخي

 .  (ِ)حٌب الذم ليس في محبتو خمؿ " ، كقاؿ الزجاج : " الخميؿ : المي  (ُ)كالًخؿ  : الرجؿ الخميؿ 
كالًخبلؿ ٌب كدعارتو ، كجمعيا ًخبلؿ ، الٌخم ة : الصداقة المختٌصة التي ليس فييا خمؿ ، تككف في عفاؼ الحي     

ٌمة بالضـ الصداقة كالمحبة التي تخممت القمب فصارت ًخبللو أم  د  كالصديؽ ، كالخي كالميخاٌلة المصادقة ، كالًخؿ  الكي
في باطنو ، كالخميؿ : الصديؽ المخمص الذم تخٌممت صداقتو القمب ، كىك الذم أصفى المكٌدة ، أك ىك الحبيب 

ٌمة ،(ّ)كالجمع أخبٌلء  ٌمة بالضـ : المكٌدة، (ْ)الحاجة  بالفتح كالخى المحٌبة ىك إٌف "، كالفرؽ بيف المحٌبة كالخٌمة (ٓ)كالخي
 .(ٔ) "حاؿ مف قد كصؿ إلى محبكبو ، كالخٌمة حاؿ مف ىك بعد في الطريؽ يطمب خميمو

 -:  االستعمال القرآني) خّل ( في 
، إذ لـ تأًت عمى  التي كردت فيياكفقان لصكرتيا االسمٌية  فظة في السياؽ القرآني عمى معافو جاءت ىذه الم     

  الصكرة الفعمية ، كىذا ما سيأتي بيانو .
 : صورتيا االسمّية( في  خلّ ) 

 ) أ ( الجمع :
ردت ىذه المفظة بصيغة جمع التكسير عمى صيغة ) أفعبلء ( لمكثرة ، لتدٌؿ عمى معنى الصداقة كالصحبة ك       

ُء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوّّ ِإَلَّ اْلُمتَِّقيَ  في قكلو تعالى المصاحبة لممحٌبة  ، كاألخبٌلء  ٕٔ :الزخرؼ   اْْلَِخَلَّ
و كالمتخمؿ لصاحبو كالممتزج بو ، أك ىك و مشتؽ مف التخمؿ ، ألنٌ جمع خميؿ ، كىك الصاحب المبلـز ، كقيؿ إنٌ 

، فقد  في أثنائوً يا تنفذ في أعماؽ القمب ك يرفع خٌمة صديقو كحاجتو ، كلٌما كانت المحٌبة كالصداقة كأنٌ  إذالصديؽ 
الذيف تخالكا كتكاصمكا في الحياة الدنيا عمى معصية هللا يككف بعضيـ  فٌ أ، كالمعنى : (ٕ)استعممت فييا ىذه الكممة 

لما يرل كؿ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(كفر كالمعصية كمخالفة النبي الذيف تخاٌلكا عمى ال ـأعداء لبعض يكـ القيامة ، كى
كاحد منيـ مف العذاب بسبب المصادقة ، كاستثنى مف ذلؾ األخبٌلء المتقيف مف المؤمنيف المكحديف الذم خاؿ 

ئؿ عف  () ان لقيامة . ككرد أٌف اإلماـ عميٌ بعضيـ بعضا عمى اإليماف كالتقكل فإف تمؾ الخٌمة تتأكد بينيـ يكـ ا سي
ىذه اآلية ، فقاؿ : خميبلف مؤمناف كخميبلف كافراف ، مات أحد المؤمنيف ، فبيٌشر بالجنة ، فقاؿ : الميـٌ ال تضٌؿ 
خميمي ، حتى ييبٌشر بما بيٌشرت بو  ، كترضى عنو كما رضيت عني ، فمٌما مات جمع هللا بينيما ، فقاؿ لو : جزاؾ 

خيران ، فنعـ الخميؿ كنت ، كالكافركف يقكؿ أحدىما لصاحبو : بئس الخميؿ  هللا مف خميؿ ، كمف أخو كصاحبو 
  .(ٖ)كنت
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كيمحظ في اآلية إشارتاف متضاٌدتاف ، األكلى ىي التيديد كالكعيد ، كتفيـ مف أٌف أخبلء السكء في الدنيا       
سيككف مصيرىـ العداكة كالبغضاء يكـ القيامة ، أما الثانية فيي البشارة التشريؼ كالتكريـ ، كتفيـ أيضان مف كممة 

ء دت ىذه البشارة في اآليات التي تمت ىذه اآلية ، فبينما األخبلٌ األخبلء ، إف كانكا أخبلءن في تقكل هللا ، كتأك
يَا ِعَباِد ََل َخْوٌف َعلَْيُكُم  يتبلحكف كيختصمكف ، يتجاكب الكجكد كمو بالنداء العمكم الكريـ لممتقيف ، إذ كاف النداء 

ء العباد فنسبيـ إليو فخٌصيـ باإلضافة إليو كما ، فقد شٌرؼ هللا تعالى ىؤال ٖٔ:الزخرؼ  اْليَ ْوَم َوََل َأنْ ُتْم ََتَْزنُونَ 
، فاآلية إذف إنذار لمكافريف الذيف كانت صداقتيـ في الدنيا تقـك عمى محاربة الحؽ ، كمناصرة (ُ)خٌصكه بالعبادة 

كالعمؿ ى ، كنصرة دينو ػػػة هللا تعالػػى طاعػػػػػالباطؿ ، كبشارة عظيمة لممتقيف الذيف بنكا صداقتيـ في الدنيا عم
 . بشريعتو
ذا فإ"، كخصكصو مف خبلؿ تركيب اآلية ، فاآلية كاقعة في سياؽ جممة استثنائية  ألخبٌلءمعنى اعمكـ كيتبٌيف      

ذا فيٌسر األخبلء باألحٌباء مطمقا كاف االستثناء متصبلن  كانت الخٌمة عمى المعصية ، فيككف االستثناء منقطعا ، كا 
يكـ القيامة  ان في الدنيا عمى اإلطبلؽ أك في األمكر الدنيكٌية ، يككف بعضيـ لبعض عدك ، فاألخبٌلء المتحاٌبكف (ِ)"

ٌمة كالتحاٌب لظيكر ككنيا أسبابا لمعذاب ) إال المتقيف ( ، فإٌف خمٌ  تيـ في الدنيا لٌما النقطاع ما بينيـ مف عبلئؽ الخي
م تيـ مف الثكاب كرفع الدرجات ، فإذا كاف المراد كانت في هللا تبقى عمى حاليا بؿ تزداد بمشاىدة كؿ منيـ آثار خي

باألخبٌلء المطمؽ الشامؿ لممخاٌلة كالتحاٌب في هللا كما في مخاٌلة المتقيف أىؿ اآلخرة كالمخاٌلة في غيره كما في أىؿ 
مؿ معنى األخبلٌ  ء المتحاٌبكف ء عمى عمـك المتخاليف كاف االستثناء متصبلن ، أٌما إذا أريد باألخبلٌ الدنيا ، أم إذا حي

في األمكر الدنيكية ، إم إذا حيمؿ عمى خصكص مف تخاٌلكا عمى المعاصي ، كاف االستثناء منقطعان ، ككف المتقيف 
 .  (ّ)مف جنس األخبلء ، كالمشيكر عند المفسريف ككنو متصبلن  كاليس

 مشّبية :الصفة ال) ب ( 
َوِإْن َكاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن  في قكلو تعالى عمى صيغة الصفة المشٌبية جاءت لفظة الخميؿ بمعنى الصديؽ       

َُذوَك َخِليًَل  َر َُ َوِإًذا ََلَتَّ َنا َغي ْ َنا ِإلَْيَك لِتَ ْفََتَِي َعَلي ْ ، ذىب أكثر المفسريف إلى أٌف معنى  ّٕ :اإلسراء   الَِّذي َأْوَحي ْ
المشركيف ىٌمكا كقاربكا أف يزلكؾ كيصرفكؾ عف القرآف الذم أكحينا إليؾ ،  ، كالمعنى أفٌ  (ْ)الخميؿ ىنا ىك الصديؽ

نؾ لك أجبتيـ إلى ما طمبكا منؾ لتكٌلكؾ  فإذا اتبعت أىكاءىـ أك ىممت أنؾ تفعمو بأمر هللا كنت كالمفترم ، كا 
ذ ، كأظيركا خمتؾ ، أم صداقتؾ لمكاقفؾ معيـ أىكاءىـ لكنت ليـ كلٌيان اتبعت  لك "، أم(ٓ) التخذكؾ صديقان  فكا 

 .(ٕ) ٗ :القمـ   َودُّوا َلْو تُْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ  كقيؿ إنيا بمعنى قكلو تعالى )) ،(ٔ) "كلخرجت مف كاليتي
، إذ المشيكر بيف المفسريف أٌف القرآف يعني  معنى الصداقة عمى المعاني األخر كقد رٌجح كثير مف المفسريف      

معنى الجممة  يىعيد  ٌف بعض المفسريف أصديقان ليـ ، إاٌل  يعٌدكنؾباآلية ىذه أٌنؾ إذا أظيرت تكجييان لممشركيف فسكؼ 
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 ف ػػػػؿ مأخكذ مى األكٌ ػػي المعنػػػ، أٌف المشركيف سيعتبركنؾ يا رسكؿ هللا فقيران ليـ محتاجان إلييـ ، إذ إٌف ) الخميؿ ( ف
ٌمة ( كتع ٌمة ( عمى كزف ) غى ي العكز ن) ًخٌمة ( عمى كزف ) ًقٌمة ( كتعني الصداقة ، أٌما في المعنى الثاني فإٌف ) خى

 كاضح أٌف المعنى األٌكؿ ىك األقرب لمصكاب . اللكف مف ك . (ُ)كالفقر كالحاجة 
ابيـ ، لما جبمؾ هللا كىناؾ مف ذىب إلى أٌف الخميؿ بمعنى الحبيب كالصفٌي ، أم تككف لدييـ أعٌز مف أحبٌ       

معنى  . كالحقيقة أفٌ (ِ)بة لمقريب كالبعيد ، كالصديؽ كالعدك عميو مف مكاـر األخبلؽ ، كمحاسف اآلداب ، المحبٌ 
حبيبان ليـ  فبل  (كسٌمـ )صمى هللا عايو كآلوخاذ المشركيف رسكؿى هللا لمكاقع إذ مف المحاؿ ات الحبيب في ىذه اآلية مناؼو 
 يمكف أف يجتمع نقيضاف . 

ألنفسيـ خميبل ،  فؾ إذقاؿ الطبرم في تفسيرىا " التخذك  ،كمف معاني الخميؿ أيضان في ىذه اآلية الكلٌي        
لكنت ليـ كلٌيان ، ك كالكؾ كصافكؾ ":  خميبل أمأم لك اتبعت أىكاءىـ التخذكؾ  ،(ّ)ككنت ليـ ككانكا لؾ أكلياء "

سؤاليـ ، ألٌف مف كاف كلٌيان  عفكفي اآلية إشارة إلى أنؾ خارج عف كاليتي إذا أجبتيـ  ،(ْ) "كلخرجت مف كاليتي
، كلعٌؿ ىذا المعنى قريبه إلى الصكاب  ألعداء هللا إلتباعو إياىـ فيما ال يرضى هللا يككف عدكان هلل سبحانو كتعالى

 ألٌف معنى الكلٌي قريب مف معنى الصحبة كالصداقة .
َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاَلُ َعَلى يََدْيِه يَ ُقوُل يَا لَْيَتِّن  كجاء الخميؿ بمعنى الصديؽ الخاص الحميـ في قكلو تعالى       

َْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًَل  ْذ ُفََلنًا َخِليًَل  ،اَتَّ ، ففي لفظة ) الخميؿ ( معنى  ِٖ - ِٕ :الفرقاف   يَا َويْ َلَتا لَْيَتِّن َلَْ َأَتَِّ
ٍف عيٌدٍت جنسية فالمعنى عاـ اخاص كآخر عاـ اعتمادان عمى )  ؿ ( في كممة الظالـ إٍف عيٌدٍت عيدية فيك خاص ، كا 

 .(ٔ) -أم صديقيف  –ف قريش كانا خميميف يا نزلت في رجميف م، كنعني بالمعنى الخاص أنٌ (ٓ)
و كؿ صديؽ سكء ، كأٌنيا نزلت في كؿ كافر أك ظالـ تبع غيره في الكفر أك الظمـ كما نقصده بالمعنى العاـ أنٌ       

" ليس رجؿ في قريش إال كنزلت فيو  ()كترؾ متابعة أمر هللا تعالى ، فقد قاؿ اإلماـ جعفر بف محمد الصادؽ
ٍف شٌران فشران "  . كقاؿ سيد (ٕ)آية أك آيتاف تقكده إلى جٌنة أك تسكقو إلى نار ، تجرم فيمف بعده إف خيران فخيران ، كا 

 . (ٖ)" إٌنما قاؿ ) فبلنان ( بيذا التجييؿ ليشمؿ كؿ صاحب سكء يصٌد عف سبيؿ الرسكؿ كيضٌؿ عف ذكر هللا " قطب
كأشار ابف عاشكر إلى المعنييف بقكلو " كالداعي إلى الكناية بػ ) فبلف ( إٌما لقصد إخفاء اسمو خيفة عميو أك        

خيفة مف أىميـ أك لمجيؿ بو ، أك لعدـ الفائدة بذكره ، أك لقصد نكع مف لو اسـ عمـ ، كىذاف األخيراف ىما المذاف 
ممت عمى إرادة كؿ مشرؾ لو خميؿ صٌده يجرياف في ىذه اآلية إٍف حيممت عمى إرادة  خصكص عيقبة كأيبىيى ، أك حي

 )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(عمى محٌبة الرسكؿ  حثٌ ذلؾ ففي اآلية إشارة إلى ال زيادة عمى. (ٗ)عف إتباع اإلسبلـ " 
 .  األشرارتباع ما جاء بو ، ككذلؾ الترغيب في صحبة األبرار كالترىيب مف صحبة اك كاالىتداء بيدايتو ، 
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ٌف الخميؿ ىك الشيطاف ، كسماه شيطانان ألٌنو أضٌمو كما يضؿ الشيطاف ، ثـٌ خذلو كلـ أكذكر بعض المفسريف       
، كال نجد ذلؾ القكؿ مقبكال عند صاحب الميزاف إذ قاؿ " ككأنو (ُ)ينفعو في العاقبة ، كفبلف كناية عنو ألنو معرفة 

 .(ِ)ديث خذالف الشيطاف لئلنساف غير أف السياؽ ال يساعد ذلؾ " نظر إلى ما في اآلية التالية مف ح
قاؿ أبك حٌياف " الخميؿ :  عمى صيغة ) فعيؿ ( ، الفقير المحتاج إلى هللا تعالىمعنى المحٌب ك  كيرد معنى     

ٌمة ، كىي صفاء المكٌدة "  ٌمة ، كىي الفاقة كالحاجة ، أك مف الخي كقد تعاقب ىذاف المعنياف عمى لفظة (ّ)فعيؿ مف الخى
ََذ  الخميؿ في قكلو تعالى  اَّللَُّ ِإبْ َراِهيَم َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُهَو َُمِْسٌن َوات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َواَتَّ

، ككرد أٌف المعنى : (ْ)"و المحٌب المنقطع إلى هللا ، الذم ليس في انقطاعو اختبلؿ أنٌ "، أم  ُِٓ :النساء   َخِليًَل 
، كقيؿ : بؿ  ِْ :القصص   إّن ملا أنزلت إِل من خري فقري ربو فقاؿ  ()افتقاره إلى ربو كما دعا مكسى 

ٌمة ، كاستعمالو فيو المغة لبياف كتكجيو الداللة  التكسع فيالمغكييف  بعضكاستعماؿ المحبة فيو . كاعتمد  مف الخي
،  (ٓ)القرآنية لمفظة ) الخميؿ ( في اآلية الكريمة فقالكا : كالخميؿ : الحبيب مف المكٌدة كالمحبة ، كالخميؿ أيضا الفقير

ٌمة المكٌدة ، كما في قكلو تعالى  فقيؿ تؤكد المعنييفأدٌلة لغكية  ذيكرتك  ٌمة ، كالخي ُ  : الخميؿ : فعيؿ مف الخي َواَتَََّذ اَّللَّ
ٌمة حبٌ و هللا مى حبٌ هللا كيي  حب  و يي أم أنٌ   ِإبْ َراِهيَم َخِليًَل  ٌمة ، كالخى ة ال نقص فييا كال خمؿ ، كيقاؿ الخميؿ الفقير مف الخى

 :  (ٔ)الفقر ، قاؿ زىير
ف أتاه خميؿ يكـ مسألة         يقكؿ : ال غائب مالي كال حرـي   كا 

ف أتاه فقير ، كم  .(ٕ)عنى قكلو تعالى ، فقير إليو ، ينزؿ فقره كفاقتو بو ، كال ينزؿ ذلؾ بغيره أراد : كا 
المحٌبة ،  -كذىب كثير مف المفسريف إلى احتماؿ المعنييف فقالكا : كمعنى الخميؿ يحتمؿ أمريف : أحدىما     

مشتٌقان مف الخٌمة بضـ الخاء ، كالمعنى اتخذ هللا إبراىيـ محٌبان ، كتككف خٌمة إبراىيـ مكاالتو ألكلياء هللا كمعاداتو 
مي خميبل لشٌدة محبة ربو لو ل ما قاـ بو مف الطاعة التي يحبيا كيرضاىا ، كخٌمة هللا لو نصرتو عمى ألعدائو ، كسي

أف يككف مشتٌقان مف الخٌمة التي ىي الفقر بفتح الخاء ، كذلؾ ألٌنو افتقر إلى هللا كتكٌكؿ  –كالثاني ، مف أراده بسكء 
ٌنما خٌصو هللا بيذا االسـ عميو كانقطع بحكائجو إليو  مف حيث أٌنو فقير إليو ال يرجك لسٌد تشريفان لو بالنسبة إليو ، كا 

 .(ٖ)خٌمتو سكاه 
ٌمة ،  كمييما المعنييف كأجاز الراغب     أيضان فقاؿ : " قيؿ سٌماه بذلؾ الفتقاره إليو سبحانو ، كقيؿ بؿ ىي مف الخي

أف يككف الخميؿ بمعنى الحبيب إذ قاؿ  ق(ُّٗ)ت ، كرفض أبك القاسـ البمخي(ٗ)"ة فيو كاستعماليا كاستعماؿ المحبٌ 
مة ، كمف  مة ال مف الخي ة منو المحبٌ  عبده ، فإفٌ  هللا يجكز أف يحبٌ  ، ألفٌ قاسو بالحبيب فقد أخطأ : " ىك مف الخى
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ة ة فقط ، فالمحبٌ ، كىناؾ مف فٌسره بالمحبٌ (ُ)"مة مف تخمؿ الكٌد نفسو كمخالطتوالخي  اٌلو ، فإفٌ خى الثناء ، كال يجكز أف يي 
ىي البمكغ بالكٌد إلى حٌبة القمب مف قكليـ حببتو ، إذا أصبت حٌبة قمبو ، لكف إذا استعممت المحبة في هللا ، فالمراد 

مة ، فإف جاز في أحد المفظيف جاز في اآلخر ٌف المفظ البٌد رل أحد الدارسيف أيك .  (ِ)بيا مجرد اإلحساف ، ككذا الخي
كىذا المعنى  يتعيف بالقرائف المفظية أك "انيو في المقاـ الذم ىك فيو ، أف يككف لو معنى كاحد مف سائر معمف 

 . (ّ)"السياقية أك العقمية أك الحالية
هللا تعالى قد اصطفاه بالرسالة كالنبٌكة ، كخٌصو بكرامات تيشبو  فٌ أـ مف ذىب إلى أف معنى الخميؿ ىك كمني      

محٌبة هللا تعالى قد تخممت نفسو كخالطتيا مخالطة  لص الحبًٌ ، كألفٌ كرامات الخميؿ عند خميمو ، ككاف محبًٌان لو خا
 .(ٓ)كقيؿ إنو اصطفاه كخٌصو بكرامة تشبو كرامة الخميؿ عند خميمو ، (ْ)تاٌمة 
كىناؾ مف ذىب إلى الدليؿ العقمي في تحديد الداللة كالكقكؼ تأدبان أماـ ألفاظ القرآف الكريـ ، كالقكؿ فييا بما       

يتفؽ كتنزيو الذات اإلليية مف أفعاؿ الحكادث ، فذىب محمد رشيد رضا إلى أف " إبراىيـ قد اتخذه هللا خميبل بأف مٌف 
كصفاء الركح ، ككماؿ المعرفة بالكحي ، كالفناء في التكحيد ، ... كال تكاد تكجد هللا بسبلمة الفطرة ، كقٌكة العقؿ ، 

كممة في المغة تمثؿ ىذه المعاني غير كممة ) الخميؿ ( ، أما لكاـز ىذه الكممة في استعماؿ البشر ، التي ىي 
(  ُِٕالمفٌسر أبك السعكد أٌف اآلية ) ، كتأكيدان ليذا القكؿ ذكر  (ٔ)خاٌصة بيـ فيينٌزه هللا عنيا بأداة العقؿ كالنقؿ " 

َلى َعَلْيُكْم ٓت  مف السكرة ذاتيا كىي سكرة النساء في قكلو تعالى  ُُِل اَّللَُّ يُ ْفتِيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يُ ت ْ َوَيْستَ ْفُتوَنَك ٓت النَِّساِء 
ِت ََل تُ ْؤتُونَ ُهنَّ َما ُكِتَب  ََّلُنَّ َوتَ ْرَغُبوَن َأْن تَ ْنِكُحوُهنَّ َواْلُمْسَتْضَعِفَي ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأْن تَ ُقوُموا اْلِكَتاِب ٓت يَ َتاَمى النَِّساِء الَلَّ

ياف أف اتخاذه تعالى إلبراىيـ سيقت لب ُِٕ :النساء   لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبِه َعِليًما
()  خميبلن ليس الحتياجو إلى ذلؾ في شأف مف شؤكنو كما ىك دأب اآلدمييف ، فإف مدار خٌمتيـ افتقار بعضيـ

و كتشريفو عميو السبلـ ، كجاء أيضان أنيا لبياف أٌف الخٌمة ال تخرجو عف ميإلى بعض في مصالحيـ ، بؿ لمجرد تكر 
 .(ٕ)ٌمة بمحض مشيئتو تعالىسبلـ لمخي ٌنيا لبياف أٌف اصطفاءه عميو الكا  رتبة العبكدية ، 

الخميؿ في  الخميؿ في اآلية الكريمة تعني الصداقة كالصحبة الخالصة ، ألفٌ  كمف المفسريف مف ذىب إلى أفٌ       
كبلـ العرب الصاحب المبلـز الذم ال يخفى عنو شيء مف أمكر صاحبو ، مشتؽٌّ مف الًخبلؿ كىك النكاحي المتخممة 

صفاء المكٌدة التي تكجب االختصاص بتخمؿ األسرار ، كالمعنى في اتخاذ هللا تعالى  لممكاف ، أك مف الخمة كىي
ى هللا عنو ، إذ قد عمـ كٌؿ أحد أٌف الخٌمة الحقيقية تستحيؿ ع  امى هللا فأيريد لكازميا كىي الرضإبراىيـ خميبل شٌدة رضى

 . (ٖ)ع هللا التي ال يتساكل فييا كٌؿ المخمكقات ػػػػ، كىذا عمى عكس الصداقة كالخٌمة م
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، مستندان (ُ)كقد ذكر بعض الباحثيف أف لفظة ) خميؿ ( جاءت عمى كجو داللي كاحد كىك أنيا بمعنى ) الكلٌي (     
ألنفسيـ خميبل ، ككنت ليـ  فسكرة اإلسراء قكلو " التخذكؾ إذإلى رأم المفٌسر الطبرم عمى ما جاء في تفسيره ل

، كقد ذكرىا غير متفقة المعنى كما أكضحنا كثيرة ك ، كالحقيقة أف الكجكه الداللية ليذه المفظة ( ِ)انكا لؾ أكلياء "كك
 كجو دالليٌو كاحد . ىالمفسركف ، كال ينبغي الكقكؼ عم

 ) ج ( المصدر :
يَا َأي َُّها الَِّذيَن  في قكلو تعالى يتجٌسد معنى الصداقة الحميمٌية العميقة المرتبطة بالمكٌدة عمى صكرة المصدر       

، ِْٓ :البقرة   َكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ َآَمُنوا َأْنِفُقوا ِمَّا َرزَُْ َناُكْم ِمْن َُ ْبِل َأْن يَْأِتَ يَ ْوٌم ََل بَ ْيٌع ِفيِه َوََل ُخلٌَّة َوََل َشَفاَعٌة َوالْ 
، كاآلية (ّ)"ال يمكف في القيامة ابتياع حسنة كال استجبلبيا بمكٌدة  إذمكٌدة كصداقة متناىية اإلخبلص " أم : 

تخاطب المؤمنيف كتأمرىـ أف ينفقكا ما دامكا اليكـ قادريف عمى ذلؾ ، إذ ال إنفاؽ في اآلخرة  كال صداقات حميمة 
 .(ْ)تنفعكـ 
ُْ َناُهْم ِسرِّا َوَعََلنَِيًة ِمْن ُُْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن  قكلو تعالى كنظير اآلية السابقة        َآَمُنوا يُِقيُموا الصَََّلَة َويُ ْنِفُقوا ِمَّا َرَز

ة خالٌ ة ، كىك مصدر مف خالمت خبلالن كمي المخالٌ ىك الخبلؿ ،  ُّ :إبراىيـ   َُ ْبِل َأْن يَْأِتَ يَ ْوٌم ََل بَ ْيٌع ِفيِه َوََل ِخََللٌ 
، (ٓ) نفي أف يككف ىناؾ خميؿ ينتفع بو بأف يشفع لو أك يسامحو بما يفتدم بو المراد ىك، كقيؿ إٌف ، كىي المصادقة 

أف يبمغ العباد الذيف خٌصيـ هللا باإلضافة إليو في اآلية كيأمره  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ( ان كيخاطب هللا رسكلو محمد
يأمرىـ بالصبلة كالزكاة كالصدقة ، مف ك تشريفان ليـ كتنكييان بقدرىـ كتنبييان عمى أنيـ الذيف قامكا بحقكؽ العبكدية ، 

 الخبلؿ فالمراد م، ك شأنيا اإلرفاد كاإلسعاؼ بالثكاب بيع يكمئذو فيشترل الثكاب كال خبلؿ مف قبؿ أف يأتي يكـ ال 
 ولك ق بدليؿثابتة بيف المتقيف  ىنا آثارىا ، بقرينة المقاـ ، كليس المراد نفي الخمة ، أم الصحبة كالمكٌدة ألف المكٌدة

ُء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوّّ ِإَلَّ اْلُمتَِّقيَ   تعالى  .(ٔ) ٕٔ :الزخرؼ   اْْلَِخَلَّ
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، أم أحىب   ىىًكمى يىيكل ىىكنل     
ٍيًؿ الن ٍفًس ، (ُ) مىى مى ًمٍقتى ًبًو ثيـ  أيٍطًمؽى عى كره مىٍصدىري ىىًكي تيوي إذىا أىٍحبىٍبتىوي كىعى كىاٍليىكىل مىٍقصي

ٍيؿو مىٍذميكـو  ٍيًء ثيـ  ايٍستيٍعًمؿى ًفي مى كىاٍنًحرىاًفيىا نىٍحكى الش 
مىبىتيو عمى قمبو األزىرم قاؿ، (ِ)  ، اليىكىل محبةي اإًلنساف الشيء كغى

كىذا الشيءي أىٍىكل إلي  مف كذا أىم أىحىب  ًإلي  
ؿ ذلؾ لمنفس المائمة إلى اليكل : ميؿ النفس إلى الشيكة ، كيقا، ك (ّ)

كاليكل ىك لطؼ محٌؿ الشيء مف النفس مع الميؿ إليو بما ال ينبغي ، كلذلؾ غمب عمى اليكل صفة " ،(ْ) الشيكة
رًٌ كالجمع أٍىكاء ،  اليىكىل:  أبك زيدقاؿ ، (ٓ)"الذـٌ  كىل  أبك عبيدكقاؿ الًعٍشؽ كقد يككفي في مىدىاًخؿ الخٍيًر كالش   :، الجى

ٍرقة اليىكىل كىكاليىكىل الباًطفي كال مكعة  حي
شعكر بالميؿ  إذف فاليكل ، رادتياإ:  كىىكىل الن ٍفسً ، النفس  : إرادةاليكل ك ،  

كاستيكتو      ة ،و الفرد ، بحيث يسقط في حبائؿ المحبكب ، مٌما يجعمو شخصٌية غير متكازنيرغب الشديد تجاه ما
ٍتوي  ، كقيؿ : ذىبت ًبيىكاهي كعقمو الشياطيف ، كاالستيكاء ) استفعاؿ  : زينت لو ىىكاهي  كقيؿ،  : استيامتو كحيرتو : استىيكى

يتي أىٍىًكم ىيًكي ا األصمعيٌ ، كاليكل السقكط ، قاؿ (ٔ)( أم طمب المرء ىىكل المرء كمحٌبتو ٍمكو  : ىىكى ، إذا سقطتى مف عي
ير إذا مضى إلى أسفؿ ، ككذلؾ اليىًكم  في الس 

(ٕ)  . 
 

 -:  االستعمال القرآني) ىوى ( في 
ف معنى الحٌب أك قىريبى منو أم كجكه داللية عديدة منيا ما تضمفي االستعماؿ القرآني عمى  ) ىكل ( كتأتي     

، إذ جاء أٌنو ما ذىكىرى هللا لفظ اليكل في القرآف إاٌل ذٌمو ،  و، كىك ما سنتعرض ميؿ النفس إلى الممذات كالشيكات
ٌنما يقاؿ : يريد الخير كيحٌبو ،  ٌنو لـ نجد اليكل يكضع في مكضع الخير ،إكقيؿ  فبل يقاؿ : فبلف ييكل الخير ، كا 

كمنيا ما بىعيدى عف معنى الحبٌ 
(ٖ). 

 

                                                           

 )هوى(. ٕٕٗٗ: ٙالصحاح  -ٔ
 )هوى(. ٕٙٗ :المصباح المنٌر  -ٕ

 . )هوا(2ٙٔ :٘ٔاللسان  -ٖ

 . 1ٖٔ :، ومعجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن  4ٗ1 : ألفاظ القرآن مفردات: ٌنظر  -ٗ
 . ٕٗٔ :الفروق اللؽوٌة  -٘

 .)هوا( 2ٙٔ :٘ٔللسان ا -ٙ
 .)هوى(4ٖٕ٘:ٙالصحاح  -2

 -  إلى جاء األصل ) هوى ( وما ٌُشتق منه لداللة السقوط فً ثماٍن وثالثٌن موضعاً فً القرآن ، وجاءت لداللة انفعالٌة وهً المٌل
 الشهوات فً اثنٌن وثالثٌن موضعاً وبتصارٌؾ عدٌدة .

وهناك معاٍن أُخر للفظة ) هوى ( وردت فً القرآن ال ٌدل معناها على الحّب والمحبّة أو ٌقترب منه ، منها النزول أو السقوط  -4

 ،  4ٔ :طه :فً ومنها الهالك كما  ، ٖٔ :الحج ومنها معنى الذهاب كما فً :  ، 1 :القارعة ،  ٖ٘ :النجم ،  ٔ :النجم وردت فً :
 :األنعام ومنها الضاللة والتٌه كما فً :  . ٖٗ :إبراهٌم كما فً :  هوى الشًء ) قائم بٌن الشٌئٌن على ؼٌر شًء (ومنها الخلو أو 

صٌؽة الجمع لٌعبّر عن ) الهوى ( ب  .وجاء لفظ  4ٓ : ٖ، فً ظالل القرآن 2٘ٔ:  ٗ، والبحر المحٌط  2ٖ:  ٕالكشاؾ : . ٌنظر  2ٔ
ومنها أٌضاً الؽلو فً  ، 4ٓ : ٔتفسٌر القرآن العظٌم  : .ٌنظر ٕٔ :البقرة اْلراء الزائفة والمنحرفة التً تبناها أهل الكتاب كما فً : 

،  التحرٌر  11ٙ: ٔالكشاؾ : .ٌنظر  22 :المائدة  :فً الدٌن والعقٌدة ، والؽلو هو تجاوز الحدّ المعروؾ ، وقد جاء هذا المعنى 
 . ٖٗ :الفرقان .وجاء لفظ ) الهوى ( لٌدّل على معنى المعبود فً :  ٘ٗٔ – ٗٗٔ :، والنداء فً القرآن الكرٌم  ٓ٘ : ٙوالتنوٌر 

 . ٖٗ : ٖ، واإلتقان فً علوم القرآن  42ٕ: ٖالكّشاؾ  : ٌنظر

 
 

 -:) ىوى (  -ٚ
 -:  المفيوم المغوي) ىوى ( في 
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أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن ُُْل  جاءت بمفظ الماضي المزيد لتدٌؿ عمى الميؿ كزيادة جذب الشيطاف لمنفس في قكلو تعالى      
َفُعَنا َوََل َيُضرُّنَا َونُ َردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا بَ ْعَد ِإْذ َهَدانَا اَّللَُّ َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتهُ  َراَن َلُه َأْصَحاٌب اَّللَِّ َما ََل يَ ن ْ َياِطُي ٓت اْْلَْرِض َحي ْ  الشَّ

ُُْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ  فاالستيكاء ىنا الميؿ ، ُٕ :اإلنعاـ    ُهَو اَّْلَُدى َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ يَْدُعونَُه ِإىَل اَّْلَُدى اْئِتَنا 
 ، كال شؾٌ  لمكاف العالي إلى الكىدة العميقةفحاؿ مف تيسقطو الشياطيف في حبائميا بحاؿ مف يسقط مف ا ، كاليكل

، كىذا الضعؼ ناتج عف حٌبو لما تستيكيو (ُ)كاالضطرابؿ يككف في غاية الضعؼ اإلنساف في ىذه الحا أفٌ  في
 إليو الشياطيف ، إذ لكال رغبتو كميمو لما فعمت الشياطيف ذلؾ . 

 الصورة المضارعّية :  
     قكلو تعالى ت لفظة ) ىكل ( بصيغة الفعؿ المضارع ) تيكل ( لتككف داللتيا عمى المحٌبة كالميؿ فيجاء     
 َنا َنا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اْلبَ يَِّناِت َوَأيَّْدنَا َُ ِبُرو  َوَلَقْد َآتَ ي ْ َنا ِمْن بَ ْعِد َِ بِالرُُّسِل َوَآتَ ي ْ ي ْ ِح اْلُقُدِس َأَفُكلََّما ُموَسى اْلِكَتاَب َوَُ فَّ

بْ ُتْم َوَفرِيًقا تَ ْقت ُ  ، تيكل مضارع ىكل ، إذا  ٕٖ :البقرة   ُلونَ َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَا ََل تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُُتْ فَ َفرِيًقا َكذَّ
أحٌب ، كالمراد بو ما تميؿ إليو أنفسيـ مف االنخبلع عف القيكد الشرعية كاالنغماس في أنكاع الممذات كالتصميـ عمى 
العقائد الضاٌلة ، كسياؽ اآلية لتكبيخيـ أك لمتعٌجب مف شأنيـ ، بدليؿ تكسط اليمزة في ) أفكٌمما ( بيف الفاء كما 

، كالخطاب ىنا لبني إسرائيؿ ألنيـ كانكا إذا أتاىـ الرسكؿ بما ال يحٌبكف كيميمكف (ِ)اؿ السابقة تعمقت بو مف األفع
ٌنما كانكا كذلؾ إلرادتيـ الرفعة في الدنيا كطمبيـ لٌذاتيا ، ككانت الرسؿ تبطؿ  ف تيٌيأ ليـ قتمو قتمكه ، كا  إليو كٌذبكه ، كا 

 . (ّ)كنيـ كاذبيف كيحتٌجكف في ذلؾ بالتحريؼ كسكء التأكيؿ و ألجؿ ذلؾ كيكىمكف عكاميـ كنعمييـ ذلؾ فيكٌذبك 
ِإْن ِهَي ِإَلَّ َأَْسَاٌء ََسَّْيُتُموَها َأنْ ُتْم  قكلو تعالى جاء معنى الميؿ كالمحٌبة عمى صيغة المضارع أيضان في ك      

 :النجـ   ِإَلَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اْْلَنْ ُفُس َولََقْد َجاَءُهْم ِمْن َرِبُِِّم اَّْلَُدىَوَآبَاؤُُكْم َما َأنْ َزَل اَّللَُّ ِِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يَ تَِّبُعوَن 
دكف أف يككف ميميا بحٌجة كال برىاف ، كىكل النفس ىك  مف الظف ميؿ النفس إلى أحد معتقديف متخالفيف ، ِّ

، كالمعنى : ما يتٌبع ىؤالء الجاىمكف في عبادتيـ (ْ)إرادتيا الممٌذة كالشيكة ، ألنيا مجبكلة بطبعيا عمى حٌب الممذٌ 
اٌل ما تشتييو أنفسيـ األمارة بالسكء ، كتقميد لآلباء مف دكف تفٌكر أك تدٌبر  لتمؾ اآللية الباطمة إاٌل الظنكف الكاذبة ، كا 

(ٓ)  . 
في قكلو ت عمى صيغة ) تيكم ( بكسر الكاك التي تعني النزكؿ كالسقكط لتدٌؿ عمى القصد بشكؽ كمحٌبة جاءك       
النَّاِس  ََلَة فَاْجَعْل أَفِْئَدًة ِمنَ رَب ََّنا ِإّّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِِّت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَب ََّنا لُِيِقيُموا الصَّ  تعالى 

 ) ىكل ( بفتح الياء كالكاك ،) تيكم ( مضارع ، ّٕ :إبراىيـ   تَ ْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُُْ ُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 
، أك (ٕ) "تسرع إلييـ كتطير نحكىـ شكقا كنزاعا":  ىنا ، كالمراد(ٔ)بضـ الياء ككسر الكاك ، أم سقط إلى أسفؿ 

                                                           

 . 1ٗٔ : 2ٌنظر : المٌزان  -ٔ

 1ٖ: ٔ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  ٖٓٓ: ٕ، وروح المعانً  1ٔٔ: ٔ، إرشاد العقل السلٌم  4ٕٗ: ٔالبحر المحٌط : ٌنظر  -ٕ

  . 2ٖٔ: ٖ ومفاتٌح الؽٌب، 

 . 41ٔ: ٔنظم الدرر  : ٌنظر  -ٖ

 . ٖٕٖ:  2، ونظم الدرر 1٘ٔ: 4، وإرشاد العقل السلٌم  ٕٗٗ :ٗالكشاؾ : ٌنظر  -ٗ

 .   ٙ٘ٔ: ٘معالم التنزٌل : ٌنظر  -٘

 ) هوى ( 4ٖٕ٘:ٙالصحاح  -ٙ

 . ٕ٘: ٘، وإرشاد العقل السلٌم    41٘ : ٔالنحاس  –معانً القرآن ٌنظر : ، و  ٕ٘٘ : ٕالكشاؾ  -2

 
 

 ) ىوى ( في صورتيا الفعمّية : :أواًل 
 الصورة الماضوّية :
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يثار ) تيكم ( لما فييا مف داللة عمى نياية السرعة التي ال يحجبيا شيء ، ألنيا  ، (ُ) "كتجم يـ كتيكاىـتحٌبيـ " كا 
ة الناس ليـ كشكقيـ لزيارتيـ ، كفيو رقة كرفرفة تصكر كناية عف محبٌ  باإلسراع سقكط مف أعمى إلى أسفؿ ، كالتعبير

كعٌبر بجميع البدف بالفؤاد كىك  ،(ِ)ب في ذلؾ الكادم الجدي بيت كأىموإلى ذلؾ الكىي تيكم افة مجنحة ر القمكب رف
ة ، حتى لفظ األفئدة يشير إلى أف يككف مسير الناس إلييـ عف شكؽ كمحبٌ القمب ؛ ألٌنو أشرؼ عضك فيو ، كما أٌف 

ب ، كمحٌبة الناس إياىـ يحصؿ معيا محٌبة البمد كتكرير زيارتو ، كذلؾ سب كأف المسرع ىك الفؤاد ال الجسد
 . (ّ)الستئناسيـ بو كرغبتيـ في إقامة شعائره 

يـ ، كذلؾ إف كقاؿ أبك الفتح : " أما قراءة الجماعة ) تيكل إلييـ ( بكسر الكاك ، فتميؿ إلييـ ، أم تحبٌ      
ذا كرىو أسرع عنو كخٌؼ إلى سكاه " اإلنساف إذا أحب   ل د ) تىيكى كقرأ مجاى ،(ْ)شيئا أكثر مف ذكره كأقاـ عميو ، كا 
 .   (ٓ)إلييـ ( ، أم تيحب  

  
 ) ىوى ( في صورتيا االسمّية : :ثانيًا 

 المصدر : 
الميؿ ىك تكٌجو النفس نحك رغبتيا لما تحٌب كتيكل ، فحٌب الذات ىكل ككذلؾ حٌب األىؿ كاألقربيف ، كالعطؼ      

مالت إليو كجارت ، كىذا  كٌمو عمى الفقير كمجاممة الغني ، كالتعٌصب لمعشيرة كغيرىا ىكل ، فإذا ىكت النفس ذلؾ
فالنفس تميؿ كتسير كفؽ ما تيكل ، كتستكبر عٌما ال تيكل يـ ما نيت عنو الشريعة في مكاطف عديدة في القرآف الكر 

كقد عٌبر القرآف الكريـ عف اليكل بصيغة المصدر في سبعو كعشريف مكضعان كىي في أغمبيا مسندة إلى ضمير 
يَا َأي َُّها  قكلو تعالى  كمنيا الغائب كالمتكٌمـ ، ليحدد المقصكد بالنفس التي تتبع اليكل ، أم النفس األٌمارة بالسكء ،

ْ رَ  اِمَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّلِلَِّ َوَلْو َعَلى َأنْ ُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواْْلَُ ِبَي ِإْن َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقريًا فَاَّللَُّ َأْوىَل الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا َُ وَّ
، أم لٌما أمر ُّٓ :النساء   تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًاِِبَِما َفََل تَ تَِّبُعوا اَّْلََوى َأْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن 

تعالى المؤمنيف بالقياـ بالعدؿ كبالشيادة لمرضاة هللا نيى عف إتباع اليكل فييا ، كاليكل ىنا ىك ما تميؿ إليو النفس 
 (ٔ)مما لـ يبحو هللا تعالى ، كالمعنى : اترككا متابعة اليكل حتى تصيركا مكصكفيف بصفة العدؿ أك ألجؿ أف تعدلكا 

. 

                                                           

، و معجم األدوات  ٕٗٔ : 1، والجامع ألحكام القرآن  ٕٙٔ : ٕاإلتقان فً علوم القرآن ٌنظر : ، و 1ٔٔ :تفسٌر ؼرٌب القرآن  -ٔ

 . ٕٕ٘ :النحوٌة 

 . ٕٕٗ:  ٖٔ، والتحرٌر والتنوٌر  ٕٓٔٔ :ٗفً ظالل القرآن : ٌنظر  -ٕ
 . ٕٔٗ:  ٖٔ: التحرٌر والتنوٌر ٌنظر  -ٖ
 . ٖٗٙ : ٔالمحتسب  -ٗ

رت ) تهوي إلٌهم ( بمعنى اإلرادة ، أي اجعل أفئدة  . ٖٗٙ : ٔ، والمحتسب  41٘ : ٔالنحاس  –معانً القرآن : ٌنظر  -٘ وقد فُّسِ

وُخّرجْت على تضمٌن تهوى معنى تمٌل ، أو أن األصل تَْهِوي بالكسر ،  . 24 : ٕالفراء –. ٌنظر معانً القرآن  من الناس ترٌدهم
ًَ ، َرَضا وقٌل إنه ضمن معنى تنزع فعدي تعدٌته  . 41 : ٕ. ٌنظر مؽنً اللبٌب  فقلبت الكسرة فتحة ، والٌاء ألفاً ، كما ٌقال فً َرِض

 : ٘، والبحر المحٌط  11٘ : ٕالكشاؾ : . ٌنظر  ى تمٌل عداه بـ ) إلى ( وأصله أن ٌتعدى بالالم، وقٌل إنه لّما ضمن تهوى معن
 . 22 : ٕ، والتبٌان ، العكبري  ٖٖٗ

، وأكثر ما ٌستعمل الهوى فً المٌل  1ٔٔ :األنعام ، ومثلها قوله تعالى :  1ٗ: ٔٔ ومفاتٌح الؽٌب،  22: ٗالبحر المحٌط : ٌنظر  -ٙ

 .  2ٗٔ   : ٘معجم وتفسٌر لؽوي لكلمات القرآن : . ٌنظر  إلى الباطل وما لٌس بحقّ 
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َها َمْن ََل يُ ْؤِمُن ِِبَا َوات ََّبَع َهَوا َُ فَ تَ ْرَدى ى قكلو تعالجاء في ك       نََّك َعن ْ إذ إٌف متابعة ،  ُٔ :طو   َفََل َيُصدَّ
، فكأٌف حاؿ اإلنساف حاؿ البيائـ التي ال عقؿ (ُ)اليكل ىك ميؿ النفس إلى المذات الحسٌية الفانية ، كمخالفة أمر هللا 
 ليا عند ميكلو إلى شيكاتو ، كفي اآلية إشارة إلى التنفير كالتحذير . 

كيأتي لفظ ) اليكل ( عمى صكرة المصدر ليدٌؿ عمى معنى ) الشيكة ( كغالبان ما يككف ذلؾ عندما تككف في     
، َْ :النازعات   َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اَّْلََوى في قكلو تعالى  سياقو لفظة ) النفس ( ، كما
المحاـر التي تشتيييا ، كاليكل ميؿ النفس إلى المشتيى مف غير داعي  ا تيكاه مفعمٌ أم ما تدعك إليو شيكتو ، أك 

تباع الشيكات كزجرىا عنو النفس عف ا" إشارة إلى نيي ، كاآلية (ِ)الحؽ ، كشاع اليكل في المرغكب الذميـ 
كضبطيا بالصبر كالتكطيف عمى إيثار الخير ، كلٌما كاف مقاـ اآلية مقاـ ترغيب ، ربط الجزاء بالعمؿ ، فقاؿ ) فإٌف 

 . (ّ) "الجنة ىي المأكل ( تأكيدان ألجؿ تكذيب الكفار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  . ٕ٘:  ٗ وأسرار التؤوٌل ، وأنوار التنزٌل 2ٕٙ:  ٙٔ، روح المعانً  ٙ:  ٗمعالم التنزٌل : ٌنظر   -ٔ

:  ٖٓ، والتحرٌر والتنوٌر ٕٓٗ:  ٓٔ، والبحر المحٌط  ٕٕٖ:  ٘معالم التنزٌل ، و ٕٗٙ : ٌٓٔنظر : التبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٕ

 . ٖ٘ٓ :المعجم الموضوعً لتصنٌؾ القرآن الكرٌم ،  ٕٖٓ:  4ونظم الدرر ، 1ٕ

 . ٕٖٓ:  4، ونظم الدرر   4ٖٕ:  4ٕ، وٌنظر : روح المعانً 14ٙ : ٗالكشاؾ  -ٖ



 

ٙٔ 

بكىةي     ٍبكي كالص  يمةي الفيتيك ة كالم يكي مف الغىزىؿ الص  : جى
با  ، تىصابى" :  ، يقاؿ منو(ِ)كالًصبا أيضان مف الشكؽ، (ُ) كصى

بكءان  ٍبكىةن كصي ، كصبكة  ، كصبا ليا يصبك صبان  : صبا فبلف إلى فبلنة يقاؿ،  ، أم ماؿ إلى الجيؿ كالفتٌكة يىٍصبك صى
ٍبكةه أىم مىٍيؿه ًإلى اليىكىل، كيقاؿ : ( ّ)": أم ماؿ إليو بىاتأتي ك  ،(ْ)شابٌّ ليست لو صى بمعنى رىًغبى ككد  كأحب  كعىًشؽى  صى

ـى  ب  : عىًشؽى كىا ـى ، كصى ككىًمؼى كأيغرـى كىا
(ٓ). 

 
 -:  االستعمال القرآني) صبا ( في 

ىذا المفظ  مرة كاحدة في القرآف الكريـ لمداللة عمى الميؿ بصيغة الفعؿ المضارع ) أصبك ( عمى لساف  جاء     
ْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمَّا يَْدُعوَنِّن ِإلَْيِه َوِإَلَّ َتْصِرْف َعّنِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ  في قكلو تعالى  ()يكسؼ  َُاَل َربِّ السِّ

ؿ إلى كقيؿ : أمً ، (ٔ) "أمؿ إلييف أك قكليف بيكام ، كالصبك لطافة اليكل"، أم  ّّ :يكسؼ   اْْلَاِهِليَ  َوَأُكْن ِمنَ 
جانبيف أك إلى أنفسيٌف بطبعي كمقتضى شيكتي ، كالصبك الميؿ إلى اليكل ، كمنو الصبا ، ألٌف النفكس تستطيبيا 

 . (ٕ)أك اإلفراط في الشكؽكتميؿ إلييا ، كقيرئ ) أٍصبي ( مف الصبابة كىي الشكؽ ، 

 
 
 
 
 

                                                           

 .)صبو(ٕٕٔ :2واللسان  ) صبا( ، ٕٙ٘:  ٕٔ)صبا(، وتهذٌب اللؽة  4ٙٔ: 2العٌن  -ٔ

 )صبو( . 14ٖٕ: ٙالصحاح  -ٕ

 . ٕٗ٘:  ٔالنحاس  –معانً القرآن  -ٖ
 )صبو( . 2ٔ:  ٔجمهرة اللؽة  -ٗ

 . 4ٖ٘:معجم المترادفات واألضداد : ٌنظر  -٘

:  ٔ، والقصص القرآنٌة دراسة ومعطٌات وأهداؾ  44ٕ:  وتفسٌر القرآن الكرٌم ، عبد هللا شبّر، وٌنظر :  ٘ٗٗ: ٘مجمع البٌان  -ٙ

ٖ21 . 

 .22ٗ:  ٔ، وأسئلة وأجوبة قرآنٌة  ٕٖٗ: ٖ، الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن   ٖٙٔ: ٌٖنظر : أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  -2

ٗ22. 

 
 
 

  -) صبا ( : -ٛ
 -:  المفيوم المغوي) صبا ( في 
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ٖٙ 

ٌنما تتضٌمف        ، إذ بعد معناىانحاكؿ في ىذا الفصؿ تتٌبع بعض األلفاظ التي ال تدٌؿ صراحة عمى المحٌبة كا 
 ، ( ةحبٌ ماستقراء تمؾ األلفاظ كتحديدىا كالنظر في أصميا المغكم تبٌيف أنيا قد دٌلت بشكؿ أك بآخر عمى معنى ) ال

كالحقيقة أٌنو عند دراسة ىذا  زيادة عمى تتٌبعيا قي سياقاتيا القرآنٌية المختمفة التي أرشدتنا إلى تبياف معنى المحٌبة ،
،  ياكدالالت النظر كالتأٌمؿ كاف الفيصؿ في تحديد كتبييف معاني ىذه األلفاظ البٌد مف اإلشارة إلى أفٌ  كاف الفصؿ

ما تذكرىا أك تشير إلييا ، ككاف لمسياؽ األثر الفاعؿ في ذلؾ ان ر يتتبعيا في كتب المغة كالتفسير التي كث زيادة عمى
 -، أٌما األلفاظ فيي : البياف

 :  آثرَ  -ٔ

، كآثىرىه أىكرمو ، كآثىرىه عميو  يث آثيريه ًإذا ذكرتو عف غيرؾقكلؾ أىثىٍرتي الحد مصدر المفيوم المغويفي كاألىٍثري     
كؾى بيا ًإذ قىد مكؾى  ٍمتيؾ ، كآثىري مىوي كقٌدمىوي ، كآثىٍرتيؾ ًإيثاران أىم فىض   .(ُ)فىض 

كجاءت في  كاإليثار ىك االختيار المتقٌدـ عمى غيره ، أك ىك ترجيح شيء عمى غيره بمكرمة أك منفعة ،      
      قكلو تعالىلييممحى منيا معنى المحٌبة أك أٌنيا تضمنتو في مكاضع كثيرة كبالصكرة الفعمٌية ، منيا  الكريم القرآن

  ََُّنا َوِإْن ُكنَّا َْلَاِطِئيَ َُاُلوا تَاَّللَِّ َلَقْد آثَ َرَك اَّلل ف أفٌضمو أم قٌدـ اختيارؾ عمينا كفضٌمؾ ، كأنت ممٌ  ،ُٗ:يكسؼ  َعَلي ْ
، كمف ىنا يحمؿ التفضيؿ كالتقديـ لؤلشخاص أك (ِ)، كاإليثار لمتفٌضؿ كمنو آثرتو  مى غيره بتأثير الخير كالنفعع

ّيَاَن ِمْن َُ ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن  منيا ما جاء في قكلو تعالى ك لؤلشياء ضمنان معنى المحٌبة ،  ِْْ اَر َوا ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَ بَ وَّ
ُشحَّ نَ ْفِسِه   َخَصاَصٌة َوَمْن يُوقَ َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيَُِدوَن ٓت ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمَّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِمْ 

قدمكف المياجريف عمى أنفسيـ كلك كاف بيـ فقر كحاجة ، كىذه ، أم كيي  ٗ:الحشر فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
إٌنيـ ال يطمحكف "  أراد أف يقكؿ كأٌنوف،  كأعمى درجة مف الخصيصة السابقة الخصيصة أغزر كأبمغ في مدحيـ

، أم يختاركف عمى أنفسيـ مف يكلكنو  قدمكنيـ عمى أنفسيـ فيما بأيدييـبؿ يالنظر فيما بأيدم المياجريف مف الفيء 
اٌل ما )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(ٌبة لممياجريف عمى محٌبة رسكؿ هللا حً عمى أٌف قمكبيـ مي  ىذه ، كيدؿ   (ّ)"عمى ماليـ ، كا 

يماف خالص .   معنى اإليثار مف دكف محٌبة كنقاء سريرة كا 

َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َواْْلِخَرُة َخْيٌر  في قكلو تعالى بالفعؿ المضارع  (ْ)كجاء اإليثار بمعنى الحٌب لمدنيا      
الداؿ عمى االستمرار ، أم أٌنيـ يؤثركنيا  ، قرأ الجميكر ) تؤثركف ( بصيغة الخطابُٕ – ُٔاألعمى   َوَأْبَقى

مكجو لممشركيف بقرينة السياؽ ، كاإًليثار : اختيار شيء مف بيف متعدد ، كالمعنى : تؤثركف ، كالخطاب  عمى الدكاـ
 ، كمٌما ال يخفى عف السامع أفٌ (ٓ)الحياة الدنيا بعنايتكـ كاىتمامكـ ، كأنتـ تؤثركف منافع الدنيا عمى حظكظ اآلخرة 

                                                           

 .)أثر( 2ٔ : ٔلسان العرب  -ٔ

، ومعجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن ٓ٘:  ٖٔ، والتحرٌر والتنوٌر  ٕٙ :، ومفردات ألفاظ القرآن  ٖٗٔ :ٌنظر : الفروق اللؽوٌة  -ٕ

: ٗ٘ . 

 . 1ٖ: 4ٕ، والتحرٌر والتنوٌر  ٕٗٔ: 1ٔ، وٌنظر : المٌزان  ٘ٙ٘: 1التبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٖ

 . 2ٌٖٔة : ، ونفحات قرآن ٕ٘ٗوعً لتصنٌؾ القرآن الكرٌم : ٌنظر : المعجم الموض -ٗ

 . 41ٕ: ٖٓالتحرٌر والتنوٌر : ٌنظر  -٘

 

 

 : توطئة



 

ٙٗ 

ال آخرة ، كالمؤمف يؤثرىا إيثار  يؤثرىا إيثار كفر فيرل أفٍ ار فٌ فالكى "العناية كاالىتماـ بالشيء دليؿ كاضح عمى حٌبو ، 
 .(ُ) "العاجؿ كالجيؿ ببقاء اآلخرة معصية كغمبة نفس إال مف عصـ هللا ، كسبب اإليثار حبٌ 

، فيك خرًة إم ا لمكفرًة فالمرادي بإيثاًر الحياًة الد نيا ىيك الرًٌضا كاالطمئنافي بيىا كاإلعراضي عف اآل في اآلية كالخطابي      
فالمرادي بإيثارىا ما ىيك أعـ  مم ا ذيكرى كما ال يخميك عٍنوي اإلنسافي غالبان مف ترجيح  أٌنو خطاب عاـ ، أكتكبيخ ليـ 

عي ك   واْلخرةُ  حؽًٌ المسمميفى ، كقكليو تعالىكتشديًد العتاًب في  ىك تكبيخ لمكافريف ،جانًب الد نيا عمى اآلخرة في الس 
حاؿه مف فاعًؿ تؤثركفى مؤكدةه لمتكبيًخ كالعتاًب أم تيؤثركنىيا عمى اآلخرًة   َخْيٌر وأبقى

ى ػػػو تعالػػػ، كمثؿ ذلؾ قكل (ِ)
 َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا  النازعات:ّٖ  . 

نْ  كمنو أيضان قكلو تعالى        ، ) آثرؾ ( لفظ يعـ   ُٗ:يكسؼ  ُكن ا َلَخاِطِئينَ  َقاُلوا تَاَّلل ِ َلَقْد آَثَرَك اَّلل ُ َعَمْيَنا َواِ 
يثار هللا تعالى اجميع التفضيؿ كأنكاع العطايا  ، كالمعنى : حٌبو ليـ كتفضيمو عمى اآلخريف  فيو ألنبياء ببل شؾٌ ، كا 

    إخكة يكسؼ، كىذا اعتراؼ بالخطيئة مف (ّ)فضمؾ عمينا بالعمـ كالعقؿ كالحكـ كالحسف كالممؾ كالتقكل كغير ذلؾ
() قرار بالذنب ، كتقرير لما يركنو مف إيثار هللا لو عمييـ بالمكانة كالحمـ كالتقكل كاإلحساف كيقابمو يكسؼ ، كا 

 . (ْ)بالصفح كالعفك

 :   أخو -ٕ

كى ،       الميشارؾ في الكالدة مف الطرفيف ، أك مف أحدىما أك مف  مفيومو المغويكىك في  األصؿي في األًخ : أىخى
الرضاع ، كييستعاري في كؿ مشارؾ لغيره في القبيمة ، أك في الديف ، أك في صنعة ، أك في معاممة ، أك في مكٌدة 

ٌكةي : المحٌبة كاأليلفة كالصداقة" ،(ٓ) البمخي  كذكػػر .(ٔ)"كاإلخاءي : المحٌبة كالمكٌدة كالصداقة كالمصافاة ، كاأليخي
َوَنَزْعَنا َما ِفي  ػى ل، نحك قػػكلو تعالمفظ األخ ، كمف ضمنيا األخ فػػػػػػي الحٌب كالمكٌدة  ستة كجكهو  ق(َُٓ)ت

، كجاءت (ٕ)، يعني في الحب كالمكٌدة بعضيـ لبعض  ْٕ:الحجر  ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِمينَ 
( عمى صيغة جمع التكسير ) ًفعبلف ( التي لمكثرة مٌما أفاد ذلؾ الكثرة في اإلخكاف كالكفرة في المحٌبة  لفظة ) إخكاف

 بعد نزع األحقاد كالكراىة كالبغضاء مف صدكرىـ ، كىذا مف نعـ هللا كعطائو كفضمو .

كما عٌبرت عف معنى األخٌكة في  القرآن الكريمعٌبرت ىذا المفظة في سياقات عديدة عف التحاٌب كالتكاٌد في ك       
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اَّلل ِ  النسب كغيرىا مف المعاني ، كمٌما ييمحظي مف معنى المحٌبة كالمكٌدة ما جاء في قكلو تعالى 

ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَمى َشَفا َجِميًعا َواَل َتَفر ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اَّلل ِ َعَمْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَل َف َبْيَن 
، أم أصبحتـ بتكفيؽ هللا َُّ :آؿ عمراف   ُحْفَرٍة ِمَن الن اِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَيا َكَذِلَك ُيَبيُِّن اَّلل ُ َلُكْم آَياِتِو َلَعم ُكْم َتْيَتُدونَ 

                                                           

 . 2ٔٗ: ٘المحرر والوجٌز  -ٔ

 . ٙٗٔ: 1إرشاد العقل السلٌم ٌنظر :  -ٕ
 . 1ٗ: ٗ، ونظم الدرر  ٖٗٓ :ٗ، وإرشاد العقل السلٌم  22ٕ :ٖ، و المحرر والوجٌز  2ٕٗ :ٕالكشاؾ  : ٌنظر -ٖ

 . 4ٕٕٓ: ٗفً ظالل القرآن  : ٌنظر -ٗ

 . 4ٙ :مفردات ألفاظ القرآن ٌنظر :  -٘

 . ٖ٘،  1ٕ :معجم المترادفات واألضداد  -ٙ

 ٖٓ:. وهذه الوجوه هً األخ من أبٌه وأّمه أو من أحدهما ، نحو : المائدة ٘ٗٔ : للبلخً الوجوه والنظائر فً القرآن الكرٌمٌنظر :  -2

،  2ٕ:، واألخ فً الدٌن والوالٌة فً الشرك نحو : اإلسراء 4٘:، واألخ فً النسب ولٌس كاألول ، نحو : األعراؾ ٖٔ:، المائدة
 . ٖٔ:، واألخ الصاحب ، نحو :  الحجرات ٓٔ:واألخ فً دٌن اإلسالم والوالٌة ، نحو : الحجر



 

ٙ٘ 

أعداءن متحاربيف  متعاديف ، كصرتـ بحيث يقصد كؿ كاحد منكـ ميراد اآلخريف ، متكاصميف متحابيف بعد أف كنتـ 
، كفي قكلو تعالى ) فأصبحتـ بنعمتو إخكانا ( تكرار يؤكد (ُ)ألٌف أصؿ األخ مف تكخيت الشيء إذا قصدتو كطمبتو 

االمتناف الذم دٌؿ عميو قكلو تعالى ) كاذكركا نعمة هللا عميكـ ( ، كالمراد بالنعمة ىك التأليؼ ، كالمراد باألخكة التي 
 . (ِ)تكجده كتحققو ىذه النعمة أيضان تأٌلؼ القمكب 

لمتعبير عف المحٌبة عمى لساف طائفة مف المسمميف عيرفكا باصطبلح كفي آية أخرل تأتي لفظة ) إخكاف (       
َوال ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِىْم  القرآف الكريـ بالتابعيف كىـ غالبية المسمميف بعد األنصار كالمياجريف في قكلو تعالى 

ْخَواِنَنا ال ِذيَن َسَبُقوَنا ِباِْلِ    يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي ُقُموِبَنا ِغل ًا ِلم ِذيَن آَمُنوا َرب َنا ِإن َك َرُءوٌف َرِحيمٌ َيُقوُلوَن َرب َنا اْغِفْر َلَنا َوِلِ
التعبير بمفظة ) إخكاف ( كاالستمداد مف الرؤكؼ الرحيـ في نياية اآلية يحكي عف ركح المحٌبة ف،  َُ:الحشر

، فكؿ  شخصو يتمٌنى صفة حسنة ال يتمناىا لنفسو  كالصفاء كاألخٌكة  التي يجب أف تسكد المجتمع اإلسبلمي أجمع
، كلعٌؿ (ّ)فحسب ، بؿ لآلخريف أيضان ، كبذلؾ تطٌير القمكب مف كٌؿ أنكاع العداء كالبغضاء كالحسد كالحرص 

دكف مف صيغة جمع الكثرة لبياف امتبلء قمكبيـ بالمحٌبة كالصفاء لجميع إخكانيـ فشمؿ الدعاء ىذا الجميع  استخداـ
 األقٌؿ .

 :أنس   -ٖ

ر،  المفيوم المغويفي  اإًلٍنسي       أصؿ اإلنس كاألنس ك إٍنًسيٌّ كأىنىًسيٌّ ، كالجمع أىناًسيٌّ ،  منيا  الكاحدك البىشى
، يعني  ٍنًسؾى كاإلنساف مف اإليناس كىك اإلبصار، يقاؿ : أنىٍستيوي كأىًنسٍتوي : أم أبصرتو ، كيقاؿ : كيؼ ابفي إٍنًسؾى كا 

: جارية  كقاؿ الميث ًس فبلفو ، أم صفي و كخاٌصتو ،يؼ تراني في مصاحبتي إٌياؾ ، كيقاؿ فبلف ابفي إنٍ نفسو ، أم ك
ة : إذا كانت طيبة النفس ، تيحب  قربؾ كحديثؾ ، كجمعيا اآلنسات كاألكانس ، كاإًليناسي خبلؼ اإًليحاش (ْ)آًنسى

، كاألينسي خبلؼ النفكر ، كآنسو يؤانسو كيؤنسو : الطفو كألفو (ٓ)الطمٍأنينةككذلؾ الت ٍأنيس كاألىنىسي كاأليٍنسي كاإًلٍنسي 
كف ليا معنى ليك عمى الصكرة الفعمية المضارعٌية المسندة إلى الجمع القرآن الكريمفي  ، كقد استعممت ىذه المفظة(ٔ)

َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا  قكلو تعالى في  ، كلتككف المحٌبة في االستئناس جمعٌية المحٌبةضمنان معنى األلفة التي تحمؿ 
، أم  ِٕ:النكر  ُكْم َتَذك ُرونَ اَل َتْدُخُموا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحت ى َتْستَْأِنُسوا َوُتَسمُِّموا َعَمى َأْىِمَيا َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم َلَعم  

المستأنس  بمعنى االستعبلـ مف آنس الشيء إذا أبصره فإفٌ تستأذنكا مىف يممؾي اإلذف مف أصحابيا مف االستئناس 
المستأذف مستكحش  و ىؿ يؤذف لو أك مف االستئناس الذم ىك خبلؼ االستيحاش لما أفٌ مستعمـ لمحاؿ مستكشؼ أنٌ 

 . (ٕ)خائؼ أف ال يؤذف لو فإذا أذف لو استأنس
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كا أف يأنس بكـ صاحب البيت ، كأنسو بو كذكر ابف عاشكر أٌف معنى االستئناس ىك طمب األنس ، أم تطمب     
بانتفاء الكحشة كالكراىية ، كىذا كناية لطيفة عف االستئذاف ، كفي ذلؾ مف اآلداب أف المرء ال ينبغي لو أف يعرض 

 المحٌبة نفسو إلى الكراىية كاالستثقاؿ ، كأنو ينبغي أف يككف الزائر كالمزكر متكافقيف متأنسيف كذلؾ عكف عمى تكفر
كالحقيقة أٌف صيغة االستفعاؿ التي جاء عمييا الفعؿ تكحي باالستعبلـ عف القبكؿ كاالرتياح  .(ُ)كة اإلسبلمية األخك 
 ىي التي ألقت ظبلليا في بياف ذلؾ المعنى . ك 

 تبع  :     -ٗ

، كتبعو : سار كراءه (ِ)قفا أثرهي ، كذلؾ تارة بالجسـ ، كتارة باالرتساـ كاالئتمار المفيوم المغويفي  تىًبعىوي كات بىعىوي       
سكاء أكاف السير حسٌيان أـ معنكيان ، كاالتباع المعنكم ىك االقتداء كاالمتثاؿ ، كأكثر ما جاء في القرآف االتباع 

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن  قكلو تعالى  في الكريمالقرآن في  عمى صيغة األمر. كجاء االتباع بمعنى المحٌبة (ّ)المعنكم
)صمى ، أم إٌف اتباع النبي الكريـ  ُّ :آؿ عمراف   اَّلل َ َفات ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اَّلل ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواَّلل ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

)صمى هللا كمحٌبة هللا متبلزماف ، فمف اتبع النبي أحٌبو هللا كال ييحٌب هللا عبدان إاٌل إذا كاف متٌبعان لنبيو  هللا عميو كآلو كسٌمـ(

ذا اتبعكا النبي اتصفكا بكؿًٌ حسنة يحٌبيا هللا كيرضاىا"،  عميو كآلو كسٌمـ( . كالذم نمحظو أٌف االتباع جاء بيف لفظي (ْ)"كا 
تمرار بتجدد االتباع كاستمراره ، كمٌما الشؾ  فيو أٌف اتباع اآلخر يكحي بمحٌبتو أك المحٌبة الداٌؿ عمى التجدد كاالس

 محٌبة أفعالو ، فبل اتباع دكف محٌبة . 

فإٌف مف اٌدعى  الحٌب ليس بالعبلقة القمبية فحسب ، بؿ تظير آثاره في عمؿ اإلنساف ،" كتشير اآلية إلى أٌف       
ٌف مف آثار الحٌب الطبيعٌية انجذاب المحٌب نحك المحبكب كاالستجابة لو ، حٌب هللا فعميو أكالن اتباع  رسكلو ، كا 

 .  (ٓ)"كاالرتباط بو كالسعي في تحقيؽ طمباتو

الميت بىع ىك  أٌنو ييحٌبوي أك يألفو أك يأنس بو ، فكيؼ إذا كاف ذلؾ في ٌف مف يككف تابعان لشخص الشؾٌ أكالحقيقة       
ؿ الذيف َوَجاَء  في قكلو تعالى  الجمعي ذلؾ بصيغة األمر ككردكف الناس كييدكنيـ مف دكف أجر ، يحبٌ  مف الريسي

 َِ :يس   ا َوُىْم ُمْيتَُدونَ ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم ات ِبُعوا اْلُمْرَسِميَن ، ات ِبُعوا َمْن اَل َيْسأَُلُكْم َأْجرً 
، كقد افتيتحى الخطاب بكصؼ القكمية لو ، قيصد منو أف في كبلمو اإًليماء إلى أف ما سيخاطبيـ بو ىك  ُِ –

مؤكدة لجممة ) اتبعكا ، كجممة ) اتبعكا مف ال يسألكـ أجران ( ألنو يًحب لقكمو ما يًحب لنفسو مٍحض نصيحة 
كـ كتربحكف صحة دينكـ ، كىـ مٌتصفكف باالىتداء إلى ، أم اتبعكا مف ال تخسركف معيـ شيئان مف دنياالمرسميف (

ما يأتي بالسعادة األبدية ، كىـ إنما يدعكنكـ إلى أف تسيركا ًسيرتيـ فإذا كانكا ىـ ميتديف فإف ما يدعكنكـ إليو مف 
ف كعػػػػػػػمى ما االقتداء بيـ دعكة إلى اليدل ، فتضمنت ىػػػػذه الجممة بمكقعيا بعد التي قبميا ثناء عػػػػػػمى المرسمي
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، لما يحمؿ ذلؾ االتباع مف إمارات األلفة كااللتئاـ كالتكاصؿ الميحاطة بأجكاء (ُ)يدعكف إليو كترغيبان في متابعتيـ
 المحٌبة .

 :  حفىّ    -٘

ًفيًٌ كىك الم ًطٍيؼي الميٍحتىفي بؾى يىبىر ؾى  مفيوميا المغويفي  كالًحفىايىةي        مىٍصدىري الحى
فاكىةي   : المبالغة في  بالفتح ، كالحى

لطافو تقكؿ ، ؿ كالعنايًة في أمرهالسؤاؿ عف الرج ف يتي بو، أم بالغتي في إكرامو كا  فاكىةن كتىحى ًفيتي بو بالكسر حى : حى
  ،

كيقاؿ : تحفيتي بفبلف في  .(ِ)كيقاؿ قد تحفيتي بفبلف في المسألة إذا سألت بو سؤاالن أظيرت فيو المحب ة كالًبر  
( فعيؿ مف حفي عف الشيء إذا بحث عف تعرؼ  إذا سألتو سؤاالن أظيرتي العناية كالمحٌبة كالبٌر ، فػ) حفيٌ المسألة ، 

في  : البىر  المطيؼي ، (ّ)حالو ، كأف الحفاكة في األصؿ االستقصاء في األمر لبلعتناء بو  ـي كالحى ، كالحفي  العال
في قكلو  القرآن الكريمفي  معنى المحٌبة ، ككرد ذلؾ كاالىتماـ ىذا اإلكراـ كتمؾ العناية كرٌبما نممحي مفك  ،(ْ)بالشيء 
ٌم َعَمْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّي ِإن ُو َكاَن ِبي َحِفيل اا تعالى  أك  ، أم بػػػاٌران معنٌيان ، كقيؿ : رحيمان  ْٕ:مريـ  َقاَل َسًَ

بو  ، أك بميغه في الٌبر كاإلكراـ يقاؿ حفيٌ  الشديد الًبر كاإللطاؼ ىكمف ييمو أمرؾ ، ك  ؾ: حفيٌ  يؿحميمان أك باران  كق
، كذكر الماكردم خمسة أكجو ليذه المفظة ىي : ميقىرًٌب ، كميٍكًرـ ، ك رحيـ ، كعميـ ، كمتعيد (ٓ)إذا اعتنى بإكرامو 

َيْسأَلُوَنَك َعِن  معنى عالـ جاء في قكلو تعالى ذكر أحد الدارسيف ليذه المفظة كجييف دالليف أحدىما ب في حيف .(ٔ)
ُِْتَها ِإَلَّ ُهَو ثَ ُقَلْت ٓت السَّ  َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ ََل َُيَلِّيَها ِلَو ُُْل ِإَّنَّ اَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها  َماَواِت َواْْلَْرِض ََل تَْأتِيُكْم ِإَلَّ بَ ْغَتًة السَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اَّللَِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل يَ ْعَلُمونَ َيْسأَلُوَنَك َكأَنََّك َحفِ  ُُْل ِإَّنَّ َها  ، كاآلخر بمعنى  ُٕٖ:األعراؼ  يّّ َعن ْ
ٌف هللا تعالى كاف كثير البٌر كالمطؼ بٌي ييجيب دعائي إذا دعكتو ، ككٌؿ إ، أم (ٕ)المطيؼ جاء في قكلو تعالى السابؽ

 .  (ٖ)كالقربذلؾ مف أسباب المحٌبة 

 -: حمم   -ٙ
العاٌمة ، كىي أيضان خاٌصة الرجؿ مف أىمو ككلده ، قاؿ الميث : كالحميـ :  مفيوميا المغويفي  الحاٌمة       

د ؾ ، كالحاٌمة خاٌصة الرجؿ مف  ٌده كيىكى كالحميـ : الماء الحار ، كاليحمـك :  ابتو ،أىمو ككلده كذم قر القريب الذم تىكى
، كيقاؿ : ىك حميمي كىي حميمتي ، أم : كديدم ككديدتي ، كتقكؿ : ىك مكالم األحـٌ ، أم : األخص  (ٗ)الدخاف 
كاألحىب  
ـي : الصفٌي كالكدكدي كالعزيز كالحبيبي كالقريب كالميقٌربي (َُ) ، كالحمي

(ُُ). 
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الصديؽ المخمص المحٌب  ككردى معنى ) الحميـ ( في كتب التفسير ليدٌؿ عمى معنى القريب المشفؽ مرةن كمعنى     
، كقد  إلى معنى المحٌبة ضمنان  تكصمنا ياكمٌ  الكاضح أٌف ىذه المعانيمف ك  ،(ِ)، كقيؿ ىك بمعنى المكٌدة (ُ)مرةن أخرل
 القرآن الكريمفي  عديدةلمداللة عمى معنى القريب المشفؽ الميحٌب في مكاضع  صفة مشٌبية مفظةال ىذه جاءت

 َُ :المعارج   َواَل َيْسَأُل َحِميٌم َحِميًما في قكلو تعالى  كمف ذلؾ ما جاءككٌميا في سياؽ الحديث عف القيامة ، 
، إذف فالحرارة جزء مف المعنى  (ّ) و لو في اإلشفاؽ عمى قريبو حرارةن كًحٌدةن ، أم : قريبا ، كىك القريب المشفؽ ؛ ألنٌ 

أٌنو ال يسأؿ قريب مشفؽ قريبان مشفقان عف حالو كال "، كالمعنى (ْ)العاـ ، فتدخؿ في القرب كالشفقة الحرارة المعنكية 
 جميع يكممو البتبلء كؿ منيـ بما يشغمو عف ذلؾ ، كفييا إشارة إلى التيكيؿ ، فقد قطع اليكؿ المرٌكع الكشائج

رى كؿ أحدو حالة الجميع ، كقيؿ ال يسألو الشفاعة كال ، كقيؿ ال يسألو عف حالو ألنٌ (ٓ)"كحبس النفكس يا ظاىرة قد بىصي
 . (ٔ)لتعميـإلفادة ااإلحساف كال الرفؽ ، كقيؿ ال يسألو نصرة كال منفعة لعممو أنو ال يجد ذلؾ عنده ، كجاءت نكرة 

، أم ما لنا  َُُ-ََُ :الشعراء   َشاِفِعيَن ، َواَل َصِديٍق َحِميمٍ َفَما َلَنا ِمْن  قكلو تعالى كردت أيضان في ك       
، أك ىك القريب  (ٕ)مف شفيع مف األباعد كال صديؽ مف األقارب ، كذلؾ حيف يشفع المبلئكة كالنبيكف كالمؤمنكف

خير كأبمسكا بما المصافي الذم تكٌده كيكٌدؾ ، ينفع بأدنى نفع كما جرت العادة بذلؾ في الدنيا ، فأيسكا مف كؿ 
، كأشار الزمخشرم في محٌؿ ىذه اآلية إلى أٌف ىناؾ شفعاء  كسبكا ، كتمنكا العكدة إلى الدنيا ليعممكا صالحان 

ٌف ليـ أصدقاء ، إذ ال يتصادؽ في اآلخرة إاٌل المؤمنكف ، أٌما أىؿ النار فبينيـ كا  لممؤمنيف مف المبلئكة كالنبييف ، 
ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإال  اْلُمت ِقينَ  بقكلو تعالى التباغض كالتباعد ، كاستشيد  ، ثـٌ  ٕٔ :الزخرؼ   اأْلَِخً 

، أصناميـ أنيـ شفعاؤىـ عند هللا بٌيف أٌف ىذا القكؿ ىك لساف حاؿ تحٌسر الكافريف آنذاؾ ؛ ألٌنيـ كانكا يعتقدكف في 
عدميما "كذكر أبك السعكد أٌف  ،(ٖ)النفع ، ألٌف ما ال ينفع حكمو حكـ المعدكـفقصدكا بنفييـ نفي ما يتعٌمؽ بيـ مف 

كناية عف البغض ، أك أٌف المراد  وهللا ال يحّب الفساد ٌف عدـ المحٌبة في قكلو تعالى كا  كناية عف عداكتيما ، 
 .  (ٗ) "بعدميما عدـ أثرىما

، كمنو حاٌمة الرجؿ ، كىـ الذيف ييحرقيـ ما أحرقو ، ألنيا  إلى ذلؾ أشار المفسركف كقدكالحميـ ىنا الخاٌص       
، كالصديؽ ىك الصادؽ في (ُُ)صديؽ مشفؽ لبياف أٌنو ف الصديؽ بالحميـااقتر ك  ،(َُ)مف الحميـ كىك الماء الحار

ة كدادؾ الذم ييٌمو ما أىٌمؾ ، كجاء أٌف لفظة ) الشفيع ( تقتضي رفعة المكانة ، كلفظة ) الصديؽ ( تقتضي شدٌ 
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، (ُ)إسياـو كنصرة كىك فعيؿ مف صدؽ الكٌد كخالصو ، كلفظة ) الحميـ ( منٌبية عمى محؿ الصديؽ مف المرء 
مي (ّ)، أك القريب المشفؽ أك الكلٌي القريب(ِ)كالصديؽ الحميـ ىك مف صدقؾ مكٌدتو كمحبتو بشرط الديف  ، كسي

 .  (ْ)القريب حميما مف الحمٌية ألٌنو يحمي لغضب صاحبو ، كقد ذىبت يكمئذو مكٌدة الصديؽ كرٌقة الحميـ 

ىك القريب الذم يحمي لغضب  ،ّٓ :الحاٌقة   َفَمْيَس َلُو اْلَيْوَم َىاُىَنا َحِميمٌ  قكلو تعالى كالحميـ في       
صاحبو ، كينفعو كيدفع عنو كيحزف عميو كما كاف يفعؿ معو في الدنيا ، ألٌنيـ كانكا يتحامكف كيفركف منو ، كألنو 

 . كىذا رأم عميو أغمب المفسريف .(ٓ) يكـ يفر  فيو القريب مف قريبو ، كييرب الحبيب مف حبيبو

الصديؽ المطيؼ المكٌدة ، أم أٌنو لٌما كاف الكافر ال يؤمف باهلل العظيـ ،  كىناؾ جمع مف المفسريف قالكا ىك      
 .(ٔ)فميس لو اليـك ىاىنا صديؽ مخمص ينفعو أم شفيع يشفع لو إذ ال مغفرة لكافر فبل شفاعة 

تعالى  كذكر بعض المفسريف المعنييف معان ، فيذا أبك حٌياف يقكؿ : " ىك صديؽ مبلطؼه كادٌّ ، كنظيرىا قكلو      
  َُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإال  اْلُمت ِقين  .(ٕ)، أك ىك قريب يدفع عنو "  ٕٔ :الزخرؼ   اأْلَِخً 

ذا نظرنا إلى المعنى العاـ كلـ ننظر إلى دقائؽ المعنى ، كجدنا أٌف الصديؽ ىك الشخص القريب أك المقٌرب ك        ا 
لآلخر ، فإذا ما فيٌسرت كممة ) الحميـ ( بالصديؽ أك القريب فكبلىما يصيب المعنى ، كلعٌمو ىك المعنى األقرب 

َفَمْيَس َلُو  ، َواَل َيُحضُّ َعَمى َطَعاِم اْلِمْسِكينِ  تعالى ، أم إلى قكلو  نٌص اآلية ، كىناؾ مف نظر إلى السياؽ إلى
فجمع بيف األكؿ  ، ّٕ - ّْ: الحاٌقة  اَل َيْأُكُمُو ِإال  اْلَخاِطُئونَ  ،َواَل َطَعاٌم ِإال  ِمْن ِغْسِميٍن  ،اْلَيْوَم َىاُىَنا َحِميٌم 

ٍخف كالشرب  ، فكأٌنو تعالى أخبر أٌف الكافر ليس لو ماء كال شيء ، أم أٌنو صفة الماء كفٌسر) الحميـ ( بالماء الس 
  .(ٖ)مائع كال طعاـ إاٌل مف غسميف 

َوَأْنِذْرُىْم َيْوَم اْْلَِزَفِة ِإِذ اْلُقُموُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن َما ِلمظ اِلِميَن ِمْن  كجاء ىذا المعنى في قكلو تعالى       
، كالحميـ ىنا القريب الصادؽ في مكٌدتيـ ميتـ بأمكرىـ ، مزيؿ لكركبيـ، ُٖ :غافر  َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ َحِميٍم 

ليس ليـ قريب يقـك "، أم  (ٗ)كالحميـ لغة الماء الحار الناىي في الحرارة ، سمي القريب بو ألنو يحمي لقريبو غضبان 
ف في ىذا اليكـ مشغكلكف بأنفسيـ ال ينفعكف أحدان ، كىك ك فالظالم، كقيؿ ىك الصديؽ ، (َُ)"بنصرىـ بحمٌية القرابة 

 .(ُُ)يكـ ال تنفع فيو صداقة كال خٌمة ، كقيؿ ىك المحٌب المشفؽ 
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كفي ىذا اآلية مممح بياني إذ تحتمؿ عمكـ السمب كتحتمؿ سمب العمكـ ، أٌما األكؿ فعمى تقدير أف يككف       
ـك عميو بأٌنو ليس لو حميـ كال شفيع ، أك عمى تقدير أف يككف مجمكع المعنى أٌف كؿ كاحد مف الظالميف محك

الظالميف ليس ليـ حميـ كال شفيع ، كال يمـز مف نفي الحكـ عف المجمكع نفيو عػػػػػػػػف كؿ كاحد مػػػػػػػػػػف آحػػػػػاد ذلؾ 
 . المجمكع

يَِّئُة اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا ال ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة  في قكلو تعالى  كردتك        َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل الس 
و إذا أحسنت إلى مف أساء إليؾ قادتو تمؾ الحسنة إليو إلى مصافاتؾ أنٌ "، كالمعنى  ّْ :فصمت   َكَأن ُو َوِليٌّ َحِميمٌ 
عميؾ ، كترؾ أفعالو القبيحة كانقمب مف العداكة إلى المحٌبة كمف البغضة إلى المكٌدة ، حتى يصير كمحٌبتؾ كالحنك 

ى تكخي ، كالحقيقة أٌف سياؽ اآلية يذىب بنا إل(ُ) "كأٌنو كلٌي حميـ ، أم قريب إليؾ مف الشفقة إليؾ كاإلحساف إليؾ
َنْحُن  ( مف السكرة نفسيا قاؿ تعالى  ٌُّف الكلٌي ىك الحبيب كالنصير ، ففي اآلية ) أالدٌقة في المعنى ، فجاء 

فاآلية بشارة لممؤمنيف  ،  د ُعونَ َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْْلَِخَرِة َوَلُكْم ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَيا َما تَ 
ٌدة المبلئكة ليـ عمى طاعة هللا بأف المبلئكة تخاطبيـ كتقكؿ ليـ نحف أنصاركـ كأحباؤكـ في الدنيا المستقيميف بمك 

، أٌما اآلية التي (ِ)كما في اآلخرة ، كتفيد اآلية أيضان كجكب اعتقاد تكٌدد المبلئكة إلى مف كاف مستقيمان عمى طاعتو 
ف أفادت العمكـ  – عميو كآلو كسٌمـ()صمى هللا نحف بصددىا فقد خصص الخطاب لمرسكؿ الكريـ  كالمعنى : ادفع  –كا 

بحقؾ باطميـ كبحممؾ جيميـ كبعفكؾ إساءتيـ ، فإٌنؾ إف دفعت خصكمؾ بميف كرفؽ كمحٌبة كمداراة صار عدكؾ 
كعميو فإذا كاف الكلٌي ىك  ،(ّ)الذم يعاديؾ في الديف بصكرة كليؾ القريب ، فكأٌنو كليؾ في الديف كحميمؾ في النسب

الحبيب كالنصير ، فماذا تعني الحميـ ؟ إنيا بحٌؽ تعني الخمكص في المكدة كالمحٌبة ، فاقتراف الكلٌي بالحميـ أفاد 
 ىذا المعنى . 

 حنن  :   -ٚ

نيفي        نافي :  المفيوم المغويفي  الحى نينان فيك حافٌّ ، كالحى ف  إليو يىًحف  حى قافي النفس ، تقكؿ منو : حى كؽي كتىكى : الشى
ن افي بالتشديد : ذك الرحمة نانان ، كالحى ف  عميو يىًحف  حى الرحمةي ، يقاؿ منو : حى
الحنيف مأخكذه مف حنيف الناقة ، "، ك(ْ)

الٌنزاعي الميتضٌمفي لئلشفاًؽ ، كلٌما كاف الحنيف متضمنان لئلشفاؽ ، ". كالحنيفي : (ٓ)"كىك ترجيع الناقة صكتيا إثرى كلًدىا
 . (ٕ)، كالحنافي رٌقة القمب كالرحمة (ٔ)"مف الرحمة عيبًٌرى عف الرحمة بو  كاإلشفاؽ ال ينفؾ  
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، أم : آتيناه ُّ :مريـ   َوَحَناًنا ِمْن َلُدن ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقيل اا  ىػػػو تعالػػػي قكلػػػػف ككرد ذلؾ بصيغة المصدر     
، كقيؿ : رحمة كتعطفا (ُ)رحمة مف عندنا كتحننا عمى العباد كرقة قمب عمييـ ليحرص عمى دعائيـ إلى طاعة ربيـ 

 .(ّ)، كالحٌناف صفة مف صفات هللا تعالى ، كىك الذم يقبؿ عمى مف أعرض عنو (ِ)كشفقة 

، منيـ مف فسرىا بالرحمة ، كمنيـ مف ذىب إلى  ةعدٌ  دالالتذكر المفسركف في معنى الحناف في ىذه اآلية       
معنى المحٌبة ، كذىب آخركف إلى التعٌطؼ كالشفقة كالرٌقة ، كقيؿ إٌف الحناف في األصؿ بمعنى الرحمة كالشفقة 
طبلؽ الحناف  بؿ عميو مف الرحمة كالعطؼ كالشفقة ، كا  ظيار العبلقة كالمكٌدة لآلخريف ، كقيؿ ىك ما جي كالمحٌبة كا 

 .(ْ)الرحمة مشيكر في كبلـ العرب  عمى

كعف ابف زيد أٌف الحناف ىنا المحٌبة ، كىي ركاية عف عكرمة ، أم كآتيناه محٌبة مف لدٌنا ، كالمراد عمى ما قيؿ      
، أم كاف ال  ّٗ :طو  َوأَْلَقْيُت َعَمْيَك َمَحب ًة ِمنِّي جعمناه محببان عند الناس ، فكؿ مف رآه أحٌبو نظير قكلو تعالى 

المحٌبة في شفقة كميؿ ، كما تقكؿ العرب : حٌنت الناقة عمى كلدىا ، كحٌنت  يالحناف ى"، ك(ٓ)يراه أحد إاٌل أحٌبو 
 .(ٔ) "المرأة عمى زكجيا

  ِعْنِدهِ َوآتَاِني َرْحَمًة ِمْن  ()أٌما إذا كاف معناىا الرحمة ، فمعٌؿ المراد بيا النبكة أك الكالية كقكؿ نكح       
ٌف  ألفٌ ، ك  ّٔ:ىكد  َوآتَاِني ِمْنُو َرْحَمةً  ()، كقكؿ صالح ِٖ:ىكد أصؿ الرحمة اإلشفاؽ كالعطؼ كالرٌقة ، كا 

، فكاف بالناس رؤكفان ناصحان ليـ ييدييـ إلى هللا (ٕ)اإلشفاؽ ال ينفٌؾ مف الرحمة  فقد عٌبر عف الرحمة بالحناف 
 كيأمرىـ بالتكبة .

كذكر الزمخشرم في الحناف معنييف أحدىما : رحمة ألبكيو كغيرىما كتعطفان كشفقة ، كقيؿ هلل ) حٌناف ( كما       
ـٌ استعمؿ في  قيؿ ) رحيـ ( عمى سبيؿ االستعارة ، كالثاني : حنانان مف هللا عميو ، كحٌف في معنى ارتاح كاشتاؽ ، ث

 .   (ٗ)"الحنافى ىي الشفقةي " كذىب ابف عاشكر إلى أفٌ  ،(ٖ)العطؼ كالرأفة 

                                                           

 . ٘ٗٔ :، وتفسٌر ؼرٌب القرآن  2ٙٗ: ٙمجمع البٌان : ، وٌنظر  ٔٔٔ: 2التبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٔ

 . 4ٓٗ، وٌنظر : التفسٌر الهادي للقرآن الكرٌم :  ٓٔ : ٖالكشاؾ  -ٕ

 . ٕٔٔ :فروق اللؽات  -ٖ

، واألمثل 2ٙٗ: 2،  ومجمع البٌان  4ٕٗ: ٘المنثور  ، والدرٔٔٔ: 2، والتبٌان فً تفسٌر القرآن  ٕ٘ٗ: 2البحر المحٌط  : ٌنظر  -ٗ

 وذكر بعض المفسرٌن سبعة تؤوٌالت لكلمة ) الحنان ( وهً الرحمة والتعّطؾ والمحبّة والبركة والتعظٌم والتحنن على.  1ٕٙ :1

إذا نادى هللا ()اْلٌة هو التلبٌة ، فكان ٌحٌى وقٌل إّن معنى الحنان فً  . العباد والرفق لٌستعطؾ به القلوب وتسرع إلٌه اإلجابة

: ٌنظر . تعالى لبّاه هللا سبحانه ، على أنه كان هلل تعالى حنان خاص به على ما ٌفٌده تنكٌر الكلمة ، أي ال ٌملك عطاءها أحد ؼٌرنا
 . 4ٕٗ: ٘والدر المنثور  ، 1ٔ: ٗٔوالمٌزان  ، 4ٕٔٔ: ٖ، و تفسٌر القرآن العظٌم  ٖٓٙ: ٖلعٌون  النكت وا

 . ٕٖٓ- 1ٖٔ، واإلعجاز البٌانً للقرآن :  ٕٓ: 4ٔوالتفسٌر الوسٌط   ٓٗ:  ٙٔ، وروح المعانً  1ٔ: ٗٔالمٌزان  : ٌنظر -٘
 . 4ٕٔٔ:  ٖتفسٌر القرآن العظٌم  -ٙ

 . 2: ٗ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  2ٙٔ: ٕٔ مفاتٌح الؽٌب : ٌنظر -2

 . 1ٕ٘: ٘إرشاد العقل السلٌم   : ، وٌنظرٓٔ: ٖالكّشاؾ  -4

 . 2ٙ: ٙٔالتحرٌر والتنوٌر   -1
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كبالنظر إلى السياؽ كتقييد الحناف بػ ) لدٌنا ( ، فإٌف الكممة إٌنما تستعمؿ فيما ال مجرل فيو لؤلسباب الطبيعية        
العادية ، كالمراد بيا نكع مف العطؼ كاالنجذاب اإلليي الخاص بينو كبيف رٌبو غير مألكؼ ، كعمى ذلؾ فإٌف الحناف 

ذا كاف مف عيسى كالعن إذا كاف مف هللا تعالى فإنو تكلي أمره  . (ُ)ى رٌبو ػػػػفإٌنو انجذاب منو إل ()اية بشأنو ، كا 

 : خدن    -ٖ

كالًخداف كالخديف : ميخادنؾ ، يككف معؾ في ظاىر أمرؾ كباطنو ، كالمخادنة  المفيوم المغويالًخٍدفي في       
دناء ، كجمع ًخدف أخداف كالًخدف  ،(ِ)المصاحبة . كالًخدف كالخديف : الصاحب كالصديؽ ، كجمع خديف خي

ر ػػػػػػػػى الذكػمػػػػػي السرًٌ ، كيقع ع، كالًخدف الصديؽ فػػػػ(ّ)المصاحب ، كأكثر ذلؾ يستعمؿ فيمف يصاحب بشيكة 
 .(ْ)كاألنثى 

كلعٌمنا نتمٌمس مفيـك الحٌب كالمحٌبة مما كرد في المعاجـ المغكية  فالمصاحبة كالمصادقة كالمنادمة كالشيكة     
ف كاف الخدف ىك الصديؽ في السٌر ، كأريد بالمخادنة في القرآف المصاحبة  تفضي لنا عف معنى المحبة لمشيء ، كا 

 . (ٓ)غير الشرعية

 ى ػػػػػػو تعالػػػػػي قكلػػػف مرتيف ، التي لمقٌمة التكسير عمى زنة ) أفعاؿ ( جمعبصيغة  القرآن الكريمد كردت في كق     
  َاْلُمْؤِمَناِت َواَّلل ُ َتَياِتُكُم َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن ف

ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َواَل َأْعَمُم ِبِإيَماِنُكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفاْنِكُحوُىن  ِبِإْذِن َأْىِمِين  َوَآُتوُىن  ُأُجوَرُىن  ِباْلَمْعُروِف 
َفَعَمْيِين  ِنْصُف َما َعَمى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي  ُمت ِخَذاِت َأْخَداٍن َفِإَذا ُأْحِصن  َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشةٍ 

، ذكرت كتب التفسير أٌف الخدف ىك الحبيب  ِٓ :النساء   اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِبُروا َخْيٌر َلُكْم َواَّلل ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
، كالمخادنة نكع مف أنكاع العبلقات يككف بيف (ٔ)ى الذكر كاألنثى كالخميؿ كالصديؽ كالصاحب كالرفيؽ ، كيطمؽ عم

بغير عقد كال نكاح يككف الرجؿ خدنان لممرأة أم : صديقان ليا ، تككف ىي خدنان لو ، أم صديقة لو ،  كالمرأة الرجؿ
المرأة ذات الخميؿ ، فذات الخدف  الخميؿ كالصديؽ لمفجكر بيا سران  كالمتخذات أخداف المكاتي قد حبسف أنفسيف عمى

الكاحد المستترة بو ، كقد يقيـ معيا كتقيـ معو ، كقد عيدت صداقة كمكٌدة ، لذلؾ اختمفت كجية نظرىـ إليو ، فمـ 
 . (ٕ)مػػػػػػف الزنا الشائف قبؿ اإلسبلـ يعدكه 

                                                           

 . 1ٔ: ٗٔالمٌزان : ٌنظر  -ٔ

 ) خدن(. ٕٖٕ: ٗالعٌن  -ٕ
 . ٕٙٙ :معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن  : ، وٌنظر 22ٕ :مفردات ألفاظ القرآن  -ٖ

 . 4ٓٙ،  ٓٓ٘ : ٔالكشاؾ ٌنظر :  -ٗ

 . ٖٓ : ٕمعجم وتفسٌر لؽوي لكلمات القرآن ، و 4ٖٔالتبٌان فً تفسٌر ؼرٌب القرآن : ٌنظر :  -٘

،  44ٖ:ٖ، والكشؾ والبٌان  ٖٔٔ :ٔ، وتبٌٌن القرآن  4ٕٗ :ٔ، والتسهٌل لعلوم التنزٌل  ٙٔ: ٘التحرٌر والتنوٌر :  ٌنظر -ٙ

، وتفسٌر القرآن  2ٗٔ : ٔ، وبصائر ذوي التمٌٌز فً لطائؾ الكتاب العزٌز 41ٕ :ٔ، والنكت والعٌون  1ٖ:ٕ  والمحرر والوجٌز
 :ٕ، ومعالم التنزٌل  14 :ٗ، والبحر المحٌط  2٘ٗ:٘، وروح المعانً  2ٙٔ:ٕ  ، وإرشاد العقل السلٌم 2ٙٙ :ٕ البن كثٌرالعظٌم 

، وجامع البٌان  4ٙٔ :٘ ومفاتٌح الؽٌب،  ٘ٗٗ :ٔ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  2ٔ :ٕ، ولباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل  1ٕ
 .   2ٕٙ :ٕ، وفً ظالل القرآن  ٕٙٗ :ٔ، ومدارك التنزٌل   ٖٕٙ :ٕ، ونظم الدرر  1ٕ: ٘كام القرآن ، والجامع ألح ٕٕ :ٗ

 .ٙٔ: ٘، والتحرٌر والتنوٌر  1ٔٔ :ٖ ألمثل، وا 2ٙٔ : ٖالمفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ، د. جواد علً  : ٌنظر  -2
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ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُيْم اْلَيْوَم ُأِحل  َلُكُم الط يَِّباُت َوَطَعاُم ال ِذيَن  قكلو تعالى ككردت في       
 ُأُجوَرُىن  ُمْحِصِنيَن َغْيَر َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْن َقْبِمُكْم ِإَذا َآَتْيُتُموُىن  

يَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُمُو َوُىَو ِفي اْْلَِخرَِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ  ُمَساِفِحيَن َواَل ُمت ِخِذي َأْخَدانٍ  ، أم  ٓ :المائدة   َوَمْن َيْكُفْر ِباِلِْ
، (ُ)أف يككف التكاصؿ بكسيمة الزكاج المشركع كليس عف طريؽ الزنا الصريح ، كال عف طريؽ المعاشرة الخفٌية 

، فأخداف جمع ًخدف ، (ِ)"الرجؿ أم يصادقيا ، كغالبان ما تككف خاٌصة بوالمرأة التي يخادنيا "كالمراد بالخدف ىنا 
كىي في األصؿ الصديؽ ، كعادة ما تطمؽ عمى الصداقة السرٌية غير الشرعية مع الجنس اآلخر ، كىك يقع عمى 

المسمميف ، كفي اآلية إشارة إلى أمر (ّ)كاألنثى ، كمتخذم األخداف ، أم أصحاب تيسركف معيٌف بالفاحشة الذكر
 .   بالعٌفة كالبعد عف الفكاحش ما ظير منيا كما بطف

 خمط :   -ٜ

مىطى الشيء بالشيء     و ف المزجي ، المفيوم المغويفي  خى م طىو فاٍختىمىطى مىزىجى ٍمطان كخى ميطي  : ، قاؿ الميثيىٍخًمطيو خى خى
ًميطي : الصاحب ، كاىٍلخًميط : الجاري : مخاًلطيوي ، كالخميطي : القكـ الذيف أٍمريىـ كاحده ،  الر جؿي  ، كالخٍمطةي : العشرةي  كاىٍلخى

مطةي  ، مطي : أم مختمط بالناس متحٌبب ، كامرأةي خى : رجٌؿ خى كالخمط : ىك الجمع بيف أجزاء  ،(ْ) متحٌببة قاؿ المٍيثي
 .  (ٓ)الشيئيف فصاعدان ، كىك أعـ  مف المزج ، كيقاؿ لمصديؽ كالمجاكر كالشريؾ خميط

قكلو تعالى  في القرآن الكريم فيبمفظ المضارع الداؿ عمى المفاعمة كجاء ىذا المفظ لييممحي منو معنى المحٌبة        
  ُْن ُتَخاِلُطوُىْم َفِإْخَواُنك ٌح َلُيْم َخْيٌر َواِ  ُم اْلُمْفِسَد ِمَن ْم َواَّلل ُ َيْعمَ ِفي الدُّْنَيا َواْْلِخَرِة َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيتَاَمى ُقْل ِإْصًَ

ف تعاشركىـ كتضمكىـ إليكـ فاعتبركى َِِ:البقرة   اْلُمْصِمِح َوَلْو َشاَء اَّلل ُ أَلَْعَنَتُكْم ِإن  اَّلل َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ـ ، أم كا 
إشارة "، كعاممكىـ بمقتضى ما تفرضو األخكة مف تراحـ كتعاطؼ كمساكاة ، كىذا القكؿ  إخكانكـ في العقيدة اإًلنسانية

فالخطاب  ، كعمى ىذا األساس(ٔ)"بينيـإلى المساكاة المجعكلة بيف المؤمنيف جميعا بإلغاء جميع الصفات المميزة 
، كضركرة معاشرتيـ كقربيـ زيادة عمى محٌبتيـ التي تكجبيا  بعدـ إىماؿ اليتامى يـكصيفالقرآف ي عامتيـ ، ممسمميفل

)         . كلعٌؿ الفعؿ المضارع يـ كتركيـ كشأنيـ أمره مذمكـ اإلعراض عف تحٌمؿ مسؤكليت ألفٌ  المخالطة ؛
ٌف كقكعو في  دؿٌ ذم يتخالطكىـ ( المسند إلى جماعة المسمميف ال عمى المفاعمة كاالستمرار قد أٌدل معنى المحٌبة ، كا 

عمى معنى المحٌبة ، كبذلؾ يككف ظبلؿ  -كما أسمفنا -) إخكانكـ ( التي تدٌؿ أيضان لفظةسياؽ الشرط الذم جكابو 
 المحٌبة قد فاض في السياؽ مف خبلؿ ىذا االرتباط .  

ن    في قكلو تعالى) خمطاء (  الجمعكيأتي أمر المحٌبة بمفظ        َقاَل َلَقْد َظَمَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِو َواِ 
اِلَحاِت َوَقِميٌل َما ىُ كَ  ْم َوَظن  َداُووُد َأن َما َفَتن اهُ ِثيرًا ِمَن اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُيْم َعَمى َبْعٍض ِإال  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الص 

يحتمؿ في ك  فيعبلء ( لمكثرة ،فػ) خمطاء ( جمع ) خميط ( عمى ) ، ِْ : ص  َفاْسَتْغَفَر َرب ُو َوَخر  رَاِكًعا َوَأَنابَ 
                                                           

 . ٖٙٙ : ٖاألمثل  ٌنظر :  -ٔ
 . ٔٔ: ٘التفسٌر الوسٌط   -ٕ

 . ٖٓٔ: ٕ، والدر المنثور   2ٖٙ : ٖ، واألمثل   ٕٗٙ: ٌٔنظر : الكشاؾ  -ٖ

 )خلط(. ٕٓ٘ : ٔالمعجم الوسٌط و،  2٘ٔ:  ٗلسان العرب ، و 2٘ٗ : ٕتهذٌب اللؽة  -ٗ
 . 1ٖٕ :مفردات ألفاظ القرآن  -٘

إرشاد  : . ٌنظر المخالطةُ على المصاهرة توقد ُحمل ، 4ٕٓ: ٔ، والتفسٌر الوسٌط  4ٗ: ٙ ومفاتٌح الؽٌب،  ٕٖٓ :ٕالمٌزان  -ٙ

 .  ٕٕٔ :ٔالعقل السلٌم 
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مىطاًء أف تككف بمعنى األصحاب أك الشركاء" ، كلعٌؿ المعنييف كمييما يحمبلف معنى المحٌبة أك فييما شيء مف (ُ)"الخي
عمى صاحبو ،  بعضيـ يبغي كالمخالطيفٌف كثيران مف األصدقاء أ، كلكٌف اآلية تقرر  كمصداؽ ذلؾ التقارب المحٌبة

، نعـ فاألشخاص الذيف يراعكف بصكرة  في مقابؿ الكثرة فناسب ذلؾ مع لفظ جمع الكثرة كىـ قٌمة إاٌل الذيف آمنكا
 . ـ المتزكٌدكف باإليماف كالعمؿ الصالحػػ، كى ٌدان ػػكاممة في معاشرتيـ كصداقتيـ الطرؼ المقابؿ قميمكف ج

 -:ذكر   -ٓٔ

ٍكري       ةه لمنفًس بيا ييمكفي لئلنساًف أف أتارةن ييقاؿي كييرادي بو ىي ري :، كالٌذك(ِ): الحفظ لمشيء ميا المغويو مفيفي  الذًٌ
يىحفظى ما يقتنيًو مف المعرفًة ، كىك كالحفًظ إاٌل أٌف الحفظى ييقاؿي اعتباران بإحرازًه ، كالٌذكرى ييقاؿي اعتباران باستحضارًه ، 

اف : ذكره بالقمًب كذكره بالمساًف ، كيأتي الذكػػػػػػػػر كتارةن ييقاؿي لحضكًر الشيء بالقمًب أك القكًؿ ، كلذلؾ قيؿ : الٌذكري ذكر 
 . (ّ)بالقمب كالمساف معان 

َلْيَس َعَمْيُكْم  في قكلو تعالى  ى المحٌبة التي تضمنيا لفظ الذكرليبٌيف معن القرآن الكريمفي  كيأتي السياؽ      
ْن ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًً ِمْن َربُِّكْم َفِإَذا  َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اَّلل َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحرَاِم َواْذُكُروُه َكَما َىَداُكْم َواِ 

الِّينَ  . كتتجٌسد (ْ)، أم فاذكركا هللا بالتمبية كالتيميؿ كالتكبير كالثناء كالدعكات ُٖٗ :البقرة  ُكْنُتْم ِمْن َقْبِمِو َلِمَن الض 
جبللو عف طريؽ الذكر بامحٌبة هللا تع ، كجاء ذلؾ بمفظ الفعؿ األمر لقمب كالمساف كالعمؿ بالجكارح الى بإعظامو كا 

  الداؿ عمى كجكب الفعؿ ، فكأٌنما ىذا الذكر يقكم العبلقة بيف العبد كرٌبو . 

َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشد  ِذْكرًا َفِمَن الن اِس َمْن َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروا اَّلل َ  كمنو أيضان قكلو تعالى        
قٍ  ، أم فأكثركا ذكر هللا كبالغكا فيو كما تفعمكف  ََِ:البقرة  َيُقوُل َرب َنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما َلُو ِفي اْْلِخَرِة ِمْن َخًَ

كيـ كقفكا بيف المسجد بمنى كبيف الجبؿ ، فيعٌددكف ككانكا إذا قضكا مناس" ،في ذكر آبائكـ كمفاخرىـ كأياميـ 
كلعٌؿ اآلية تيشير إلى النيي أك التقميؿ مف ذكر مآثر اآلباء كاألجداد لما ، (ٓ)"فضائؿ آبائيـ كيذكركف محاسف أياميـ

 لما فيو فييا مف التفاخر الذم يفضي إلى التنافر ، ككصؼ الذكر باألشٌدٌية داللة عمى اإلكثار كالمبالغة في ذكر هللا
 مف محٌبتو التي ىي التعظيـ .

،  ُِٓ :البقرة  َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َواَل َتْكُفُرونِ  كقاؿ بعض العمماء في الفرؽ بيف قكلو تعالى        
ي اَي َفاْرَىُبونِ َيا َبِني ِإْسرَاِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي ال ِتي َأْنَعْمُت َعَمْيُكْم  كقكلو تعالى    َوَأْوُفوا ِبَعْيِدي ُأوِف ِبَعْيِدُكْم َواِ 

الذيف حصؿ ليـ فضؿ قكة بمعرفتو  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(، إٌف قكلو) اذكركني ( مخاطبة ألصحاب النبيَْ:البقرة
طة ، كقكلو ) اذكركا نعمتي ( مخاطبة لبني إسرائيؿ الذيف لـ يعرفكا هللا إاٌل اسعالى ، فأمرىـ بأف يذكركه بغير ك ت

 .  (ٔ)بآالئًو ، فأمرىـ أف يتبٌصركا نعمتو فيتكٌصمكا بيا إلى معرفتو 
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، فطاعة هللا تعالى محٌبة لو ، (ُ)كيأتي الذكر بمعنى الطاعة كالجزاء الذم يفضي ربما إلى معنى المحٌبة      
  َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َواَل َتْكُفُرونِ  كمحٌبة لمبشر ، ككرد ىذا المعنى في قكلو تعالى  كجزاؤه إحساف

، أم اذكركا عظمتي كصفاتي كثنائي كما ترتب عمييا مف األمر كالنيي ، أك اذكركا نعمي كمحامدم  ُِٓ :البقرة 
، أم أعاممكـ معاممة مف ليس بمغفكؿ عنو بزيادة النعـ كالنصر كالعناية في الدنيا ، كبالثكاب ) أذكركـ (كسكؼ ، 

، كقد ذكر الفخر الرازم مكاطف الذكر بقكلو "  أما الذكر فقد يككف بالمساف ، كقد يككف (ِ)كرفع الدرجات في اآلخرة 
ـٍ (  ياجميع متضمنان الطاعاتبالقمب ، كقد يككف بالجكارح ، فإٌف األمر بقكلو : ) اذكركني (  ، أما قكلو : ) أىٍذكيٍركي

يجاب  ظيار الرضا كاإلكراـ ، كا  فبل بٌد مف حممو عمى ما يميؽ بالمكضع ، كالذم لو تعمؽ بذلؾ الثكاب كالمدح ، كا 
ـٍ ( " وكمٌ  المنزلة ، كذلؾ داخؿ تحت قكلو : ) أىٍذكيٍركي

كٌميا أك مكاطف ذكر . كلعٌمنا إذا نظرنا في مكاطف الذكر هلًل (ّ)
 المقربيف لممسنا منو تمؾ المحٌبة كذلؾ التعٌمؽ الذم يربط العبد برٌبو .

 -ذل  : -ٔٔ

أصؿه كاحد يدؿ  عمى الخيضكع كاالستكانة كالمًٌيف ، فالذ ؿ : ًضٌد  المفيوم المغويفي  لذاؿ كالبلـ في التضعيؼا     
عكبة ًعٌز ،ال ؿ  خبلؼ الص  ؿ  : الرًٌٍفؽي كالرحمةي  كالذًٌ  .(ْ)، كالذًٌ

في  طاعتيما كبٌرىما كمحبتيما جاءمكالديف كلزـك ل التكاضعكالميف كالرفؽ كالرحمة ىي مف لكاـز المحٌبة ، كفي     
  َكما َرب ياِنى َصِغيراً َواْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الر ْحَمِة َوُقل ر بِّ اْرَحْمُيَما  قكلو تعالى  في القرآن الكريم

فبل تبخؿ "، ة ، كدليؿ الكٌد ليما ، تأمر اآلية بالتكاضع ليما ، ىذا التكاضع الذم يككف عبلمة المحبٌ ِْ :اإلسراء
، كأضاؼ الجناح إلى الذٌؿ مبالغة في التذلؿ كالتكاضع ليما ، كزيادة (ٓ)"عمييما بأم شكؿ مف أشكاؿ المحٌبة كالمطؼ

كالتمطؼ معيما في القكؿ كالفعؿ كالمعاممة عمى اختبلؼ ألكانيا ، كقكلو ) ًمفى الرحمة ( مف فرط في تبجيميما 
 .(ٔ)رحمتؾ ليما كعطفؾ عمييما لكبرىما

َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا َمْن  في قكلو تعالى  المكحي بالمحٌبة كجاء أيضان إلظيار الميف كالرفؽ كالرحمة لممؤمنيف      
َمى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِىُدوَن ِفي ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف َيْأِتي اَّلل ُ ِبَقْوٍم ُيِحبُُّيْم َوُيِحبُّوَنُو َأِذل ٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعز ٍة عَ  َيْرَتد  

، يعني أىؿ تكاضع  ْٓ:المائدة  َواَّلل ُ َواِسٌع َعِميمٌ  َسِبيِل اَّلل ِ َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل اَّلل ِ ُيْؤِتيِو َمْن َيَشاءُ 
عزيز كذليؿ ، كىما كنايتاف عف خفضيـ الجناح تكسير لمقٌمة كمفردىما  كليف كرحمة كرٌقة ، كاألذٌلة كاألعٌزة جمعا

، (ٕ)الحناف أك الحنكأٌذلة بػ) عمى ( لتضمنو معنى اقتراف ٌييـ كىـ أكلياؤه ، كلعٌؿ لممؤمنيف تعظيمان هلل الذم ىك كل
، كليس  المؤمنيفعمى  كالميف كىي مف التكاضع كالحنك كىذا االقتراف ىك الذم أكسبيا معنى الحناف كالرفؽ ،

 .     أٌنيـ ميانكف ، بؿ المبالغة في كصفيـ بالرفؽ كليف الجانب لممؤمنيف بكصفيـ

                                                           

 . 1ٕٔ : ٕاإلتقان فً علوم القرآن : ٌنظر  -ٔ
 . ٔ٘: ٕالتحرٌر والتنوٌر ٌنظر :  -ٕ
  .  ٖٗ: ٖ مفاتٌح الؽٌب -ٖ

 لل( .)ذٙ٘:  ٘لسان العرب ، و ٖ٘ٗ : ٕمقاٌٌس اللؽة  -ٗ

 . 1ٕ٘ : 4األمثل  -٘

 .  ُِِِ: ْفي ظبلؿ القرآف ، و٘ٔٙ: ٕالكشاؾ : ٌنظر  -ٙ

 . ٖٓٓ:  ٕواإلنباء بما فً كلمات القرآن من أضواء  .،1ٖٙ: ٘المٌزان و،  ٙ٘٘:  ٖالتبٌان فً تفسٌر القرآن : ٌنظر  -2



 

2ٙ 

نيٌك ، أك لمتنبيو  قترانوكقيؿ إٌنيـ أرٌقاء رحماء متذلميف كمتكاضعيف ليـ ، كا     بػ)عمى( إٌما لتضمنو معنى العطؼ كالحي
عمى أٌنيـ مع عمٌك طبقتيـ كفضميـ عمى المؤمنيف خافضكف ليـ أجنحتيـ ، أك لرعاية المقابمة بينو كبيف )عمى( في 

 .  (ُ)قكلو تعالى البلحؽ ) أعٌزة عف الكافريف (

 -: رادأ  -ٕٔ

، قاؿ الراغب : اإلرادة منقكلة مف راد يركدي إذا سعى في طمب  (ِ)شاءه ك أحٌبو المفيوم المغويفي  الشيء أراد   
عؿ اسمان لنزكع النفس إلى الشيء ، فإذا استعمؿ في  شيء ، كىي في األصؿ قٌكةه مركبةه مف شيكةو كحاجةو كأمؿو ، كجي

ُقْل َمْن َذا ال ِذي  ، كمنو قكلو تعالى أ ، فإٌنو يتعالى عف نزكع النفس هللا فإٌنو ييراد بو المنتيى في الشيء دكف المبد
، كأراد الشيء يريده إرادة : ماؿ إليو ، (ّ) ُٕ:األحزاب  َيْعِصُمُكْم ِمَن اَّلل ِ ِإْن َأرَاَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأرَاَد ِبُكْم َرْحَمةً 

 .(ْ)كاإلرادة بالنسبة لما ليس لػػػػػػػػػػػو إرادة كالجماد ، يراد بيا المشارفة كالميداناة ، عمى سبيؿ المجاز 

د منافعو زيدان فالمعنى إٌني أيري ٌف فييا حذفان ال يككف في اإلرادة فإذا قمت أحب  أٌف المحٌبة ىي اإلرادة إاٌل أكجاء      
ذا قمت أيحب  هللا فالمعنى أريد طاعتو كاتباع  ذا قمت أحب  هللاي زيدان فالمعنى أٌنو يريد ثكابو كتعظيمو ، كا  أك مدحو ، كا 
أكامره ، كال يقاؿ أريد زيدان كال أٌف هللا يريد المؤمف كال أٌني أريد هللا ، فاعتيد الحذؼ في المحبة كلـ يعتد في اإلرادة ، 

كلدم أم يميؿ طبعي إليو ،  ة ليست مف جنس اإلرادة بؿ ىي مف جنس ميؿ الطبع ، كما تقكؿ أحب  المحبٌ كقيؿ إٌف 
، كقيؿ إٌف الرغبة كالمحٌبة كاإلرادة نظائر كلكف  يـ يقكلكف أحببت أف أفعؿ بمعنى أردت أفكىذا مف المجاز بداللة أنٌ 

بينيـ فرؽ ، كيظير الفرؽ بينيـ مف نقيضيـ ، فنقيض الرغبة الرىبة ، كنقيض المحٌبة البغضة ، كنقيض اإلرادة 
 . (ٕ)"الحٌب لو عمى اإلرادة مزية اإليثار"كقيؿ إٌف ، (ٔ)، كمف معاني اإلرادة الكٌد كالرغبة  (ٓ)الكراىية 

كمٌما تقٌدـ يظير لنا أٌف ىناؾ ترابطان بيف اإلرادة كالمحٌبة في الداللة ، إذ إٌف في المحٌبة إرادة كفي اإلرادة محٌبة      
منو معنى محٌبة الدنيا ،  لييممحى  ( بصيغة المضارع يريد ) ، مع ما في المعنييف مف فركؽ داللية ، كقد جاء الفعؿ

كما ييممحي منو محٌبة اآلخرة
وَنُيْم ِبِإْذِنِو َحت ى ِإَذا   قكلو تعالى في القرآن الكريم يف(ٖ) َوَلَقْد َصَدَقُكُم اَّلل ُ َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّ

ا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اْْلَِخَرَة ُثم  َفِشْمُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّْنيَ 
فاآلية تتحٌدث عف ،  ٕ٘ٔ:آل عمران  ُكْم َعْنُيْم ِلَيْبَتِمَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواَّلل ُ ُذو َفْضٍل َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َصَرفَ 

ٌب  فقدمعركة أحد ، فاإلرادة األكلى ىي محٌبة الدنيا كىي الغنيمة ،  كاف نزكليـ مف الجبؿ تأكيبلن إلرضاء حي
كأحٌبيا فثبتكا عمى طاعة رسكؿ هللا مع ابف جبير ، فمنيـ مف أراد اآلخرة اآلخرة  ةرادالثانية ىي إ، كاإلرادة (ٗ)الماؿ
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عف اإلرادة بالمضارع لما في قمكبيـ مف تجدد اإلرادة كاستمرارىا كتمبسيا ، ، كعٌبر (ُ)في مكقعيـ حتى استيشيدكا 
    كالفضؿ .   كلكٌف هللا تعالى أراد أف ييخمصيـ مف حٌب الدنيا فذكر العفك

كفي سياؽ آخر عٌبر القرآف عف إرادة الدنيا بالفعؿ المضارع ) يريد ( ، كعٌبر عف إرادة اآلخرة بالفعؿ الماضي       
ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد ُثم  َجَعْمَنا َلُو َجيَ  قكلو تعالى  ) أراد ( في َىا َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعج  ن َم َيْصًَ

 – ُٖ :اإلسراء ورًا َمْذُموًما َمْدُحورًا ، َوَمْن َأرَاَد اْْلِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُيُيْم َمْشكُ 
مشيئتنا ىذا الفريؽ الذم يريد الحياة الدنيا فقط قد نعطي بعضيـ بعض ما يريد عمى حسب  أفٌ "، كالمعنى : ُٗ

رادتنا ألسباب مختمفة  ، فقد (ِ) "كال يىخمك أحد في الدنيا مف أف يككف قد عجؿ لو بعض ما يرغبو مف لذات الدنيا ،كا 
كٌنى بالعاجمة عف الدنيا ، أم مف كاف يريد نعيـ الدنيا فقط ، ال ىـ  لو غيرىا ، عٌجمنا لو مف نعيميا ما نشاء تعجيمىو 

ِإن  َىُؤاَلِء ُيِحبُّوَن  قكلو تعالى كمٌما يؤٌيد أٌف اإلرادة قد تضمنت معنى المحٌبة . (ّ)كل نحفي ، ال كما يحب  ىك كيي
لعٌؿ التعبير بالمضارع إلرادة الدنيا ىك تجددىا في قمكبيـ ك  .ِٕ :اإلنساف   اْلَعاِجَمَة َوَيَذُروَن َورَاَءُىْم َيْوًما َثِقيًً 
بمكا عمى إرادتيـ ، كالسعي ليا لمداللة عمى  كاستمرارىا كما ذكرنا ، أٌما التعبير بالماضي عف إرادة اآلخرة فكأٌنيـ جي

 .  أٌف إرادة الشيء ال يكفي لتحصيميا مف دكف سعي

، كقد عٌبر عنيا  كمنو أيضان إرادة هللا تعالى الدالة عمى اإلحاطة كالعناية الخاٌصة المكجبة لمطمؽ المحٌبة      
َرُكْم َتْطِييرًافي قكلو تعالى  بالفعؿ المضارع ) ييريد (   ... ِإن َما ُيِريُد اَّلل ُ ِلُيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيِّ

ٌنيـ نتيجة ّّ :األحزاب  لرعاية اإلليية كأعماليـ ا دكاـ ، فقد نزلت ىذه اآلية في أىؿ بيت النبي المعصكميف ، كا 
ف التعبير بػ ) ، المعصية مع امتبلكيـ القدرة كاالختيار في إتيانياالطاىرة ، ال يقدمكف عمى  ( الذم يدٌؿ عمى  إٌنما كا 

 . (ْ) )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(الحصر عادةن ، دليؿ عمى أٌف ىذه المنقبة خاٌصة بأىؿ بيت الٌنبي 

َيَواِت َأْن َتِميُموا َمْيًً َعِظيًما   قكلو تعالى  كمثمو        َواَّلل ُ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَمْيُكْم َوُيِريُد ال ِذيَن َيت ِبُعوَن الش 
كيحٌب الذيف يتٌبعكف الشيكات أف تميمكا ، كلٌما كانت رغبتيـ في ميؿ المسمميف عف الحٌؽ رغبة  أم "، ِٕ :النساء 

أشبيت رغبتييـ إرادة المريد لمفعؿ ، فقد كاف المشرككف يحٌببكف لممسمميف الزنى  ال تخمك عف سعييـ لحصكؿ ذلؾ ،
ذه ػػػػػى بعد ىػكنظيره قكلو تعال (ٓ) "كالميؿي العظيـ ىك البعد عف أحكاـ الشرع كالطعف فييا كيعرضكف عمييـ البغايا ،

ِبيلَ أََلْم َتَر ِإَلى ال ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن  ة ػػػػػػاآلي َلَة َوُيِريُدوَن َأْن َتِضمُّوا الس  ًَ  . ْْ : النساء  اْلِكتَاِب َيْشَتُروَن الض 
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 -: رأف  -ٖٔ

رؤكؼ ، كالرأفة أشد  الرحمة كالشفقة ،  عميو مف مكركه يحٌؿ بو فيك : أشفؽ مفيوميا المغويفي  رأفةن  رىأىؼى بو      
ـى كالر ٍأفىةي أىرىؽ  مف الرحمة كال تىكاد تقع في الكراىة ، كالرحمةي قد تقع رىأىؼى ، ك (ُ)كالرأفة مف هللا دفع السكء  يىٍرأىؼي إذا رىًح

في الكراىة لممىٍصمحةً 
ليدٌؿ عمى الشفقة كالرحمة أك  القرآن الكريم، كقد كرد ىذا المفظ في مكاضع عديدة في (ِ)

أٌف رأفة الرسكؿ تشتمؿ محٌبتو  فيو شؾٌ ال مٌما، ك (ّ)فقط كأرٌقيما ، كقيؿ إٌنيا جاءت لتحمؿ ىذا الكجو الداللي أشٌدىما
َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم  التي ىي عنايتو كرعايتو ، كمنو قكلو تعالى بولممرؤكؼ 

كعٌبر عف الرأفة كالرحمة بصيغتي المبالغة ) فىعنكؿ كفعيؿ (  ،ُِٖ:التكبة َحِريٌص َعَمْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم 
، كقد يقاؿ  فكاصؿ كىك أمر مراعي في القرآفـ األبمغ منيما كىك الرأفة التي ىي عبارة عف شدة الرحمة رعاية لمقدٌ ك 

ؿ أىـ مف آثارىا جمب المنافع كاألك  أفٌ  كصفيادفع المضار كتأخير الرحمة بآثارىا  أفٌ  كصؼ: تقديـ الرأفة ب
ذا ما تأممنا ىذا المفظ لكجدنا أٌنو يشتمؿ الحٌب كالمحٌبة ؛ ألٌف الذم يحمؿ بيف جنباتو الرأفة لآلخريف (ْ)الثاني . كا 

 يحمؿ في قمبو محٌبتيـ . ك 

ِبُرُسِمَنا َوَقف ْيَنا ُثم  َقف ْيَنا َعَمى آثَارِِىْم   قكلو تعالى منيا معنى المحٌبة في  ييممحى جاءت الرأفة بصكرة المصدر لك       
ْنِجيَل َوَجَعْمَنا ِفي ُقُموِب ال ِذيَن ات َبُعوُه رَْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْىَبا ِني ًة اْبَتَدُعوَىا َما َكَتْبَناَىا َعَمْيِيْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَناُه اِلِْ

 ِٕ:الحديد    رَِعاَيِتَيا َفآَتْيَنا ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُيْم َأْجَرُىْم َوَكِثيٌر ِمْنُيْم َفاِسُقونَ  ِإال  اْبِتَغاَء ِرْضَواِن اَّلل ِ َفَما َرَعْوَىا َحق  
اريكف جعؿ هللا كالذيف اتبعكه ىـ الحك "، (ٓ)ىـكتكادٌ  ان بعض فة كالرحمة كما يرىا ابف عطٌية حٌب بعضيـالمراد بالرأف، 

 .(ٔ) "ا كذلؾيـ ليسك فإنٌ  بخبلؼ الييكدمة يتراحمكف بيا ، كرحفي قمكبيـ مكٌدة 

 -: رحم  -ٗٔ

: الًرق ةي  ، كالرىٍحمىةي (ٕ)أصؿه كاحده يدؿ  عمى الٌرٌقة كالعطؼ كالرأفة ويالمغالمفيوم في  الراء كالحاء كالميـ     
ذا كيصؼى بو البارم فميس ييرادي بو ةه تقتضي اإلحساف إلى المرحكـ ، كالرحمة رقٌ (ٖ)كالتعط ؼي  ٌرد إاٌل اإلحساف الميج، كا 

حسافه ، كمف اآلدمييف رٌقةه كتعٌطؼه ، كمٌما تقٌدـ فإفٌ إف دكف الرٌقًة ، كعمى ىذا فضاؿه كا   ٌف الرحمة مف هللا إنعاـه كا 
  . (ٗ)تعالى في طبائع الناس الرٌقة كتفٌرد باإلحساف  زى كى ػرٌقة كاإلحساف ، فرى مػالرحمة منطكية عمى معنييف ا
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، إذ جاءت بيذا (ُ)كمف ىذه المعاني المكٌدة كالمحٌبة االستعمال القرآنيالرحمة لمعاف عديدة في  لفظة ردتك        
ُمَحم ٌد َرُسوُل اَّلل ِ َوال ِذيَن َمَعُو َأِشد اُء َعَمى اْلُكف اِر  في قكلو تعالى  عمى صيغة جمع التكسير ) فيعىبلء ( المعنى

ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًً ِمَن اَّلل ِ َوِرْضَواًنا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمنْ  ُجوِد َذِلَك َمَثُمُيْم ُرَحَماُء َبْيَنُيْم َترَاُىْم ُرك ًعا ُسج   َأَثِر السُّ
ر اَع ِفي الت ْورَاِة وَ  ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَوى َعَمى ُسوِقِو ُيْعِجُب الزُّ ِلَيِغيَظ ِبِيُم َمَثُمُيْم ِفي اِلِْ

اِلَحاِت ِمْنُيْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما  مىآءي  ِٗ :فتح ال اْلُكف اَر َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الص  ، كمعنى قكلو ) ريحى
ـٍ ( أل : أنيـ مع إخكانيـ المؤمنيف يتكادكف كيتعاطفكف كيتعاكنكف عمى البر كالتقكل بىٍينىيي
هللا تعالى أمرىـ  ألفٌ ؛ (ِ)

مؤمف كقد بمغ مف ترحميـ فيما بينيـ أنو كاف ال يرل " ،(ّ)كنو بشيادة آية المائدة يـ كيحبٌ بالميف لممؤمنيف ، فيك يحبٌ 
  كلعٌؿ كصفيـ بػ) رحماء ( عمى صيغة الكثرة لمداللة عمى المبالغة في الميف كالرٌقة .  ،(ْ)"مؤمنان إال صافحو كعانقو

 -رضى : -٘ٔ

يكٌدهي ، كرضى هللا عف فبلف أم  عميو كعميو أحٌبو كأقبؿ عنو كرضىضٌد السخط ،  المغوي المعنىرضا في ال    
   بدالالت مختمفة منيا داللة المحٌبة كما في قكلو تعالى  الكريم القرآنفي  ىذه المفظة جاءت، ك  (ٓ)قبمو كأراد ثكابو

  ِاِدِقيَن ِصْدُقُيْم َلُيْم َجن اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ف يَيا َأَبًدا َرِضَي اَّلل ُ َعْنُيْم َقاَل اَّلل ُ َىَذا َيْوُم َيْنَفُع الص 
 ،بو مف الجٌنة كرضكانو  المسرة الكاممة بما جازاىـ الرضا ىك، ُُٗ :المائدة   َوَرُضوا َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

حسانو مثؿ محٌبتو في قكلو  ،ٌبة كأثرىا مف اإلكراـ كاإلحساف كأصؿ الرضا المح    فرضي هللا مستعمؿ في إكرامو كا 
 هللا كقيؿ إفٌ  (ٔ)الخمؽ عف هللا ىك محٌبتو كحصكؿ ما أم مكه منو بحيث ال يبقى في نفكسيـ متطٌمع اكرض ، (يحٌبيـ  )

أٌما رضاىـ ني عنيـ فأعطاىـ بسبب إيمانيـ الصادؽ كعمميـ الصالح عطاء ىك نياية اآلماؿ كاألما رضيى تعال
 .(ٕ)جزيؿ الذم ال تحيط العبارة بكصفوسبب ىذا العطاء العنو فيك ب

َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُيوُد َواَل الن َصاَرى َحت ى َتت ِبَع ِمم َتُيْم ُقْل ِإن  ُىَدى  قكلو تعالى في  جاء ىذا المعنى أيضان ك     
،  َُِ :البقرة   ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصيرٍ اَّلل ِ ُىَو اْلُيَدى َوَلِئِن ات َبْعَت َأْىَواَءُىْم َبْعَد ال ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْمِم َما َلَك ِمَن اَّلل ِ 

 .(ٖ)أم تحٌبكـ 

َيْحِمُفوَن َلُكْم ِلَتْرَضْوا َعْنُيْم َفِإْن َتْرَضْوا َعْنُيْم َفِإن  اَّلل َ اَل َيْرَضى   تعالى قكلوتيممحي المحٌبة مف لفظ الرضا في ك     
رضاكـ ال يستمـز رضا هللا كرضاكـ كحدكـ ال ينفعيـ إذا كانكا في  فٌ إأم  ، ٔٗ :التكبة   اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ َعِن 

 . سخط هللا كبصدد عقابو
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 -زّين : -ٙٔ

يف المفيوم المغويفي  الز ٍيف     ف يزينو زينان. كازدانت األرض بنباتيا ازديانا، ،  : نقيض الش  قاؿ الميث: زانو الحيسي

الزًٌينة اسـ جامع لكؿ شيء ييتىزي ف بوقاؿ: ، ك ٌينٍت كتزٌينىٍت: أم حسنت كبيجيتكاز  
الٌزينة الحقيقٌية : ما ال يشيفي ك  .(ُ)

اإلنسافي في شيء مف أحكالًو ال في الدنيا كال في اآلخرة ، كالٌزينةي بالقكؿ المجمًؿ ثبلثه : زينةي نفسٌية كالعمـ 
، كزٌيف : جٌمؿ كحٌسف كرٌغب (ِ)كالماؿ كالجاه كاالعتقادات الحسنة ، كزينةي بدنٌية كالقٌكة كطكؿ القامة ، كزينةي خارجٌية

في ، كالزينةي : الجماؿي كالبياءي 
(ّ). 

مذمكمان  فيككف الشيطاف ليجعؿ كييسند التزييف إلىشيء كيككف محمكدان ،  كالتزييف فعؿ هللا ألٌنو خالؽ كؿٌ        
فييزٌيف بعض األشياء في قمكب الخمؽ ليحيدىـ عف الطريؽ ، كىك مف دكاعي كسكستو لمخمؽ ، كقد جاء التزييف 

ُزيَِّن ِلم ِذيَن َكَفُروا  في قكلو تعالى  قولو تعالىفي  بصيغة الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ (ْ)بمعنى الحٌب لمدنيا
البقرة   ِمَن ال ِذيَن آَمُنوا َوال ِذيَن ات َقْوا َفْوَقُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَّلل ُ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ  اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَيْسَخُرونَ 

عمتٍ  أكجدتٍ "، أم  ُِِ : محبكبة في قمكبيـ فتيافتكا عمييا تيافت الفراش عمى النار كأعرضكا عما  حسنة كجي
قباليـ عمى الدنيا يبتغكنيا كيطمبكنيا (ٓ)"سكاىا ، كالميزٌيف ىك الشيطاف ، حٌسنيا في (ٔ)، كاآلية تصٌكر الكافريف كا 

أعينيـ بكسكاسو كحٌببيا إلييـ ، كيجكز أف يككف الميزٌيف هللا تعالى ؛ ألٌنو أميميـ في الدنيا ، كلـ يمنعيـ عف اإلقباؿ 
الفعؿ لممجيكؿ تشير إلى أف تركيبيـ الفطرم قد تضمف ىذا الميؿ ، كصياغة (ٕ)عمييا كالحرص الشديد في طمبيا 

   . (ٖ)فيك محببه كمزٌيف ، زيادة عمى ذلؾ فإٌف صيغة الماضي تدٌؿ عمى ثبكت الحدث

ف كاف التزييف كالتحسيف        كيأتي التزييف لنممح منو معنى التحبيب لؤلشياء في مكاضع عديدة في القرآف ، كا 
جاء التزييف في ىذا المكضع بصيغة الماضي المبني لممعمكـ المسند إلى مف لكاـز التحبيب كالترغيب ، ك  كالتجميؿ

َواَل َتُسبُّوا ال ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّلل ِ َفَيُسبُّوا اَّلل َ َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْمٍم َكَذِلَك َزي ن ا   تعالى في قكلوضمير الجمع ) نا ( 
فالمزيف ىك هللا سبحانو بدليؿ  ، َُٖ:اإلنعاـ  م ٍة َعَمَمُيْم ُثم  ِإَلى َربِِّيْم َمْرِجُعُيْم َفُيَنبُِّئُيْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُمونَ ِلُكلِّ أُ 

فاهلل تعالى زيف األعماؿ الصالحة في قمكب األمـ ضمير الجمع ) نا ( العائد إلى هللا تعالى ، كالداؿ عمى التعظيـ ، 
 .(ٗ)ف هللا ىك ما يخمقو كيخترعو في النفكس مف المحٌبة لمخير كاتباع لطرقو ، كتزيي

ِإن  ال ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباْْلِخرَِة َزي ن ا َلُيْم َأْعَماَلُيْم  في قكلو  أيضان  كفي مكضع آخر يأتي التزييف مف هللا تعالى      
سناد التزييف إلى (َُ)"حببنا ليـ قبيح أعماليـ كسيٌمنا ذلؾ عمييـأٌنا " ، بمعنى  ْ:النمؿ  َفُيْم َيْعَمُيونَ  الذات ، كا 
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كما يرل الزمخشرم ، " أم إٌف أعماؿ الخير التي كجب عمييـ أف يعممكىا زينيا ليـ هللا فعمكا عنيا  زمجااإللييبة 
، كالذم ييمحظ مف اآلية أٌنو ما تزينت (ِ)كجاء الفعؿ بصيغة الماضي لمداللة عمى تأكيد كقكع الحدث  ،(ُ)كضٌمكا "

 ليـ األعماؿ إاٌل بعد إصرارىـ عمى عدـ اإليماف كتأكيد ذلؾ فمذلؾ ابتدأت اآلية بتأكيد . 

ـى أف تزييف األشياء المعنكٌية مرحمة الحقة لتحبيبيا في قكلو تعالى       كيأتي تزييف اإليماف معطكفان عمى تحبيبو لييعم
   يمَ َواْعَمُموا َأن اَن َوَزي َنُو ِفي ُقُموِبُكْم ِفيُكْم َرُسوَل اَّلل ِ َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكن  اَّلل َ َحب َب ِإَلْيُكُم اِلِْ

سنان حتى "، بمعنى  ٕ:الحجرات  َوَكر َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُىُم الر اِشُدونَ  حٌسنو إليكـ أك زاده حي
، كيدٌؿ استخداـ حرؼ الجٌر) في ( ىنا (ْ)"، أك أٌنو رٌغبيـ في اإليماف فامتثمكا كزاف في قمكبيـ (ّ)رٌسخو في قمكبكـ

 . فاإليماف زينة معنكٌية(ٓ)عمى أٌف الفعؿ يحدث بعد دخكؿ اإليماف في القمكب ، أم زييف اإليماف كىك في قمكبيـ 
ٌنما ألٌنيا مف األنكار اإلليية التي  محببة ، فميا جماليا الركحي كشفافيتيا األٌخاذة ، ال ألٌنيا جميمة كبيٌية كحسب ، كا 

 .(ٔ)يخٌص بيا عباده المؤمنيف 

اإلنساف مف ميؿ كرغبة  جبٌمةكيأتي الماؿ كالبنكف زينة الدنيا ، كىما كما ىك معمـك مف األمكر المحبكبة لما في     
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا  تجاىيما ، كجاء ذلؾ في قكلو تعالى  اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْلَباِقَياُت الص 

ف محٌبة شديدة بيما في الدنيا ، تبٌيف اآلية كتنٌبو الناس عمى ما تعٌمؽ بالنفس البشرية م ْٔ :الكيؼ   َوَخْيٌر َأَمًً 
(ٕ)   . 

 -: زلف -ٚٔ

ٍلفىةي      ، كالز لفى مصدر عمى المعنى أم يقربكـ (ٖ)المنزلةي كالحظكةي كالمكانة كالمرتبةالدنك ك :  المفيوم المغويفي  الز 
مكاضع مف القرآف ليدٌؿ في أغمبيا عمى القربى كالمنزلة كتكريـ هللا تعالى ، كمف عٌدة ، كجاء ىذا المفظ في (ٗ)قربى 

يُن  قكلو تعالى  عمى صيغة المصدر الذكر الحكيممبلمح المحٌبة ىي التقريب كالتكريـ ، كمٌما جاء في  َأاَل َّلِل ِ الدِّ
ُبُدُىْم ِإال  ِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى اَّلل ِ ُزْلَفى ِإن  اَّلل َ َيْحُكُم َبْيَنُيْم ِفي َما ُىْم ِفيِو اْلَخاِلُص َوال ِذيَن ات َخُذوا ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء َما َنعْ 
نا إلى قربى كتكصمة ، كأنو قاؿ : لتقرب ، ) زلفى ( بمعنى ّ:الزمر  َيْخَتِمُفوَن ِإن  اَّلل َ اَل َيْيِدي َمْن ُىَو َكاِذٌب َكف ارٌ 

ال فنحف نعمـ أنيا، ال  أم: لترفع حكائجنا َّللٌ هللا تقريبان ،  ، كلتككف شفيعة لنا عنده حتى يرفع عنا الببلء كالمحف ، كا 
   في نعبدىـ راجع إلى األشياء التي كانكا يعبدكنيا  البارز ، كالضمير(َُ)تخمؽ، كال ترزؽ، كال تممؾ مف األمر شيئا
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ن  َلُو ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن  قكلو تعالى في ك  ،(ُ)" باألكلياءالمرادكف  اـ ، كىـمف المبلئكة ، كعيسى ، كاألصن َواِ 
لقربة ككرامة ك منزلة عالية مع مالو مف الممؾ العظيـ فيك إشارة إلى أف ممكو ال "، أم  َْ،  ِٓ:ص  َمآبٍ 

  . (ِ)"يضره كال ينقصو شيئان مف مقامو

، أم  َٗ:الشعراء  َوُأْزِلَفِت اْلَجن ُة ِلْمُمت ِقينَ  قكلو تعالىجاءت بصيغة الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ في ك     
فييشاىدكنيا مف المكقًؼ كيقفيكف عمى ما فييا مف فنيكف المحاسًف  ، كالقربى مف دالئؿ المحٌبة ،قيربًت الجن ةي لممت قيف 

 .(ّ)نازلكف فيياالفيبتيجيكف كيغتبطكف بأن يـ 

  -: سكن  -ٛٔ

ككنان        كىفى الشيء سي كينىةي  ، : استقر  كثبت مفيوميا المغويفي  سى داع كالسى ، كالٌسكيكفي : ثبكتي (ْ)كالكقار ة: الكى
كىفي : الٌسككف كما ييسكفي إليو  الشيء بعد تحٌرؾو ، كييستعمؿي في االستيطاف ، كالس 
 .  (ٔ)، كسكف : ىدأ كاستقرٌ (ٓ)

بصيغة الفعؿ المضارع المنصكب بأٍف  ليعٌبر عف األلفة كالمحٌبة كاالطمئناف القرآن الكريمفي  ىذا المعنى كرد    
َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم  في قكلو تعالى   مضمرة بعد الـ التعميؿ

، أم : لتطمئٌنكا كتميمكا إلييا كتألفكىا كيستأنس  ُِ :الركـ   َوَرْحَمًة ِإن  ِفي َذِلَك َْلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك ُرونَ  َمَود ةً 
، كىذا (ٕ)بعضكـ ببعض ، فإٌف المجانسة مف دكاعي التضاـ كالتعارؼ ، كما أف المخالفة مف أسباب التفٌرؽ كالتنافر 

التعبير غزير المعنى ، ألٌنو يعٌبر عف حالة إنسانية ىي إحدل مكاىب كآيات هللا العظيمة ، كىذا السكف كاالطمئناف 
 ، فمف الطبيعي أف تككف بيف الزكجيف مثؿ ىذه الجاذبية القكٌيةؿ بعضيما بعضان ذيف الجنسيف يكمٌ ينشأ مف أٌف ى
 .(ٖ) كالمحٌبة الكبيرة

    ستعار لمتأنس كفرح النفس ، ألٌف في ذلؾ زكاؿ اضطراب الكحشة كالكمد بالسككف ، كضمف كالسككف ىنا م    
ف كاف حٌقو أف يعٌمؽ بػ ) عند ( كنحكىا مف الظركؼ  ،(ٗ)) لتسكنكا ( معنى ) لتميمكا ( فعدم بحرؼ الجر ) إلى ( كا 

، ألٌف ) عند ( جاءت لظرؼ المكاف  سكف إليو  لمسككف القمبي ، كيقاؿ : سكف عنده لمسككف الجسماني"فيقاؿ : 
 .(َُ) "كذلؾ لؤلجساـ ، ك) إلى ( لمغاية كىي القمكب

ُىَو ال ِذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَيا َزْوَجَيا  قكلو تعالى  كنظير اآلية السابقة جاء بصيغة الغائب      
اَىا   ِمَن َحَمَمْت َحْمًً َخِفيًفا َفَمر ْت ِبِو َفَمم ا َأْثَقَمْت َدَعَوا اَّلل َ َرب ُيَما َلِئْن آَتْيَتَنا َصاِلًحا َلَنُكوَنن  ِلَيْسُكَن ِإَلْيَيا َفَمم ا َتَغش 
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اِكِرينَ  مككنيا مف جنسو ، كيميؿ ف) ليسكف إلييا ( أم ليألفيا كيطمئف كيأنس بيا ، أٌما قكلو  ُٖٗ :األعراؼ   الش 
ذا كاف منيا عمى حقيقتو فالسككف كالمحبة أبمغ كما يسكف اإلنساف  كال ينفر ألفٌ  الجنس إلى الجنس أٍميىؿ كبو آنس كا 

عؿ ، كقيؿ إٌف السككف مجاز في االطمئناف كالتأنس أم : جي (ُ)ة نفسو أك أكثر لككنو بعضان منوو محبٌ إلى كلده كيحبٌ 
لكناية بالفعؿ الداؿ عمى التكمؼ إلفادة قكة التمكف مف مف نكع الرجؿ زكجو ليألفيا كال يجفك قربيا ، كصيغت ىذه ا

 .(ِ)ذلؾ ألف التكمؼ يقتضي الرغبة

  -شيى : -ٜٔ

ًيىى الشيء       ٍيكةن  يومو المغويمففي  شى ياه يىٍشياهي شى ي اهي  كشى ٍيكىةي : أحبٌ في المغة  ، كاٍشتياهي كتىشى و كرغب فيو ، كالش 
ٍيًء  يىكىاته اٍشًتيىاؽي الن ٍفًس إلىى الش  ٍمعي شى كىاٍلجى

مف الممذات  شتيىة النفسانية الراغبة فيما يي ، كىي الرغبة الشديدة كالقك (ّ)
 .(ٓ)كقاؿ الراغب أصؿ الشيكة نزكع النفس إلى ما تريده  ،(ْ)المادية 

كالشيكة ىي تكقاف النفس كميؿ الطباع إلى المشتيي ، فإٌف اإلنساف يحب الكلد كال يشتييو ، ألٌف الشيكة نزكع      
  .(ٔ)مف الشيكة ، ألف الشيكة تتعمؽ بالمبلٌذ ، أما المحبة فتتعمؽ بالمبلٌذ كغيرىا ة أعـٌ النفس إلى ما فيو المٌذة ، كالمحبٌ 

كقيؿ إٌف الشيكة ىي مطالبة النفس بفعؿ ما فيو المٌذة ، كىي تختٌص بنيؿ المستمذات ، كىي ليست كاإلرادة ؛      
كشيكة القبيح  ،(ٕ)ألٌنيا قد تدعك إلى الفعؿ مع الحكمة ، كالشيكة ضركرية فينا مف فعؿ هللا تعالى ، كاإلرادة مف فعمنا

رادة القبيح قبيحة ، كقد ت ستعمؿ المحبة مجازا استعماؿ الشيكة ، فيقاؿ : فبلف يحٌب المحـ ، أم غير قبيحة ، كا 
كتسمى الشيكة محٌبة كالمشتيى محبكبا لكثرة ما يحب  ، طعاما ال أحٌبو ، أم : ال أشتييويشتييو ، كتقكؿ أكمت 

  الشيكة ، إذف ف(ٗ)ـنزكع النفس إلى ما تريديهي أك حركة النفس طمبان لممبلئ ، كقيؿ ىي(ٖ) اإلنساف كيميؿ إليو طبعو
 :  (َُ)الشيكة مف مطامح النفس أمراف كمما يدؿ  عمى أفٌ  ، النفس فحسببخاصة 
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يػػا مػػف قػػرائف الػػنفس كاإلسػػبلـ يػػدعك إلػػى مخالفػػة شػػيكات لشػػيكة فػػي كثيػػر مػػف المكاضػػع ؛ ألنٌ اذـ  القػػرآف الكػػريـ  -ُ
ًً َعِظيماً    النفس ؛ ألنيا تحيد بو عف محجة الشرع ، قاؿ تعػالى : َيَواِت َأْن َتِميُموا َمْي    َوُيِريُد ال ِذيَن َيت ِبُعوَن الش 

َيَواتِ  ؿ : اكق،  ِٕ:النساء ًَة َوات َبُعوا الش    . ٗٓ:مريـ  َفَخَمَف ِمْن َبْعِدِىْم َخْمٌف َأَضاُعوا الص 

   َوُىممْم ِفممي َممما اْشممَتَيْت َأْنُفُسممُيْم َخاِلممُدونَ  مقترنػػة بػػالنفس ، كقكلػػو تعػػالى :  فػػي بعػػض اآليػػاتكقكعيػػا فػػي  -ِ
 . ُّ:فصمت   َوَلُكْم ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَيا َما َتد ُعونَ  كقكلو :  ، َُِ:األنبياء
ف كانت تمؾ الشيكة مذمكمة كلكٌنيا مرغكب بيا       القرآن في  كجاءت الشيكة بمعنى المحٌبة كالرغبة في الشيء كا 
َلتَْأُتوَن َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِو َأتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَيا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن ، ِإن ُكْم  في قكلو تعالى  الكريم

مصدر كقع مفعكالن ، فػ) الشيكة (  ُٖ -َٖ :األعراؼ   الرَِّجاَل َشْيَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفونَ 
مف أعماؿ النفس الباطنة كصدكرىا ينبعث مف الداخؿ فيي ليست مف ألجمو ، أم ألجؿ الشيكة ال غير ، كىي 

العاقؿ ينبغي أف يككف الداعي لو إلى المباشرة طمب الكلد كبقاء النكع ال مجرد ك  مف الشعكر ،عاؿ الجكارح المجردة أف
َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِو َأتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن ، أَِئن ُكْم َلتَْأُتوَن الرَِّجاَل  قكلو تعالى  مثميا، ك  (ُ)قضاء الشيكة 
الشيكة فاحشة كمحٌرمة كقد ذٌميا القرآف "، فيذه  ٓٓ - ْٓ:النمؿ   وِن النَِّساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم َتْجَيُمونَ َشْيَوًة ِمْن دُ 

 .  (ِ) "بدليؿ االستفياـ الذم ىك لئلنكار كالتكبيخ

ُيَطاُف َعَمْيِيْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَىٍب َوَأْكَواٍب  قكلو تعالى  تأتي الشيكة بصيغة المضارع في كفي مقاـ الجٌنة       
ألنيا إما "، كىذا حصر ألنكاع النعـ ،  ُٕ :الزخرؼ  َوِفيَيا َما َتْشَتِييِو اأْلَْنُفُس َوَتَمذُّ اأْلَْعُيُن َوَأْنُتْم ِفيَيا َخاِلُدوَن 

ما مستمذة في العيكف المفظيف ما لػػػػػك اجتمع الخمؽ كميـ عمػػػػػػػػػى كصؼ ، كقد جمع بيذيف (ّ)"مشتياة في القمكب ، كا 
، كيبدك أٌف القرآف استعمؿ الشيكة كالشيكات في المكاطف غير الممدكحة (ْ)مػػػػا فييا عمػػػػػػى التفصيؿ لػػػػـ يخرجكا عنو
 .(ٓ)، كاستعمؿ الفعؿ اشتيى في غير المذمـك 

 -صحب : -ٕٓ

ٍحبي       مىاعىةي الٌصاًحبً :  مفيوميا المغويفي  الص  ابي  جى ٍحبىاف  ، كاألٍصحى ٍحًب ، كييٍجمىعي أيضان بالص  مىاعىةي الص  : جى
ؿي  اًب ، كأٍصحىبى الر جي حى ٍحبىًة كالصًٌ . كقاؿ ابف فارس " الصاد (ٔ)كأٍصحىبى : تىبعى كاٍنقىادى  ، : ًإذا كافى ذا صاًحبو  كالص 

نة شيءو كمقاربتو كالحاء كالباء أصؿه كاحده يد ًحبىو (ٕ)، ككؿ  شيءو الءـ شيئان فقد استصحبو "ؿ  عمى مقارى ، كصى
حابة بالفتح كصاحبو عاشره ، كالصاحب الميعاشر ٍحبة بالضـ كصى بيو صي يىٍصحى
ًحبىوي رافقو ك يقاؿ  ، (ٖ) كصاحبىوي ك صى
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مالؾ الشيء ك القائـ عمى  لصاحب :حبؾ هللا حفظؾ ك رافقتؾ عنايتو ، كاستصحب الشيء الزمو ، كافي الدعاء ص
ِئَكًة   في التنزيؿ العزيزالشيء ك  ،  كالصاحبة : الزكجة كفي  ُّ :المدثر  َوَما َجَعْمَنا َأْصَحاَب الن اِر ِإال  َمًَ

، كالصحبة تفيد انتفاع أحد الصاحبيف  (ُ) ّ :الجف  َوَأن ُو َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا َما ات َخَذ َصاِحَبًة َواَل َوَلًدا التنزيؿ العزيز 
عمران ، كال يقاؿ : صحب النجـ النجـى ، كأصمو في  اآلدمييف خاٌصة فيقاؿ : صحب زيده باآلخر ، كليذا يستعمؿ في 

بان أم محفكظان ، كفي القرآف  احى ُدوِنَنا  َأْم َلُيْم آِلَيٌة َتْمَنُعُيْم ِمنْ  العربية الحفظ ، كمنو يقاؿ : صحبؾ هللا كسٍر ميصى
 .  (ِ)، أم يحفظكف ّْ:األنبياء اَل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر َأْنُفِسِيْم َواَل ُىْم ِمن ا ُيْصَحُبوَن 

أٌف االتباع كاالنقياد كالمقاربة كالميبلزمة كالمرافقة كالمعاشرة كميمؾ الشيء كالقياـ عميو كيٌميا معافو  في كالشؾ        
حبًة ييممحي منيا المحٌبة ، فمكال شيء مف الحٌب لما تحققت ىذه المعاني ، كمف ىنا كانت المحٌبة الزمة م ف لكاـز الص 

في مكاضع كثيرة كىي تعني كاحدان مف تمؾ المعاني ، كلعٌمنا  كريمال القرآنكردت لفظة الصاحب في  كالميصاحبًة ،
في قكلو  مف الصحبة عمى صيغة فعؿ األمر الداؿ عمى المفاعمة في سياؽ الحديث عف الكالديف لمسنا المحٌبة

ْن َجاَىَداَك َعَمى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم َفًَ ُتِطْعُيَما وَ   تعالى َصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َوات ِبْع َسِبيَل َواِ 
األمر بمعاشرتيما بالمعركؼ شامؿ  فٌ إ، أم  ُٓ:لقماف  َمْن َأَناَب ِإَلي  ُثم  ِإَلي  َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ 

عمى االبف معاشرتيما بالمعركؼ كاإلحساف إلييما كصمتيما ، كصاحبيما صحابان  لحالة ككف األبكيف مشركيف فإفٌ 
معركفان يرتضيو الشرع كيقتضيو الكـر كالمركءة كإطعاميما كاكسائيما كعدـ جفائيما كانتيارىما كعيادتيما إذا مرضا 

ى أنيا في أياـ قبلئؿ كشيكة االنقضاء الدنيا ( فمتيكيف أمر الصحبة كاإلشارة إل فيكمكاراتيما إذا ماتا ، كأٌما قكلو ) 
مف فبل يضر تحمؿ مشقتيا لقمة أياميا كسرعة انصراميا؛ كقيؿ : لئلشارة إلى أف الرفؽ بيما في األمكر الدنيكية 

 .(ّ)دكف الدينية 

 -صدق : -ٕٔ

داقىةي كالميصادىقىةي كتىصادىقا في الحديث كفي المكٌدة ، ، كيقاؿ : : خبلؼ الكذب مفيومو المغوي في  الًصٍدؽي      كالصى
الىةي  : الميخى
داقىةي (ْ) ب ةي  ، كالص  : المىحى

ا في ، كالصداقة : عبلقة مكدة كمحبة بيف األصدقاء ، كتصادقا : تصاحبا ك تكادٌ (ٓ)
كالخديفي ، كالٌصداقةي : الصحبةي كالرفقةي كالمخادنةي كاأللفةي اإلخاءي ، كالصديؽي : الخميؿي (ٔ)الحديث ك المكدة أك فييما 

ىا العسكرم قٌكة المكٌدة ، مأخكذ مف الشيء الصدؽ كىك الصمب القكم ، ا ، ك الصداقة كما ير  (ٕ) كاألليؼي كالصاحبي 
 . (ٖ)كقيؿ : إف الصداقة اتفاؽ القمكب عمى المكٌدة 
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ف في المعنى  ، فيما لفظاف متداخبلة فذكرت أٌف الخٌمة ىي الصداقة كداخمت المعاجـ بيف لفظي الصداقة كالخمٌ      
كالًخبلؿ  ٌب كدعارتو ، كجمعيا ًخبلؿ ،فػالٌخم ة : الصداقة المختٌصة التي ليس فييا خمؿ ، تككف في عفاؼ الحي 

د  كالصديؽ ، كقاؿ المحياني : إنٌ  ٌؿ كالميخاٌلة المصادقة ، كقد خاؿ  الرجؿى كالمرأةى ميخاٌلة ، ... كالًخؿ  الكي و لكريـ الخى
ٌمة بالضـ الصداقة كالمحبة التي تخممت القمب  المصادقة كالمكاٌدة كاإلخاء ،كالًخٌمة كبلىما بالكسر ، أم كريـ  كالخي

، الذم أصفى المكٌدة ، كالخميؿ الميًحٌب الذم ليس في محبتو  أم في باطنو ، كالخميؿ : الصديؽفصارت ًخبللو 
ٌمة : الزكجة ، كي مىؿ ، كالخي ٌمة الحاجة خى ٌدان كخيبلن ،  كالخى قاؿ : كاف لي ًكٌدان كًخبلن ككي

(ُ)    . 

كقد فرؽ العسكرم بيف المفظيف فقاؿ إٌف " الصداقة ىي اتفاؽ الضمائر عمى المكٌدة ، فإذا أضمر كؿ كاحد مف       
و كلٌيو ، نٌ كا  ديؽ المؤمف ، الرجميف مكٌدة صاحبو ، فصار باطنو فييا كظاىره سميا صديقيف ، كليذا ال يقاؿ : هللا ص

كالخٌمة االختصاص كالتكريـ ، كليذا قيؿ : إبراىيـ خميؿ الختصاص هللا إياه بالرسالة ، كفييا تكريـ لو ، كال يجكز 
أف يقاؿ : هللا خميؿ إبراىيـ ، ألٌف إبراىيـ ال يجكز أف يخٌص هللا بتكريـ . كيقاؿ : ال يصٌح أف نقكؿ : فبلف خميؿ هللا 

 . (ِ)(")ـ ، كبخاٌصة نبي هللا إبراىيـ دكف غيرى مف الخميؿ صفة اختٌص هللا بيا األنبياء، ألٌف 

أك صدؽ االعتقاد ليحمؿ في داللتو معنى المحٌبة  عمى صيغة ) فعيؿ ( القرآن الكريمفي  كجاء لفظ الصديؽ     
  لنا من شافعين ، وال صديق حميمفما  في قكلو تعالى  ، (ّ)دكف غيرهمف في المكٌدة كذلؾ مختٌص باإلنساف 

، أك القريب المشفؽ ، كقد كصؼ (ْ)"مف صدقؾ مكٌدتو كمحبتو مع مكافقة الديف"، أم :  َُُ -َُُ:الشعراء 
، (ٔ)، كىذا الكصؼ أك االقتراف يدٌؿ عمى أٌف الصديؽ ىك المشفؽ(ٓ)الصديؽ بأٌنو حميـ ، كالحميـ ىنا الخاٌص 

 كلفظ ) الشفيع ( يقتضي رفعة المكانة ، كلفظ، (ٕ) "الذم ييٌمو ما أىٌمؾ ؽ في كدادؾكالصديؽ ىك الصاد"
)الصديؽ( يقتضي شٌدة مساىمة كنصرة كىك فعيؿ مف صدؽ الكٌد ، كلفظة ) الحميـ ( منٌبية عمى محؿ الصديؽ 

العاٌدة كقٌمة الصديؽ ، لكثرة الشفعاء في "، كمٌما يمحظ في اآلية أٌنو جمع الشافع ككٌحد الصديؽ ، كذلؾ (ٖ)مف المرء 
 . (ٗ)"كألٌف الصديؽ الكاحد يسعى أكثر مٌما يسعى الشفعاء ، كبخاٌصة أٌنو كصؼ الصديؽ بأٌنو حميـ فإٌف ذلؾ أندر

َلْيَس َعَمى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعَمى اأْلَْعَرِج َحَرٌج   قكلو تعالى نظير اآلية السابقة في المعنى جاء في سياؽ ك       
َياِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم  َعَمى اْلَمِريِض َحَرٌج َواَل َعَمى َأْنُفِسُكْم َأْن تَْأُكُموا ِمْن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت ُأم  َواَل 

ِتُكْم َأْو َما َمَمْكُتْم َمَفاِتَحُو َأْو َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعم اِتُكْم َأْو ُبُيوِت  َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخااَل
َأْنُفِسُكْم َتِحي ًة ِمْن ِعْنِد اَّلل ِ َصِديِقُكْم َلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَْأُكُموا َجِميًعا َأْو َأْشتَاتًا َفِإَذا َدَخْمُتْم ُبُيوتًا َفَسمُِّموا َعَمى 

، تتحدث اآلية عف رفع الحرج عف األكؿ مف  ُٔ :النكر   َطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن اَّلل ُ َلُكُم اْْلَياِت َلَعم ُكْم َتْعِقُمونَ  ُمَباَرَكةً 
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ىك الذم صدقؾ عف مكدتو ، كقيؿ ىك  ىنا بيت الصديؽ بغير إذفو إذا كاف عالما بأنو تطيب نفسو بذلؾ كالصديؽ
، كىك فعيؿ (ُ)الذم يكافؽ باطنو باطنؾ كما كافؽ ظاىره ظاىرؾ ك لفظ الصديؽ يقع عمى الكاحد ك عمى الجمع

كقد جعؿ في مرتبة القرابة مما ىك مكقكر في النفكس مف محبة الصمة مع "بمعنى فاعؿ كىك الصادؽ في المكدة ، 
أٌنو قاؿ : مف ًعظـً حرمًة الصديؽ أف جعمو هللا تعالى مف األنس  ()عفر الصادؽ ، كعف اإلماـ ج(ِ)"األصدقاء

 .(ّ)كالثقة كاالنبساط كرفع الحشمة بمنزلة النفس كاألب كاألخ

 -: اصف -ٕٕ

فاءي        ًفي  ااًلنسافً  المفيوم المغويفي  الص  د ة كاإلًخاًء ، كصى د ةى  : ميصافاة المىكى : الذم ييصافيو المىكى
، كأٍصفىٍيتيوي (ْ)

 ،(ٓ)كأىٍصفىٍيتيوي بالشيء إذا آثرتىو بو ، : اخترتو كاٍصطىفىٍيتيوي  ، تخالصنا:  : أخمصتيو لو ، كصافىٍيتيوي كتىصافىينا الكد  
ٍفكىًة ك  د ًة كاإلخاًء كاالٍصًطفاءي االٍخًتياري اٍفًتعاؿه مف الص  فىاءي ميصافاة المىكى  . (ٔ) الص 

فاءي مصدر ا     بث كالغٌش كغير ذلؾ ، كالص  لشيء الصافي ، كقكليـ : صفا الشيء يصفك أم تمٌيز مف الكدر كالخى
مي الحبيب محمد  بالمصطفى ، أم  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(فيك صاؼو كقد صٌفاه المصٌفى أم مٌيزه كأخمصوي ، كسي

مكصي الشيء مف الٌشكًب ، ... كاالصطفاء : تناكؿ صفك الشيء ، (ٕ)تخٌيرهي  ٌف االختيار : كا  . كأصؿي الصفاء : خي
ٍيرىًه ، كاالجتباء : تناكؿي جبايتو ، كاصطفاء هللا بعض عباده قد يككف بإيجاده تعالى إٌياهي صافيان عف الٌشكًب  تناكؿ خى

ف لـ يتعر  ذلؾ مف األٌكؿ المكجكًد في غيرًه ، كقد يككف باختيارًه كبحكًمًو  االصطفاء كاالختيار كقيؿ إٌف "، (ٖ)كا 
كصفكة كؿ شيء خالصو مف صفكة  لص نظائر ، كالصفاء نقيض الكدر ،كاالجتباء نظائر ، كالصفاء كالنقاء كالخا

ٌدة ، كناقة مصافاة المكٌدة كاإلخاء ، كصفي اإلنساف الذم يصافيو المك  ءالدنيا كصفكة الماء كصفكة اإلخاء ، كالصفا
 . (ٗ) "صفي كثيرة المبف ، كنخمة صفٌية كثيرة الحمؿ

َوَمْن َيْرَغُب  في قكلو تعالى  القرآن الكريمفي  االصطفاء بمعنى المحٌبة بصيغة الفعؿ الماضي ) افتعؿ ( كجاء    
ن ُو ِفي اْْلِخَرِة َلِمَن  اِلِحيَن َعْن ِمم ِة ِإْبرَاِىيَم ِإال  َمْن َسِفَو َنْفَسُو َوَلَقِد اْصَطَفْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َواِ  ،  َُّ :البقرة  الص 

اخترناه في الدنيا لمنبٌكة كالرسالة كاإلسبلـ كالخٌمة ، "كىك مشتؽٌّ مف الصفكة كمعناه تخٌير الصفكة ، كمعناه في اآلية 
، كفي لفظة اصطفيناه بياف (ُُ)" ، كقيؿ إف معنى االصطفاء أٌنو نٌبأه كاتخذه خميبلن (َُ)كرفعنا شأنو كأعمينا مقامو 
دنيا ككاف ألٌف مف جمع الكرامة عند هللا في الداريف ، بأف كاف صفكتو كخيرتو في ال ؛رأم مف رغب عف مٌمتو 
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، كذكر البقاعي أٌف في  (ُ)مشيكدان لو باالستقامة عمى الخير في اآلخرة ، لـ يكف أحد أكلى بالرغبة في طريقتو منو
التعٌمد كالقصد ما يزيد مف الشرؼ كالرفعة ، فذكره بمظير العظمة تعظيمان لو ، "صيغة االفتعاؿ مف الداللة عمى 

 .(ِ) "الصطفائو ، فإٌف الصنعة تجؿ  بجبللة مبدعيا فإٌف العبد يشرؼ بشرؼ سيده ، كتشريفان 

ِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإن  اَّلل َ اْصَطَفاِك َوَطي َرِك َواْصَطَفاِك َعَمى ِنَساِء اْلَعاَلِميَن  قكلو تعالى  كنظير ذلؾ    ْذ َقاَلِت اْلَمًَ  َواِ 
ميا ربيا بقبكؿ حسف كأنبتيا نباتا التي تقبٌ  -المبلئكة لمريـ ، أم كاذكر يا محمد لمناس كقت أف قالت  ِْ:آؿ عمراف

اختارؾ كاجتباؾ لطاعتو ، كقبمؾ لخدمة بيتو ) كىطىي رىًؾ ( مف األدناس  أميا مريـ ) ًإف  هللا اصطفاؾ (  -حسنا 
يـ مدحان عظيما بأف كاألقذار ، كمف كؿ ما يتنافى مع الخمؽ الحميد ، كالطبع السميـ ، كبيذا فقد مدح هللا تعالى مر 

. فقد تكررت كممة ) االصطفاء ( ، فاألكلى ىي العبادة التي ىي خدمة  (ّ)شيد ليا باالصطفاء كالطير كالمحبة 
، أك أعيد لفظ ()ى ، كالثانية ىي لكالدة عيسى البيت المقدس كتخصيصيا بقبكليا في النذر مع ككنيا أنث

التكرير ىنا ىك أبمغ مف "، ك(ْ)االصطفاء ليفيد بقكلو ) عمى نساء العالميف ( ، فيندفع بأنيا مصطفاة عمى الرجاؿ 
 . (ٓ) "التأكيد المفظي ، كىك مف محاسف الفصاحة

ٌم َعَمى ِعَباِدِه ال ِذيَن اْصَطَفى آَّلل ُ َخْيٌر َأم ا ُيْشِرُكوَن  في قكلو تعالى  أيضان  كجاء       ُقِل اْلَحْمُد َّلِل ِ َوَسًَ
، كاالصطفاء بمعنى االختيار (ٔ)اصطفاىـ هللا لنبيو )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(، كقيؿ إٌنيـ أصحاب محمد  ٗٓ:النمؿ

 .بالمحبة كالتقريب كاالعتناء ، كىذا كٌمو ال يككف إاٌل 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اأْلَْيِدي  قكلو تعالى  ككرد بصيغة ) اسـ المفعكؿ ( في        َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبرَاِىيَم َواِ 

ن ُيْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اأْلَْخيَ  أم  ، ْٕ - ْٓ:ص اِر َواأْلَْبَصاِر ، ِإن ا َأْخَمْصَناُىْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الد اِر ، َواِ 
ف اصطفيناىـ لحمؿ ممٌ  مى األنبياء أم إٌف ىؤالء العبادكاآلية ثناء ع هللا ،االختيار كقع عمييـ بكصفيـ أنبياء 

المناقب الحميدة ، كالصفات  فيىـ مف العباد األخيار الذيف يفضمكف عمى غيرىـ لتنا ، كاخترناىـ لتبميغ دعكتنا رسا
 .(ٖ)بيـ إليو كجعميـ أخياران يـ اصطفاىـ هللا مف بيف خمقو فقرٌ و مما يبعث عمى ذكرىـ بأنٌ ؛ ألنٌ (ٕ)الكريمة

ٌنو ٌلما اشتد تشكؽ السامع لما استحقكا بو ىذا الذكر ، قاؿ مؤكدان إشارة إلى محبٌ        تو سبحانو لمدحيـ كرٌدان كا 
المدح البميغ ، عطؼ  عمى ( ًإن ا أىٍخمىٍصنىاىيـٍ  ) جممةا دلت كلمٌ ، عمى مف ينسب إلييـ أك إلى أحد منيـ ما ال يميؽ 

ما يبلـز اإلخبلص فقاؿ مؤكدان لمثؿ ما تقدـ مف التنبيو عمى أنيـ ممف يغتبط بمدحيـ ، كردان عمى مف ربما  اعميي
نيـ عندنا ( أم عمى مػظف خبلؼ ذلؾ بكثرة مصائبيـ في الد ا لنػػػا مػػػف العظمة كالخبرة ) لمف المصطفيف ( نيا ) كا 

 .     (ٗ)المبالغ في تصفيتيـ 
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 -صنع : -ٖٕ

ٍنعي بالضـ      نىعى إليو معركفان  مفيومو المغويفي  الصي نيعان قبيحان  ، : مصدر قكلؾ صى نىعى بو صى ، أم فعؿ ،  كصى
ٍنعىةي كالًصناعىةي : حرف نيعىتي أم، ، كاٍصطىنىٍعتي فبلنان لنفسي ةي الصاًنع ، كعممو الصى ًنيًعي كصى : اٍصطىنىٍعتيو  كىك صى
ر ٍجتيو ب ٍيتيو كخى كرى
(ُ) . 

نعان ، كاالصطناع المبالغة في إصبلح        كالصنعي أيضان : إجادةي الفعؿ ، فكؿ  صنعو فعؿه ، كليس كؿ  فعؿو صي
اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ  الشيء ، كقكلو تعالى  َلُو  َأِن اْقِذِفيِو ِفي الت اُبوِت َفاْقِذِفيِو ِفي اْلَيمِّ َفْمُيْمِقِو اْلَيمُّ ِبالس 

، إشارة إلى نحك ما قاؿ بعض الحكماء ) إٌف هللا تعالى إذا  ّٗ:طو  َوأَْلَقْيُت َعَمْيَك َمَحب ًة ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَمى َعْيِني
أم لتترٌبى  ، لمداللة عمى التجدد كجاء بصيغة الفعؿ المضارع ، (ِ)أحٌب عبدان تفقٌدهي كما يتفٌقد الصديؽي صديقوي (

رادتي كأنت محاط بالحنك كالشفقة تحت رعايتى،  عاية خاٌصة بؾبمرأل مني كر   كعنايتى كلتتغذل عمى محب تي كا 
كمف  ()كعينى ، كما يراعى اإلنساف بعينو مف يحٌبو كييتـ بأمره ، كالجممة الكريمة فييا مف الرفؽ بمكسى 

 .(ّ)ما يعجز القمـ عف كصفو  الرعاية لو
عمى صكرة الفعؿ كجاءت ىذه المفظة في السكرة نفسيا كالسياؽ ذاتو لتدٌؿ عمى العناية كالرعاية كالمحٌبة اإلليٌية      

، كمف ذا الذم يصطنعو هللا لنفسو كال يككف ميحاطاي بمحٌبتو ، كذلؾ في الماضي فكأٌف االصطناع كاقع في عمـ هللا 
صتؾ جعمتؾ مكضع الصنيعة ، كمقٌر اإلكماؿ كاإلحساف ، كأخم"، أم ُْ :طو   َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي قكلو تعالى 

، كىك اإلحساف إلى الشخص ، كقاؿ الزمخشرم  أم القصد ، كىك افتعاؿ مف الصنعباأللطاؼ ، كاخترتؾ لمحبتي 
الشيء باعتناء ، كالكبلـ . كاالصطناع : صنع (ْ)": ىذا تمثيؿ لما حكلو مف منزلة التقريب كالتكريـ كالتكمـ كالتكميـ 

، كلما (ٓ)ة مف يصطنع شيئان لفائدة نفسو فيصرؼ فيو غاية إتقاف صنعو أيئة االصطفاء لتبميغ الشريعة بييتمثيؿ ًلي
كًره ػػػض أمػػو لبعػػػو كترشيحً ػػػػػكعبل مف الكرامة العظمى بتقريب المًمًؾ بعضى خكاٌصو كاصطناًعو لنفس خٌكلو عز  
 .(ٔ)الجميمة 

كقيؿ إٌف المعنى اخترتؾ مف بيف سائر بني إسرائيؿ لرسالتي ككحيي ، فأنت اليكـ قريب كحبيب ، كال ينالؾ أذل      
مف أعدائؾ بمعجزاتي التي أيدتؾ بيا ، كفي اآلية استعارة تبعٌية بديعة شٌبو ما منحو بو مف القرب كالمحٌبة ، بحاؿ 

 .  (ٕ)دكف غيره مف األشخاص مف زلة ، فيختاريهي كينتقيو لنفًسًو ، مىًمؾو يرل شخصان ، أىبلن لمكرامة ، كقرب المن
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1ٓ 

 -: ضلّ  -ٕٗ

بلالن       ؿ  الشيءي يىًضؿ  ضى بللىةى  : مفيومو المغويفي  ضى بلؿي كالضى ، (ُ): ضد  الييدىل كالر شاد ضاع كىمىؾ ... كالضى
، كييقاؿ الضبلؿي لكٌؿ عدكؿو عف المنيج ، عمدان كاف أك  كالٌضبلؿي : العيديكؿي عف الطريًؽ المستقيـً ، كييضاد هي اليداية ي

لى غيرىـ   .   (ِ)سيكان ، يسيران كاف أك كثيران ، كلٌما كاف كذلؾ صٌح أف يينسب إلى األنبياء كا 

 في عمى صكرة المصدرليدٌؿ عمى المحٌبة مجازان  ()سؼ كيأتي الضبلؿ في سياؽ الحديث عف محٌبة يك       
ٍل ُمِبينٍ  قكلو تعالى  في القرآن الكريم   ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمن ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإن  أََباَنا َلِفي َضًَ

، أك (ّ)، كىذا ىك معنى الضبلؿكالكثرة كالعمرة مع فضمنا عمييما ، أم أٌنو في ترجيحيما عمينا في المحبٌ  ٖ:يكسؼ
مخايؿ "و كاف أحب  إليو لما يرل فيو مف أنٌ  جاء، ك (ْ)لفي محٌبة ظاىرة ، كىذه إشارة إلى شغفو بيكسؼ كشكقو إليو

دكنو فمما رأل الرؤيا ضاعؼ لو المحبة بحيث لـ يصًبر عنو فتضاعؼ  ٌف (ٓ) "حسديىـالخيًر ككاف إخكتيو يحسي ، كا 
ة ، كالمحبة ليست في كسع البشر فكاف معذكران فيو كال ما فضميما عمى سائر األكالد إال في المحبٌ  ()يعقكب 

 .(ٔ)يمحقو بسبب ذلؾ لـك 

كنظير اآلية السابقة كفي سياؽ متقٌدـ مف السكرة  ترد لفظة ) ضبللؾ ( المصدر مضافة إلى ضمير المخاطب      
ِلَك  فمفظة ) القديـ ( في قكلو تعالى لتعطي معنى المحٌبة ،  ()العائد عمى يعقكب  َقاُلوا تَاَّلل ِ ِإن َك َلِفي َضًَ

ٌب الشيء كالتشٌبث بو ، كجاءت نعتان  ٓٗ :يكسؼ   اْلَقِديمِ  ، جاءت لمتعبير عمى المبالغة عمى جية اإلفراط في حي
، كاإلكثار مف ذكره ، ()ة يكسؼ عمى جية اإلفراط ، أم المبالغة في محبٌ  ()كيًصؼى بو ضبلؿ يعقكب 

فاآلية تصٌكر خطاب ، (ٖ)"كال تذىؿ عنوؾ القديـ ال تنساه لفي حبٌ "لفي ضبللؾ القديـ ، أم  كمعنى، (ٕ) كالتكقع لمقائو
، أم لفي ذىابؾ عف الصكاب قدما في إفراط محبتؾ ليكسؼ ، كليجؾ بذكره ، كرجائؾ  أباىـ ()أخكة يكسؼ 

 . ٖ:يكسؼ ًإف  أىبىانىا لىًفي ضبلؿ م ًبيفو  ، كىك كقكلو تعالى (ٗ)لمقائو

َوَقاَل ِنْسَوٌة  عمى لساف صكيحبات امرأة عزيز مصر في قكلو تعالى  نفسياكجاء ىذا التعبير في السكرة         
ٍل مُ  ، فقد  َّ :يكسؼ  ِبيٍن ِفي اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعِزيِز ُترَاِوُد َفتَاَىا َعْن َنْفِسِو َقْد َشَغَفَيا ُحبل اا ِإن ا َلَنرَاَىا ِفي َضًَ

جاء في معنى ) الضبلؿ المبيف ( قكالف أحدىما : في ضبلؿ عف الرشد كعدكؿ عف الحؽ ، كفي خطأ كاضحو ، إذ 
مكًٌ مكانتيا ، كالثاني : معناه في محٌبة شديد ، إذ لٌما اقترف شٌدة حبيا  كيؼ تحٌب عبدان كىي مف ىي في شرفيا كعي
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1ٔ 

يو ، كلػػػػك خمص مػػػػػػػف الشيكة طمبت دفػػػػع الضرر عنو بالصدؽ بالشيكة طمبت دفع الضرر عف نفسيا بالكذب عم
 .  (ُ)عمػػػػػػى نفسيا 

، الخسراف مف حٌب (ِ)ق ( َُٓكلعٌؿ ىذه المفظة تعني الخيسراف في المكاطف السابقة كما ذكر البمخي ) ت      
الذم مؤل قمب  ()حٌب يكسؼ القائميف بذلؾ ، كلكٌنو  ()يكسؼ ، إاٌل أٌنو خيسراف في نظر إخكة يكسؼ 

كالمبلحظ أٌف ىذه المفظة جاءت لتعني في سياقيا معنى المحٌبة في سكرة يكسؼ فقط ، فكأٌنيا مف الخصائص  أبيو .
 التعبيرٌية ليذه السكرة .

 -عجب : -ٕ٘

، ىك أف يتكب ر اإلنساف في نفسو ، تقكؿ : ىك ميعجىبه بنىٍفًسو ، كتقكؿ مف باب  المفيوم المغويفي  العيٍجب      
بان  ر ه  كأيٍعًجب بو ، كأعجبو األمر ، كأمره عجيب ، كذلؾ إذا استيٍكًبر كاستيٍعًظـ العىجىب : عىًجب يىٍعجىبي عىجى ، : سى

العجبي ك ، شيء معًجب ، إذا كاف حسنان جدا ، كيقاؿ أعجبنى ىذا الشيء كأيعًجبتي بو ، كىك ( ّ): الزىك  كالعيٍجب
كالٌتعج بي حالةه تعرضي لئلنساًف عند الجيؿ بسبب الشيء ، كييستعاري مرةن لمميكنىًؽ ، فيقاؿ : أعجبني كذا ، أم 

 .  (ْ)راقني
عمى صكرة الفعؿ  لمشيء كاالستحساف داللة المحٌبةلتقترب مف  الكريم القرآنكقد كردت ىذه المفظة في       

ِكُحوا َواَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحت ى ُيْؤِمن  َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َواَل تُنْ  في قكلو تعالى  الماضي
َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى الن اِر َواَّلل ُ َيْدُعو ِإَلى اْلَجن ِة اْلُمْشِرِكيَن َحت ى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن 

كلك كاف "، أم (ٓ)، كاإلعجاب ىك االستحسافي  ُِِ :البقرة   َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِو َوُيَبيُِّن آَياِتِو ِلمن اِس َلَعم ُيْم َيَتَذك ُرونَ 
 .(ٔ)"كنيا لجماليا كماليا كسائر ما يكجب الرغبة فيياؿ أٌف المشركة تعجبكـ كتحبٌ الحا
َوِمَن الن اِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُو ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِيُد اَّلل َ  قكلو تعالى  ككرد اإلعجاب بصيغة المضارع في     

، كالمعنى : كمف الناس فريؽ يركقؾ منطقيـ ، كيعجبؾ بيانيـ ،  َِْ:البقرة  اْلِخَصامِ َعَمى َما ِفي َقْمِبِو َوُىَو أََلدُّ 
  .(ٕ)كلعٌمؾ تيحٌبيـ ، كحقيقة أمرىـ غير ذاؾ كيحسف عندؾ مقاليـ ، كيعظـ قكليـ في قمبؾ ، فأنت معجب بكبلميـ

اْعَمُموا َأن َما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْيٌو  كنبلحظ أيضان اقتراب ىذا المفظ إلى معنى المحبة في قكلو تعالى        
ُُ َفَترَاُه ُمْصَفرل اا ُثم  َيُكوُن َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكف اَر َنَباُتُو ثُ  م  َيِيي

، إذ لـ  َِ:الحديد   َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَّلل ِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإال  َمتَاُع اْلُغُرورِ ُحَطاًما َوِفي اْْلِخَرِة 
كجاء التعبير دقيقان بمفظة الكٌفار التي شكمت قيدان يكف اإلعجاب إال بميؿ نفس اإلنساف إليو كىذا يدفع إلى المحٌبة ، 

المفعكلية ، إذ ربطت بيف التمثيؿ الذم يكشؼ حقيقة الدنيا كبيف خطاب اآلية الذم يختٌص لمفعؿ عمى جية 
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1ٕ 

ٌما الزٌراع ألٌف الزارع كافر ؛ ألنو يكفر البذر الذم يبذره ا  كافركف باهلل الجاحدكف لنعمو ، ك ٌما الىنا إ الكفاربالكٌفار، ف
 الكافركف ىـ الذيف يغتركف بالدنيا كىـ أشٌد إعجابان  بتراب األرض أم يغطيو ، كربما المعنى األكؿ ىك األنسب ألفٌ 

   .(ُ)بيا كبزينتيا  كمحٌبة

 -: عزّ  -ٕٙ

زى الرجؿي         زى تشر ؼ، صار عىًزيزان  مفيومو المغويفي  تىعىز  زتيو أىكرمتو كأىح ، كتىعىز  ببتو ، كالعىًزيزي مف صفات كأىٍعزى
 ٌف العىزيزي أ كجاء ،(ّ)كالًعز  خبلؼ الذ ؿًٌ  ،(ِ)ىك الممتنع فبل يغمبو شيء"هللا عز كجؿ كأىسمائو الحسنى ، قاؿ الزجاج " 

ميؿي كالمىٍحبكبي ، ك  ىك ديؽي كالخى بيبي كالص  ًمؽى معنى الحى غؼ كأىًلؼى أعز  : أحب  ككد  كىىًكم كعىًشؽى كعى كأيٍغًرـى كأيكلعى كشي
(ْ) 

.   

، كلعٌمنا نممحي في بعض مكاضعيا (ٓ)عديدة ، كبدالالت الكريم القرآنثيرة في ككردت ىذه المفظة في مكاضع ك     
 ، كقد كردت بصيغتي اسميتيف ) الصفة المشٌبية كاسـ التفضيؿ (معنى القٌكة كالشٌدة زيادة عمىمعنى المحٌبة كالمكٌدة 

ن ا َلَنرَاَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْىُطَك َلَرَجْمَناكَ  قكلو تعالى  في َوَما أَْنَت َعَمْيَنا  َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِثيرًا ِمم ا َتُقوُل َواِ 
 - ُٗ:ىكد  يل اا ِإن  َربِّي ِبَما َتْعَمُموَن ُمِحيٌط ِبَعِزيٍز ، َقاَل َيا َقْوِم َأَرْىِطي َأَعزُّ َعَمْيُكْم ِمَن اَّلل ِ َوات َخْذُتُموُه َورَاَءُكْم ِظْيرِ 

، أك قكمٌو حتى نمتنع عف رجمؾ ، بؿ أنت فينا بمكـر أك محبكب أك بكريـ مكدكد ، أم : كما أنت عمينا  ِٗ
ينتقؿ في أسمكب مخاطبتو ليـ مف الميف إلى الشدة ، كمف التمطؼ  ()الضعيؼ المكركه ، كمف ىنا نجد شعيبا 

َن هللا َقاَل ياإلى اإًلنكار ، دفاعا عف جبلؿ ربو ) سبحانو ( فيقكؿ ليـ : )  ( ، أم :  قوم أرىطي َأَعزُّ َعَمْيُكم مِّ
الذم ىك خالقكـ  تعالى مكني ، أعز كأكـر عندكـ مف هللاأرىطي كعشيرتي األقربكف ، الذيف مف أجميـ لـ ترج

 .(ٔ)كرازقكـ كمميتكـ كمحييكـ
 -قرب : -ٕٚ

 : التدني كالتكاصؿي بحؽٌو أك قىرابةو ، كالقيٍربافي  ، كالتىقىر بي  ، كاالقًترابي الدنك ضد البعد المفيوم المغويفي  القيٍربي       
،  ، كييستعمؿي ذلؾ في المكاف ، كفي الزمافيقاؿ : قريبتي منو أقريبي  ،(ٕ): ما تىقىر ٍبتى بو إلى هللا تبتغي بو قيٍربان ككسيمة

ٍظكىةً   .(ٖ)كالرعاية كالقيدرة  كفي النسبة ، كفي الحى
َوَناَدْيَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر  يحمؿ معنى المحٌبة قكلو تعالى  القرب كىكمف  الكريم القرآنكمٌما كرد في       

ْبَناُه َنِجيل اااأْلَْيَمِن  كجاء عمى صكرة الماضي  ،(ٗ)، أم قربناه مٌنا، كجعمناه مكضع عطفنا كرعايتنا ِٓ:مريـ   َوَقر 
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       ، كالتشريؼ بالمناجاة قرب المنزلةب و تعالى كالداؿ عمى عظمة هللا كتعظيـ النبيٌ إليالمسند إلى الفاعؿ ) نا ( العائد 
ذا التشريؼ . كمٌما الشٌؾ فيو أنو بي(ُ)ة بالكبلـ بمعنى منادـ مف المناجاة المسارٌ  نديـك) كنجيا ( فعيؿ بمعنى مفاعؿ 

 تككف المحٌبة التي ىي مف لكاـز التقريب .    كاالصطفاء كالكرامة

في قكلو سـ المفعكؿ ( بصيغة ) اكييممح معنى الحٌب كالمحٌبة أيضان مف القرب الذم يتمٌثؿ بالحظكة كالرعاية       
ُرِك ِبَكِمَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  تعالى ِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإن  اَّلل َ ُيَبشِّ َوِجيًيا ِفي الدُّْنَيا  ِإْذ َقاَلِت اْلَمًَ

ِبينَ  إلى السماء عند هللا يكـ القيامة ، كقيؿ : ىك إشارة إلى رفعو "، أم  ْٓ:آؿ عمراف  َواْْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقر 
كصحبتو المبلئكة ، كقيؿ : مف المقربيف مف الناس بالقبكؿ كاإلجابة كىك معطكؼ عمى قكلو ) كىًجييان ( أم كمقربان 

 ، كالمقٌرب محبكب ال محالة .(ِ)"مف جممة المقربيف

َذا َسأََلَك  قكلو تعالى في مكضع آخر يأتي القرب عمى صيغة ) فعيؿ ( صفة مشٌبية عائدة هللا تعالى في ك        َواِ 
،  ُٖٔ:البقرة َيْرُشُدوَن  ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِن َفْمَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعم ُيمْ 

كالعرب تضع كثيران لفظة القيرب ػػػي ىذه اآلية فيقكؿ : " يو عمى لفظة ) القريب ( فيقؼ الشريؼ المرتضى فػػػػػػػػي أمال
عمى غير معنى المسافة ، فيقكلكف : فبلف أقرب إلى قمبي مف فبلف ، كزيد مني قريب ، كعمرك مٌني بعيد ، كال 

، كمف ىنا نممح أف لفظة القيرب دٌلت عمى الجانب المعنكم كىك المحٌبة ، كفي معنى اآلية يقكؿ (ّ)يريدكف المسافة "
 بإجابتي كمعكنتي كنعمتي أك بعممي( في قيرب المسافة ، بؿ أراد أنني قريب  قريب رد بقكلو ): " إٌنو تعالى لـ يي 

كرامو . .(ْ)" نعامو كا   كمف ىنا نقكؿ أٌف قرب هللا محٌبتو ، كمحٌبتو رعايتو كعنايتو كا 

ِحَيا  قكلو تعالى نظير ذلؾ ك       َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإن  َرْحَمَت اَّلل ِ َقِريٌب ِمَن َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصًَ
، فقاؿ ) قريب ( كلـ يقؿ ) قريبة ( كذلؾ لكسب معنييف ، كىما قرب رحمة هللا كقربو ىك  ٔٓ:األعراؼ  اْلُمْحِسِنينَ 

أيضان ، كليست الرحمة كحدىا قريبة ، فجمع المعنييف معان : قربو كقرب رحمتو ، فقٌدـ الرحمة كأخبر عف هللا . كىذا 
ة كهللا قريب ، جمع ذلؾ مف أخصر طريؽ تكٌسع في المعنى ال يؤديو األصؿ فبدؿ أف يقكؿ : إٌف رحمة هللا قريب

كأكجزه ، نعـ قد يككف ذلؾ إلقامة كزف في شعر ، كقد يرد مف كبلـ العرب ما ليس عمى ىذا القصد ، كلكف البميغ 
 . (ٓ)ال يعدؿ مف تعبير إلى تعبير إاٌل لقصد كغرض 

 -: كبر -ٕٛ

أكبره إكباران ، إذا عىظيـى في صدرؾ كعجبت منو ، كأىٍكبىٍرتي الشيءى أىم  مفيومو المغويفي  أكبرتي الشيءى        
أىٍعظىٍمنىوي كاستعظمتو ، ككذا فسر في التنزيؿ: " فمم ا رأينىو أكبىٍرنىو " ، فيذا معنى اإلعظاـ
ـى ، (ٔ) ، ككىبير : زاد كعظي

كالكبير العظيـ ، أكبرتي الشيءى : رأيتو كبيران 
في  الفعؿ الماضي ة كاإلعجاب مف لفظة ) أكبرنو (، قد تممح المحبٌ (ٕ)
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يًنا َوَقاَلِت اْخُرْج َفَمم ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِىن  َأْرَسَمْت ِإَلْيِين  َوَأْعَتَدْت َلُين  ُمت َكًأ َوآَتْت ُكل  َواِحَدٍة ِمْنُين  ِسكِّ   قولو تعالى
، أم  ُّ:يكسؼ   ط ْعَن َأْيِدَيُين  َوُقْمَن َحاَش َّلِل ِ َما َىَذا َبَشرًا ِإْن َىَذا ِإال  َمَمٌك َكِريمٌ َعَمْيِين  َفَمم ا رََأْيَنُو َأْكَبْرَنُو َوقَ 

، فأكبر الشخص أك األمر ، عٌده كبيران (ُ)أعظمنو كاستيكلف جمالو كشمائمو كدىشف برؤية جمالو الفائؽ الرائع الرائؽ 
كالتعبير بمفظ ) أكبرٌنو ( المتشٌكؿ مع فاعمو كمفعكلو الضمائر المتصمة بو قد عٌبر ، (ِ)عظيمان أك عىظيـ تأثره بو 

 بشكؿ دقيؽ عف حالة اإلعجاب كاإلعظاـ التي مؤلت نفكسيٌف حتى فقدفى شعكرىٌف .

 -متع : -ٜٕ

كالدنيا  ، : ما يىستمتع بو اإلنسافي في حكائجو مف أمتعة البيت كنحكه مف كٌؿ شيء مفيومو المغويفي المتاعي      
كمٌتعؾ هللاي بو كأىٍمتىعىؾى كاحده  ،، ككٌؿ شيء تمتعت بو فيك متاع ، تقكؿ إٌنما العيشي متاعي أٌياـ ثـ يزكؿ  متاعي الغركر

 .(ّ)، أم : أبقاؾ لتستمتع بو فيما تحب  مف السركر كالمنافع ، ككٌؿ مف مٌتعتو شيئان فيك لو متاعه ينتفع بو

عمى سبيؿ التيديد ، كذلؾ لما فيو معنى جاء  الكريم القرآنتمٌتعكا ( في الدنيا في  ) ككٌؿ مكضع ذيكر فيو      
َوَيْوَم َيْحُشُرُىْم َجِميًعا   قكلو تعالى التكٌسع ، كمت عوي جعمو ينعـ ، كىٌيأ لو ما ييحب   ك) استمتع ( طمبى التمٌتع ، نحك

ْنِس َرب َنا اْسَتْمَتَع َبْعُضنَ  ْنِس َوَقاَل َأْوِلَياُؤُىْم ِمَن اِلِْ ا ِبَبْعٍض َوَبَمْغَنا َأَجَمَنا ال ِذي َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اِلِْ
ْمَت َلَنا َقاَل الن اُر َمْثَواُكْم َخاِلِديَن ِفييَ  ، أم انتفع بعضنا ُِٖ:األنعاـ ا ِإال  َما َشاَء اَّلل ُ ِإن  َرب َك َحِكيٌم َعِميٌم َأج 

 .(ْ)ببعض ككجد عنده ما يشتييو 

َكال ِذيَن ِمْن َقْبِمُكْم  في قكلو تعالى بصيغة الماضي  (ٓ)جاء االستمتاع بمعنى الحٌب كالتعٌمؽ في الدنيا كمبلذىا      
ِقُكْم َكَما اْستَ َكاُنوا َأَشد   ِقِيْم َفاْسَتْمَتْعُتْم ِبَخًَ ْمَتَع ال ِذيَن ِمْن َقْبِمُكْم ِمْنُكْم ُقو ًة َوَأْكَثَر َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا َفاْسَتْمَتُعوا ِبَخًَ

ِقِيْم َوُخْضُتْم َكال ِذي َخاُضوا ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُيْم ِفي الدُّْنَيا َواْْلخِ  ،  ٗٔ :التكبة   َرِة َوُأوَلِئَك ُىُم اْلَخاِسُرونَ ِبَخًَ
ـ مف الطغاة في االنحراؼ عف الحؽ ، كاالغترار يكحاؿ الذيف خمكا مف قبم يـحال يصؼف يممنافقل كالخطاب

ـٍ قيك ةن ( في أبدانيـ ، يء الطغاة الميمكيف ، يمتازكف عنبشيكات الدنيا كزينتيا ، كلكف ىؤال د  ًمنكي ـ بأنيـ ) كىانيكٍا أىشى
أػٌنيـ طمبكا المتاع كاالنتفاع في الدنيا بمبلذىا كشيكاتيا بغاية الرغبة "ـ ) أىٍمكىاالن كىأىٍكالىدان ( ، أم يمن ككانكا أكثر

 .    (ٔ)"معرضيف عف العقبى بنصيبيـ الذم قدره هللا كخمقو ليـ
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1٘ 

 -: مال -ٖٓ

ٍيؿي         ٍكر المفيوم المغويفي  المى : انحراؼ في الشيء إلى جانب منو ، كييستعمؿ في الجى
ىك العيدكؿ قيؿ ، ك (ُ)

ًإلى الشيء كاإًلقباؿي عميو ككذلؾ المىٍيبلفى 
ـى (ّ)، كيككف في المحبكب كالمكركه(ِ) ، كتأتي ماؿى بمعنى أحب  ككد  كىا

غؼى ، ككذلؾ  رىًغبى كتمٌنى كاشتيىكأيغرـى كعىًشؽى كشى
(ْ) . 

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَن  قكلو تعالى  في القرآن الكريم كقد دٌلت لفظة ) الميؿ ( عمى المحٌبة في      
ْن ُتْصِمُحوا َوَتت ُقوا َفإِ   ن  اَّلل َ َكاَن َغُفورًا َرِحيًما النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفًَ َتِميُموا ُكل  اْلَمْيِل َفَتَذُروَىا َكاْلُمَعم َقِة َواِ 

العدؿ  يس في قدرتيـ العدؿ التاـ بيف النساء ، كذلؾ ألفٌ األزكاج ال يستطيعكف كل ، يخبر تعالى أفٌ ُِٗ:النساء
، كالميؿ في القمب إلييف عمى السكاء ، ثـ العمؿ بمقتضى ذلؾ ، كىذا متعذر غير ة عمى السكاء يستمـز كجكد المحبٌ 

حقكقيف ال تميمكا ميبل كثيرا بحيث ال تؤدكف "ممكف ، فمذلؾ عفا هللا عما ال يستطاع ، كنيى عما ىك ممكف ، أم 
، كجاء الميؿ بصيغة المضارع الداؿ عمى تجدد الحالة (ٓ)"الكاجبة ، بؿ افعمكا ما ىك باستطاعتكـ مف العدؿ

 المطمؽ ، كجاء بمفظة ) كٌؿ ( لتدٌؿ عمى عمكـ الميؿ .بالنائب عف المفيكؿ  كاستمرارىا ، لذلؾ أٌكده

ر في بعض النساء ، افمتعٌمؽ بالمرأة أسبابان تكجبو قد ال تتك المحٌبة أمر قيرم ، كأٌف ل" كقد دٌلت اآلية عمى أٌف        
كض  مافبل ييكٌمؼ الزكج بما ليس في كسعو مف الحٌب كاالستحساف ، كلكٌف مف الحٌب  ىك اختيارم ، كىك أف يىري

كؿ ، حٌتى يحٌصؿ مف األلؼ بيا كالحنٌك عمييا اختياران بط تيا، كحسف معاشر الزكج نفسو عمى اإلحساف المرأتو 
 .(ٔ)"التكٌرر كالتعٌكد

 -ىّم : -ٖٔ

ـ  بالشيءى        ف لـ يقع  (ٕ)نكاه كأىرادىه كعزىـ عميو المفيوم المغويفي ييـ  ىىٌمان ك ىى ، كاليـٌ : خطكر الشيء بالباؿ كا 
رىعى كباشرى كبدأى كطفؽى  العـز عميو ، كىـٌ  : عزـى عمى ، كأزمعى كنكل كعًزـى كشى
بو وىّم  ولقد ىّمت  قال تعالى،  (ٖ)

، كمف ىنا ال ينكر أف يككف الميراد بػ) ىـٌ بيا ( خطر ببالو أمرىا ككسكس  ِْ:يكسؼ  بيا لوال أن رأى برىان ربو
إليو الشيطاف بالدعاء إلييا ، مف غير أف يكػػػػػػػػكف ىناؾ ىـٌ أك عـز فسمًٌي الخطكر بالباؿ ىٌمان مػػػػػف اليـٌ يقع فػػػػػػػػػي 

بما يكػػػػػػكف معنى ) اليـ ( الشيكة كميؿ الطباع ، ك) ىـٌ بيا ( اشتياىا ، كماؿ طبعو إلى ما دعتو األكثر عنده ، كر 
ٌنما  إليو ، كقد يجكز أف تسمى الشيكة في مجاز المغة ىٌمان ، كال قبح في الشيكة ؛ ألنيا مف فعؿ هللا تعالى فيو ، كا 

يتعٌمؽ القيبحي بتناكؿ المشتيي 
(ٗ). 
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ىذا المعنى فقاؿ :" كالميراد بيٌمو عميو السبلـ ميؿ الطبع كمنازعة الشيكة  البيضاكم في تفسيره إلى كقد ذىب      
ال القصد االختيارم كذلؾ مٌما ال يدخؿ تحت التكميؼ ، بؿ الحقيؽ بالمدح كاألجر الجزيؿ مف هللا مف يكؼ نفسو 

مف الفعؿ عند قياـ ىذا اليـٌ " 
(ُ). 

 -: يول -ٕٖ

أصؿ صحيح يدٌؿ عمى قرب ، كالكلٌي ىك الناصر كقيؿ ىك التابع  المفيوم المغويفي  كالياء الكاك كالبلـ      
، كىك مف أسماء هللا تعالى المتكلي ألمكر العالـ كالخبلئؽ كالقائـ بيا ، كالكىالية بفتح الكاك : النصرة ،  المحبٌ 

، كالكلٌي لممرء ىك الميحٌب كالصديؽ ، (ّ)"المكٌدةكالكالية قد تككف بإخبلص " ،(ِ) كالًكالية بكسر الكاك : تكلي األمر
 . (ٓ) " ىك الخالص المصاحب القريب بنسب أك مكٌدة كالكليٌ " ، (ْ)ٌد العدكٌ كىك ض

قد جاء بصيغة الجمع ) أكلياء ( عمى ) أفعبلء ( ليدٌؿ عمى عبلقة ك كيبرز معنى المحٌبة مف لفظ ) الكلي (       
َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا اَل َتت ِخُذوا اْلَيُيوَد  قكلو تعالى  في القرآن الكريم طرفيف كذلؾ في المحٌبة كالكٌد التي تربط بيف

 :المائدة   ْيِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمينَ َوالن َصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَول ُيْم ِمْنُكْم َفِإن ُو ِمْنُيْم ِإن  اَّلل َ اَل يَ 
ف كاف مف جية  فالكلي ىك الناصراآلية خطاب لممؤمنيف ينياىـ هللا عف اتخاذ الييكد كالنصارل أكلياء ، ،  ُٓ ، كا 

االلتئاـ في المعاشرة كالمحٌبة التي ىي االنجذاب الركحي ، فالكلي ىك المحبكب الذم ال يممؾ اإلنساف نفسو دكف أف 
فيي أساس القرب كالنصرة كالمعاشرة كالصداقة كالنسب ، فالمتحاٌباف بعد  ،ينفعؿ عف إرادتو كييعطيو فيما ييكاه 

رادة كاحدة ، كفعؿ كاحد ، كقكلو  ااستقرار كالية المحٌبة كالمكٌدة تراىما كأٌنيما شخص كاحد ، ذ )     نفسٌية كاحدة ، كا 
ٌبة الميستمزمة لتقارب نفكسيـ كتجاذب أركاحيـ المستكجب الجتماع آرائيـ بعضيـ أكلياء بعض ( فالميراد كالية المح
 .(ٔ)عمى اليكل ، كاالستكبار عف الحؽًٌ كقبكلًو 

   في قكلو تعالى كاإلحاطة مف ىذا المفظ كقد جاء عمى صيغة جمع التكسير ) أفعبلء ( كيممسي معنى المحٌبة      
  َما تَد ُعونَ َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَيا   فصمت: ُّ   ،

اطبيـ فجاء إٌف الكلٌي ىك الحبيب كالنصير ، كفي اآلية بشارة لممؤمنيف المستقيميف عمى طاعة هللا أف المبلئكة تخ
 .   (ٕ)شارة لممؤمنيف بمكٌدة المبلئكة ففي ذلؾ ب ، في اآلخرةك كتقكؿ ليـ نحف أنصاركـ كأحباؤكـ في الدنيا 

( في فعيؿ) كجاء بصيغة اإلفراد ، لرسكؿ الكريـبا قييدهد ذاؾ إلى تعانتقؿ ب مطمقان الخطاب في السكرة كلٌما كاف      
يَِّئُة اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن َفِإَذا ال ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة  قكلو تعالى    َكأَن ُو َوِليٌّ َحِميمٌ َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل الس 

، كالمعنى ادفع بحقؾ باطميـ كبحممؾ جيميـ كبعفكؾ إساءتيـ ، (ٖ)، أم الصديؽ المحٌب الشفيؽ عميؾّْ :فصمت

                                                           

 . ٖٔٔ : ٕ. وٌنظر : الكشاؾ  ٓٙٔ: ٖأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  -ٔ

 وما بعدها . ٕٔٔ :اشتقاق أسماء هللا ٌنظر : ، و)ولً( ٔٓٗ:  ٘ٔلسان العرب ، و ٘ٔٔ: ٕٔكم والمحٌط األعظم المح -ٕ
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  . ٖٕٓ : ٕالمحرر والوجٌز  -٘
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 ٌنؾأم إ، (ُ)عدكؾ الذم يعاديؾ في الديف بصكرة كليؾ القريب  فعت خصكمؾ بميف كرفؽ كمداراة صارؾ إف دفإنٌ 
كترؾ أفعالو القبيحة "إذا أحسنت إلى مف أساء إليؾ قادتو تمؾ الحسنة إليو إلى مصافاتؾ كمحٌبتؾ كالحنك عميؾ ، 

 .(ِ) "، أم ميحٌب مشفؽ ٌي حميـػػػػػر كأٌنو كلػػػالمكٌدة ، حتى يصي ىػػػػف البغضة إلػػػػػى المحٌبة كمػػػػكانقمب مف العداكة إل

ُقْل َيا َأيَُّيا ال ِذيَن َىاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم   يخاطب فييا الييكد قكلو تعالىجاء أيضا عمى الصيغة نفسيا في ك         
؛ (ّ)، الكلي في اآلية ىك المحب   ٔ :الجمعة   َأن ُكْم َأْوِلَياُء َّلِل ِ ِمْن ُدوِن الن اِس َفَتَمن ُوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

، فيا أٌييا الذيف صاركا ييكدان (ْ)ادقيف في ذلؾ فميتمنكا المكت ألٌنيـ زعمكا بأٌنيـ أبناء هللا كأحٌباؤه ، فإٍف كانكا حٌقان ص
ييكدان كزعمكا أٌنيـ أحٌباء هللا مف دكف الناس فإٌف هللا تعالى يأمرىـ أف يتمٌنكا المكت صدقان ال باطبلن في دعكل حٌب 

عٌمؽ النفكس بالحياة ، كخص  التمني بالمكت في ىذه اآلية لصعكبتو عمى النفس ، كاستثقاؿ ىذا األمر لت(ٓ)هللا ليـ 
دكف اإليماف كالجياد في سبيؿ هللا ألٌف األكلياء يتمنكف مف لحياة الدنيا اببلغة بالتعريض بحٌبيـ  وكأسبابيا ، كفي

 .  (ٔ)المكت لحٌب لقاء هللا كلمشكؽ إليو فإٌنما تبٌيف ذلؾ منيـ بأٌنيـ بذلكا أنفسيـ هلل حتى قيتمكا
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 ألفاظ المحبوبين في القرآن : األّولالمبحث 

 :  توطئة 

تعالى ، مع بياف دالالت ىذه  تتسـ الدراسة في ىذا المبحث ببياف الصفات التي يتصؼ بيا الذيف يحٌبيـ هللا     
في االستعماؿ القرآني ، كىذا التكرار يأتي  ةالصفات في مقاماتيا كسياقاتيا ، فغالبان ما يتكرر ذكرىا في مكاضع عدٌ 

 في سياقات كحاالت مختمفة فمف الطبيعي أف تككف دالالتيا مختمفة في المكاضع التي ذكرت فييا . 

العاطفة كالمحٌبة كالرحمة أكثر إنجازان لمعمؿ مف طريؽ القٌكة ، فاهلل تعالى يدير األمكر عمى أحيانان يككف طريؽ ف     
 المحٌبة ، كآلٌف المحٌبة لطيفة كرقيقة ال تقاؿ لمجميع كفي ان فيسك محكر المحٌبة ، ككثير مف آيات القرآف تعطي در 

لمعباد إنعامو عمييـ كتكريمو ليـ ، كرضاه محبة هللا تعالى  فٌ كقد عرفنا أ كؿ األحكاؿ بؿ في حاؿ مخصكصة ،
، فيك يدنييـ مف جنابو إدناء المحٌب كمثكبتيـ ، كالمغفرة كالرحمة كالثناء عمييـ عنيـ ، كيتبعو إحسانو إلييـ

تعزيز كتقكية األمر المحبكب في نفكس العباد ، أم الالتثبيت ك الترغيب ك  ، كيتضافر مع ذلؾ المعنى معنى(ُ)لحبيبو
دىـ التكبة كالتطيير عناإلحساف كالتكٌكؿ كالتقكل كاإلقساط كالصبر كالقتاؿ في سبيمو ك يثبتيـ كينعـ عمييـ كيقكم فكرة 

ى هللا عميو )صمٌ متعمقة باتٌباع الرسكؿ الكريـ ، كىذه الصفات المٌتصؼ بيا يحٌب ك  اتالصفىذه ، فإٌف هللا تعالى يحٌب 

آل   يمٌ ُُْل ِإْن ُكْنُتْم َتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوّن ُُيْبِْبُكُم اَّللَُّ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوبَُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَحِ  كما في قكلو تعالى  (كسٌمـ كآلو
ذا اتبعكا النبي اتصفكا  ٖٔ :عمران  ، كبيا يظير أٌف اتباع النبي كمحٌبة هللا متبلزماف فمف اتبع النبي أحٌبو هللا ، كا 

ذه ػػػبكؿ صفة حسنة يحٌبيا هللا كيرضاىا كالصفات التي كقعت مباشرة في مقاـ محٌبة هللا كالتي سنقكـ ببيانيا ، كى
 ي :ػػػػالصفات ى

 :  نوالمحسن  

ر النبي  ي منظكرىا المغكمف اإلحسافي        اإلحساف حيف سألو جبريؿ  (صمى هللا عميو كآلو كسمـ): ضد  اإلساءة ، كفس 
إنَّ هللَا يأمر بالَعْدل  ، كىك تأكيؿ قكلو جٌؿ كعٌز:  ، فقاؿ: ىك أف تعبد هللا كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ

: َٗالنحؿ :  واْحسان أم ما جزاء مف  َٔالرحمف :   جزاء اْحسان إَل اْحسانُ  َهلْ  ، كقكلو جؿ  كعز 
أحسف في الدنيا إال أف ييٍحسف إليو في اآلخرة 
(ِ). 

ـي عمى الغير ، يقاؿ أحسفى إلى فبلف ، كالثاني :  "قاؿ الراغب :ك        اإلحسافي يقاؿ عمى كجييف ، أحدىما : اإلنعا
ـى عممان أك عمؿى عمبلن حسنان ، كعمى ىذا قكؿ اإلماـ عمي  : ) الناسي أبناء ما ()إحسافه في فعمًو ، كذلؾ إذا عم

 .(ّ) "الحسنةييحسنكف ( ، أم منسكبكف إلى ما يعممكف كما يعممكنو مف األفعاؿ 

                                                           

 . ٕٖٙ : ٔ، ومعجم وتفسٌر لؽوي لكلمات القرآن  ٗ٘ : ٙٔ، وجامع البٌان  ٖٖٔ : ٔالنحاس  –معانً القرآن : ٌنظر  -ٔ
 .)حسن( 2ٕ : ٕتهذٌب اللؽة  -ٕ

 . ٖٕٙ :مفردات ألفاظ القرآن  -ٖ



 

ٔٓٓ 

كاإلحسافي زائد  عمى العدؿ ، كذاؾ أٌف العدؿ ىك أٍف يعطي ما عميو ، كيأخذ أقؿ  مٌما لوي ، كاإلحسافي أف        
 كلذلؾ عٌظـ هللاي  يعطي أكثر مٌما عميو ، كيأخذي أقؿ  مٌما لو ، كتحٌرم العدؿ كاجبه ، كتحٌرم اإلحساف ندبه كتطٌكعه ،

 .  (ُ)المحسنيف تعالى ثكابى 

لفظة ) المحسنيف ( مفعكالن بو لفعؿ المحٌبة في القرآف الكريـ خمس مرات مرة في سكرة البقرة كمرتيف  كقعت      
في سكرة آؿ عمراف كمرتيف في سكرة المائدة ، ككاف مجيئيا في سياقات مختمفة ، كلعمنا نقؼ عمى تمؾ السياقات 

اءت ىذه المفظة في سياؽ القتاؿ كاإلنفاؽ في سبيؿ هللا في قكلو لنتبيف مف خبلليا عمى داللة تمؾ المفظة ، كقد ج
، كاآلية  ُٓٗ :البقرة   ِنيَ َوأَنِْفُقوا ٓت َسبِيِل اَّللَِّ َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْحسِ  تعالى 

ي سبيؿ هللا ، كاإلنفاؽ مقيد ىاىنا لمقتاؿ في سبيؿ هللا بدليؿ تقييدى القتاؿ في سبيؿ أمر بإنفاؽ الماؿ إلقامة القتاؿ ف
، أٌما إلقاء األيدم إلى التيمكة فقد قٌيده بعضيـ في أٌف البخؿ  ( السابقة مف السكرة نفسيا َُٗ)  هللا في اآلية

ٌف التبذير بإنفاؽ جميع الماؿ يكجب كا  كاإلمساؾ عف إنفاؽ الماؿ عند القتاؿ يكجب بطبلف القكة كذىاب القدرة ، 
ـٌ  يأتي اإلحساف مكضكع البحث ليدٌؿ عمى اإلتياف بالفعؿ عمى الكجو  الفقر كالمسكنة المؤديف إلى انحطاط القدرة ، ث

، كىذا ما (ِ)الحسف بالقتاؿ في مكرد القتاؿ ، كالكؼ في مكرد الكؼ ، كالشٌدة في مكرد الشٌدة ، كالعفك في مكرد العفك
يره اآلية مف تقييد عند اتساقيا في نسقيا العاـ ، كلكٌنيا قد تككف مطمقة في اإلنفاؽ كالنيي عف كؿ ما يكجب تظ

ًإف  اَّلل ى  اليبلؾ مف إفراط كتفريط ، كاإلحساف في كؿ مكاضع اإلحساف فإٌف هللا ييحب  العامميف باإلحساف ، كقكلو )
يب المسمميف باإلحساف ، ألٌف محٌبة هللا عبده غاية ما يطمبو الناس إذ إٌف ىذه ( جاء تذييبلن لترغ ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى 

 .(ّ)المحٌبة سبب الصبلح كالخير 

كقد ربط ابف عاشكر اإلحساف بكٌؿ ما مٌر مف الحاالت التي ذيكرت ليبٌيف أٌف ىذه الصفة تدخؿ في جميع       
ٌف في األمر باإلحساف بعد ذكر األمر باالعتداء عمى المعتدم أفعاؿ الناس كأقكاليـ لتمثؿ الذركة في ذلؾ فيقكؿ " إ

كاإلنفاؽ في سبيؿ هللا كالنيي عف اإللقاء باليد في التيمكة إشارة إلى أٌف كٌؿ ىاتو األحكاؿ ييبلبسيا اإلحساف كيحؼ  
 .   (ْ)بيا "

كفي سياؽ آخر مف سياقات ذكر لفظة ) المحسنيف ( في مقاـ محٌبة هللا تأتي ىذه المفظة لتيبٌيف أٌف إنفاؽ الماؿ      
في مرضاة هللا في كقت الرخاء كالشٌدة ككظـ الغيظ كالعفك عف الناس مف عبلمات المتقيف المحسنيف الذيف ييحٌبيـ 

َوَسارُِعوا ِإىَل  مى سبيؿ التجديد كاالستمرار ، فقد جػاء ذلؾ في قكلو تعالى هللا كيينعـ عمييـ كييكرميـ بأنكاع اإلكراـ ع
ْت ِلْلُمتَِّقَي  َمَواُت َواْْلَْرُض ُأِعدَّ رَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَي اْلغَْيَظ  ، َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ٓت السَّ

، كفي اآلية إشارة إلى أٌف صفة المحسنيف ىي  ٖٗٔ - ٖٖٔ:آل عمران  ْلَعاِفَي َعِن النَّاِس َواَّللَُّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ َوا
أعمى في سٌمـ التكامؿ المعنكم ، كىذه السمسمة  كبيا يرتقي المتقكف مف درجة إلى مرحمة أعمى مف العفك كالصفح

                                                           

 . ٖٕٙ : ٌنظر : المصدر نفسه -ٔ

 . ٕ٘ٔ :ٕ، والتحرٌر والتنوٌر  ٘ٙ :ٕ، والمٌزان  ٕٖ٘: ٔتفسٌر القرآن العظٌم البن كثٌر : ٌنظر  -ٕ

. فقد ٌكون المراد من اإلحسان هو حسن  2ٖ – ٖٙ : ٕ ، واألمثل  4ٓ :تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنان : ٌنظر  -ٖ

الظن باهلل من أّن اإلنفاق ٌإدي إلى اإلخالل فً المعٌشة ، أو هو االقتصاد واالعتدال فً مسؤلة اإلنفاق ، أو هو دمج اإلنفاق مع حسن 
 .  ٖٖٔ :٘ : مفاتٌح الؽٌبالخلق للمحتاجٌن بحٌث ٌتزامن مع البشاشة والمحبة . ٌنظر 

 . ٕٙٔ :ٕالتنوٌر التحرٌر و -ٗ



 

ٔٓٔ 

ال يكتفي اإلنساف تجاه اإلساءة إليو بكظـ الغيظ بؿ يعفك كيصفح عف الميسيء ليغسؿ بذلؾ آثار  التكاممية ىي أفٍ 
العداء عف قمبو ، كيعمد بعدىا إلى القضاء عمى جذكر العداء فييطٌير فؤاد خصمو الميسيء إليو مف كؿ ركاسب 

، أم أٌنو لٌما (ُ) ة إليو في مستقبؿ الزمافالضغينة ، كذلؾ باإلحساف إليو فيكسب كٌده كحٌبو ، كيمنع مف تكرار اإلساء
ـٌ أتبعو بالحٌث عمى العفك ، ألٌف الكاظـ قد ال يعفك ذكر أشٌؽ ما ييترؾ كييبذؿ أتبعو بأشٌؽ ما ييحبس ث
ـٌ يأتي  (ِ) ، ث

ٌب هللا لممحسنيف لممرتبة العميا في إتقاف العمؿ ، " كالحب  ىنا ىك التعبير الكدكد الحاني الميشرؽ المي  نير الذم حي
ٌب اإلحساف في قمكب أحٌبائو  يتناسؽ مع ذلؾ الجك المطيؼ الكريـ ، كمف حيبًٌ هللا لئلحساف كلممحسنيف ينطمؽ حي
... ، كالجماعة التي ييحٌبيا هللا كتيحٌب هللا كالتي تشيع فييا السماحة كاليسر كالطبلقة مف اإلحف كاألضغاف ىي 

 . (ّ)جماعة متآخية كمتضامنة كقكٌية "

ـٌ تأتي ىذه الصفة لتعٌبر عف كـر هللا كعطائو كرضاه بحٌبو لمف اٌتصؼ بيا          وََكأَيِّْن ِمْن َنِبٍّ  في قكلو تعالى ث
ُ ُيُِ َُاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َوا َوَما َكاَن َُ ْوََّلُْم ، بُّ الصَّاِبرِيَن َّللَّ

َُْداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى  نْ َيا  ،اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ِإَلَّ َأْن َُالُوا رَب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسَرافَ َنا ٓت َأْمرِنَا َوثَ بِّْت َأ ُ ثَ َواَب الدُّ َفََتَاُهُم اَّللَّ
) الصابريف (  فبعد أف سبقتيا صفة  ، ٛٗٔ-ٙٗٔ :آل عمران   َرِة َواَّللَُّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ َوُحْسَن ثَ َواِب اَْلَخِ 

الدالة عمى الثبات كالصمكد لتيشعر ىذه األسبقٌية بأٌف اإلحساف ال يمكف أف يككف إاٌل بالصبر ، ألٌف المحسف تكاجيو 
، كبعد أف رسـ السياؽ (ْ)مشاكؿ جٌمة ، فإذا لـ يكف مزكدان بالصمكد كالصبر كالثبات ال يمكنو االستمرار في عممو 

ٌنما طمبكا الصكرة الظاىرة لممؤمنيف بالث بات رسـ الصكرة الباطنة لنفكسيـ كمشاعرىـ ، فيـ لـ يطمبكا النصر ، كا 
غفراف الذنكب كتثبيت األقداـ كالنصر عمى األعداء لرفعة اإلسبلـ ، كىؤالء الذيف لـ يطمبكا ألنفسيـ شيئان أعطاىـ هللا 

يـ أحسنكا األدب كأحسنكا الجياد كأعمف حٌبو ليـ كىك أكبر كؿ شيء كشيد ليـ باإلحساف كسماىـ المحسنيف ، ألنٌ 
الدنيا دار األكدار ، فمذا عٌرم  فمما كاف ثكاب الدنيا مكدران منٌغصا مصحكبا بالببلء ، ألفٌ ، (ٓ)مف النعمة كالثكاب 

 .   (ٔ)إشعاران بفضمو كمزية الحسف تدٌؿ عمى الدكاـ كالتماـ  ثكابيا مف كصؼ الحسف ، كخٌصت بو اآلخرة ،

كيأػتي اإلحساف في باب العفك كالصفح عف الناس كمف بينيـ الييكد المكفكف بالعيكد الباقكف عمى المكاثيؽ       
َحظِّا ِمَّا ذُكُِّروا وا فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاَُ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا ُُ ُلوبَ ُهْم َُاِسَيًة ُُيَّرِفُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنسُ  في قكلو تعالى 

ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ  ُهْم فَاْعُف َعن ْ َُِليًَل ِمن ْ ُهْم ِإَلَّ  ، ٖٔ :املائدة     اْلُمْحِسِنيَ بِِه َوََل تَ َزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ
عمت قمكبيـ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(تخاطب اآلية رسكؿ هللا  كتيبٌيف لو حاؿ الييكد المطركديف مف رحمة هللا ، مف جي

قاسية نتيجة لنقضيـ مكاثيقيـ كتحريفو التكراة ، كتيحٌذره مف حاليـ المستمر في الخيانة كالغدر كنقض العيد معو 
                                                           

ومّما ٌإٌد أن اإلحسان هً الذروة فً .  24ٙ – 22ٙ:  ٕ البالؼة القرآنٌة فً آٌات صفات المإمنٌن، و ٖٕٗ : ٕ ٌنظر : األمثل  -ٔ

الفعل الحسن ما ذكرته كثٌر من المصادر من أّن جارٌة لإلمام علً بن الحسٌن ) علٌهما السالم ( جعلت تسكب علٌه الماء لٌتهٌّؤ 
 صالة ، فسقط اإلبرٌق من ٌدها فشّجه ، فرفع رأسه إلٌها فقالت له الجارٌة : إّن تاهلل تعالى ٌقول ) والكاظمٌن الؽٌظ ( فقال لها : قدلل

كظمت ؼٌظً ، فقالت : ) والعافٌن عن الناس ( قال : قد عفوت وقد عفى هللا عنِك ، فقالت : ) وهللا ٌحب المحسنٌن ( ، قال : اذهبً 
 .   ٖ٘ٗ: ٗروح المعانً : ة لوجه هللا . فهذا الحدٌث شاهد على أن كّل مرحلة هً أفض من التً قبلها .ٌنظر فؤنِت حرّ 

 . 2٘ٔ: ٌٕنظر : نظم الدرر  -ٕ

 . 2٘ٗ : ٔفً ظالل القرآن  -ٖ

 . 2ٙٙ:  ٕ البالؼة القرآنٌة فً آٌات صفات المإمنٌنو ، 41ٕ : ٌٕنظر : األمثل  -ٗ

 . 24ٗ : ٔ، وفً ظالل القرآن  2ٕ : 1 مفاتٌح الؽٌبٌنظر :  -٘

 . ٖٔٗ :، و أسلوب التعلٌل وطرائقه فً القرآن الكرٌم  2٘ٔ : ٕ، ونظم الدرر  ٔ٘ٗ: ٌٔنظر : الكّشاؾ  -ٙ



 

ٕٔٓ 

نيف ، كمف ألٌف ذلؾ مف عمؿ المحس، كلكٌنيا تستثني بعضيـ مٌمف كفكا بالعيكد كتأمره بالعفك كالصفح عنيـ 
عبلمات الميحسف أٍف يعفك أم ال يقابؿ اإلساءة بمثميا ظاىران ، كأٍف يصفح أم أٍف يترؾ المكـ كالمعاتبة فيك أعمى 

 .  (ُ)رتبةن مف العفك 

كلعٌؿ مجيء لفظة ) المحسنيف ( كىي الغاية في القكؿ الحسف كالعمؿ الصالح تتناسب تمامان مع ما ذيكر مف       
مبالغات لفظية مف ذكر لفظة ) القاسية ( الدالة عمى الشدة كالصبلبة لمحجر كقد أطمقت مجازان عمى القمكب ، كذكر 

( ، كيستحٌؽ أف ييسٌمى فاعميا الخؤكف لشٌدتيا ، أك عمى اسـ الفاعؿ ) خائنة ( عمى معنى المصدر إم ) خيانة 
حذؼ المكصكؼ أم طائفة خائنة أك نفس خائنة كالتاء لممبالغة ، كحذؼ المكصكؼ يدٌؿ عمى تمٌبس الصفة 

معنى الدكاـ  فضبلن عفبالمكصكؼ ، كيضاؼ إلى ذلؾ صيغة االفتعاؿ الدالة عمى المبالغة في قكلو ) تٌطمع ( ، 
ٌكدة ( ًإف  اَّلل ى ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى )  ثـٌ جاءت جممة تية مف الفعؿ المضارع )ال تزاؿ(،في الخيانة المتأكاالستمرار  المؤى

  .(ِ)عمى أٌف العفك عمى اإلطبلؽ مف باب اإلحساف تثاؿ كتنبييان عمى االم لؤلمر كحثٌان  تعميبلن 

ـٌ تأتي ىذه المف       ف يكجداف العذر لمف فعؿ المحرمات قبؿ نزكؿ التحريـ كذلؾ ظة في مقاـ التقكل كاإليماف المذيث
صَّاِْلَاِت ّتَّ لَْيَس َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا ال في قكلو تعالى 

، كاآلية ال تصمح بسياقيا إاٌل أف تتصؿ باآليات  ٖٜ :املائدة   َسُنوا َواَّللَُّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ ات ََّقْوا َوَآَمُنوا ّتَّ ات ََّقْوا َوَأحْ 
المكجبة لتحريـ الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ ، لتجد عذران لمف أيبتيمي مف المؤمنيف بشرب الخمر  (ّ)السابقة

كغيره قبؿ نزكؿ التحريـ ، كلكٌف ىذا العذر مشركط بككنيـ مبلزميف لمتقكل كمتمبسيف باإليماف باهلل كرسكلو كالعمؿ 
ل لممبالغة كالتككيد عمى كجكب امتبلء قمب المؤمف بيا الصالح ، كلعٌؿ ىذا كٌمو مشركط باإلحساف ، كتكرار التقك 

كاستمراره عمييا ، فإٌف المؤمف بمداكمتو عمى خشية هللا يتدٌرج مف الكماؿ إلى األكمؿ حتى يصؿ في إيمانو كتقكاه 
 .(ْ)ر عمؿ الصالح تقتضي اإلعادة كالتكريإلى مرتبة اإلحساف ، كألٌف أىمٌية التقكل كاإليماف كال

 :  نوابالتوّ 

: طىييكر لمميٍذنب تيطىيًٌره تطييرا التي تككف بإقامة الحدكد في المغةن ىي الٌتكبة     
يقاؿ  ، تدؿ  عمى الر جكع ، كىي(ٓ)

عى عنوتابى ًمٍف ذنبو ، أم رىجى
كالتٌكاب صيغة ، كالتكبة في الشرع : ترؾ الذنب لقبحو كالندـ عمى ما فٌرط منو ، (ٔ)

                                                           

 . ٘ٗٔ :ٌٙنظر : التحرٌر والتنوٌر  -ٔ

، والتحرٌر  ٙٔٗ: ٕونظم الدرر  ، ٓٓٔ: 2، وروح المعانً  ٙٔ:ٖوإرشاد العقل السلٌم  ، 4٘ٔ :ٔٔ مفاتٌح الؽٌبٌنظر :  -ٕ

 . ٗٗٔ :ٙوالتنوٌر 

َنا َوَيْكُفُروَن ِبَا َورَاَء َُ  واْلٌات هً قوله تعالى  -ٖ ُِيَل ََّلُْم َآِمُنوا ِبَا َأنْ َزَل اَّللَُّ َُاُلوا نُ ْؤِمُن ِبَا أُْنِزَل َعَلي ْ ُُْل فَِلَم تَ قْ َوِإَذا  ًُا ِلَما َمَعُهْم  تُ ُلوَن َوُهَو اْْلَقُّ ُمَصدِّ
َْذُُتُ اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِد َِ َوَأنْ ُتْم ظَاِلُموَن )َٜٔأنِْبَياَء اَّللَِّ ِمْن َُ ْبُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي ) َُُكُم ٕٜ( َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى بِاْلبَ يَِّناِت ّتَّ اَتَّ َُُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْو ( َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَا

ُُْل بِ  الطُّوَر ُخُذوا َما َنا َوُأْشرِبُوا ٓت ُُ ُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم  ْعَنا َوَعَصي ْ ٍة َواَْسَُعوا َُاُلوا َسَِ َناُكْم ِبُقوَّ  – 1ٓالبقرة   ْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِه ِإّيَاُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَ َآتَ ي ْ

1ٖ . 
 . 2ٗ - 2ٖ :ٕٔ ومفاتٌح الؽٌب،  ٘ٗٔ : ٗ، واألمثل  ٖٓٔ - 2ٕٔ: ٌٙنظر : المٌزان  -ٗ

 )توب( .ٔٗٔ:  ٕالعٌن  -٘

 .)توب(  1ٕ-1ٔ : ٔالصحاح )توب(، و 2ٗمجمل اللؽة :  ،)توب( 2ٖ٘ : ٔمقاٌٌس اللؽة  -ٙ



 

ٖٔٓ 

لكثرة  ؿ ذلؾ هلل تعالىيأم العبد الكثير التكبة ، كذلؾ بتركو كؿ كقت بعض الذنكب ، كق مبالغة عمى زنة ) فٌعاؿ (
 .(ُ)قبكلو تكبة العباد حاالن بعد حاؿ

ُُْل ُهَو  تعاىل  ُوله فيكقد كردت لفظة ) التكابيف ( في سياؽ محٌبة هللا مرة كاحدة        َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض 
ْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أَ َأًذى  َمرَُكُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ٓت اْلَمِحيِض َوََل تَ ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّ

رِينَ  اِبَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ خمؽ استحٌقا محٌبة هللا كعظيـ عنايتو ، التٌكابكف كالمتٌطيركف صنفاف مف ال ٕٕٕ:البقرة  الت َّ
، إذ إٌف اآلية ابتدأت باعتزاؿ النساء في المحيض كعدـ  التكبة طيكر لممذنب، كالكحدة الجامعة بينيما ىك أٌف 

 مقربتيٌف ، كفي ذلؾ إشارة إلى ارتكاب الذنب كذكري الذنب يمٌيد لذكًر التكبة ، كلذلؾ ذكر التكبة ابتداءن . 

أٌف بعض الناس يصعب السيطرة عمى الغريزة الجنسية فيتمكثكف بالذنب "كيمكف أف تشير مسألة التكبة ىنا إلى       
ـٌ يعترييـ الندـ عمى عمميـ كيتألمكف مف ذلؾ ، فاهلل سبحانو فتح ليـ طريؽ  كاإلثـ خبلفان لما أمر هللا تعالى ، ث

اقتراف الطيارة بالتكبة فييمكف أف يككف إشارة إلى أٌف الطيارة تتعٌمؽ  التكبة كيبل يصيبيـ اليأس مف رحمة هللا ، أٌما
بالطيارة الظاىرٌية ، كالتكبة إشارة إلى الطيارة الباطنٌية زيادة عمى داللة المبالغة في التكبة كالتطٌير كتكرار الحاليف 

 .  (ِ) "كالبقاء عمييما

 ن :والمتوكم  

وي أمرؾ  في المغة : التكك ؿي        ، كالتككؿ عمى هللا (ّ)إظياًر العىٍجًز كاالعتماًد عمى غيرؾ كتجعميوي نائبان عنؾ كتفكضي
كأصميوي االتكاؿ ، كىك االكتفاء في فعؿ ما يحتاج إليو بمف يسند إليو "ىك تفكيض األمر إليو لمثقة بو بحسف تدبيره ، 
 .(ْ) "، كالككيؿ ىك المتكؿ عميو بتفكيض األمر كمو

ما ىك التكٌكؿ ؟ قاؿ : العمـ بأٌف المخمكؽ ال يضٌر كال  ؿقاؿ : سألت جبرائي )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(كعف النبي       
ينفع كال يعطي كال يمنع ، كاستعماؿ اليأس مف الخمؽ فإذا كاف العبد كذلؾ لـ يعمؿ ألحد سكل هللا كلـ يطمع في 

التكٌكؿ بأٌنو مكطف العٌزة كعدـ ()ؼ اإلماـ جعفر بف محمد الصادؽ عرٌ ، كقد (ٓ)أحد سكل هللا فيذا ىك التكٌكؿ
فقاؿ إٌف حٌد التكٌكؿ ىك أف ال تخاؼ  ()بينو اإلماـ عمي بف مكسى الرضاالحاجة لآلخريف ، أما حد  التكٌكؿ فقد 

 .(ٔ)مع هللا أحدان 

                                                           

 . ٓٔ : 2، ودراسات ألسلوب القرآن الكرٌم  1ٙٔ : ألفاظ القرآن مفردات :ٌنظر  -ٔ

 . ٕٔٗ: ٔنظم الدرر  : ، وٌنظر ٖٙٔ : ٕاألمثل  -ٕ

 . 44ٕ :، ومفردات ألفاظ القرآن )وكل( 2ٓ2 :، ومجمل اللؽة )وكل( ٕٓٓ: ٙالعٌن  : ٌنظر -ٖ

 . ٔ٘ٔ : ٗالتحرٌر والتنوٌر : ، وٌنظر  1ٕ : ٖالتبٌان فً تفسٌر القرآن  -ٗ

 .  ٗٔ : ٘ٔبحار األنوار  -٘

 . ٖٕٗ : 2ٔاألمثل : ٌنظر  -ٙ



 

ٔٓٗ 

اء السداد فيو مف هللا ، كىك شأف أىؿ كحقيقة التكٌكؿ االعتماد ، كىك مجاز في الشركع في الفعؿ مع رج      
اإليماف ، فالتككؿ كما يراه ابف عاشكر " انفعاؿ قمبي عقمي يتكٌجو بو الفاعؿ إلى هللا تعالى راجيان اإلعانة كمستعيذان 

 . (ُ)مف الخيبة كالعكائؽ ، كرٌبما رافقو قكؿ لساني كىك الدعاء " 

فَِبَما َرْْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت ََّلُْم َوَلْو   في قكلو تعالىة هللا مرة كاحدة كقد جاءت صفة ) المتككميف ( في سياؽ محبٌ       
ُهْم َواْستَ ْغِفْر ََّلُْم َوَشاِوْرُهْم ٓت اْْلَْمِر  ْل َعَلى اَّللَِّ ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ

بُّ اْلُمتَ وَكِِّليَ  أم الكاثقيف بو كالمعتمديف عميو كالمنقطعيف إليو الكاكميف أمرىـ إلى ،  ٜ٘ٔ :آل عمران   ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ
سنادىـ أمكرىـ إلى هللا تعالى   .(ِ)لطفو كتدبيره ، أما محٌبتيـ فيي إرادة ثكابيـ عمى تكٌكميـ كا 

كسياؽ اآلية يشير إلى أٌف لفظة ) المتكٌكميف ( جاءت لبياف ليف كرفؽ الرسكؿ الكريـ مع قكمو كرحمتو كعطفو       
عمييـ ، كذلؾ كٌمو مخصكص برحمة هللا كفضمو ، ثـٌ جاء األمر لو بالعفك عنيـ كاالستغفار ليـ كمشاكرتيـ في 

ـٌ اتخاذ القرار بعد التككؿ عمى هللا كاالعت ماد عميو ، فإٌنو يحٌب المعتمديف عميو المفكضيف أمكرىـ إليو مع األمكر ث
 .(ّ)مباشرة األسباب التي شرعيا ليـ لكي يصمكا إلى مطمكبيـ

كًًٌميفى كقكلو )      تىكى ( ألٌف التكٌكؿ عبلمة صدؽ اإليماف ، كفيو مبلحظة عظمة هللا كقدرتو ، كاعتقاده  ًإف  اَّلل ى ييًحب  اٍلمي
كعدـ االستغناء عنو كىذا أدب عظيـ مع الخالؽ يدٌؿ عمى محٌبة العبد رٌبو فمذلؾ أحٌبو هللا كأثابو عمى الحاجة إليو 

سناده أمره إلى هللا تعالى   . (ْ)تكٌكمو كا 

دكف ذكر الضمير كذلؾ إلدخاؿ الركعة كالميابة في القمكب ، نظران إلى أٌف لفظ مف أٌما تكرار لفظ الجبللة    
بكصفو اسمان عممان لمذات العمٌية ، كما ىك اسـ عمـ لمذات يككف جامعان  كٌميا ت كماؿ هللا تعالىالجبللة يجمع صفا

 .(ٓ)لكؿ صفات الكماؿ ، زيادة عمى إرادة تقكية الدافع إلى تنفيذ األمر كتحقيؽ الطاعة 

كمف الجدير بالتأٌمؿ ىك أٌف مسألة المشاكرة ذكرت في اآلية بصيغة الجمع بقكلو ) كشاكرىـ ( كلكف اتخاذ ،    
ف ىذا االختبلؼ  القرار األخير جيعؿ مف كظيفة الرسكؿ الكريـ خاٌصة إذ جاء بصيغة المفرد بقكلو ) عزمت ( ، كا 

كف بصكرة جماعٌية أٌما اتخاذ القرار النيائي كالتنفيذ فيككف في التعبير القرآني إشارة إلى أٌف تقميب كجكه األمر تك
بالتكٌكؿ عمى هللا عمى أٌف التكٌكؿ ال يعني تجاىؿ األسباب المادٌية كالكسائؿ العادٌية  إرادة كاحدة إرادة القائد مقترنةب

 .    (ٔ)لمنصر

 

 

                                                           

 . ٔ٘ٔ : ٗالتحرٌر والتنوٌر  -ٔ
 . ٔٔ٘ : ٕمجمع البٌان ، و ٕٖ : ٖالتبٌان فً تفسٌر القرآن : ٌنظر  -ٕ

 . ٔ٘ٔ : ٗالتحرٌر والتنوٌر : ٌنظر  -ٖ
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 . 2٘ :البالؼة أسسها وعلومها وفنونها : ٌنظر  -٘

 . ٕٖٗ : ٕمثل األ: ٌنظر  -ٙ



 

ٔٓ٘ 

 المّتقون  :    

ًكقايةن ك  المغة كقى في     ٍقيان كى تىٍرتىو عف األىذل،  ككاًقيةن صانىوكقاهي هللاي كى ٍنتىو كسى قىٍيتي الشيء أىًقيو إذا صي  التقكل، ك  كى
ًفظو،  الخشية كالخكؼ كتقكل هللا خشيتو كامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو قاهي هللا ًكقايىةن، أم حى ككى

(ُ). 

ر ه ، كالتقكل "قاؿ الراغب :        ـٌ ييسٌمى الًكقايةي ًحفظي الشيًء مٌما ييؤذيو كيضي ٍعؿي النفًس في ًكقايةو مٌما يخاؼ ، ث جى
ـ  ذلؾ بترؾ  ـي كذلؾ بترؾ المحظكًر ، كيت الخكؼي تارةن تقكل ، ثـٌ صار التقكل في تعارًؼ الشرًع ًحفظى النفًس عٌما ييؤث

 .(ِ) "بعض الميباحات

السياقات التي كردت فييا ىذه  جاءت لفظة ) المتقيف ( في مقاـ محٌبة هللا ثبلث مرات ، كلعٌمنا نقؼ عمى      
المفظة لنرل األسباب التي استحٌؽ المٌتصفكف بيا كجكب محٌبة هللا تعالى زيادة عمى دالالت تمؾ المفظة ، كمف 

، كالمبلحظ أٌف ىذه  ٙٚ :آل عمران   بَ َلى َمْن َأْوَْت بَِعْهِد َِ َوات ََّقى فَِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقيَ  ُوله تعاىل مقامات كركدىا 
بالعيد مع المسمميف أك مع هللا  ار الييكد أداء األمانات كاإليفاءاآلية مرتبطة ارتباطا كثيقان بسابقتيا ألٌنيا جكاب إلنك

َوِمْن َأْهِل  ُوله تعاىل تعالى كىـ يعممكف أٌف ىذا كذبه عمى هللا ألٌنيـ أنكركا كجكده في التكراة ، كذلؾ ميبٌيفه في 
ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر ََل يُ َؤدِّ َِ ِإلَْيَك إِ اْلكِ  َلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َُائًِما َذِلَك بِأَن َُّهْم َتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطَاٍر يُ َؤدِّ َِ ِإلَْيَك َوِمن ْ

يَِّي َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ  َنا ٓت اْْلُمِّ  .  ٘ٚ :آل عمران   اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  َُاُلوا لَْيَس َعَلي ْ

( معناه تجٌنب الخيانة كنقض العيد ، كمف ىنا نرل أٌف الكفاء بالعيد جاء رديفان لمتقكل ، كىذا  كىات قىىكقكلو )       
التعبير يدٌؿ عمى أٌف الكفاء بالعيد ىك أحد الفركع الميٌمة لمتقكل ، كىك مف باب ذكر خصكص المعنى المغكم 

( فيك عدكؿ إلى ذكر الصٌفة العاٌمة التي  اَّلل ى ييًحب اٍلميت ًقيفى فىًإف  ( في ) اٍلميت ًقيفى تماشيان مف سياؽ اآلية  ، أٌما قكلو ) 
تجب بيا محٌبة هللا ، كىي مف قبيؿ ذكر العاـ بعد ذكر الخاص إيثاران لئليجاز ، كالتقدير: فإٌف هللا ييحب وي ألٌنو مٌتؽو 

،      (ّ)يـ ال ما زعمتمكه مف نفي سبيؿكهللا ييحٌب المتقيف أم المؤمنيف ، أم أٌف كرامة هللا لعباده المتقيف حٌبو ل
 .(ْ)كفي خركج الشرط عمى تعميـ المتقيف إشارة إلى تشريؼ التقكل كالحٌض عمييا 

إلى أٌف الضمير في لفظة ) بعيده ( لو مرجعاف ، األكؿ أٌنو يعكد عمى هللا تعالى فيككف  (ٓ)كأشار المفسركف      
عكد عمى اإلنساف فيككف العيد بينو كبيف العباد ، كىك ما أكجبو هللا عمى العبد العيد بيف العبد كرٌبو ، كالثاني أٌنو ي

( عمى التعميـ يتناسب تمامان كتعدد  اٍلميت ًقيفى مف حٌقو كحٌؽ العباد ، كبيذا يككف التعبير القرآني بذكر لفظة ) 
مف ( يفيد عمكـ مف قاـ بالكفاء مرجعيات الضمير الذم أفاد التعميـ أيضان ، زيادة عمى ذلؾ فإٌف اسـ الشرط ) 

 . (ٔ)كالتقكل ، فمذلؾ كاف التناسب مع المتقيف 
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ٔٓٙ 

( في سياؽ الحديث عف الكفاء بالعيد في سكرة التكٌبة مرتيف كلكنيا ىنا مع المشركيف ،  اٍلميت ًقيفى كتأتي لفظة )       
ُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فََأِتُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكَي  ٓت ُوله تعاىل  ّتَّ َلَْ يَ ن ْ

ِِتِْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقيَ  ( الذيف يتٌقكف نقض العيد مف غير سبب ، كذلؾ أف  اٍلميت ًقيفى ، فالميراد بػ)  ٗ :التوبة   ُمدَّ
التقكل بمعنى الكرع عف محاـر هللا عاٌمة ، كمحٌصؿ اآلية البقاء عمى العيد مع بعض المشركيف الذيف استثناىـ هللا 

في مقاـ التعميؿ لكجكب  ( فيي ًإف  اَّلل ى ييًحب اٍلميت ًقيفى تعالى باستيبلؿ اآلية لكفائيـ بالعيد ، أٌما الجممة التأكيدٌية ) 
الكفاء بالعيد ما لـ ينقضو المعاىد المشرؾ ، كألٌف اإلخبار بمحٌبة هللا المتقيف عقب األمر كناية عف ككف المأمكر 

 .(ُ)بو مف التقكل 

َوِعْنَد َرُسولِِه ِإَلَّ الَِّذيَن َكْيَف يَُكوُن لِْلُمْشرِِكَي َعْهٌد ِعْنَد اَّللَِّ  هو ُوله تعاىل كالمكضع الثاني الذم كردت فيو       
، كاآلية تبدأ باستفياـ  ٚ :التوبة   َعاَهْدُُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا ََّلُْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقيَ 

ذلؾ العيد في المستقبؿ كذلؾ ممحي أيضان إنكار دكاـ في مقاـ اإلنكار كاالستبعاد كنفي حفظ المشركيف لعيكدىـ ، كيي 
الفعؿ المضارع ) يككف ( المستعمؿ في معنى الدكاـ ، كما تكحي لممسمميف بأف يككنكا كاعيف حذريف مف  باستعماؿ

معاىدتيـ ، كجاء االستثناء بعد ذلؾ ليكشؼ عف أكلئؾ الذيف عاىدىـ المسممكف عند المسجد الحراـ مف الذيف 
عمى العيد ، فأمر تعالى المسمميف أف يحافظكا عميو بقدر محافظتيـ كذلؾ مف لكاـز التقكل الكاردة في سياؽ حافظكا 

 .   (ِ)محٌبة هللا كتنبييان عمى أٌف الكفاء بالعيد مف التقكل 

كالسيف كالتاء في الصيغة لمداللة عمى ، أٌما لفظة ) االستقامة ( الكاردة في السياؽ فتعني الحفاظ عمى العيد      
( المؤك دة بمحٌبة هللا  ًإف  اَّلل ى ييًحب اٍلميت ًقيفى المبالغة في فعؿ الكفاء ، كىي مف مكجبات التقكل ، كلذلؾ جاءت عبارة ) 

 .  (ّ)تعميبلن لؤلمر باالستقامة

ٌف الكفاء بالعيد ىي صفة مف صفات ( جاءت بمعناى اٍلميت ًقيفى كيرل المفٌسر الطبرم أٌف لفظة )        ا العاـ ، كا 
المتقيف فقاؿ : " إٌف هللا ييحب  مف اتقى هللا كراقبو في أداء فرائضو ، كالكفاء بعيده لمف عاىده ، كاجتناب معاصيو ، 

 . (ْ)كترؾ الغدر بعيكده لمف عاىده "

( في سياؽ محٌبة هللا جاءت في مكاضعيا الثبلث مقترنة بالكفاء بالعيد  اٍلميت ًقيفى كيمحظ مٌما سبؽ أٌف صفة )       
قد ناؿ  -حتى مع غير المسمميف  –كعدـ نقضو ، ككأٌف الكفاءى بالعيد رديؼه لمتقكل ، كىذا يدؿ  عمى الكفاء بالعيكد 

 أىمٌية بالغة في القرآف الكريـ . 

 

 

                                                           

.  وقد صّرح القرآن بنظائر لهذه اْلٌة منها :         ٖٔٔ :ٓٔ، والتحرٌر والتنوٌر  ٕٓٔ: ٗ، والدر المنثور  ٗ٘ٔ :1المٌزان : ٌنظر  -ٔ

 . 4،  ٕ :المائدة 

 . ٔٙٔ :1، والمٌزان  2ٖٙ – 2ٖ٘ :٘، والبحر المحٌط  ٖٕٙ :ٕالكّشاؾ : ٌنظر  -ٕ

 . ٖٕٔ :ٓٔالتحرٌر والتنوٌر ٌنظر :  -ٖ

 . ٕٖٗ: ٙجامع البٌان  -ٗ



 

ٔٓ2 

 ن : والمقسط 

كط       طي فيك قاًسطه ... ، كاإلقساطي العىٍدؿي في الًقٍسمًة كالحكـ ، كتقكؿ  الميؿي عففي المغة القيسي طى يىٍقسو ؽًٌ ، كقىسى الحى
ٍطتي إلييـ  ٍطتي بينيـ كأقسى ذى ًقٍسط ى (ُ): أقسى اطي أٍف ، كقاؿ الراغب : القىٍسطي ىك أف يٍأخي كره ، كاإلٍقسى غيره ، كذلؾ جى

ؿي إذا جارى  طى الرجي َوَأمَّا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا ِْلََهنََّم  ، كمنو قكلو تعالى ييعًطيى ًقٍسطى غيره ، كذلؾ إنصاؼه  ، كلذلؾ قىسى
طى إذا عىدىؿى  ُٓ :الجف   َحطًَبا ُِْسطُوا ِإنَّ  ... ، كمنو قكلو تعالى  ، كأىٍقسى  ٗ :الحجرات   اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطيَ َوَأ

فحيف ترد صيغة الفعؿ الثبلثي قسط عمى زنة ضرب تعني الظمـ كالتجاكز عمى حٌصة اآلخريف ظممان ، إاٌل أٌنو  ، (ِ)
حيف تأتي ثبلثية مزيدة فيقاؿ ) أقسط ( فإٌنيا تعني إعطاء الحٌصة عدالن ، كىمزتو لمسمب أم إزالة القسط كىك 

 .(ّ)رالجك 

كردت محٌبة هللا لممقسطيف في مكاضع ثبلثة في القرآف كلعٌميا كميا تعني ما عىنيو المعنى المغكم لمفظة كىك       
ٌف لمسياؽ القرآني دكران كبيران في تحديد الفركؽ الدقيقة في المعاني ، كمف ذلؾ  العدؿ في القكؿ كالفعؿ كالمعاممة ، كا 

اُلوَن  ُوله تعاىل افؽ لشريعة اإلسبلـ ، كما جاء في ما جاء بمعنى الحٌؽ كىك حٌد الزنا المك  ََسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّ
ُهْم فَ َلْن َيُضرُّوَك َشْيًئا َوإِ  ُهْم َوِإْن تُ ْعِرْض َعن ْ نَ ُهْم َأْو َأْعِرْض َعن ْ ْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ نَ ُهْم لِلسُّ ْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ

بُّ اْلُمْقِسِطيَ  بِاْلِقْسِط ِإنَّ  ، أم بالحٌؽ كىك حكـ اإلسبلـ بالحدًٌ ، فقد نزلت اآلية في الييكد  ٕٗ :املائدة   اَّللََّ ُيُِ
التحكيـ بينيـ في حٌد الزنا، لعٌميـ يجدكف في تحكيـ النبي ما  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(الذيف طمبكا مف الرسكؿ محمد 

تغيير حكـ التكراة فيو بالتأكيؿ أك الكتماف ، كظاىر الجممة الشرطٌية أٌف هللا  يعتضدكف بو ، كقد مالت أىكاؤىـ إلى
ـى رسكلو باختبلفيـ في حكـ حٌد الزنا ، كبعزميـ تحكيمو قبؿ أف يصؿ إليو المستفتكف ، كىذا مف دالئؿ النبٌكة ،  أعم

في الحكـ بينيـ أك اإلعراض عنيـ ،  و كسٌمـ()صمى هللا عميو كآللرديئة ثـٌ خٌير رسكلو الكريـ فأظير هللا تعالى صفاتيـ ا
ف  ككاف ابتداء التخيير بالحكـ بينيـ إشارة إلى أٌف الحكـ بينيـ أكلى ، كيؤيد ذلؾ الجممة الشرطٌية في قكلو تعالى ) كا 
ف تيعرض عنيـ فمف  حكمت فاحكـ بينيـ بالقسط إف هللا يحب المقسطيف ( ، أٌما الجممة الشرطٌية في قكلو ) كا 

شارة إليو بأٌنيـ ال طمع  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(لمنبٌي  طمأنةكؾ شيئان (، ففييا يضر  ألٌنو تعالى عصمو مف الناس ، كا 
 .(ْ)في إيمانيـ في كٌؿ حاؿ 

أٌما محٌبة هللا لممقسطيف أم العادليف كالقاضيف كالعامميف بحكـ هللا بيف الناس ، فيك حفظيـ كتعظيـ شأنيـ        
ظيار ال نعمة عمييـ ، كىي نتيجة حتمٌية كتشجيعٌية لفعؿ العدؿ كبياف الحٌؽ في أٌم ظرؼو أك حاؿ يتعٌرض لو كا 

ف كاف الخطاب خاصٌ   . )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(بالنبي محمد  ان اإلنساف كا 

كمف بدائع األسمكب القرآني ما رأيناه في ىذه اآلية مف تعاضد الجمؿ الشرطٌية كتكاصميا فيما بينيا ، إذ إٌف لكؿ     
جممة دكرىا المتٌمـ لؤلخرل ، فقد بٌينت الجممة األكلى مجيء الييكد كبياف الحكـ ليـ أك اإلعراض عنيـ ، كبٌينت 

                                                           

 . )قسط(1ٗ٘ :مجمل اللؽة : ، وٌنظر )قسط(ٗ٘ٔ :ٖالعٌن   -ٔ
 .  2ٓٙ : ألفاظ القرآن مفردات -ٕ

 . ٖٖٗ : ٙٔ، واألمثل  4ٖٙ :ٗالكّشاؾ : ٌنظر  -ٖ
 . ٖٕٓ – ٕٕٓ :ٙالتحرٌر والتنوٌر   : ٌنظر -ٗ



 

ٔٓ4 

في حاؿ إعراضو عنيـ ، ك بٌينت الثالثة الحكـ بالقسط  فيما حٌكمكا  لو كسٌمـ()صمى هللا عميو كآالثانية عدـ ضررىـ لمنبي 
 النبي بو  .

كفي سياؽ آخر تأتي لفظة ) المقسطيف ( في مقاـ محٌبة هللا تعالى لمداللة عمى إبراز العدالة في القكؿ كالفعؿ       
نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن الْ  ُوله تعاىل في بيف طكائؼ المؤمنيف  ُمْؤِمِنَي اُْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

نَ ُهَما بِاْلَعْدلِ  بُّ اْلُمْقِسطِ اْْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحَّتَّ تَِفيَء ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ ُِْسطُوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ  يَ  َوَأ
 و ) إٌف هللا يحبي المقسطيف (قكلك العدؿ ، اإلقساط إعطاء كؿ ما يستحٌقو مف القسط كالسيـ كىك ف، ٜ :اْلجرات 

العادليف لعدالتيـ ،  أصمحكا بينيما بالعدؿ كأعدلكا دائمان ألٌف هللا يحبٌ أكيدان عمى تأكيد ، فكأٌنو قيؿ : تعميؿ يفيد ت
العدؿ ( كاف فيو  )يفيد أٌف " عد لفظة ) العدؿ ( مجيء لفظة ) أقسطكا ( ب ، كلعؿٌ (ُ)زيادة عمى حٌض المؤمنيف 

ـى األمر بقكلو ) كأقسطكا ( أم في كٌؿ أمر مفضو إلى أشرؼ درجة كأرفع  دكفمف تخصيص بحاؿ  منزلة حاؿ فعٌم
 .(ِ)"كىي محٌبة هللا 

ب إٌف لمعدؿ مفيكمان كاسعان يشمؿ جميع القسط كالعدؿ بمعنى كاحد أـ ال ؟ كالجكا يككفأكلكف السؤاؿ ىنا ىك     
ف  عماؿاألعماؿ الصالحة ، ألٌف حقيقة العدؿ ىي است ـٌ إٌنو كا  كؿ شيء في مجالو ككضع كؿ شيء في محٌمو ، ث

كاف بيف ) العدالة ( ك) القسط ( تفاكتان ، إذ تطمؽ ) العدالة ( كيراد منيا إعطاء كؿ ذم حؽٌو حٌقو ، كيقابميا )الظمـ( 
يعني ) القسط ( أف ال تعطي حٌؽ أحد لغيره ، كبعبارة أخرل أف ال  في حيفع ذكم الحقكؽ مف حقكقيـ ، ، كىك من

ييرضى بالتبعيض ، كيقابمو أف يعطي حٌؽ أحد لغيره ، كلكف المفيكـ الكاسع لياتيف الكممتيف المتيف قد تستعمبلف 
الي كضع كؿ منفصمتيف متساكو تقريبان ، كىما يعنياف رعاية االعتداؿ كالتكازف في كؿ شيء كفي كؿ عمؿ ، كبالت

 . (ّ)شيء في مكانو

كيبرز اإلقساط مقترنان باإلحساف في سياؽ المحٌبة لبياف أخبلؽ المسمميف في حيسف المعاممة حتى مع مخالفييـ      
َهاُكُم اَّللَُّ َعِن  ُوله تعاىل كذلؾ مف باب الكفاء بالعيد ألٌف مخالفييـ لـ يقاتمكىـ كلـ يخرجكىـ مف ديارىـ في ََل يَ ن ْ

يِن َوََلْ ُِيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ الَّ   ٛ :املمتحنة   اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطيَ ِذيَن ََلْ يُ َقاتُِلوُكْم ٓت الدِّ
تقضكا  أك أفال تغمكا في مقاربتيـ كال تسرفكا في مباعدتيـ ، ك ، أم العادليف بكفاء العيد ، فتعدلكا فييـ باإلحساف 

ف في أقكاليـ ك ىـ بمثؿ معاممتيـ لكـ ، كال تجكركا عمييـ في حكـ مف األحكاـ ، كقيؿ ىـ العادلإلييـ بالعدؿ كتعاممك 
 . (ْ)كأفعاليـ كأحكاميـ ، الذيف ينصفكف الناس كيعطكنيـ العدؿ مف أنفسيـ كيحسنكف إلى مف أحسف إلييـ

                                                           

. ربّما ٌإدي قتال الفئة الباؼٌة   ٕٓٔ: ٕٙ، والتفسٌر الوسٌط  ٕٓٔ: 4إرشاد العقل السلٌم ٌنظر : ، و 1ٖٔ :4ٔالمٌزان  : ٌنظر -ٔ

إلى الضؽٌنة والحقد  فقد ٌكون الصلح بالظلم والحٌؾ على أحد الخصمٌن وهذا لٌس هو الصلح المؤمور به ، فٌجب أن ال ٌراعى 
وس لما أحدهما لقرابة أو وطن أو ؼٌر ذلك من المقاصد واألؼراض التً توجب العدول عن العدل ، ألّن ذلك ٌكون شدٌداً على النف

ن فً وتٌسٌر الكرٌم الرحم ، 2ٕٙ: ٘نظم الدرر : تحملت من الضؽائن ، لذلك قال ) وأقسطوا ( أي أزٌلوا القَسط وهو الجور. ٌنظر 
 .  4ٓٓتفسٌر كالم المنّان :

 . ٖٗٙ: ٕ٘النكت والعٌون  : ، وٌنظر4ٔٔ :4ٕ مفاتٌح الؽٌب -ٕ

 . ٖٓ : ٘األمثل ٌنظر :  -ٖ

 . 4ٖٕ: 1، وإرشاد العقل السلٌم  ٕٖٕ: ٙٔ، وبحر العلوم  ٘ٓ٘ :1، ومجمع البٌان  4ٕٔ :4ٕ : مفاتٌح الؽٌب ٌنظر -ٗ



 

ٔٓ1 

أمران حسٌيان مف أٌف  يـبعضقساط أمران معنكيان ، كقد جعمو كىذا ما أجمع عميو أغمب المفسريف فجعمكا اإل      
كيممس مف  .(ُ)اإلقساط ىك في اإلنفاؽ كاإلطعاـ عمى مف كاف بينكـ كبينيـ صمة مف قرابة أك مصاىرة أك غير ذلؾ

 . غير المسمـحتى مع  العدؿ كاإلنصاؼبحسف المعاممة كتأليؼ القمكب باإلحساف ك  ترغيب لممؤمنيف اآلية دعكة

 الصابرون : 

ٍبري  زىع المفيوم المغويفي  الص  بىٍستييا ، : نقيض الجى بىٍرتي نفسي عمى ذلؾ األمر، أم حى ، كالصبري اإلمساؾي (ِ) يقاؿ صى
، أك عٌما يقتضياف حبسيا عنو ، فالصبري لفظه عاـه ، في ضيؽو ، كىك حبسي النفًس عمى ما يقتضيو العقؿي كالشرعي 

ميى صبران ال غير ، كييضاٌدهي  كرٌبما خيكلؼ بيف أسمائًو بحسب اختبلؼ مكاقعو ، فإف كاف حبسي النفًس لمصيبةو سي
ميى رىٍحبى  ف كاف في نائبةو ميضجرةو سي بفي ، كا  ميى شجاعةن ، كيضاٌده الجي ف كاف في ميحاربةو سي الصدًر ، الجزعي ، كا 
ميى كتمانان ، كيضاٌدهي المىذؿي ، كقد سٌمى هللا تعالى كؿ ذلؾ ف كاف في إمساؾ الكبلـً سي صبران ،  كيضاٌدهي الضجري ، كا 

ر اءً )) كنٌبوى عميو في قكلو  اًء كىالض  اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسى  .   (ّ)ُٕٕ :البقرة   كىالص 

كتأتي ىذه الصفة مفعكالن لفعؿ المحٌبة مرة كاحدة في القرآف لتيشير إلى أكلئؾ الذيف استحٌقكا تعظيـ هللا كتكريمو       
وََكأَيِّْن ِمْن َنِبٍّ َُاَتَل  ُوله تعاىل حكادث معركة أيحد في اآليات السابقة جػػػاء  عيرضتبفضؿ محبتو ليـ كذلؾ بعد أف 

 :آل عمران   ِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواَّللَُّ ُيُِبُّ الصَّاِبرِينَ َمَعُه رِبِّيُّوَن كَ 
، ليحٌث المسمميف عمى التضحية كالثبات كييشٌجعيـ كيثٌبتيـ بذكر تضحيات مف سبقكىـ مف أصحاب الرسؿ ٙٗٔ

 .(ْ)نيف الصادقيف األبطاؿ ، كيؤٌدب كيكٌبخ ضمنان الذيف فٌركا في معركة أيحدالماضيف كأتباعيـ المؤم

ٌف ىذه الصفة عٌبرت بصكرة       عف حاؿ أنصار األنبياء الذيف كاجيكا المصاعب كالجراحات كالشدائد  ةخاص كا 
أف هللا تعالى ييحب  مثؿ ىؤالء الثابتيف الصابريف في القتاؿ ، إذف فالصبر ىنا  ىيٌ اء ، فمف البدفي قتاليـ األعد

، مٌما يؤٌيد ذلؾ أٌف الصبر جاء مقترنان بالجياد (ٓ)يعني الثبات كالصمكد كليذا جاء في مقابؿ الضعؼ كاالستكانة 
ا  ُوله تعاىل كخصكصٌيتو في سياؽ اآليات السابقة ليذه اآلية كمنيا بشكؿ مباشر  َأْم َحِسْبُتْم َأْن تَْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ   . ٕٗٔ :آل عمران   يَ ْعَلِم اَّللَّ

اًبًريفى كقكلو تعالى )      إلظيار أٌف مقاساة الشدائد كمعاناة المكاره كالصبر عمييا  مستأنفة( جممة  كىاَّلل ي ييًحب  الص 
كرامو كا عزازه كنصره ، كالحكـ لو  في طريؽ هللا تعالى كلـ يظير العجز ، مف األمكر التي تستحٌؽ تعظيـ هللا كا 

 . (ٔ)بالثكاب كالجٌنة 
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ٔٔٓ 

 ن :  المقاتمو  

ثابتيـ إكرام كمف الذيف يحٌبيـ هللا كيريد       ) المقاتمكف ( الذيف يداكمكف عمى الجياد في إعبلء  كنصرتيـيـ كا 
ِإنَّ  ُوله تعاىل شكؿ االسـ المكصكؿ كصمتو الفعمية ) الذيف يقاتمكف ( كذلؾ في ، كجاء ىذا المفظ عمى كممة هللا 

َياٌن َمْرُصوصٌ  ، كىؤالء المقاتمكف مميزكف بدكاميـ كحٌبيـ ٗ :الصف   اَّللََّ ُيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ٓت َسِبيِلِه َصفِّا َكأَن َُّهْم بُ ن ْ
لمقتاؿ في سبيؿ هللا بداللة الفعؿ المضارع الداؿ عمى التجدد كاالستمرار ، فضبلن عف ككنيـ صافٌيف أك مصفكفيف 

ة ) متبلصقيف كأٌنيـ في تراٌصيـ كالبنياف ال فرجة بينيـ كال خمؿ ، منتظـ مظيرىـ متناسؽ مكانيـ ، كقد جاءت كمم
صفان ( مصدران بمعنى اسـ الفاعؿ ، كىي حاؿ مف ضمير الفاعؿ في ) يقاتمكف ( كالمعنى : يقاتمكف في سبيمو حاؿ 

الكصؼ بالمصدر المجٌرد مف الذات كالمقتصر عمى الحدث  ككنيـ صافٌيف ، كمجيء الحاؿ مصدران يدؿ  عمى أفٌ 
فقد قاؿ ) صٌفان (  مف الكصؼ الذم يدؿ عمى الحدث مقركنا بالذات الفاعمة كالتعبير أكثر مبالغة كقكة في المعنى

ـٌ أردؼ ىذا الحاؿ بحاؿ أخرل عمى التشبيو أم حاؿ ككنيـ مرصكصيف مف غير فرجة كال  كلـ يقؿ ) صافيف ( ، ث
 . (ُ)خمؿ ، لتككف الصكرة أعمؽ بيانان كأدٌؽ تبيانان 

ىذه اآلية مف إشارات كدالالت ، فمف دالالتيا أٌنيا تيشير إلى الحث  كمف ركعة البياف القرآني ما تحممو      
تعميميـ خطط الحرب كاالنتظاـ في  فضبلن عفكالترغيب كالتشجيع عمى الجياد ألٌف هللا تعالى ييحب  ىذه الصفة 

فٌ المعركة كالمقاتمة عف تدٌبر بجعميـ صفكفان متراصٌيف ، ألٌف في ذلؾ تعاضد المسمميف  لمعدٌك ،  كفييا  ان رىابفيو إ كا 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلَ  قوله تعالى في سياقيا ، أم إلى اآليات السابقة كىي أيضان داللة التكبيخ ، فبعد النظر 

، تمحظ اإلشارة إلى تكبيخ الذيف  ٖ-ٕ :الصؾ   َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اَّللَِّ َأْن تَ ُقولُوا َما ََل تَ ْفَعُلونَ ،  تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلوَن 
أيعممكا بأٌف أحب  األعماؿ إلى هللا ىك الجياد ، فمٌما نزؿ فرض الجياد تثاقمكا عنو ، أم أنيـ لـ يفكا بما قالكا كانيزمكا 

 .  (ِ)في معركة أيحد فعيٌيركا بيذه اآلية

 : نوطير المت  

، كالطيارةي (ّ): الت نىز هى كالكؼ  عف اإًلٍثـً  كالت طىي ر أيضا ، االسًتٍنجاء بالماء: كىك : االغًتساؿ  في المغة االط ياري      
 .(ْ) "ضرباف طيارةي جسـ كطيارةي نفسو "كما يقكؿ الراغبي 

ُُْل  ُوله تعاىل  فيجاءت ىذه الصفة بيذه الصيغة مرة كاحدة في سياؽ المحٌبة        ُهَو َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض 
ْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن حَ  ْيُث َأَمرَُكُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ٓت اْلَمِحيِض َوََل تَ ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّ

رِينَ  اِبَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ عف مقاربة النساء في المحيض ، كلٌما كانت كىي في سياؽ أمر الرجاؿ  ،ٕٕٕ:البقرة  الت َّ
المخالطة عمى الكجو الذم نيى هللا عنو كقٌذره جدان أشار بقكلو ) كيحٌب ( فكررىا مع المتطيريف ، كلٌما كانت شيكة 
النكاح كشٌدة الشبؽ جديرة بأف تغمب اإلنساف إاٌل بمزيد مجاىدة منو أظير تاء االفتعاؿ ، فقاؿ ) المتطيريف ( ، أم 
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ٔٔٔ 

الحامميف أنفسيـ عمى ما يشٌؽ مف أمر الطيارة مف ىذا كغيره ، كىـ الذيف يبالغكف كرعان في البعد عف كؿ مشتبو ، 
الزمخشرم إٌف ، كيقكؿ (ُ)أم يفعؿ معيـ مف اإلكراـ فعؿ المحٌب ، ككذا كؿ ما يحتاج إلى طيارة حسٌية أك معنكٌية 

 .(ِ)تنزه منوأم ال تطير مف اإلثـال المجازمف 

كيرجح الفخر الرازم المعنى الحٌسي لمفظة ) المتطيريف ( كىك عدـ إتياف النساء في زماف الحيض كال يأتييا        
في غير المأتى ، كعمؿ ذلؾ بأٌنو يتناسب مع سياؽ اآلية مف النيي عف مقاربة النساء ، بعد أف ذكر كجييف آخريف 

ـٌ تركو ، ليذه المفظة األٌكؿ منيا معنكم أم التنزيو عف الذ نكب كالمعاصي ، كذلؾ ألٌف التائب ىك الذم فعمو ث
َا اْلُمْشرُِكوَن ََنَسٌ  كالمتطٌير ىك الذم ما فعمو تنزىا عنو ، كالذنب ىنا نجاسة ركحانية بدليؿ قكلو تعالى التكبة   ِإَّنَّ

 .(ّ)، كالثاني حٌسي كالمراد منو التطٌير بالماء  ِٖ :

ٌف اقتراف الطيارة بالتكبة في اآلية يمكف أف يككف إشارة إلى        أٌف الطيارة تتعٌمؽ بالطيارة الظاىرية كالتكبة "كا 
إشارة إلى الطيارة الباطنية ، كيحتمؿ أيضان أٌف الطيارة ىنا عدـ التمكث بالذنب ، يعني أٌف هللا تعالى يحٌب مف لـ 

جميعيا ، فاآلية مطمقة غير مقيدة فتشمؿ مراتب التكبة كالطيارة (ْ)"بعد تمكثويتمكث بالذنب ، ككذلؾ يحٌب مف تاب 
، كال يبعد استفادة المبالغة مف لفظ ) المتطيريف ( كلفظ ) التكابيف ( فينتج استفادة الكثرة في التكبة كالطيارة مف 

 ـكبة سكاء أكانت باالستغفار أحيث النكع كمف حيث العدد جميعا ، كالمعنى أف هللا تعالى يحٌب جميع أنكاع الت
بامتثاؿ أكامر هللا كنكاىيو ، كيحب جميع أنكاع التطير سكاء أكاف باالغتساؿ كالكضكء كالغسؿ أك التطير باألعماؿ 

 .(ٓ)الصالحة ، كيحب تكرار ذلؾ 

يككف ىذا األمر بنقؿ المفظ نمحظ في المفظتيف الكاقعتيف في سياؽ محٌبة هللا تعالى قٌكة في األداء كالمعنى ، ك ك      
اٌل كانت زيادة الحركؼ لغكان ال  مف صيغة إلى أخرل أكثر منيا حركفان ، فؤلجؿ ذلؾ يقكل المعنى ألجؿ المفظ ، كا 

، فإٌف فٌعاالن أبمغ مف فاعؿ ، كمتطٌير أبمغ مف طاىر ، ألٌف التكاب ىك  ياكمٌ فائدة منو ، كيككف ذلؾ في أقساـ الكمـ 
، كىكذا (ٔ) أخرلو الذم يكثر مف فعؿ الطيارة مرة بعد التكبة مرة بعد أخرل ، كىكذا المتطٌير ، فإنٌ الذم تتكرر منو 

 .القكؿ فيما كاف مشتقان مف الفعؿ ، فإٌف زيادة لفظو دالة عمى زيادة معناه 

 ُوله تعاىلطاء في كجاء لفظ الطيارة بصيغة مقاربة مف الصيغة السابقة كىي ) المٌطيريف ( بإدغاـ التاء مع ال      
  ُِِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُي ْقَوى ِمْن َأوَّ َس َعَلى الت َّ بُّ ََل تَ ُقْم ِفيِه َأبًَدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ ُروا َواَّللَُّ ُيُِ بُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ

رِينَ  المنافقيف الذيف اتخذكا  حاؿ المؤمنيف إزاء حاؿ اآلية مرتبطة بسابقتيا كالتي سيقت لبياف ،ٛٓٔ :التوبة   اْلُمطَّهِّ
رصادا لمف حارب هللا كرسكلو ، كقد أمر هللا رسكلو بترؾ ىذا المسجد ،  مسجدا ضرارا ككفرا كتفريقا بيف المؤمنيف كا 
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بإزاء أكلئؾ المنافقيف أصحاب القمكب الدنسة كعدـ القياـ فيو ، كطمب منو القياـ فيما أيسس عمى التقكل ، ثـ ذكر 
 . (ُ)أم التاركيف لمذنب كالعامميف لمصبلح ،  رجاال آخريف ، كىـ أصحاب القمكب الطاىرة المنيبة إلى ربيا 

المعنكية مف الذنكب  كفي مقاـ ىذه اآلية يرل الفخر الرازم أٌف المراد مف الطيارة أمراف ، أحدىما : الطيارة     
ألٌف التطٌير مف الذنكب ىك الميٍؤثىر في القرب مف هللا تعالى كاستحقاؽ ثكابو كمدحو ، كككف أىؿ قباء ي ، كالمعاص

ف مف الكفر كالمعاصي كىي الطيارة الباطنية ، رار ، أم أنيـ مبرؤك أصحاب مسجد الض بالضد مف صفات
 .(ِ)كاآلخر: ىك الطيارة بالماء بػػػعد الحجػػػر 

كالذم يبدك أٌف لمطيارة ىنا معنى كاسعان يشمؿ كؿ أنكاع التطيير ، سكاء أكاف التطيير الركحي مف آثار       
الشرؾ كالذنكب ، أـ التطيير الجسمي مف األكساخ كالنجاسات بالماء ، استنادا إلى ما ذكره أغمب المفسريف مف أٌف 

 كمدحيـ ، لى ثناء األنصار الذيف تطٌيركا مف الذنكب كاآلثاـ، كتيشير اآلية إ(ّ)أىؿ قباء كانكا يستنجكف بالماء 
ٌف في المسجد رجاؿ أتقياء الظاىر كالباطف ، إذ ىـ إعنايتيـ بنظافة أبدانيـ كتيشير إلى تكريـ رٌكاده ، أم  فضبلن عف

نساني ، يحبكف الطيارة مف كؿ رجس حٌسي كمعنكم ، كيبالغكف في طيارة الركح كالجسد ، ألٌف فيو الكماؿ اإل
 تشير إلى تكبيخ المنافقيف عمى فعميـ .   ك 

دغاـ ، كىذا ما جعؿ المعنى  األداءلمٌطيريف ( قٌكة في المعنى ك نرل في لفظة ) اك       ، إذ حصؿ فييا إبداؿ كا 
سياقيا نزلت في آلية افالذيف يبالغكف في التطٌير ،  هللا سبحانو يحبٌ  يقكل ، فضبل عف خصكصية المفظة ، أم أفٌ 

رصادا لمف حارب هللا كرسكلو ، كقد أمر هللا  في المنافقيف الذيف اتخذكا مسجدا ضرارا ككفرا كتفريقا بيف المؤمنيف كا 
رسكلو بترؾ ىذا المسجد ، كعدـ القياـ فيو ، كطمب منو القياـ فيما أيسس عمى التقكل ، ثـ ذكر بإزاء أكلئؾ المنافقيف 

، كخٌصت اآلية أصحاب  (ْ)آخريف ، كىـ أصحاب القمكب الطاىرة المنيبة إلى ربيا  أصحاب القمكب الدنسة رجاال
 فضبلن عفلقمبية الخٌمص ، كبذلؾ جاءت لفظة ) المٌطيريف ( لتدؿ عمى الطيارة ا (كسٌمـ )صمى هللا عميو كآلورسكؿ هللا 

  . الطيارة البدنية
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ٖٔٔ 

  المحّبةلفاظ الداّلة عمى أصناف األ  : الثانيالمبحث 

 :  توطئة

المحٌبة في القرآف الكريـ عمى ضربيف ماٌدية كمعنكٌية ، منيا عمى ما ركز في الطبع مف الميؿ الجبمي إلى      
مشتييات النفس األٌمارة بالسكء ، كىي محمكدة إذا كٌظفت بشكميا الصحيح في طاعة هللا ، كمذمكمة إذا انساؽ ليا 

ًبؿى اإلنساف نحك ممٌذاتو الباعثة لمع  ذلؾ كمف،  عميو العقؿ كنشأ مف اإليماف كاالعتقادصٌية هللا تعالى ، كمنيا ما جي
، كىي  حٌب هللا كرسمو كمبلئكتو كأكليائو إلى غير ذلؾ مف مقتضيات النفس المطمئٌنة التي فطر الناس عمييا

وٌكون من المعانً الوجدانٌّة ، ٌؤتً لٌتعلّق بؤشٌاء مادٌّة   الحبّ ف محمكدة لككنيا تكجب لئلنساف العاقبة الحسنة ،

ً فً أحٌان كثٌرة ، كنحف إذ نتتٌبع تمؾ ،  واألوالد والعلم المال والجاه والنساء جاء فً موارد كثٌرة كحبّ  معنوٌّا
ربط الميًحبًٌ بتمؾ نمٌيز ما كاف ماٌديان منيا أك معنكٌيان كنقؼ عمى القيـ الداللية لتمؾ العبلئؽ التي ت صناؼاأل

معنكٌية يستشعرىا اإلنساف إٌما زيادة في يقينو كاطمئنانان لقمبو ، المحبكبات فالالمحبكبات التي مثمتيا تمؾ األنكاع ، 
ٌما تبيانان لنفسو السقيمة ، ك  ٌما المحبكبات الكا  مادٌية حسٌية يتممسيا اإلنساف كيشيدىا إٌما تقٌربان هلل تعالى بيا ، كا 

 .        عمى تمؾ األصناؼ في ممٌذاتيا ، كلنا أف نقؼانغماسان 

 وتعالى :هللا سبحانو  حبّ  

ٌب هللا تعالى في نفكس العباد في مكاضع كثيرة في القرآف الكريـ إذ إٌنيا أعمى مراتب المحٌبة         يتجٌسد حي
ٌف محبة العبد لربٌ كأسماىا ، ك  ،  كطمب الزلفى لديو كالرضا بشرائعوو ىي تعظيـ هللا تعالى كالتقرب إليو بطاعتو ا 

، كلكٌف هللا تعالى يختبر ىذه المحٌبة كالطاعة ، فإٌف مف  (ُ)كاالستجابة لتعاليمو برغبة كشكؽ ، كالتحٌرز مف معصيتو
َ ُُْل ِإْن ُكْنُتْم  عديدة مف أىٌميا اتباع الرسكؿ كطاعتو ، قاؿ تعالى  تاٌدعى حٌبو هلل يككف عرضةن الختبارا َتُِبُّوَن اَّللَّ

، نبلحظ أٌف اآلية نزلت عمى النبي  ُّ :آؿ عمراف   فَاتَِّبُعوّن ُُيِْبْبُكُم اَّللَُّ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ذلؾ فالخطاب عاـ ، كىك اؤه ، كمع يـ أبناء هللا كأحبٌ يخاطب بيا كفد نجراف ، ألٌنيـ اٌدعكا أنٌ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(
)صمى عي ذلؾ في كؿ األزمنة ؛ ألٌف اإلدعاء يجب أف يصدقو العمؿ باتباع ما جاء بو النبي حٌجة عمى كؿ مف يدٌ 

، كتيعٌد ىذه اآلية حاكمة عمى مف اٌدعى محٌبة هللا كليس ىك عمى الطريقة  مف الكحي كالسٌنة هللا عميو كآلو كسٌمـ(
، كلٌما كاف  (ِ)دعكاه حتى يتبع الشرع المحمدم كالديف النبكم في جميع أقكالو كأفعالوالمحمدٌية فإٌنو كاذبه في 

الرسكؿ حبيب هللا فكٌؿ مف يٌدعي محٌبة هللا لزمو محٌبة الرسكؿ ؛ ألٌف محبكب المحبكب محبكب ، كمحٌبة الرسكؿ 
أٌف الحٌب ليس "، كتفيد ىذه اآلية أيضان  إٌنما تككف بمتابعتو كسمكؾ سبيمو قكالن كعمبلن كخمقان كحاالن كسيرةن كعقيدةن 

 (ّ) "بالعبلقة القمبٌية فحسب ، بؿ يجب أف تظير آثاره في عمؿ اإلنساف ، فإٌف مف اٌدعى حٌب هللا فعميو اتباع رسكلو
الة سابقة كالذم يمحظ أٌنو تعالى ذكر الحٌب أكالن كالغفراف ثانيان ، كالكاك بينيما تقتضي الترتيب ، لييعمـ أٌف المحٌبة ح

راف ؛ ألٌف العفك يكجب عمى الغفراف ، أكالن يحٌبيـ كيحٌبكنو ، كبعده يغفر ليـ كيستغفركنو ، فالمحٌبة تكجب الغف
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ٔٔٗ 

 ،(ُ)في ذلؾ تقتضي المتابعة ، كىذه المتابعة تكجب حب هللا تعالى لعباده  هللا تعالى محبة فإفٌ كعميو  ، المحٌبة
 . .. ُُْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ٓت اْلُقْرََب ...  كخير مصداؽ ليذه المتابعة قكلو تعالى عمى لساف نبٌيو 

 . )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(كعميو فإٌف محٌبة هللا لمعباد كمحٌبة العباد هلل مشركطتاف باتٌباع الرسكؿ ، ِّ :الشكرل 

ثـٌ كيًصؼ حٌب هللا تعالى باألشد كاألقكل عند المؤمنيف المخمصيف عندما جعؿ بعض الناس حٌبيـ لؤلنداد        
وا َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَداًدا ُيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن َآَمنُ  مساكيان كمكازيان لحٌبيـ هلل في قكلو تعالى 

يًعا َوَأنَّ اَّللََّ  َة َّلِلَِّ َجَِ ، كىك ُٓٔ :البقرة    َشِديُد اْلَعَذابِ َأَشدُّ ُحبِّا َّلِلَِّ َوَلْو يَ َرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
ٌف ذٌميـ إٌنما ىك لتكزيعيـ المحٌبة مدح لممؤمنيف بأٌنيـ أشٌد حٌبان هلل سبحانو ، فدٌؿ التقابؿ بيف الفريقيف عمى ذٌميـ ،  كا 

المصدر ليفٌسر الشيء األقكل كاألشٌد "، كجاءت المحٌبة بصيغة (ِ)اإلليٌية بيف هللا كبيف األنداد الذيف اتخذكىـ أندادان 
 .(ّ) "كتمييزالذم رسخ في قمكب المؤمنيف كثبت ، كلػػػػذا حققت ىػػػػػػذه المفظػػة كظيفتيػػػا التركيبٌيػػة أٌنيػػػػا تفسير 

كفي مكضع آخر يتكٌجو كبلـ هللا تعالى لمذيف آمنكا كيحذرىـ عف االرتداد عف دينو ، كييبٌيف أٌنو سكؼ يختٌص       
ُ  في قكلو تعالى مف عبادة قكمان يحٌبيـ كيحٌبكنو كذلؾ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اَّللَّ

بُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن َُيَاِهُدوَن ٓت َسِبيِل اَّللَِّ  ُهْم َوُيُِ َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ   َوََل َِيَاُفوَن َلْوَمَة ََلِئمٍ بَِقْوٍم ُيُِب ُّ
، الكبلـ في اآلية عف المرتديف الذيف تنٌبأ القرآف بارتدادىـ عف الديف  ْٓ :المائدة   يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ 

اإلسبلمي ، كتيشير إلى إنذار جميع المسمميف ، فإٌف المحبتيف ىنا تتٌبعاف تغٌير أحكاؿ ، فمحٌبة هللا عبده رضاه عنو 
عظيمو كاألينس بذكره كامتثاؿ أكامره كتيسير الخير لو كىي سابقة لمحٌبة العبد ، كمحٌبة العبد رٌبو انفعاؿ النفس نحك ت

، كجاءت (ْ)كالدفاع عف دينو ، فيي صفة تحصؿ لمعبد مف كثرة تصٌكر عظمة هللا تعالى كنعمو حتى تتمٌكف في قمبو
المحٌبتاف بصيغة المضارع لما تفيده مف تجدد المحٌبة كدكاميا ، كليذه المحٌبة عبلمات كثمرات ، أٌنيـ متكاضعكف 

ٌف تقديـ مبالغكف في الر  فؽ كليف الجانب لممؤمنيف ، كمبالغكف في الشٌدة عمى الكافريف ، مجاىدكف في سبيؿ هللا ، كا 
 .     (ٓ)محٌبة هللا عمى محبتيـ لشرفيا كسبقيا ، إذ لػػػكال محٌبتو لػػػػػما كصمػػكا إلػػػػػػػى طاعتو 

 التطّير :حب  

لمطيارة معنى كاسع يشمؿ كؿ ما تعٌمؽ بو مف أنكاع التطيير ، سكاء أكاف التطيير ركحيان مف آثار الشرؾ       
كالذنكب ، أـ جسديان مف األكساخ كالنجاسات ، كقد كردت إشارات كثيرة في حٌب الطيارة كالتطٌير في القرآف الكريـ   

َس  قكلو تعالى ء ذلؾ صراحةن في بكصفيا حالة مبلزمة لممسمميف المخمصيف ،  كقد جا ََل تَ ُقْم ِفيِه أَبًَدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ
ُروا َواَّللَُّ ُيُِبُّ  ْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيُِبُّوَن َأْن يَ َتطَهَّ رِينَ  َعَلى الت َّ ، ذىب َُٖ :التكبة   اْلُمطَّهِّ

أٌف التطيير في اآلية يشمؿ الركحي منيا كالجسمي ، ألٌف اجتزاءه يخٌؿ بالمعنى المؤدم إلى  كثير مف المفسريف إلى
ف فٌسره بعضيـ بالتطٌير الجسدم لما تناقمتو بعض الركايات مف أف النبي  )صمى هللا كماؿ التطٌير الميراد مف اآلية ، كا 
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ٔٔ٘ 

قاؿ ألىؿ قباء : ماذا تفعمكف في طيركـ ، فإٌف هللا قػػػػػد أحسف لكـ الثناء ، قالػػػكا : نغسؿ أثر الغائط ،  (كسٌمـ عميو كآلو
 .   (ُ)كالحقيقة أٌف مثؿ ىذه الركايات ال تدٌؿ عمى انحصار مفيكـ اآلية في ىذا المصداؽ 

ذا المصدر المؤٌكؿ ) أف يتطيركا ( الذم يمحظ أٌف التطٌير جاء عمى صيغة المصدر المؤٌكؿ ، كقد تشٌكؿ ى     
مفعكال بو ، أم : التطٌير ، كقد عيٌبر بصيغة المصدر المؤكؿ لما فيو مف داللة فعؿ التطٌير كحدكثو كتجددهي منيـ ، 

لى المبالغيف (، إشارة إ كىاَّلل ي ييًحب  اٍلميط يًًٌريفى فيـ ييزاكلكف فعؿ التطٌير كيداكمكف عمى فعمو ، أٌما تذييؿ اآلية بقكلو ) 
شارة إلى  في الطيارة الظاىرة كالباطنة ، أم الذيف يبالغكف بطيارة الركح كالجسد ، ألٌف فييما الكماؿ اإلنساني ، كا 
مقان يحٌبو هللا تعالى ، كىي مسكقة لتكريـ ركاد ىذا المسجد كمديحيـ ، فعيبًٌر عف التطيير  أٌف نفكسيـ كافقت خي

رِ بالصيغة االسمية )  . (ِ)( لثبات ذلؾ مف المؤمنيف الصادقيف كىك آكد في التعبير ينَ اْلُمطَّهِّ

 المياجرين : حب 

محة       اإلنسافى أف يحٌب أخاه اإلنساف محٌبة خالصة لكجو هللا تعالى ، كذلؾ لتككيف  أمرت الشرائع السماكٌية الس 
مجتمع قائـ عمى إنسانية التحاٌب كالتكاٌد كصفاء السريرة كالتسامح ، كيضرب لنا القرآف الكريـ أركع مثاؿ عمى 

ّيَاَن َوالَّ  في قكلو تعالى  المحٌبة الخالصة مف خبلؿ ما جرل بيف األنصار كالمياجريف كذلؾ ِْْ اَر َوا ُءوا الدَّ ِذيَن تَ بَ وَّ
َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة  ِمْن َُ ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيَُِدوَن ٓت ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمَّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى

، تشير اآلية إلى استقباؿ األنصار المياجريف ، فقد تيٌيأ  ٗ:الحشر   اْلُمْفِلُحونَ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم 
لممياجريف األرضٌية المناسبة لميجرة ، فاألنصار لـ يييٌيؤكا بيكتيـ فحسب ، بؿ أنيـ فتحكا قمكبيـ كنفكسيـ كأجكاء 

المحٌبة مجتمعيـ لمتكٌيؼ مع الكضع الجديد ، كىذا مبلحظ في اآلية مف خبلؿ سماتيـ المذككرة التي ابتدأت ب
)صمى هللا الشديدة التي ميمئت باإليماف ، ثـٌ عدـ الحاجة أم الرغبة الناشئة عف التطٌمع إلى الفيء الممنكح مف الرسكؿ 

ـٌ اإليثار الميعزز باإلكراـ كاإلحساف ، فيذه كٌميا كانت تشٌكؿ خصكصٌية مف إلػػػػى المياجريف  عميو كآلو كسٌمـ( دكنيـ ، ث
  . (ّ)األنصار المميزة

كييعٌد الحٌب ىنا خصكصية مستمٌرة ليـ ، فمذلؾ جاء الفعؿ بصيغة المضارع عمى سبيؿ االستمرار كالتجديد ،       
كزادىـ محٌبة فييـ كعطفان عمييـ بقكلو ) إلييـ ( ؛ ألٌف القصد إلى اإلنساف يكجب حٌقو عميو ، ألٌنو لكال كماؿ محبتو 

أخبر هللا عنيـ بو مف المحٌبة أٌنيـ شاطركا المياجريف في أمكاليـ  لو ما خٌصو بالقصد إليو ، كالدليؿ عمى ما
كعرضكا عمييـ أف يشاطركىـ نساءىـ عمى شٌدة غيرتيـ بأف يطٌمقيا كتنتيي عٌدتيا فيتزكجيا المياجر ، فأبى 

ـٌ أٌنو لٌما أخبرىـ بالمحٌبة كرٌغبيـ في إد امتيا عطؼ عمى ىذا المياجركف المشاطرة في النساء كقبمكا منيـ األمكاؿ ، ث

                                                           

، و األمثل  14: ٖ، أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  ٖٕٙ: ٗ، و الدر النثور  ٕٓ٘: ٘، والبحر المحٌط  1ٕٙ: ٕالكشاؾ : ٌنظر  -ٔ

ٙ: ٖٔ2  
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الخبر ما ىك مف ثمرتو ، فقاؿ ) كال يجدكف ( أصبلن ) في صدكرىـ حاجة ، أم طمبان أك حزازةن كغيظان كحسدان (، 
 .     (ُ)التي ىي مساكف القمكب فتصدر منيا أكامر القمكب 

ّيَاَن ِمْن َُ ْبِلِهمْ َوالَِّذيَن ( حاؿ أك خبر مف ) ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ كجممة )        ِْْ اَر َوا ُءوا الدَّ ( ، كىذا ثناء  تَ بَ وَّ
عمييـ بما تقرر في نفكسيـ مف أخٌكة اإلسبلـ إذ أحٌبكا المياجريف ، كشأف القبائؿ أف يتحرجكا مف الذيف يياجركف 

 . (ِ)إلى ديارىـ لمضايقتيـ ، كمف آثار تمؾ المحٌبة أنيـ قاسمكىـ كٌؿ شيء

 : حب النصر

اإلنساف كيتشٌكؽ لتحصيميا ، ألنيا متعمقة بالفطرة  ر في الحياة مف األمكر التي يرغب فيياالنصر أك االنتصا      
البشرية ، فكيؼ إذا كاف ذاؾ النصر ىك مف األرباح كالفيكضات الدنيكٌية التي ييبيا هللا تعالى نتيجة المتاجرة معو 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َِتَارٍَة  في قكلو تعالى  جرة كفكائدىات المتاجاءبالطاعة كاإليماف كالجياد ، كقد 
ٌر َلُكْم إِ  (ٓٔ)تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم  ْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوَُتَاِهُدوَن ٓت َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

يَِّبًة ٓت َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَ  (ٔٔ)تَ ْعَلُموَن 
ِر اْلُمْؤِمِنيَ  (ٕٔ) اْلَعِظيمُ  َُرِيٌب َوَبشِّ بٌينت اآليات ابتداءن  ًنعىـ  ،ُّ -َُ :الصؼ   َوُأْخَرى َتُِبُّونَ َها َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ َوفَ ْتٌح 
ـٌ  -اآلجمة  –هللا  عمى المؤمنيف نتيجة إيمانيـ باهلل كرسكلو كنتيجة جيادىـ في سبيؿ هللا بأنفسيـ كأمكاليـ ، ث

يرغبكف بتحصيميا رغبة في الدنيا كيتشكقكف إلنجازىا تأييدان لمديف قد عمـ هللا  –عاجمة  –ييبشرىـ هللا تعالى بنعمة 
أك خصمة أك كنعمة ، كتقدير الكبلـ : (ّ)كىك فتح مٌكةفتح القريب كىي النصر مف هللا كالأٌنيا مكنكنة في دكاخميـ ،

َ  لٌما قاؿ في أكؿ السكرة ك أف النصر ال يأتي مف دكف جياد ، كمعنى ذلؾ  أخرل محبكبة عندكـ ،تجارة  ِإنَّ اَّللَّ

فكأنو قاؿ : افعمكا ما يحبو هللا يعطكـ ما تحبكف ، كىك النصر  ، ْ :الصؼ  ... ُيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ٓت َسِبيِلهِ 
 .(ْ)كالفتح القريب 

كنقؼي عمى تعبيرو قرآنيٌو غاية في الركعة كالجماؿ كالدٌقة كالكماؿ ، فعمى الرغـ مف أٌف اإليماف كالجياد مف       
التعبير ىنا لـ يكردىا بصيغة األمر ، الكاجبات المفركضة ككاف األكلى أف تأتي بصيغة األمر كالكجكب ، نجد أٌف 

بؿ قٌدميا بصيغة اإلخبار عمى شكؿ عرض تجارم مقترف بتعابير تحكي المطؼ البلمتناىي لمبارئ عٌز كجٌؿ ، زيادة 
 .(ٓ)كتنمك  أٌف المتاجرة مع هللا تعالى تربي بالترغيب ، أم كأٌنيا متاجرة مع هللا ، كمٌما الشٌؾ فيو

كزيادة عمى ذلؾ التعبير المطيؼ فإٌف في تركيب اآلية لطائؼ كدالالت منيا أٌنيا ابتدأت بالجممة االسمٌية في     
ٍؤًمًنيفى قػكلو )  ًر اٍلمي بىشًٌ فىٍتحه قىًريبه كى لمداللة عمى إفادة الثبػػػػػػػكت كالتحقؽ ، ثـٌ كصفيا  ( كىأيٍخرىل تيًحب كنىيىا نىٍصره ًمفى اَّللً  كى

( الدالة عمى التجدد كاالستمرار ، إشارة إلى االمتناف عمييـ بإعطائيـ ما يحبكف في  تيًحب كنىيىالجمػة المضارعية ) با
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الحياة الدنيا قبؿ إعطاء نعيـ اآلخرة ، ألٌف هللا تعالى يعمـ أٌف نفكسيـ متعمقة بشيء قريب في األرض يناسب تركيبيـ 
الخصمة التي يرغب بيا أكلئؾ "المتصؿ بفعؿ المحٌبة الذم يعكد عمى ، كالضمير ) ىا ( (ُ)البشرم المحدكد 

 . (ِ)"المؤمنكف إشارة إلى التعريض بأٌنيـ يؤثركف العاجؿ عمى اآلجؿ

ٌنما ييممحي مفيـك النصر مف السياؽ كذلؾ في              ُوله تعاىلكفي آية أخرل لـ ييصر ح  بحٌب النصر مباشرة كا 
َُُكُم  ونَ ُهْم بِِإْذنِِه َحَّتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم ٓت اْْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن بَ ْعدِ َوَلَقْد َصَد  َما َأرَاُكْم َما َتُِبُّوَن اَّللَُّ َوْعَد َُ ِإْذ ََتُسُّ

ُهْم لَِيبْ  نْ َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اَْلَِخَرَة ّتَّ َصَرَفُكْم َعن ْ  َتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواَّللَُّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنيَ ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
  لرمياة عند مخالفتيـ اآلية عف معركة أيحد كأحداثيا كسبب اليزيمة ، كتصٌكر حاؿ ا ، تتحدثٕ٘ٔ :آل عمران

كتركيـ أماكنيـ كخسراف المعركة ، فقد كفى هللا تعالى بما كعدىـ بو مف النصر في  (كسٌمـ )صمى هللا عميو كآلوأمر النبي 
كبرحكا في أماكنيـ ، حتى إذا جبنتـ كاختمفتـ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(بداية المعركة ، فيك محقؽه ما أطاعكا أمر النبي 

 . (ّ)ما أراكـ ما تحبكنو كخالفتـ أمر نبيكـ في حفظ المكاف خسرتـ كفقدتـ حبلكة النصر مف بعد

كيرل ابف عاشكر أٌف معنى ) ما تحبكف ( ىك الغنيمة فإٌف الماؿ محبكب ، " فعدؿ عف ذكر الغنيمة باسميا       
، كلعٌمو كاف صائبان فيما ذىب إليو مف أٌف الرماة لٌما  (ْ)إلى المكصكؿ تنبييان عمى أنيـ عٌجمكا في طمب المحبكب "

فر بالغنيمة ، كلكٌف سياؽ رت تباشير النصر نزلكا مف عمى لمضعكا بجمع الغنائـ بعد أف ظيرأكا أٌف المسمميف شر 
اآلية يشير إلى أٌف هللا تعالى صدقيـ كعده كال أظٌف أٌف كعد هللا يككف غير النصر ، كألٌف النصر تتبعو الغنائـ لمف 

 بو حٌب اآلخرة . كاف في قمبو شيء مف الدنيا ، كتتبعو اآلخرة لمف كػػػػاف فػػػػي قم

شارة        كاآلية تنٌبو المسمميف مف كقت آلخر إلى أخطائيـ كأغبلطيـ ، كتيحذرىـ مف معاكدتيا كالكقكع فييا ، كا 
إلى التشديد عمييـ في المبلـ كالتنديـ كالتكبيخ في أكليا ، كالعفك عنيـ كالتمٌطؼ بيـ في آخرىا كىذه عادة القرآف في 

 . (ٓ)تقريع المسمميف

  : الغفران حب

يقٌدـ القرآف الكريـ دركسان في تربية النفس البشرية لصبلحيا كصبلح المجتمع كمف تمؾ الدركس العفك كالصفح       
  في قكلو تعالى ذلؾ جاءعف الناس في مقابؿ الغفراف المكعكد مف هللا تعالى فمف ذا الذم ال يقبؿ جائزة هللا ، كقد 

  َعِة َأْن يُ ْؤتُوا ُأوِل اْلُقْرََب َواْلَمَساِكَي َواْلُمَهاِجرِيَن ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوْليَ عْ َوََل يَْأَتِل ُأوُلو ُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
المسمميف في العفك كالصفح  شٌجع كتيرٌغبتي لاآلية ، نزلت  ِِ:النكر  َتُِبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اَّللَُّ َلُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

تمت اآلية بصفتيف مف صفات هللا ) الغفكر كالرحيـ (  المناسبة لسياقيا كىماالمكجب الغفراف ، كلتأكيد ذلؾ فقد خي
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، كجاء الغفراف بصيغة المصدر المؤٌكؿ ال بصيغة المصدر الصريح ، ليدٌؿ عمى الحدكث (ُ)الدالة عمى المبالغة
 كالتغٌير زيادة عمى مجيء فعؿ المحٌبة عمى صكرة المضارع الداؿ عمى المعنى ذاتو  .  

    اِلنفاق :  حب

ـٌ إاٌل باجتماعيا ، نعـ ييعد  إنفاؽ الماؿ عمى حٌبو أحد أركاف البر التي      ؿ اإلنفاؽ غاية لنيؿ البٌر ال عٍ إٌف جى  ال يت
مف الماؿ كعٌده كأٌنو جزء مف نفسو ،  وي عى مى يخمك عف العناية كاالىتماـ لما في غريزة اإلنساف مف التعٌمؽ القمبي بما جى 

ٌف مف مصاديؽ (ِ)جزءان مف نفسو بخبلؼ باقي العبادات التي ال يظير معيا فكات كال زكاؿ  دى قى فإذا فقده فكأٌنو فى  ، كا 
َلْن تَ َناُلوا اْلِِبَّ َحَّتَّ  الكصكؿ إلى مراتب األبرار ىك اإلنفاؽ في سبيؿ هللا ، كقد تجٌسد ىذا المعنى في قكلو تعالى 

ككماؿ الخير ، كأصمو  البٌر ىك اإلحساف، ِٗ :آؿ عمراف   تُ ْنِفُقوا ِمَّا َتُِبُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ 
، كمعنى اآلية أٌنكـ لف تنالكا حقيقة البٌر كلف العبد رٌبو أم تكٌسع في طاعتو  التكٌسع في فعؿ الخير ، يقاؿ : برٌ 

لى جٌنتو التي أعٌدىا لعباده الصالحيف إاٌل إذا بذلتـ مٌما تحبكنو  تبمغكا ثكابو الجزيؿ الذم يكصمكـ إلى رضا هللا ، كا 
يجازيكـ كتؤثركنو مف األمكاؿ كغيرىا في سبيؿ هللا ، كما تنفقكا مف شيء ، فإٌف هللا يعممو كيحصيو كلك قميبل كس

عميو بأكثر مـٌ أنفقتـ كبذلتـ ، ألٌف عطاء هللا تعالى كثير 
اإلنفاؽ "كلعٌؿ المقصكد مف اآلية ىك التحريض عمى  .(ّ)

ترغيب فإٌنو ) فإٌف هللا بو عميـ ( ، أٌما قكلو (ْ) "كالتنكيو بأٌنو مف البٌر، كالتنكيو بالبٌر الذم اإلنفاؽ خصمة مف خصالو
َُِبَل  جاء في قكلو تعالى . كمثميا ما  (ٓ)ير مف إنفاؽ الردمءلجيد كالتحذفي إنفاؽ ا لَْيَس اْلِِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم 

َعَلى ُحبِِّه َذِوي يَِّي َوآَتى اْلَماَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِ 
َاَم الصَََّلَة َوآَتى الزَّ  ائِِلَي َوٓت الّرَُِاِب َوأَُ ِبيِل َوالسَّ َكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَي َواْبَن السَّ

ُقونَ َوالصَّاِبرِيَن ٓت اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَي اْلَبأْ  ُُوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َّ  .ُٕٕ :البقرة   ِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَد

 :من غير عمل  حب الثناء

لقبائح طائفتاف ، طائفة تستحيي مف أفعاليا في حالة انتباىيا إلى قبح ما فعمت ، كىذه الطائفة  إٌف المرتكبيف ا      
سيمة النجاة ، ألٌنيا تتعرض لكخز ضميرىا كعتب كجدانيا باستمرار ، أٌما الطائفة الثانية فبل تشعر بالندـ كالحياء 

نفس بحيث تفرح بما فعمت ، بؿ تتبجح كتتفاخر ، مٌما ارتكبت مف اإلثـ ، كىي عمى درجة مف الغركر كاإلعجاب بال
تريد أف يمتدحيا الناس عمى ما لـ تفعمو أبدان مف صالح األعماؿ كحسف الفعاؿ ، كقد تمثمت الطائفة  فضبلن عف أٌنيا

ِبَا َلَْ يَ ْفَعُلوا َفََل ََتَْسبَ ن َُّهْم ِبََفازٍَة ِمَن ََل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَا َأتَ ْوا َوُيُِبُّوَن َأْن ُُيَْمُدوا  قكلو تعالى  الثانية في
ذكر المحققكف كالمفسركف أسبابان عديدة لنزكؿ ىذه اآلية ، منيا أٌنيا ،  ُٖٖ :آؿ عمراف   اْلَعَذاِب َوََّلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

ٌف ا، كأٌيان كاف السبب فإٌف محٌبتيـ  في الييكد أك في المنافقيف لثناء مف غير عمؿ أك فعؿ كاف ىدفيـ كغايتيـ كا 
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ٌف  العقاب كاقع بيـ كعذابيـ أليـ ، كذلؾ عف طريؽ التككيد فرحتيـ كمحٌبتيـ مستمرة بداللة الفعؿ المضارع ، كا 
الحكـ تككيد لقكلو ) ال تحسبٌف (، ألٌف الكبلـ قد طاؿ كأراد بيذا التككيد تقكية  كمفظي لمفظة ) ال تحسبٌنيـ ( ، فيال

 .(ُ)كتمكينو كتقريره في أذىاف المخاطبيف كقمكبيـ 

كقد جاء الثناء كالحمد عمى شكؿ المصدر المؤٌكؿ ) أف يحمدكا ( ، كلـ يأًت عمى شكؿ المصدر الصريح أم       
ٌنما جاء عمى التشٌكؿ الفعمي ، كذلؾ لما في داللة المصدر المؤٌكؿ  ) يحبكف محمكدىـ ( عمى الصيغة االسمية ، كا 

ح الداؿ عمى الثبات كالتأكيد ، فجاء التعبير القرآني بما مف الحدكث كالتغٌير كعدـ الثبات ، عمى العكس مف الصري
 .    (ِ)يناسب مقاـ المنافقيف أك حاليـ لما يتمتعكف بو مف التحٌكؿ كالتغٌير

 :  حب نشر الفساد

مف ًنعىـً هللا عمى اإلنساف صيانة عرضو كما صاف دمو كمالو ، كجيء بالكعيد في سياقات قرآنية كثيرة لينذر       
الناس عف ممارسة الفكاحش فضبل عف إشاعتيا في المجتمعات لما ليا مف أضرار مجتمعٌية بالغة ، كمف تمؾ 

نَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ٓت الَِّذيَن آَمُنوا ََّلُْم َعَذاٌب إِ  قكلو تعالى اإلشارات القرآنية المانعة إلشاعة الفاحشة 
نْ َيا َواَْلِخَرِة َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ  فمٌما حٌذر هللا تعالى المؤمنيف مف العكد إلى مثؿ ما  ،ُٗ :نكرال  َألِيٌم ٓت الدُّ

يصدر منيـ في المستقبؿ بالكعيد عمى  مستقبؿ أعقب تحذيرىـ بالكعيد عمىجميع أزمنة ال خاضكا بو مف اإلفؾ عمى
محبة شيكع الفاحشة في المؤمنيف ، فالجممة استئناؼ ابتدائي ، كاسـ المكصكؿ يعـ  كٌؿ مف يٌتصؼ بمضمكف الصمة 

خبار عف المناف عؿ الكعيد عمى فيعـٌ المؤمنيف كالمنافقيف كالمشركيف ، فيك تحذير لممؤمنيف كا  قيف كالمشركيف ، كجي
المحٌبة لشيكع الفاحشة تنبييان عمى أٌف محٌبة ذلؾ تستحٌؽ العقكبة ، ألٌف محٌبة ذلؾ دالة عمى خبث النٌية نحك 

) أف ( تخمص    ىك مقتضى قكلو ) أف تشيع ( ؛ ألفٌ ؿ ك المؤمنيف ، فالكعيد ىنا عمى محٌبة كقكع ذلؾ في المستقب
، فإذا كاف ىذا الكعيد لمجٌرد محٌبة أف تشيع الفاحشة كاستحبلء ذلؾ بالقمب ، فكيؼ بما ىك  (ّ)المضارع لممستقبؿ

 . (ْ)غير صادرة  أكانت الفاحشة صادرة أـأعظـ مف ذلؾ مف إظياره كنقمو ؟ كسكاء 

يد عف االستقامة ، كقد عٌبر بالحٌب إشارة إلى أٌنو ال يرتكب ىذا مع شناعتو إاٌل محٌب لو ، كال يحٌبو إاٌل بع       
ٌف ذكر المحٌبة مف قبيؿ االكتفاء عف ذكر الشيء كىك اإلشاعة بذكر مقتضيو تنبييان عمى قكة المقتضى ، أم   فٌ إكا 

المحٌبة  -، كقيؿ إٌف الكبلـ عمى التضميف أم يشيعكف الفاحشة مبيف شيكعيا ، ألٌف كبل المعنييف  يظير الٌزنى
 . (ٓ)مقصكداف -كاإلشاعة 

محٌبة ىؤالء المنافقيف متجددة  كعٌبر عف الحب بالفعؿ المضارع ) يحبكف ( الداؿ عمى التجدد كالحدكث ، ألفٌ       
حادثة عػمى العمكـ في إشاعة الفاحشة ، ككذلؾ نمحظ تركيب ) أف تشيع الفاحشة ( قيدٌا غيػػػػر صػػػػػػػريح لمفعؿ      
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صريحان أم ) شيكع الفاحشة ( ؛ كذلؾ ألٌف محٌبة ىؤالء المنافقيف  تً ) يحبكف ( يشكؿ كظيفة المفعكلية ، كلـ يأ
 . (ُ)إلشاعة الفاحشة متجددة كحادثة ، فجاء ىذا التعبير مناسبان لفعؿ محبتيـ المتجدد 

 حب االغتياب :  

ذه الحالة الغيبة كما ىك معمكـ ىي أف تذكر أخاؾ اإلنساف بما يكره في غيابو ، كقد صٌكر القرآف الكريـ ى      
يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجتَنُِبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإّتٌْ َوََل ََتَسَُّسوا َوََل  بصكرة الفتة لمنظر في قكلو تعالى 

 :الحجرات   َفَكرِْهُتُمو َُ َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ تَ وَّاٌب رَِحيمٌ يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل ْلََْم َأِخيِه َمْيًتا 
، فيذه الصكرة تحتاج إلى التأٌمؿ بيا كالكقكؼ عمييا ، فاهلل تعالى يرٌبي المؤمنيف عمى المحٌبة كالتصافي بينيـ ، ُِ

اس كالتجسس عمييـ كالغيبة التي نحف كمنيا الظٌف بالن -كما ىك كارد في اآلية  –كينٌفرىـ مف الصفات الذميمة 
 بصددىا كما ىك كاضح في القكؿ القرآني الذم مٌثؿ لشناعة الغيبة كقبحيا بما ال مزيد عميو مف التقبيح .

كاالستفياـ في اآلية تقريرم كما أقٌره الزمخشرم ككثير مف المفسريف لتحقؽ أف كؿ كاحد يقر  بأٌنو ال يحب  ذلؾ ،     
محٌبة أمره مسم ـه بو عند المخاطب أم أٌف عدـ ال

ي ػػى نفػػاد معنػػ، كذىب بعضيـ إلى أٌنو استفياـ إنكارم أف(ِ)
، كمف بديع التعبير أيضان في ىذه اآلية أٌنو جعؿ ما ىك شديد الكراىة لمنفس مفعكال بو لفعؿ المحٌبة (ّ)ة ػػػػالمحبٌ 

لئلشعار بتفظيع حالة ما شٌبو بو كحالة مف ارتضاه لنفسو فمذلؾ لـ يقؿ : أيتحٌمؿ أحدكـ ... بؿ قاؿ : أييحٌب أحدكـ 
) أحد ( لئلشعار بأٌف أحدان مف األحديف ال يحٌب ذلؾ ، إذ إٌنو تمؾ البدائع التعبيرٌية فقد أسند الفعؿ إلى  فضبلن عف، 

لـ يقؿ بعضكـ ، ليككف النفي أكضح استيعابان كشمكالن ، لذا أٌكده بقكلو ) فكرىتمكه ( فنسب الكره إلى الجميع ، كلـ 
بٌيف مف خبللو أٌف كرامة يقؿ فكرىو ، كلتقبيح ىذا العمؿ تناكؿ القرآف الكريـ ىذا المثؿ البميغ كالتشبيو البديع ، لي

فش ، أٌما مجيء اء أسراره الخفٌية كمثؿ أكؿ لحمو اإلنساف كسمعتو كمحـ جسده كابتذاؿ ماء كجيو بسبب اغتيابو كا 
لفظة)ميتا( فممتعبير عف أٌف االغتياب إٌنما يقع في غياب األفراد ، مثميـ كمثؿ المكتى الذيف ال يستطيعكف أف يدفعكا 

 .   (ْ)عنى أنفسيـ 

كالتعبير بالمصدر المؤٌكؿ بدؿ "كقد جاء الفعؿ ) يحٌب ( مقيدان بالمصدر المؤكؿ ) أف يأكؿ لحـ أخيو ( ،       
الصريح ) أكؿ لحـ أخيو ( يدٌؿ عمى حدكث فعؿ األكؿ كمزاكلتو شيئان فشيئان لما في بنية المصدر المؤٌكؿ مف المممح 

نفسو معجبان بيا ، فناسب ىذا فعمو الحدكثي في تمزيؽ لحـ أخيو الفعمي ، أك ألٌف محٌبة صاحب الغيبة متجددة في 
 .   (ٓ)"كتقطيعو كأكمو

كبيذه اآلية فقد نيى هللا تعالى عف رذائؿ ، يؤدم تركيا إلى سعادتيـ النفسية كاالجتماعية ، كفتحت ليـ باب       
فاضة  التكبة لكي يقمع عنيا مف كقع فييا ، ألٌف قكلو ) تكاب رحيـ ( يدؿ عمى أٌف هللا تعالى مبالغ في قبكؿ التكبة كا 
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ف كثرت مف يختص ذلؾ بتائب  يجعؿ التائب كمف لـ يذنب كال فيك سبحانوالرحمة  دكف آخر بؿ يعـٌ الجميع كا 
 . (ُ)ذنكبيـ

 : حب األنداد 

فػي قكلػو تعػالى  ذلػؾ جاءحٌب األنداد هلل تعالى كقد  مف الحب الحراـ الذم يدؿ عمى انحراؼ الفطر اإلنسانيةك       
  ُيُِبُّ  ونَ ُهْم َكُح  بِّ اَّللَِّ َوالَّ  ِذيَن َآَمنُ  وا َأَش  دُّ ُحبِّ  ا َّلِلَِّ َولَ  ْو يَ   َرى الَّ  ِذيَن ظََلُم  وا ِإْذ َوِم  َن النَّ  اِس َم  ْن يَ تَِّخ  ُذ ِم  ْن ُدوِن اَّللَِّ َأنْ  َداًدا

َ َش  ِديُد اْلَع   َذابِ  يًع   ا َوَأنَّ اَّللَّ َة َّلِلَِّ َجَِ ذىػػػب كثيػػر مػػػف المفسػػريف إلػػػى أف المػػػراد ، ُٓٔ:البقػػرة   يَ   َرْوَن اْلَع   َذاَب َأنَّ اْلُق  وَّ
بالمحٌبػػة ىنػػا التعظػػيـ كالطاعػػة ، أم أٌنيػػـ يسػػككف بػػيف هللا تعػػالى كبػػيف األنػػداد المٌتخػػذة فيعظمػػكنيـ كيطيعػػكنيـ كمػػا 

، ككرد أٌف األنداد تعني األكثاف التي كاف بعض الناس يعبػدكنيا كيتقربػكف  (ِ)يعظمكف هللا تعالى كيميمكف إلى طاعتو
ف يطيعكنيـ طاعة األربػاب ، كفػي التعبيػر بمفػظ ) يحٌبػكنيـ ( داللػة عمػى إلييا كينقادكف ليا ، كقيؿ ىـ رؤساؤىـ الذي
أٌف الميراد باألنداد كؿ ميطاع مػف دكف هللا 
، كلعػٌؿ القػكؿ األخيػر أدٌؿ كأنسػب لمسػياؽ ، ألٌنػو يبعػد أف يحٌبػكا األكثػاف (ّ)
 .  (ْ)كحٌب هللا مع عمميـ بأٌنيا ال تنفع كال تضرٌ 

ٌبػػان هلل سػػبحانو فػػدٌؿ التقابػػؿ بػػيف        كييمحػػظ مػػف اآليػػة ذـٌ المتخػػذيف األنػػداد فػػي مقابػػؿ مػػدح المػػؤمنيف بػػأٌنيـ أشػػٌد حي
الفػػريقيف عمػػى ذٌميػػـ إٌنمػػا ىػػك لتػػكزيعيـ المحٌبػػة اإلليٌيػػة بػػيف هللا كبػػيف األنػػداد الػػذيف اتخػػذكىـ أنػػدادان ، كيظيػػر أٌف ىػػذا 

اٌل فيػك الشػرؾ ، كاشػتداد ىػذا الحػػٌب مػبلـز النحصػار التبعٌيػة مػف أمػػر هللا ، الحػٌب يجػب أف ال يكػكف هلل فيػو سػػ ييـ كا 
، كلذلؾ كاف التصريح باألشدٌية مع الحٌب أبمغ مف أف يقاؿ أحٌب هلل ، إذ لػيس الميػراد الزيػادة (ٓ)كلذلؾ مدح المؤمنيف 

إلػى ) أشػٌد حٌبػان ( ، ألٌف حػٌب شػاع فػي في أصؿ الفعؿ ، بؿ المراد الرسكخ كالثبات ، كعميػو فقػد عػدؿ عػف ) أحػٌب ( 
ٌب المؤمنيف هلل متكٌلد عف أدٌلة يقينٌية كعمـ تاـ ، كالحب المتكٌلد  األشٌد محبكبٌية فعدؿ عنو احترازان عف المبس ، كألٌف حي
عف ىذا الطريؽ أحؽ أف يككف أشػٌد مػف حػٌب المشػركيف لمعبػكداتيـ ، ألٌف حػب المشػركيف متكلٌػد عػف طريػؽ الظنػكف 

 .(ٔ)األكىاـ فيك ينتقؿ مف ربٌو إلى آخرك 

  : حب العاجمة

العجمة ىي اإلقداـ عمى األمكر بسرعة كبأٌكؿ خاطر يخطر عمى اإلنساف مف دكف تأٌني كتفٌكر في عكاقبيا ،      
ميت الدنيا بالعاجمة لقصرىا ، كحٌب الدنيا رأس كؿ خطيئة ، كلعٌؿ اإلشارات القرآنية الكاردة في ذـ الدنيا  كقد سي

كقد حٌذر هللا تعالى المسمميف منيا ككعدىـ بأفضؿ منيا كىي دار  كمحبييا كثيرة ، ألٌنيا دار فناء كلٌذتيا زائمة ،
، أم أنتـ ُِ - َِ :القيامة   َوتََذرُوَن اَْلِخَرةَ  ،َكَلَّ بَْل َتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة  جاء في قكلو تعالى ، كمنيا ما (ٕ)اآلخرة 
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ٕٕٔ 

كتذركف اآلخرة  كتفضمكنيا كلذا تحبكف العاجمةبمتـ عميو تعجمكف في كؿ شيء ، ؿ كجي جى يا بني آدـ لما خمقتـ مف عى 
، فكأف هللا تعالى يكٌبخ بني آدـ عمى حٌب العاجمة كترؾ االىتماـ باآلخرة ، كألف عادة اإلنساف االستعجاؿ كمحبة 

عاجمة حياتو ، كال  ما بيف يديو كيغمس نفسو في شيكاتو ، كيستحبٌ  يسٌكؼ بتكبتو كيغٌره أممو كيؤثر العاجمة ، فيك
اآلية بػ ) كبٌل ( التي ىي بمعنى ) حٌقان ( ، كلـ تكف لمردع ،  ابتدأت، كقد  (ُ)نظر فيما كراء ذلؾ مف أمكر اآلخرة ي

) حٌقا ( ، لـ  يا بمعنىػػػمى أنٌ ػػمعنى التكبيخ ، كدليميـ ع زيادةكفي ذلؾ تحقيؽ كتأكيد لحٌبيـ العاجمة كتركيـ اآلخرة ، 
ا بعدىا ػػػػػػػف تماـ مػػػػػػا بعدىا ، كيجكز ذلؾ إذا كانت لمردع ، ألنيا ليست مػػػتماـ م فػػػيا ميجز الكقؼ عمييا ، ألنٌ 

ْنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع ِعظَاَمهُ  كذكر بعض المفسريف أٌنيا لمردع عف قكلو . (ِ) ِْْ ، أك ردع عف العجمة  ّ :القيامة   َأَُيَْسُب ا
ُِيَ  ، كالترغيب في األناة ، كتكرر ) كبل ( في قكلو تعالى  لردعيـ عف حٌبيـ  ِٔ :القيامة   َكَلَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت ََّرا

يثارىا عمى اآلخرة ، فكأٌنو يقكؿ :  ارتدعكا عف ذلؾ فميس يدكـ عميكـ كسينزؿ عميكـ المكت فتساقكف إلى "العاجمة كا 
 (ّ)"رٌبكـ

كمف بديع ما يمحظ مف تناسؽ السياؽ القرآني ىك تسمية الدنيا بالعاجمة في ىذا المكضع ، كزيادة عمى إيحاء       
المفظ بقصر ىذه الحياة كسرعة انقضائيا ، كلعٌمو ىك اإليحاء المقصكد ، فإٌف ىناؾ تناسقان بيف ظؿ المفظ كظؿ 

  ََل َُتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِهِ   )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(لرسكلو  المكقؼ السابؽ المعترض في السياؽ كقكؿ هللا تعالى
 .(ْ)، فيذا التحريؾ كىذه العجمة ىي أحد ظبلؿ السمة البشرية في الحياة الدنيا  ُٔ :القيامة 

، تؤكد اآلية ِٕ:اإلنساف   َورَاَءُهْم يَ ْوًما ثَِقيًَل ِإنَّ َهُؤََلِء ُيُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة َويََذُروَن  قكلو تعالى  كمنيا أيضا      
كمنيج الجاىمية بما يقرره مف غفمتيـ عف رؤية الخير ألنفسيـ ،  (كسٌمـ )صمى هللا عميو كآلواالفتراؽ بيف منيج الرسكؿ 

المذككرة في أكؿ كلعٌؿ الذم دفع ىؤالء عمى الكفر كاإلعراض عف اآلخرة ليس ىك الشبية حتى ينتفعكا بالدالئؿ 
 . (ٓ)السكرة ، بؿ الشيكة كالمحٌبة ليذه المذات العاجمة كالراحات الدنيكية

كقكلو ) ىؤالء ( إشارة إلى حاضريف في ذىف المخاطب لكثرة الحديث عنيـ ، كىي إشارة إلى الكافريف ، أك       
 ، كرٌبما تككف إشارة إلى تحقيرىـ ككنيـ يفضمكف لذائذ الدنيا عمى اآلخرة . (ٔ)كفار مكة كمف ىك مكافؽ ليـ

ذلؾ  فٌ إأٌما صيغة المضارع ) يحبكف ( فتدؿ عمى تكرار انيماكيـ في حٌب الدنيا فيـ مستمركف في ذلؾ ، أم      
ؼ محذكؼ ، تقديره دأبيـ كديدنيـ ال يشارككف مع حٌب العاجمة حٌب اآلخرة . كمتعٌمؽ ) يحبكف ( مضاؼ لمكصك 

يـ مستمركف عمى ذلؾ كأٌف ككذا الفعؿ ) يذركف ( فيك يقتضي أنٌ نعيـ أك منافع ؛ ألٌف الحب ال يتعمؽ بذات الدنيا ، 
 .(ٕ)يـ ال يؤمنكف بحمكؿ ذلؾ اليـك ذلؾ متجدد فييـ كمتكرر ال يتخمفكف عف ذلؾ الترؾ ، ألنٌ 
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ٕٖٔ 

ٌف في إيثار الدنيا بكصؼ العاجمة تكطئة لممقصكد مف الذـ ؛ ألٌف كصؼ العاجمة يؤذف بأنٌ        يا يـ آثركىا ألنٌ كا 
عاجمة ، أٌما قكلو ) كيذركف ... ( فيك كاقع مكقع التكميؿ لمناط ذميـ كتحميقيـ ؛ ألٌنيـ لك أحٌبكا الدنيا مع 

ذلؾ  مضارع ) يذركف ( تقتضي أٌنيـ مستمركف عمى ذلؾ كأفٌ االستعداد لآلخرة لما كانكا مذمكميف ، كصيغة ال
 .(ُ)يـ يصٌركف عمى فعميـ يـ ال يؤمنكف بحمكؿ ذلؾ اليكـ ، أك أنٌ متجدد فييـ ال يتخمفكف عف ذلؾ الترؾ ألنٌ 

  :حب المال 

بؿ عمييا اإلنساف كىك محمكد إف كاف جمعو         ٌب األشياء كالمشتييات كمنيا الماؿ كجمعو مف األمكر التي جي حي
نفاقو بما يرضي هللا تعالى كينتفع بو اإلنساف في تسيير أمكره الدينٌية كالدنيكية ، أٌما إذا تجاكز الحٌد في حٌبو حتى  كا 

 النظر في مصادر جمعو كيبخؿ بإنفاقو كاف مذمكمان ، كيتجٌسد ذلؾ فػػػػيدكف  مف لكأٌنو يتعٌمؽ بو كيكلع بجمعو
ٌبو  ، َِ:الفجر  َوَتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبِّا ََجِّا و تعالى ػػػػػكلػػق تيشير اآلية إلى فئة مف الناس تعشؽ الماؿ لذاتو كتييـ بحي

ٌنما مف  تجد أينسيا كمتعيا في اكتناز الماؿ فحسب ، كنتيجة دكف أف تتخذه كسيمة إلى سعادة دينٌية أك دنيكٌية ، كا 
الحاؿ كأنذر أربابو إنذاران شديدان ، كتمٌثؿ ذلؾ في تكرار  ؿ ، كقد استنكر القرآف الكريـ ىذهذلؾ أٌنيا تبخؿ بو أشٌد البخ

 .  (ِ)حرؼ الردع ) كبٌل ( الكارد مرتيف في سياقيا 

الحرص كالشره عمى جمع األمكاؿ حبلليا كحراميا كمنع  –سياقيا  فضبلن عف –كييممحي مف تركيب اآلية        
الحقكؽ " ألٌف الفعؿ سيؽ تخصيصان لبياف طبيعة اإلنساف الكافر المتناسي الذم يبطر عند الرخاء كيقنط عند 

ٌب الناس ليذا الماؿ الذم تشكؿ في تركيب اآلية الكريمة قيدان عمى جية المفعكلي ة مؤكدان الضٌراء ، كىك ييبٌيف حي
ٌبان القكؿ القرآني ىذا الحٌب بال ـٌ أٌنو كصؼ ىذا الحٌب بالجـٌ أم الكثير كىك مف جٌـً الماء في  (ّ)( "مصدر )حي ث

ٌب بالكثرة ميراد (ْ)كأصؿ الكممة مف الجماـ ، أم الراحة لئلقامة كترؾ تحمؿ التعب الحكض إذا كثير  ، ككصؼ الحي
ٌبان شديدان  ٌبو يكقع في الحرص عمى  بو الشٌدة كاإلفراط ، أم حي مفرطان ، كذلؾ محٌؿ ذـٌ حيبًٌ الماؿ ، ألٌف إفراد حي

ٌب أٌنو " ييعٌطؿ (ٓ)اكتسابو بالكسائؿ غير الحٌؽ كالغصب كاالختبلس كالسرقة كأكؿ األمانات ، كمف آثار ىذا الحي
 .   (ٔ)الضمير ، كيغشي البصيرة ، كيحٌجر القمب"

 : حب الخير

كردت لفظة ) الخير ( في سياؽ الحٌب في القرآف الكريـ مرتيف ، دٌلت في المٌرة األكلى عمى ) الخيؿ ( في      
رْيِ َعْن ِذْكِر َرّبِّ َحَّتَّ تَ َواَرْت بِاْلَِْجابِ  قكلو تعالى  ) الخير ( ىنا  إفٌ ف ، ِّ :ص   فَ َقاَل ِإّّنِ َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَْ
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قامة بعضيا مقاـ ب مف كبلـ العرب إبداؿ الحركؼ ألفٌ حدث فييا إبداؿ ، قد تعني ) الخيؿ ( ك  عض ، فيقكلكف : كا 
 . (ُ)لما يتصؿ بيا مف العٌز كالمنعة ، كسميت الخيؿ خيرا ، مدحو كمدىو 

يصٌكره القرآف بصكرة نبٌي عظيـ ، ذم عمـو ،  ()جاءت اآلية في سياؽ الحديث عف نبٌي هللا سميماف       
كافر ، كتقكل عالية ، عابد زاىد ، أٌكاب حميـ ، لـ يأسره المقاـ كالماؿ أبدان مع كؿ ما لو مف سمطة في حككمة 
غؿ بيا عف الذكر  عظيمة ، أٌما حٌبو الخيؿى فيك مف أجؿ هللا كفي سبيؿ االستعداد التاـ لمجاىدة أعداء هللا ، فإٌنو شي

غؿ بعبادة عف عبادة ، كذكر ابف عاشكر أٌف اآلية معترضة بيف قكلو تعالى ا ِإْذ ُعِرَض  لمعتاد عميو المستحٌب ، فشي
ٌنما  ّّ:ص  رُدُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواْْلَْعَناقِ  ، كقكلو ُّ:ص َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْْلَِياُد  ، كا 

ٌنو لـ يستغرؽ في الذىكؿ بؿ بادر الذكرل بمجٌرد إقٌدـ لمتعجيؿ بذكر ندمو عمى تفريطو في بعض أكقات ذكره ، أم 
استعراض الخيؿ كجرييا أماـ عيني سميماف    "، كاحتمؿ أف يككف مف حٌب الخير (ِ)فكات كقت الذكر الذم اعتاده 

() كفعمو ىذا جاء عف أمر هللا تعالى ال عف أمره ،"(ّ)   . 

كبيذا يككف ) حٌب الخير ( قد تشٌكؿ مفعكالن لمفعؿ ) أحببتي ( ، كىذا التشٌكؿ يكحي بالكصكؿ إلى غاية        
ٌبي لي ٌبو لمخيؿ ، فقكلو أحببتي حب  الخير بمعنى أحببتي حي ذه الخيؿ ، المحٌبة ألٌف ظاىر المفظ يبٌيف أٌنو أحٌب حي

كالذم عميو أكثر المفسريف تغميب معنى المؤاثرة ، أم آثرتي حٌب الخير منيبان لو عف ذكر ربي ، أك أنبتي حٌب 
المحٌبة  ان استمرار  بكصفوت بالحجاب ( متعمؽ بقكلو ) أحببت ( ر الخير عػػػػف ذكػػػػر ربػػػػػػػػػي مؤثران لػػػو ، كقكلو ) حتى تكا

،  (ْ)كدكاميا حسب استمرار العرض ، أم أنبت حٌب الخير عف ذكر ربي كاستمٌر ذلؾ حتى تجاكز كقت الذكر
 . (ٓ) "مغزل القكؿ القرآني أٌف محٌبة هللا الحقيقٌية تقتضي محٌبة مخمكقاتو"ك

رْيِ َلَشِديدٌ َوِإنَُّه  في قكلو تعالى أٌما في المٌرة الثانية فدٌلت عمى ) الماؿ (       نٌ "، أم  ٖ :العاديات   ِْلُبِّ اْلَْ و كا 
ف لفك  ،(ٔ)"مف أجؿ حٌب الماؿ لبخيؿ د يٌ و قي ة مذككرة في القرآف ، غير أنٌ كثير  مصاديؽظ ) الخير ( لفظ مطمؽ يشمؿ ا 

ٌنو  الشديد بمعنى البخيؿ، إم إٌنو لحٌب الماؿ لقكمٌّ ميجدٌّ في طمبو ، كقيؿ (ٕ)بالماؿ في ىذه اآلية  بسبب   ، أم كا 
، لبخيؿ شديد البخؿ ، أك أٌنو بميغ القكة في حٌبو ، كثقؿ إنفاقو حٌبو الشديد لمماؿ ، كشغفو بو كتعمقو بجمعو كادخاره 

كلعٌؿ كصفو بيذا الكصؼ المئيـ لئليماء إلى أٌف مف جممة األمكر الداعية المنافقيف إلى النفاؽ حٌب الماؿ ؛ ألٌنيـ 
، كىذا االنشداد المفرط بالماؿ كالثركة ىك سبب ىذا البخؿ كالكفراف ، (ٖ)يماف يعصمكف أمكاليـ بما يظيركف مف اإل

طبلؽ الخير عمى الماؿ في اآلية يعكد إلى أٌف الماؿ في حدًٌ ذاتو شيء حسف ، كيستطيع أف يككف كسيمة ألنكاع " كا 
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ٌح ألجؿ حٌبو الماؿ ، أم ، إاٌل (ُ) "الخيرات ، لكف اإلنساف الكنكد يصرفو عف ىدفو األصمي مؽ اإلنساف الش  إٌف في خي
 الخير ( عمى متعمقو لبلىتماـ بغرابة ىذا المتعمؽ كلمراعاة الفاصمة . االزدياد منو ، كتقديـ ) لحبٌ 

 حب الشيوات : 

، كمٌما الشٌؾ  يمتاز اإلسبلـ بمراعاتو لمفطرة البشرية كقبكليا بكاقعيا كمحاكلة تيذيبيا كرفعيا ال كبتيا كقمعيا      
ٌف هللا تعالى خمؽ اإلنساف كجعؿ فيو الشيكة ، كخمؽ معو المشتييات لتسيير الحياة الطبيعية  كلتككف محٌط أفيو 

في قكلو ابتبلء كاختبار ، كلكف الحذر كٌؿ الحذر مف اتباعيا كالسعي إلى تحصيميا ، كقد كرد ىذا التنبيو كالتحذير 
َهِب َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلمُ زُيَِّن لِلنَّاِس  تعالى  َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم ُحبُّ الشَّ

نْ َيا َواَّللَُّ ِعْنَد َُ ُحْسُن اْلَمَبِ  شيكات مستحٌبة مستمٌذة كليست فتمؾ ، ُْ :آؿ عمراف   َواْْلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ
مستقذرة كال كريية ، كالتعبير القرآني ال يدعك إلى استقذارىا ككراىيتيا ، إٌنما يدعك إلى ضبطيا ككضعيا في مكانيا 
الطبيعي كأخذ الضركرم منيا مف غير استغراؽ كال إغراؽ ، كال تطغى إلى ما ىك أكـر كأسمى في الحياة ، كلٌما 

البارئ كاف البيٌد أف تؤدم لمبشرٌية دكران أساسيان في حفظ الحياة  دكافع طبيعٌية فطرٌية كمكٌمفة مفالكانت ىذه الرغائب ك 
. (ِ)كامتدادىا ، كصياغة الفعؿ لممجيكؿ تيشير إلى أٌف تركيبيـ الفطرم قد تضٌمف ىذا الميؿ فيك محٌبب كميزٌيف 

كالشيكات جمع شيكة كىي نزكع النفس إلى ما تريده ، أك تكقانيا إلى الميشتيى ، كالميراد بيا في اآلية ىي 
يماءن عمى أٌنيـ انيمككا في محٌبتيا حتى أحٌبكا شيكتيا  المشتييات ، كقػػػػد عٌبر عنيا بالشيكات مبالغة في الكصؼ كا 

 . (ّ)، أك تحقيران ليا لككنيا مسترذلة عند العقبلء 

كيرل ابف عاشكر أٌف " تعميؽ التزييف بالحٌب جرل عمى خبلؼ مقتضى الحاؿ ؛ ألٌف الميز يف لمناس ىك       
ب يا ، فإذا زيينت ليـ أحٌبكىا ، فإٌف الحٌب ينشأ عف االستحساف ، كليس الحٌب  الشيكات ، أم المشتييات نفسيا ال حي

 . (ْ)ينت لمناس الشيكاتي فأحٌبكىا "بميزٌيف ، كذلؾ إيجاز بميغ يغني عف أف يقاؿ زي 

فكما حٌرر القرآف الكريـ عقيدة اإلنساف مف الكثنٌية ، كعقمو مف الخرافة ، كذلؾ حرر إرادتو مف سيطرة الشيكة       
قادران عمى مقاكمة شيكاتو كضبطيا كالصمكد في كجو اإلغراء  –نتيجة لتربية القرآف لو  –، فصار اإلنساف المسمـ 

مف نماذج تغذية الصمكد كتركيزه في نفكس  ان قرآني ان نمكذجأي ا بعدىا كألكاف اليكل المتنكعة ، كتيعٌد ىذه اآلية كم
 .    (ٓ)المسمميف  

  :حب اْلباء واألبناء والعشيرة واألموال والتجارة والمساكن 

في حياة اإلنساف ، كلكٌنيا تصبحي سمبٌية في حالة ترجيح  طبيعٌيةإٌف كٌؿ ما ذيكر مف محبكبات يمٌثؿ حالة         
ىذه المحبكبات عمى محٌبة هللا أم طاعتو كرضاه كطاعة رسكلو كالجياد في سبيؿ هللا ، فذلؾ ييعٌد نكعان مف 
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ٌف مف تشٌبث قمبو بالدنيا كزخرفيا غير جدير بيداية هللا ، كقد      لى في قكلو تعا بياف ذلؾ جاءالعصياف البٌيف ، كا 
  َارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن ُُْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوَأبْ َناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اُْ تَ َرفْ ُتُموَها َوَِت

  فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ يَْأِتَ اَّللَُّ بَِأْمر َِِ َواَّللَُّ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَ  تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ٓت َسِبيِلهِ 
جمعت اآلية أصنافان مف العبلقات كذكييا ، مف شأنيا أف تألفيا النفكس كترغب في القرب منيا كعدـ  ،ِْ :التكبة 

مفارقتيا ، فإذا حصؿ التعارض كالتدافع بيف ما أراده هللا مف المؤمنيف كبيف ما تجر  إليو تمؾ العبلئؽ كجب عمى 
رضاء رٌبو ، أحٌب ( الداؿ عمى التفضيؿ ؛ ألٌف التفضيؿ في  )كقد أفاد ىذا المعنى التعبير بػ المؤمف دحضيا كا 

عؿ التفضيؿ في المحٌبة بيف ىذه األصناؼ كبيف محٌبة هللا  المحٌبة يقتضي إرضاء األقكل مف المحبكبيف ، كجي
كرسكلو كالجياد ؛ ألٌف تفضيؿ محٌبة هللا كرسكلو كالجياد تكجب االنقطاع عف ىذه األصناؼ ، فإيثار ىذه األشياء 

، كيفضي إلى القعكد عف الجياد ()أشارت إليو اآلية السابقة  كقدهللا يفضي مكاالة الذيف يستحبكف الكفر  عمى محٌبة
، كفي التعبير إشارة إلى التحذير مف التياكف بكاجبات الديف مع اإلشارة إلى جعؿ ذلؾ التياكف مسببان عف تقديـ 

يؤكؿ إليو ذلؾ مف ميكاة في الديف ، كما أٌف اآلية ال تمٌثؿ محٌبة تمؾ العبلئؽ عمى محٌبة هللا ، ففيو إيقاظ إلى ما 
لغائيا ، بؿ  ىماؿ رؤكس األمكاؿ ، كاالنسياؽ إلى تجاكز العكاطؼ اإلنسانٌية كا  قطع عبلئؽ المحٌبة باألرحاـ ، كا 

، كيحكلنا عشقنا  الميراد مراعاة حدكد هللا في كؿ ذلؾ ، كأف ال ننحرؼ إلى األمكاؿ كاألزكاج كاألكالد كالمقاـ الدنيكم
 .   (ُ)المادٌم دكف تحقيؽ اليدؼ المقٌدس 

كالذم يمحظ مف اآلية أٌنو خص  الجياد بالذكر مف عمكـ ما يحٌبو هللا منيـ ، تنكييان بشأنو ؛ كألٌف ما فيو مف       
السٌيما إٌف السكرة نزلت ك الخطر عمى النفكس كمف إنفاؽ األمكاؿ كمفارقة اإللؼ ، جعمو أقكل مظٌنة لمتقاعس عنو ، 

ـٌ ذييمت اآلية بتيديد أكلئؾ الذيف آثركا محٌبة األقارب (ِ)عقب غزكة تبكؾ التي تخٌمؼ عنيا كثير مف المنافقيف  . ث
 كاألمكاؿ كالمساكف عمى محٌبة هللا كرسكلو كالجياد بعدـ ىدايتيـ لككنيـ فاسقيف .
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  انثاويانباب  

ريحة ألفاظ الكراهة  ريحةوغير  الص    الص 

 االستعمال القرآنيوما تعّمق بها في 

 ريحةالص   األّول : ألفاظ الكراهةالفصل  -
 ريحةغير الص   الثاني : ألفاظ الكراهةالفصل  -
 من ألفاظ الثالث : ما تعّمق بالكراهةالفصل  -

 في القرآنالمبغوضين ألفاظ  المبحث األّول : -
 الكراهةاأللفاظ الدالة عمى أصناف المبحث الثاني :  -
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 الباب الثاني 

ألفاظ الكراىة الصريحة وغير الصريحة وما تعّمق بيا  
 في القرآن الكريم

 ريحةل : ألفاظ الكراىة الص  الفصل األو   -
 ريحةالفصل الثاني : ألفاظ الكراىة غير الص   -
 الفصل الثالث : ما تعّمق بالكراىة من ألفاظ -

 في القرآن المبغوضينالمبحث األّول :ألفاظ  -
 الدالة عمى أصناف الكراىة المبحث الثاني : األلفاظ -

 

 



 

 
  
 ألولانفصم ا

   
 
 رحيةأنفاظ انكراهة انص
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  لالفصل األو  

 ريحةالص   ألفاظ الكراىة 
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 : توطئة    

در كلـ يكف كركد تمؾ األلفاظ بالق القرآف الكريـ في الحٌيز الذم شغمو مكضكع المحٌبة كراىةشغؿ مكضكع الي لـ     
ليا ، كىي جديرة بالدراسة كالتأٌمؿ كالكقكؼ عمى معانييا ٌنيا تمٌثؿ المقابؿ المكضكعي المكازم أللفاظ المحٌبة إاٌل أ

كتنٌكعت في آياتو األلفاظ كالصيغ  كداللة كقكعيا في السياؽ القرآني ، كقد تعددت ألفاظ الكراىة في الذكر الحكيـ
أف نستعيف  ألمرتٌبع تمؾ األلفاظ كالصيغ البٌد لنا في أٌكؿ اتن كلكيكراىة ، الب متعٌمقةكاألساليب كالخطابات ال

ـٌ ننطمؽ باحثيف عف دالالت تمؾ األلفاظ في سياق الداللة المغكية لتمؾ األلفاظ ،بالمعاجـ العربية لمتعٌرؼ عمى   ياث
، مع تعدد  كراىةالقرآني ، كقد انحصر البحث في ىذا الفصؿ عمى تتٌبع األلفاظ التي تدٌؿ صراحة عمى معنى ال

يعة المكضكع فرضت عمينا اتباع المنيج نفسو الذم انتيجناه في الباب ، كالحؽ أٌف طبكركدىا بصيغيا المختمفة 
 .األٌكؿ 

 -:  المفيوم المغوي( في  كره)  -ٔ

، كالكيره بالضٌـً : المشٌقة ، يقاؿ : قمتي (ُ)الكاؼ كالراء كالياء أصؿه كاحد يدٌؿ عمى خبلؼ الرضا كالمحبة       
عمى كيرهو ، أم عمى مشٌقة ، كيقاؿ : أقامني فبلف عمى كىرهو بالفتح ، إذا أكرىؾ عميو ، كأكرىتوي عمى كذا : حممتوي 

يا ، كالكىره : الكيره : المشٌقة مف غير أف تيكىم فى ك  ،(ِ)عميو كىرىان ، ككر ىتي إليو الشيء تكرييان : نقيض حٌببتيوي إليو 
كاإلكراه : " ،(ْ)، فيصير الكىره بالفتح فعؿ المضطٌر ، كالكيره بالضـ فعؿ المختار(ّ)المشٌقة تيكٌمفيا فتحمميا عمى كيرهو 

ك ػػػد  أحببتيوي فيػػا ضػػػػاؼ كفتحيػػػػرىان بضـ الكػػػى فعؿ الشيء كارىان ، ككىًرىتيوي أكرىوي كي ػػػػك الحمؿ عمػػػػاإلجبار ، كى
 .(ٓ) "مكركه

الكىره المشقة التي تناؿ اإلنساف مف خارج فيما ييحتمؿ عميو بإكراه ، كالكيره : ما ينالو مف ذاتو "كقاؿ الراغب :       
كىك يعافيوي ، كذلؾ عمى ضربيف : أحدىما : ما ييعاؼ مف حيث الطبع ، كالثاني : ما ييعاؼ مف حيث العقؿ أك 

اإلنساف في الشيء الكاحد : إني أريده كأكرىو ، بمعنى أني أريده مف حيث الطبع ، الشرع ، كليذا يصٌح أف يقكؿ 
كقد فٌرؽ أحد . (ٔ) "كأكرىو مف حيث العقؿ أك الشرع ، أك أريده مف حيث العقؿ أك الشرع ، كأكرىو مف حيث الطبع

النفسية  المعاناةمؿ في مقاـ الداللة عمى الكىره يستع" فٌ إالقرآني بأف قاؿ  الدارسيف بيف ) الكيره كالكىره ( في االستعماؿ
 . (ٕ)"، أٌما الكيره فيستعمؿ لمداللة عمى المعاناة النفسية كالجسمية معان 

  : االستعمال القرآني( في  كره) 
تتشٌكؿ ىذه المفظة عمى صكرتيف فعمية كاسمية ، كمف أجؿ استجبلء معانييا كدالالتيا البٌد مف النظر إلى      

ذلؾ فإٌف اختبلؼ الصيغ التي تتشكؿ في التركيب ليا خصكصيتيا في  فضبلن عفسياؽ المفظة كمقاميا في القرآف ، 
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لصيغ لنتبٌيف مف خبلليا ما تنطكم عميو مف معافو بياف الداللة ، كنحاكؿ في ىذا الفصؿ الكقكؼ عمى تنٌكع تمؾ ا
ـٌ الصكر االسمية .  كدالالت ، مبتدئيف ببياف دالالت الصكر الفعمية منيا ث

 : صورتيا الفعمية( في  كره )  :أواًل 
في أربعيف مكضعان في القرآف الكريـ ، فقد جاء بصيغة الماضي مجردان كمزيدان  وجاء األصؿ كره كما تصٌرؼ من
 ءمٌرة ، كجاء المضارع في ست مرات لمداللة عمى التجدد ، أٌما المصدر فجا ةعشر  كمبنيان لممعمكـ كالمجيكؿ سبع

 .في عشرة مكاضع ، كقد اختمفت تصاريفيا كحركاتيا ) الكيره ، كالكىره ، كاإلكراه ( 
 الصورة الماضوّية :

َمْن َكَفَر  قكلو تعالى جاءت الكراىة بصيغة الماضي المبني لممجيكؿ ليدٌؿ عمى معنى القسر كاإلجبار في       
ّيَاِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر صَ  ِْْ ِمَن اَّللَِّ َوََّلُْم َعَذاٌب  ْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضبٌ بِاَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإّيَانِِه ِإَلَّ َمْن ُأْكر ََِ َوَُ ْلُبُه ُمْطَمِئنّّ بِا

كىنا "كالميراد باإلكراه اإلجبار عمى كممة الكفر كالتظاىر بو كالقمب ال يقبؿ اإلكراه ،  ، َُٔ :النحؿ   َعِظيمٌ 
عمار  فينزلت ىذه اآلية ، (ُ) "استثناء لمف أيجبر عمى الكفر بعد اإليماف فكفر في الظاىر كقمبو مطمئٌف باإليماف

إذف فاإلكراه ، (ِ) أكرىو المشرككف عمى ذلؾ بأنكاع العذاب فتكٌمـ بكممة الكفر عمى كجو التقٌية ميكرىان  فقد بف ياسر
معنى اإلجبار عمى فعؿ األشياء ، ال معنى  ( أيٍكًرهى كاقعه عميو عمى كجو الفرض كالقسر كمف ىنا فقد حممت لفظة ) 

 الكراىة كالبغض . 

كالمعنى نفسو يأتي عمى لساف السحرة الذيف أجبرىـ فرعكف عمى فعؿ السحر إذ أظيركا استخفافيـ بكعيده      
ِإنَّا  عة السحرة كذلؾ في قكلو تعالىكبتعذيبو بعد أف أصبحكا أىؿ إيماف كيقيف بصيغة الماضي المسند إلى جما

ٌر َوأَبْ َقىآَمنَّا ِبَربَِّنا لِيَ ْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما  ْحِر َواَّللَُّ َخي ْ أجبرتنا كقسرتنا عمى فعمو "أم ، ّٕ:طو  َأْكَرْهتَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِّ
بسحرىـ  () أٌنو أكرىيـ عمى تحٌدييـ مكسى، ك (ّ)"فرعكف كاف أكره الٌسحرة عمى تعٌمـ الٌسحر كارىيف ، كقيؿ إفٌ 

خطاياىـ إظياران لغاية نفرتيـ عنو كرغبة في المغفرة ، كفي ذكر ، كلعٌميـ خٌصكا السحر بالذكر مع اندراجو في 
 . (ْ)اإلكراه نكع مف االعتذار الستجبلب المغفرة

نكعاف : ما كاف بالضرب الذم ال ييطاؽ ييغفر لصاحبو كما كاف لمجرد تيديد  الذم بمعى القسر كاإلكراه     
كراه السحرة مف النكع ا ٍحرً ، كقكلو )  لثانيكميطالبة فإٌنو ال يغفر إاٌل بالتكبة الصادقة كا  مىٍيًو ًمفى السًٌ ا أىٍكرىٍىتىنىا عى مى (  كى

ٌنما أكرىدليؿ عمى أٌنيـ غير مختاريف في عمميـ المتقدٌ   .(ٓ) يـ فرعكف إكراىان ـ كا 

َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم  قكلو تعالى  كيأتي ) كٌره ( عمى الصكرة الماضكٌية المضٌعفة ليدٌؿ عمى الجعؿ كالصيركرة في    
ّيَاَن َوزَي ََّنُه ٓت ُُ ُلوِبُكْم وََكرَّ ََ ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َرُسوَل اَّللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ٓت َكِثرٍي ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اَّللََّ َحبََّب ِإلَْيُكُم  ِْْ ا

   إذ إٌف مف معاني  ، مبغضان ، أم : صٌيره ىكذا كجعمو  ٕ :الحجرات   َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 
                                                           

 . ٖٗٔ، وٌنظر : اإلمعان فً ألفاظ القرآن الكرٌم :  ٖٖ٘: ٕٔالمٌزان  - ٔ
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كالتحريض  فعؿاللرغبة العميقة في تطبيؽ ) فٌعؿ ( ىي الصيركرة ، كالتضعيؼ في الفعؿ فممتعبير عمى الشدة كا
 ،(ُ)التكثير كالمبالغة  ذلؾ فإٌف أفاد معنى فضبلن عف،  ()صمى هللا عميو كآلو كسٌمـعمى التسميـ لما يأمر بو الرسكؿ 

 .( ِ)كتكريو الكفر كما يتبعو إلييـ جعميا مكركىة عندىـ تنفر عنيا نفكسيـ 

ـي  كقكلو )      كىر هى ًإلىٍيكي كؽى كىاٍلًعٍصيىافى كى ( بأف أظير قبحيا في أعينيـ فكرىكه في ذات أنفسيـ ، فالمؤمف  اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسي
ٌنو يجتنب كا  إٌنما يطيع هللا كىك محبب لو الطاعة ، كمف ثـ فإٌنو يقدـ عمى الطاعة في كداعة كطمأنينة كيسر ، 

 .(ّ) المعاصي في يسر ، ألٌنو عف نفرة ليا في نفسو

بمعنى ) بٌغض ( أم بٌغض إليكـ ىذه األمكر ، كىك يتعٌدل بنفسو إلى مفعكؿ كاحد فإذا  لفظ ) كٌره ( كيأتي     
، كذكر ابف (ْ)شٌدد زاد لو آخر ، كلكٌنو لٌما تضٌمف معنى التبغيض نزؿ منزلة بغض فعيٌدم إلى آخر بػ) إلى (

 .(ٓ) "م بػ ) إلى (لفظ ) كٌره ( حمؿ معنى التبميغ ؛ ألٌنو عيدٌ "عاشكر أٌف 

ى ػػػو تعالػػػقكل رغبة كالرضا كاإلرادة فػػػػػيالك  عمى خبلؼ المحٌبة معناه المغكم يدؿٌ كجاء الفعؿ الماضي ) كىًرهى ( ل     
  َلُِيِحقَّ اْْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكر ََِ اْلُمْجرُِمون   كبياف أٌنيا  ، كالحديث في اآلية عف معركة بدر ٖ :األنفاؿ

معركة تثبيت العقيدة ال تحصيؿ الغنيمة كىذا ما أراده هللا تعالى ليا ال كما أرادىا بعض المسمميف الذم خافكا القتاؿ 
) كلك كره ( مآثـ كاألكزار مف الكفار ، كمجيئ ، كلك كره الذيف أجرمكا فاكتسبكا ال ليـ غير ذات الشككة كأف تككف

، كمثؿ ىذه اآلية ما جاء في سياؽ (ٔ)الكراىة كاقعة كمكجكدة كراسخة في قمكبيـالماضي دليؿ عمى أٌف صيغة ب
َوُيُِقُّ اَّللَُّ اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكر ََِ  كفرعكف في قكلو تعالى  ()الحديث عف المجابية بيف نبي هللا مكسى 

يَن َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُرونَ فَاْدُعوا  ، كمثميا أيضان قكلو تعالى  ِٖ:يكنس  اْلُمْجرُِمونَ  ، ُْ:غافر  اَّللََّ َُمِْلِصَي لَُه الدِّ
، فدكمكا عمى اإلخبلص مع كراىية الكافريف ، ألٌف ىذه الكراىية تككف سببان لمحاكلتيـ  أم لف يرضكا عنكـ أبدان 

صرفكـ عف ذلؾ بكؿ كسيمة ، فييخشى أف ييفتف فريؽ مف المؤمنيف 
ٍف " كراىة الغيظ ، أم ، كقيؿ إٌف معنى ال(ٕ) كا 

ادعي هللا كحده إٌنيا بمعنى اإلرغاـ أم "  ، كقيؿ(ٖ)" يمكتكا بغيظيـ غاظ ذلؾ أعداءكـ ممف ليس عمى دينكـ ، فدعكىـ
 . (ٗ)" رغمان عمى الكافريف

يُرِيُدوَن َأْن  ( مف سكرة التكبة ، كىما قكلو تعالى  ّّك ِّأيضان جاء في اآليتيف )  السابؽ المعنى كمثؿ     
ُ ِإَلَّ َأْن يُِتمَّ نُور ََُ َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُروَن  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاَّْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ لُِيْظِهَر َُ  ،يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ بَِأفْ َواِهِهْم َويَْأََب اَّللَّ

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكر ََِ اْلُمْشرُِكونَ  ( مف سكرة الصؼ كىما قكلو  ٗك  ٖ، ككذلؾ في اآليتيف )  ّّ-ِّ:التكبة   َعَلى الدِّ
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ُ ُمِتمُّ نُور َِِ َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُرونَ  تعالى  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِاَّْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ ،  يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ بَِأفْ َواِهِهْم َواَّللَّ
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكر ََِ اْلُمْشرُِكونَ لُِيْظهِ  ٌف إرادتيـ خالفت إرادة هللا تعالى كلـ يحٌبكا رسالة إأم ،  ٗ-ٖ :الصؼ   َر َُ َعَلى الدِّ

كلٌما سٌمى هللا تعالى الحجج كالبراىيف نكران سٌمى معارضتيـ لو إطفاء ، كأضاؼ ذلؾ "اإلسبلـ التي شاء هللا نشرىا ، 
إلى األفكاه ؛ ألٌف اإلطفاء يككف باألفكاه كىك النفخ ، كىذا مف عجيب البياف مع ما فيو مف تصغير شأنيـ كتضعيؼ 

 .(ُ) "دكف األقباس العظيمةف مكار الضعيفة ػػي األنػػػػكيدىـ إزاء قدرة هللا تعالى ، ألٌف النفخ يؤٌثر ف

كالحقيقة أٌنو تعالى ناسب بيف صكرة النفخ كما يقصده السياؽ مف تكذيب الييكد كالنصارل لئلسبلـ ، إذ إٌف آلة      
ٌف ىذا التمثيؿ في مقاربة الصكرة بيف الحالتيف ما ىك إاٌل بياف لعجز أكلئؾ  النفخ كآلة التكذيب كاحدة كىي األفكاه ، كا 

 الرسالة التي أراد هللا إظيارىا . عف طمس 

ٌف       داللة عمى أٌنيـ ضٌمكا الكفر بالرسكؿ إلى الشرؾ باهلل تعالى ، كظاىر كصفيـ بالشرؾ بعد كصفيـ بالكفر كا 
، (ِ)التقابؿكتكذيبو كبالشرؾ باهلل سبحانو بقرينة  ()صمى هللا عميو كآلو كسٌمـىذا أٌف الميراد بالكفر فيما تقٌدـ الكفر بالرسكؿ 

لىٍك كىًرهى اٍلميٍشًركيكفى  الختـ بػػػػ)"كلعػػٌؿ  ( أبمغ ألٌف الكفر قد ال يككف فيو عناد ، كالشرؾ مبناه عمى العناد باتخاذ األنداد  كى
 .(ّ) "ف خالؼ مجرد مخالفة ، أك ضـٌ إلى ذلؾ العناد باالستعانة بمف أرادػػػػالؼ مػػركـ خػػػمف نص ، أم ال بدٌ 

مف نعـ هللا ، كالكافركف كميـ في كفراف النعـ ، فميذا  ىكك  لرسكؿ كما أنزؿ إليو كىك الكتابأنيـ أنكركا ا ككرد     
كفى  قاؿ ) لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري لفظة الكافر أعـٌ مف لفظ المشرؾ ، كالمراد مف الكافريف ىينا الييكد كالنصارل  ( ، كألفٌ  كى

طفائو كا و الستر كالتغطية ، كفي اآلية الثانية ذكر الرسكؿ بلئؽ بو الكفر ، ألنٌ لكالمشرككف ، كىنا ذكر النكر كا 
كىي اعتراض عمى هللا تعالى ،  ()صمى هللا عميو كآلو كسٌمـكاإلرساؿ كديف الحؽ ، كذلؾ منزلة عظيمة لمرسكؿ 

الذيف ىـ جميع  كاالعتراض قريب مف الشرؾ ، كلما كاف النكر أعـٌ مف الديف كالرسكؿ ، ال جـر قابمو بالكافريف
 . (ْ)ف الكافريف ػػمـ أخٌص ػذيف ىػػلف النكر ، قابمو بالمشركيف اػػػػػػمخالفي اإلسبلـ ، كاإلرساؿ كالرسكؿ كالديف أخٌص م

كمكضكع محاكلة إطفاء نكر هللا في ىذيف المكرديف ىي انتقاد لمكٌفار كمحاكالت أعداء هللا اليائسة ، إاٌل أٌف في      
تان يسيران ، كمٌما ال شٌؾ فيو أٌف ىذا التفاكت كاالختبلؼ اليسير في التعبير القرآني لغاية ببلغٌية ، كقد التعبيريف تفاك 

( ، إذ إٌف اآلية األكلى تيشير إلى  لُِيْطِفُئوا ( كقكلو ) َأْن يُْطِفُئوابٌيف الراغب ىذه الغاية كىذا الفرؽ في قكلو تعالى ) 
كأٌف محاكلة إطفاء نكر هللا مف دكف مقدمات ، أٌما الثانية فتيشير إلى محاكلة إطفائو بالتكٌسؿ باألسباب كالمقدمات ، ف

القرآف يريد أف يقكؿ : سكاء تكٌسمكا باألسباب أـ لـ يتكٌسمكا فمف ييفمحكا أبدان كعاقبتيـ اليزيمة كالخسراف
مؿ ابف ، كع(ٓ)

عاشكر مجيء ىذا التركيب في سكرة التكبة كذلؾ لشٌدة مماحكة أىؿ الكتاب كتصٌمبيـ في دينيـ ، كلـ يمجأ في سكرة 
فية كفي ليف كتمٌمؽ  . (ٔ)الصؼ إلى ذلؾ ؛ ألٌف المنافقيف كانكا يكيدكف لممسمميف خي
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ٖٖٔ 

أٌما مجيء ) لك ( في السياؽ فيي إلفادة المبالغة بأٌف ما بعدىا أجدر بانتفاء ما قبميا لك كاف منفٌيان ، كالمبالغة     
بطالو ، كأٌما  بكراىية الكافريف ترجع إلى المبالغة بآثار تمؾ الكراىية ، كىي التأٌلب كالتظاىر عمى مقاكمة الديف كا 

( فيي  َوَلْو َكر ََ  كؿ آية كرد فييا قكلو ) كالمبلحظ أفٌ ، هللا تعالى حٌتى ييبالغ بيا مجٌرد كراىيتيـ فبل قيمة ليا عند 
كناية عف المقاكمة كالصٌد ألٌنيما الزماف لمكراىية ، ألٌف شأف الكاره أف ال يصبر عمى دكاـ ما يكرىو ، ك) لك ( أداة 

 .(ُ)العامؿ بيا شرط تفيد أٌف شرطيا أقصى ما يككف مف األحكاؿ التي ييراد تقييد 

إنعامو عمييـ كتكريمو ليـ ، كرضاه عنيـ ، كيتبعو إحسانو  عباده ىيمفنا ذكره أٌف محٌبة هللا تعالى كمٌما أس     
كعميو فإٌف كراىة هللا لمعباد التي ىي بالضٌد مف ذلؾ لـ ترد ، (ِ)إلييـ كمثكبتيـ ، كالمغفرة كالرحمة كالثناء عمييـ 

ٌنما كردت ىذه الكراىة ألفعاليـ بصيغة الفعؿصراحة في القرآف ،  ي قكلو تعالى ػػف الماضي المسند إلى هللا تعالى كا 
  َُعُدوا م ُْ ًة َوَلِكْن َكر ََِ اَّللَُّ انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبَّطَُهْم َوُِيَل ا وا َلُه ُعدَّ ، فقد  ْٔ :التكبة   َع اْلَقاِعِدينَ َوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج َْلََعدُّ

لؾ فقد كره هللا ، كبذ(ّ)لفظ ) كره ( جاء بمعنى ) لـ يرد ( ، أم لـ يرد هللا خركجيـ معؾ  المفسريف أفٌ  ذكر أحد
، (ْ)ككاف الضرر في خركجيـ أكثر مف الفائدة نكا يمشكف بالنميمة بيف المسمميفلعممو أٌنيـ لك خرجكا لكا خركجيـ

ة عمى أٌف كراىة الخركج ناتجة عف سكء نٌياتيـ كىذا كاقع بيـ حتى قبؿ كلعٌؿ مجيء الفعؿ بصيغة الماضي لمدالل
 ىذا الكقت .

أٌما المفٌسر الرازم فقد فٌسر الكراىة ىنا بأٌنيا إرادة عدـ الخركج  فقاؿ : " إٌف تفسير الكراىة في حٌؽ هللا بإرادة      
ذه اإلرادة بككنو تعالى كارىان لخركجيـ مع ضد ذلؾ الشيء ، فيك تعالى أراد منيـ السككف ، فكقع التعبير عف ى

، إذ لك أرادكا ألعٌدكا لو عيٌدتو ، فإٌف عدـ إعدادىـ العيٌدة لمجياد دٌؿ  أٌنيـ لـ يريدكا الخركج معو، إم (ٓ)الرسكؿ " 
، كعدـ إرادتيـ الخركج كاف حرمانان مف هللا تعالى ، كعناية بالمسمميف ، ككراىة هللا  معوعمى انتفاء إرادتيـ الخركج 

َنَة َوِفيُكْم  انبعاثيـ مفٌسرة في اآلية بعدىا بقكلو  غُونَُكُم اْلِفت ْ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإَلَّ َخَباًَل َوَْلَْوَضُعوا ِخََلَلُكْم يَ ب ْ
ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِمَي ََسَّاُعوَن ََّلُْم   . (ٔ) ْٕ :التكبة   َواَّللَّ

، إذ لـ يذىب إلى ىذا المعنى (ٕ)كذىب ابف كثير إلى أٌف الكراىة ىنا البغض ، أم أبغض هللا أف يخرجكا معؾ     
، كمعنى ذلؾ أٌني عندما سكاه ، كال أظٌف أٌف الدٌقة البيانٌية تستمـز ىذا المعنى ، ألٌف خبلؼ اإلرادة ال يعني البغض 

ٌنيـ لـ إتعالى أكقع في قمكبيـ كراىة الخركج  أم  وأنٌ  في مقاـ ىذه اآلية ، ككردال أريد ىذا الشيء أٌني أبغضو 
، فكاف إيقاع كراىة ذلؾ الخركج في نفكسيـ لخركج العٌدة ، إٌنما منعتيـ كراىتيـ ا يعٌدكا لو يريدكا الخركج قط فمـ

 . (ٖ)حسنان كمصمحة
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ٖٔٗ 

  دـ رغبتيـ ليا جاءت بالفعؿ ػػمف تمؾ الخصاؿ خصمة التخٌمؼ عف الجياد كعأٌما خصاؿ المنافقيف فنذكر أٌف      
َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَْقَعِدِهْم ِخََلَف َرُسوِل اَّللَِّ وََكرُِهوا َأْن َُيَاِهُدوا بَِأْمَواَّلِِْم  ) كرىكا ( المسند إلييـ في قكلو تعالى 

ُُْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرِّا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهونَ َوَأنْ فُ   )  جممة ف ، ُٖ :التكبة   ِسِهْم ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوَُالُوا ََل تَ ْنِفُروا ٓت اْْلَرِّ 
ًبيًؿ اَّلل ً  ـٍ ًفي سى ـٍ كىأىٍنفيًسًي اًىديكا ًبأىٍمكىاًلًي كىًرىيكا أىٍف ييجى ف فرحكا بالتأٌخر ككرىكا إنفاؽ ىؤالء المخمفيإخبار منو تعالى أٌف (  كى

فكراىتيـ لمجياد ال إليثار الدعة كالراحة أك االمتناع عف طاعة هللا تعالى  أمكاليـ كالجياد بنفكسيـ في سبيؿ هللا ،
،  الكراىة قد تمٌبست بيـ فيي ثمرة مف ثمرات نفاقيـ ككفرىـ كحقيقة مف حقائؽ نفكسيـ السقيمة كنٌياتيـ البشعة بؿ

ٌنما عٌبرألٌف إيثار أحد األمريف ال يصؿ إ  ( بصيغة الماضي المسند إلى َكرُِهوا الفعؿ )ب لى حدًٌ كراىة اآلخر ، كا 
المنافقيف لييبٌيف حقيقتو بكاطنيـ ، ألٌنيـ كرىكا الجياد مع ككنو مف أجٌؿ الرغائب كأشرؼ المطالب ، كفرحكا  ضمير

ا الفعؿ تأكيدان لحاليـ ، ألٌف الفرح بالقعكد يدٌؿ عمى كراىتيـ الخركج ضمنان ، بأقبح القبائح كىك القعكد ، كقد جاء ىذ
م فيكفى كسٌماىـ )  ، فيؤالء النفر مع ما يحممكف مف بكاطف فاسدة لـ يكتفكا بتخمفيـ عػػػػف (ُ)( مبالغة في كصفيـ  اٍلميخى

رًٌ  )إٌنيـ سعكا فػػػػػي إضعاؼ إرادة المسمميف بقكليـ " الجياد ، بؿ  كا ًفي اٍلحى  .(ِ)"( الى تىٍنًفري

 زيادة عمىمخالؼ لمرضا كالقبكؿ ،  العصياف كىك في مكضع آخر تأتي الكراىة ليٌتضح مف خبلليا معنىك      
ُ  قكلو تعالى معنى اإلعراض لما أنزؿ هللا تعالى أك بما فرضو عمى الناس كما في  َذِلَك بِأَن َُّهْم َكرُِهوا َما أَنْ َزَل اَّللَّ

، إذ إٌف نتيجة الكراىة ىي (ّ) "كبغضكه كخالفكه كأنكركه كرىكا القرآف كسخطكه" ، أم  ٗ :محمد   فََأْحَبَط َأْعَماََّلُمْ 
كيختمج في نفكسيـ  الكافريف تصكير لما يعتمؿ في قمكباإلعراض عٌما أنزؿ هللا مف القرآف كعدـ رضاىـ  ، كاآلية 

 الكفر كالعناد كالخصكمةكىذا ىك الذم يدفع بيـ إلى  ، مف قرآف كشريعة كمنيج كاتجاه مف الكراىية لما أنزؿ هللا
 ، بحكـ مغايرة طبيعتيا لطبيعتوكثير مف النفكس الفاسدة التي تكره بطبعيا ذلؾ النيج السميـ القكيـ  فيناؾ ، كاإلنكار

حباط  ،ء ىذه الكراىية أف أحبط هللا أعماليـ ككاف جزا، ، كيحسف منيا النفرة كالكراىية ليذا الديف كما يتصؿ بو  كا 
ة عند أكميا فالحبكط انتفاخ بطكف الماشي ،األعماؿ تعبير تصكرم عمى طريقة القرآف الكريـ في التعبير بالتصكير 

 .(ْ) ثـ انتيت إلى اليبلؾ كالضياع ،ككذلؾ انتفخت أعماليـ  ،ينتيي بيا إلى المكت كاليبلؾ  نكعان مف المرعى ساـ

َذِلَك بِأَن َُّهْم َُالُوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زََّل اَّللَُّ َسُنِطيُعُكْم ٓت بَ ْعِض اْْلَْمِر  قكلو تعالى  كجاء معنى عدـ الرضا في     
ُهُم اْلَمََلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَ  ،َواَّللَُّ يَ ْعَلُم ِإْسَراَرُهْم  َذِلَك بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ  ،ُهْم َفَكْيَف ِإَذا تَ َوف َّت ْ

، أم كرىكا القرآف ككفركا بو كلـ يرتضكه ، كىذا قكؿ المنافقيف  ِٖ – ِٔ:محمد  وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماََّلُمْ 
كلما جاء بو مف رٌبو ،  (هللا عميو كآلو كسٌمـ)صمى ؿ هللا سنطيعكـ في عداكة محمد لمييكد كالذيف أشرككا الذيف كرىكا ما نزٌ 

فبسبب كراىتيـ رضكاف هللا عكقبكا ، أم ما يرضاه مف اإليماف كالطاعة إذ كفركا بعد اإليماف كخرجكا مف الطاعة 
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ٖٔ٘ 

دكف  و مػػفكتطاكل افػزمػٌر الػػى مػػأم رسخت أقداميـ في ىذا الباب عم ،(ُ)بما صنعكا مف المعاممة مع الييكد 
 .(ِ)دكل ػػج

ككعدىـ تآمرىـ مع الييكد ،  يتبيفك يماف بعد إذ شارفكه ، ر حاؿ المنافقيف ، كسبب تكلييـ عف اإلصكٌ ي فالسياؽ     
الييكد في المدينة ىـ أكؿ فمعنى رجكعيـ عف اليدل بعد ما تبيف ليـ ،  ييبٌيفكالتعبير ، ليـ بالطاعة فيما يدبركف 

فمما  ،يـ كانكا يتكقعكف أف تككف الرسالة األخيرة فييـ ، كأف يككف خاتـ الرسؿ منيـ ؛ ألنٌ  مف كرىكا ما نز ؿ هللا
حتى إذا ىاجر إلى المدينة كرىكا ىجرتو ،  ،كا رسالتو ييكد ، كرىالاختار هللا آخر رسمو مف نسؿ إبراىيـ ، مف غير 

 .(ّ)ي ىددت ما بقي ليـ مف مركز ىناؾ الت

الىييـٍ ذىًلؾى ًبأىن يي  كقكلو : )      كىًرىيكا ًرٍضكىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمى طى اَّلل ى كى ا أىٍسخى ( ، أم كرىكا سبب رضكانو مف  ـي ات بىعيكا مى
كىـ الذيف كرىكا  ،فمـ يكف لدييـ رغبة فيما تقربيـ إليو كال يدنييـ منو  اإليماف كالطاعات كاالمتناع مف القبائح ،

الىييـٍ ) كيغضبو رضكاف هللا فمـ يعممكا لو ، بؿ عممكا ما يسخط هللا  كيحسبكنيا  ، التي كانكا يعجبكف بيا ( فىأىٍحبىطى أىٍعمى
كلعٌؿ  .(ْ)ثـ تيمؾ كتضيع ،فإذا بيذه األعماؿ تتضخـ كتنتفخ  ،ميارة كبراعة كىـ يتآمركف عمى المؤمنيف كيكيدكف 

تمكيف ليا لدييـ ، الترسيخ ك الك  اصرار عميياإلك  ا ،قصد ليالتعٌمد ك ة لتككيد الكراىة ، زيادة عمى المجيء الباء زائد
 . ، كبكؿ ما تستطيعكف منيا كراىةكعمى نحك تاـ كامؿ ، أم بكؿ 

يَا  في قكلو تعالى (  فىكىًرٍىتيميكهي  كفي مكضع آخر يتضح لنا معنى اإلنكار كالنفكر بصيغة الفعؿ الماضي )       
ُسوا َوََل يَ ْغَتْب ب َ  ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإّتٌْ َوََل ََتَسَّ

: فنفرتـ عنو بطبائعكـ كعقكلكـ  أم،  ُِ :الحجرات   ِإنَّ اَّللََّ تَ وَّاٌب رَِحيمٌ يَْأُكَل َْلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُمو َُ َوات َُّقوا اَّللََّ 
لككنو لحـ األخ ، كلككف األخ ميتا كفي سياؽ العبارة القرآنية تنبيو عمى أف أكؿ لحـ األخ شيء قد جبمت النفس 

ف تحٌراه اإلنساف  بل ػػػػػػػػعني فػػػػػػػ( ت فىكىًرٍىتيميكهي  لفظة ) فٌ ألية ، ف سياؽ اآلػػػػػكقد تمحظ داللة النيي م ،(ٓ)عمى كراىيتو كا 
،  (ٕ)( بضـ الكاؼ عمى البناء لممجيكؿ كتشديد الراء فىكىًرٍىتيميكهي  كرىتمكه : )ػػػػػػػد قيرئت فػػػذلؾ فق ، زيادة عمى(ٔ)تفعمكه 

كرىكا ىذا الفعؿ المشيف ، يـ أف يأٌف الفاعؿ المجيكؿ ىك الذم جعم ء الفعؿ لممجيكؿ فيو إشارة إلىبنا كالحقيقة أفٌ 
لمكٌؼ عف ىذا الفعؿ ، أٌما تشديد  ان فإذا كاف الفاعؿ ىك هللا تعالى أك غيره مف المؤمنيف ، فيذا يعني أٌف ىناؾ أمر "

 . (ٖ)"تعني االشمئزاز كالتقٌذركقيؿ إٌف الكراىة ىنا الفعؿ ففيو داللة عمى المبالغة كالتكثير في الكره ليذا األمر . 

تأتي الفاء في بنية التركيب لتؤٌدم ف عمى الفعؿ ، الفاء دخكؿ كتحققو ف النفكر كاإلنكاركمٌما ييساعد في بيا     
يا سببٌية نٌ أذىب ابف الحاجب إلى فكظائؼ عديدة ، ذكرتيا كتب المغة كالنحك ، كقد أيختيمؼ فييا في ) فكرىتمكه ( ، 
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ٖٔٙ 

ـٍ نى )مع عمى ذلؾ أفٌ ، كدليمو  ديكي ، كلٌما كاف المعنى : كما يحٌب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ( نفي الحٌب أىييًحب  أىحى
   . (ُ)ميتان ذكر ما ىك مسبب عف ىذا المنفي ، كىك تحقؽ الكراىة كثبكتو

 الصورة المضارعية :
الكراىة لتدٌؿ عمى اإلجبار كالقسر بصيغة المضارع المنيي عنو كالمضارع المسند إلى جماعة النساء كثالثان  أتت    

َولَْيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن ََل َيَُِدوَن نَِكاًحا َحَّتَّ يُ ْغنِيَ ُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوالَِّذيَن  قكلو تعالى بصيغة المصدر في آية كاحدة في 
ًرا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ   الَِّذي آتَاُكْم َوََل ُتْكرُِهوا يَ ْبتَ ُغوَن اْلِكَتاَب ِمَّا َمَلَكْت َأّْيَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخي ْ

  نْ َيا َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اَّللََّ ِمْن بَ ْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيمٌ فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن ََتَصًُّنا لَِتْبتَ ُغوا َعَرَض اْْلََياِة الدُّ 
ال تيجبركا إماءكـ عمى الزنى لتكسبكا  ، كالمعنى : لمتكٌسب ييكره إماءه عمى الزنانزلت اآلية فيمف كاف  ، ّّ :النكر 

بارىٌف غفكر رحيـ ؛ ألنيٌف كيٌف مكرىات عمى فعؿ فإٌف هللا سبحانو مف بعد إج بذلؾ الماؿ ، كمف ييجبرىٌف عميو
فظاىر ذلؾ مشركط بإرادتيف التحصف ، فإف لـ يردف ذلؾ ، كفي ذلؾ نيي عف حمميف عمى ما ييكره ،  (ِ)الزنى

 و تعالى إنما شرط إرادة التحصف ألفٌ نٌ إثـ  ،(ّ) ال يجكز سكاء أردف التحٌصف أـ الذلؾ  جاز إكراىيف ، كالحٌؽ أفٌ 
كلٌما نيى سبحانو ، (ْ)يا تزني بالطبع األمىة إذا لـ ترد التحصف فإنٌ  اإلكراه ال ييتصكر إال عند إرادة التحصف ، ألفٌ 

مىٍف ييٍكًرٍىييف  عف اإلكراه ، رٌغب المكالي فػػػػي التكبة عند المخالفة فيو فقاؿ : )  ف أكرىفدكف أف يقكؿ)مف  ( كى (، كا 
 .(ٓ) "و تعالى يقبؿ التكبة ممف خالؼ بعد نزكؿ اآليةكعٌبر بالمضارع إعبلمان بأنٌ "

أيضان بصيغة المضارع فػػػػػػػػي سياؽ خطاب هللا تعػػػالػػػػػى لنبٌيو الكريـ  كيأتي لفظ الكره بمعنى القسر كالجبر       
َوَلْو َشاَء  قكلو تعالى لييخٌفؼ عنو ما لحقو مف حسرة كحرص كاىتماـ عمى إيماف قكمو في  ()صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ

يًعا أَفَأَْنَت تُْكر َُِ النَّاَس َحَّتَّ يَُكونُوا ُمْؤِمِنيَ  فقد بٌيف هللا تعالى أٌف ،  ٗٗ :يكنس   رَبَُّك ََلَمَن َمْن ٓت اْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجَِ
إليماف إال إذا أراد هللا ذلؾ ، مف لـ ييده هللا فبل ىادم لو ، كال يمكف ألحدو أف يقير قمب أحدو عمى االنشراح إلى ا

، فبل ينبغي لؾ أف تطمع فيو كال أف تجتيد لذلؾ اء لفعؿ ألٌنو القادر عمى فعمو أم لـ يشأ هللا تعالى ذلؾ كلك ش
كػػػاف ألٌنؾ ال تقدر عػػػػػمى إجبارىـ عػػمى اإليماف ، كاإليماف الػػذم نريده منيـ ىػػك مػػا كػػاف عػػف حسف االختيار ال مػػػػا 

جبار )صمى هللا عميو كلعٌؿ التعبير بالمضارع يدؿ  عمى استمرار كتجدد فعؿ اإلكراه مف الرسكؿ الكريـ . (ٔ)عػػػػف إكراه كا 

 ، كىذا دليؿ عمى حرصو كاىتمامو الكبيريف في إيماف الناس . (كآلو كسٌمـ

لى ذلؾ المعنى أشار البيضاكم بقكلو : " كترتيب اإلكراه عمى ال      يبلؤىا حرؼ االستفياـ كا  مشيئة بالفاء ، كا 
اإلنكارم ، كتقديـ الضمير عػػػػػمى الفعؿ لمداللة عػػػػػمى أٌف خبلؼ المشيئة مستحيؿ ، فػػبل يمكنو تحصيمو باإلكراه 

 . (ٕ)فضبل عػػػػف الحٌث كالتحريض عميو "
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ٌف الرغبة كجاء أ رغبة كالرضا كاإلرادة ،الك  خبلؼ المحٌبة كفي مكضع آخر تأتي الصكرة المضارعٌية لتدٌؿ عمى    
كالمحٌبة كاإلرادة نظائر كلكف بينيـ فرؽ ، كيظير الفرؽ بينيـ مف نقيضيـ ، فنقيض الرغبة الرىبة ، كنقيض المحٌبة 

،إذف فكاف ذكرىا مجتمعة عمى سبيؿ (ُ)الشيء شاءه كأحٌبو أرادكقيؿ أٌنو مف  ، اإلرادة الكراىيةكنقيض البغضة ، 
ُكِتَب َعَلْيُكُم  قكلو تعالى  التقارب المعنكم الذم ىك بينيا ، كقد جاءت لفظة الكراىة لتحمؿ ىذا المعنى فيعبلقة 

بُّوا َشْيًئا َوُهَو شَ  ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِ يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم ََل رّّ َلُكْم َواَّللَُّ اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْر ٌَ َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ
الحالة  ، فقد جاء لفظ الكراىة بصيغة المضارع المسند إلى الجمع الداٌؿ عمى تجددُِٔ :البقرة   تَ ْعَلُمونَ 

: عسى أف تكرىكا ما في الجياد مف المشٌقة كىك خير لكـ في أٌنكـ  كالمعنى،  كاستمرارىا في نفكس المسمميف
ٌف جميع ما كيٌمفكه ، فإٌف النفكس تكرىو كتنفر عنو كال تريده ، كتيحٌب خبلفو  تغمبكف كتظيركف كتغنمكف كتيؤجركف ، كا 

 . (ِ) كهللا يعمـ ما يصمحكـ كما ىك خير لكـ كأنتـ ال تعممكف

، كقيؿ (ّ)كمعناه الطمع كاإلشفاؽ في المخاطب ، كمجيئيا لئلشفاؽ قميؿ ك) عسى ( ىنا لئلشفاؽ ال لمترٌجي ،     
ىي لمترٌجي ، كليس مف الكاجب قياـ صفة الرجاء بنفس المتكٌمـ ، بؿ يكفي قياميا بالمخاطب أك بمقاـ التخاطب ، 

كتكرارىا في اآلية  ، بؿ ليرجكه المخاطب أك السامع ،فاهلل سبحانو إٌنما يقكؿ : عسى أف يككف كذا ال ألٌنو يرجكه 
ـ ، فأرشدىـ هللا تعالى عمى خطئيـ في األمريف جميعان ، أم ال في لككف المؤمنيف كارىيف لمحرب ، محبيف لمسبل

 .(ْ)كرىؾ أصبت ، كال في حٌبؾ اىتديت

كالرغبة  خبلؼ الرضا كالمحبة معناه المغكم كىك يدؿٌ كجاء الفعؿ ) كىًرهى ( بصيغتيو الماضية كالمضارعٌية ل    
يَا َأي َُّها الَِّذيَن   كاإلرادة ، كلعٌمنا نبلحظ اشتراؾ ىذه المعاني لتككف نقيضان لكراىة الرجؿ المرأتو في قكلو تعالى 

َأْن يَْأِتَي بَِفاِحَشٍة ُمبَ يَِّنٍة  َلَّ آَمُنوا ََل ُيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوََل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُهنَّ إِ 
ًرا َكِثريً  ، أم إٍف سئمتـ ُٗ:النساء   اَوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوََيَْعَل اَّللَُّ ِفيِه َخي ْ

صحبتيٌف بمقتضى الطبيعة فبل تفارقكىٌف لكراىة األنفس كحدىا ، فرٌبما كرىت النفس ما ىك أصمح في الديف كأحمد 
كأدنى إلى الخير ، كأحٌبت ما ىك بضٌد ذلؾ ، فإٌف كراىة األنفس لمشيء ال تدٌؿ عمى انتفاء الخير منو ، فرٌبما تنقمب 

كترغيبيـ  الزكجات عمى حسف الصبر فيما يكرىكف مف"، كفي ىذا حٌث لؤلزكاج (ٓ)رغبة تمؾ الكراىة محٌبة كالنفرة 
 . (ٔ)"في إمساكيٌف مع كراىة صحبتيفٌ 

كفي سياؽ الحديث عف المشركيف يأتي الفعؿ المضارع ) يكرىكف ( ليدٌؿ عمى معنى ىك خبلؼ المحٌبة كالرغبة      
 َّلِلَِّ َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسنَتُ ُهُم اْلَكِذَب َأنَّ ََّلُُم اْْلُْسََن ََل َجَرَم َأنَّ ََّلُُم النَّاَر َوأَن َُّهمْ َوََيَْعُلوَن  كاإلرادة في قكلو تعالى 

، فقد أبيـ هللا تعالى في ىذه اآلية الكريمة ىذا الذم يجعمكنو هلل كيكرىكنو ؛ ألٌنو عٌبر عنو بػ) ِٔ:النحؿ  ُمْفَرطُونَ 
، كىي اسـ مبيـ ، كصمة المكصكؿ لـ تيبٌيف مف كصؼ ىذا المبيـ إاٌل أٌنيـ يكرىكنو ، كلكٌنو في  ما ( المكصكلة
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((  َوََيَْعُلوَن َّلِلَِّ الْبَ َناِت ُسْبَحانَُه َوََّلُْم َما َيْشتَ ُهونَ  آيات سبقت ىذه اآلية بٌيف ذلؾ فخٌصص المكصكؿ بالبنات فقاؿ 
رَ  ، كقكلو  ٕٓ :النحؿ  ، كقد يككف المكصكؿ  ٖٓ:النحؿ   َأَحُدُهْم بِاْْلُنْ َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودِّا َوُهَو َكِظيمٌ  َوِإَذا بُشِّ

لمعمكـ فييشير إلى أٌنيـ جعمكا هلل أشياء يكرىكنيا ألنفسيـ مثؿ الشريؾ في التصٌرؼ ، كأشياء ال يرضكنيا آلليتيـ 
ا َّلِلَِّ ُشرََكاَء اْلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُُوا لَُه بَِنَي َوبَ َناٍت بَِغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوَجَعُلو  كنسبكىا هلل تعالى كما جاء في قكلو تعالى 

ا َيِصُفونَ   .(ُ)ٌنيـ يجعمكف لو أرذؿ أمكاليـ كألصناميـ أكرمياإ، كقيؿ  ََُ :األنعاـ  َوتَ َعاىَل َعمَّ

 : صورتيا االسمّية( في  كره )  :ثانيًا 
 المصدر :

 (ِ)القسر كالجبر كاإلرغاـ عمى فعؿ الشيءيأتي ىذا المفظ عمى صيغة المصدر مف الثبلثي المزيد ليدٌؿ عمى       
، ليبٌيف احتراـ إرادة اإلنساف كفكره كمشاعره ، كأٌف الديف القائـ عمى مجمكعة مف العقائد القمبية ال يمكف أف ييفرض 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاَّللَِّ فَ َقِد ََل ِإْكرَ  قكلو تعالى بالقسر كاإلجبار في  َُْد تَ بَ يَّ يِن  ا ََ ٓت الدِّ
يٌع َعِليمٌ  ، اإلكراه ىك اإلجبار كالحمؿ عمى الفعؿ مف  ِٔٓ :البقرة   اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ََل انِْفَصاَم ََّلَا َواَّللَُّ َسَِ

يماف كىما مف األمكر القمبية التي ال يحكـ " غير رضا ، كالمعنى  أٌنو نفى الديف اإلجبارم ، لما أٌف الديف اعتقاد كا 
لـ يجًر هللا تعالى أمر اإليماف عمى اإلجبار كالقسر ، كلكف عمى التمكيف " أم  ، (ّ)"فييا اإلكراه كاإلجبار

كاليمزة فيو لمجعؿ  كالظاىر أٌف معنى اإلكراه ىنا حمؿ الشخص عمى أف يعمؿ عمبل ، كىك كاره لو ،، (ْ)"كاالختيار
، كليس  داءن كنفي أسبابو في حكـ اإلسبلـ، أم جعمو ذا كراىية ، كالميراد مف نفي جنس اإلكراه ىك نفي ككنو ابت

مؽ إيقاعان كآكد داللة ، أم ال تيكرىكا أحدان عمى إتٌباع اإلسبلـ مجرد النيي عف مزاكلتو ، كالنيي في صكرة النفي أع
ال ترؾ ذلؾ كاف في ابتداء اإلسبلـ ، فإنو كاف يعرض عمى اإلنساف اإلسبلـ ، فإفٍ  كقيؿ إفٌ  ، (ٓ)قسران   . (ٔ)أجاب كا 

القرآف الكريـ كاف  أفٌ  الحرٌية في االختيار بؿ يرلأٌف المعنى ىك  ) قيٌدس (كال يرل السيد محمد باقر الصدر      
الرشد قد تبٌيف مف الغٌي ، كالحٌؽ تمٌيز عف الضبلؿ ، فبل حاجة إلى إكراه  ييدؼ حيف ينفي اإلكراه في الديف إلى أفٌ 

عقيدة ككياف كمنيج في التفكير  فعمى الديف ، ألٌف الدي ، بؿ ال يمكف اإلكراهداـ المنار كاضحا كالحجة قائمة ما 
البشرية تستطيع التمييز بيف الرشد كالغٌي بعد أف تبٌيف كاتضح كؿٌّ منيما ، فبل حاجة لئلكراه في الذات  فٌ إ. أم (ٕ)

 الديف . 

لديف هللا  الحاؿ ليدٌؿ عمى القسر كاالنقيادالمصدر مف الفعؿ الثبلثي الكاقع مكقع يأتي لفظ الكره عمى صيغة ك      
َر  قكلو تعالى تعالى كىك اإلسبلـ في  ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض طَْوًعا وََكْرًها َوِإلَْيِه َأفَ َغي ْ ِديِن اَّللَِّ يَ ب ْ
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ٖٔ1 

كالمراد أٌف كؿ مف في السماكات كاألرض قد انقادكا كخضعكا هلل تعالى إٌما عف  ، ّٖ :آؿ عمراف   يُ ْرَجُعونَ 
بقضائو كقدره ، كمستجيبكف لو في العسر كاليسر ،  كٌميا اؿطكاعية كاختيار كىـ المؤمنكف ألٌنيـ راضكف في األحك 

ٌما عف تسخير كقير كىـ الكافركف ألٌنيـ كاقعكف تحت سمطانو العظيـ كقدرتو النافذة ، فيـ مع كفرىـ ال  كا 
ذف فيـ خاضعكف لسمطانو ، ألٌنو ال سبيؿ ليـ كال لغيرىـ إلى االمتناع عف دفع  يستطيعكف دفع قضائو سبحانو ، كا 

، كككف كقكع المصدر حاالن أكثر مبالغة (ُ)كانتصب طكعا ككرىا عمى الحاؿ بمعنى طائعيف كمكرىيف ـ ،يريده بي
الكاك في قكلو ) طكعا ككرىا ( لمتقسيـ ، كالميراد بالطكع كالكره "، كجاء أٌف (ِ)كقٌكة في المعنى ، كتمكنان في الفعؿ

 . (ّ)"اده فييـ مٌما ال يحٌبكنو كالمكت كالفقر كالمرض كنحكىارضاىـ بما أراد هللا فييـ مٌما يحٌبكنو ككراىتيـ لما أر 

كنممح في ىذه اآلية خصكصية لفظ ) الطكع ( إذ ىك ألكلئؾ الذيف أسممكا في أكؿ اإلسبلـ بحسب فطرتيـ      
التي فطرىا هللا كىـ المؤمنكف المخمصكف ، كعمكمية لفظ ) الكره ( كىك ألكلئؾ الذيف أسممكا بعد رؤية الدالئؿ 

 ت .كالحجج كالبراىيف ، ككذلؾ الخكؼ مف ضياع األنفس كالممتمكا

ُُْل أَنِْفُقوا طَْوًعا َأْو َكْرًها  كفي آية أيخرل يأتي الطكع كالكىره في اإلنفاؽ ليدٌؿ عمى المعنى نفسو في قكلو تعالى      
نافقيف كعكاقب ، تيشير اآلية إلى عبلمة مف عبلمات الم ّٓ:التكبة  َلْن يُ تَ َقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم َُ ْوًما فَاِسِقيَ 

كلٌما كاف مف بيف األعماؿ الصالحة اإلنفاؽ في سبيؿ هللا فقد اىتٌمت بو اآلية لتيبٌيف حاؿ  عماليـ كنتائجيا ،إ 
، فالطكع االنقياد بإرادة لمف عمؿ عمييا ، كالكىره فعؿ الشيء عف أنفسيـ المنافقيف في إنفاؽ أمكاليـ رياءن لمدفع 

طائعيف أك ميكرىيف لف ييتقٌبؿ منكـ أم مجبريفبكراىة حيمؿ عمييا ، كالمعنى : إٍف أنفقتـ 
، كقكلو) طكعا أك كرىا ( (ْ)

مي اإللزاـ إكراىان ؛ ألٌنيـ منافقكف ، فكاف إلزاميـ اإلنفاؽ  أم طائعيف مف غير إلزاـ مف هللا كرسكلو أك ميمزميف ، كسي
ؿ النفاؽ كانكا يحممكف عمى اإلنفاؽ شاٌقان عمييـ كاإلكراه ، أك طائعيف مف غير إكراه مف رؤسائكـ ، ألٌف رؤساء أى

 .  (ٓ)لما يركف مف المصمحة فيو ، أك مكرىيف مف جيتيـ

َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا  كيأتي الكىره في مقابؿ الطكع ليدٌؿ عمى القسر في قكلو تعالى       َوَّلِلَِّ َيْسُجُد َمْن ٓت السَّ
لييبٌيف أٌف السجكد كىك الخضكع كالتذلؿ كاجب هلل ، كالعباد كٌميـ ك ،  ُٓ:الرعد  اِل وََكْرًها َوِظََلَُّلُْم بِاْلُغُدوِّ َواَْلصَ 

كيذكر الميفٌسر الرازم أٌف ، (ٔ)ٌنو يسجد هلل بالسيؼإيسجدكف فالمؤمف يسجد هلل طكعان كالكافر ييؤخذ بالسجكد ، أك 
الميراد مف قكلو ) طكعا ككرىا ( أٌف بعض الحكادث مٌما يميؿ الطبع إلى حصكلو كالحياة كالغنى ، كبعضيا مٌما 
ينفر الطبع عنو كالمكت كالفقر كالعمى كالحزف كالزمانة كجميع أصناؼ المكركىات ، كالكؿ حاصؿ بقضائو كقدره ، 

ٌف المقصكد مف ) طكعا ( ىك التكافؽ كالميؿ الفطرم كالطبيعي بيف إكالمدافعة ، أم  كال قدرة ألحد عمى االمتناع
اإلنساف كاألسباب الطبيعية ، كالمقصكد مػػػػػػػػػف ) كرىا ( ىك ما فيرض عمى اإلنساف مف الخارج مثؿ مكت أحد 
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ٔٗٓ 

إلى أٌف المؤمنيف ، كىذا القكؿ يمكف أف يككف إشارة (ُ) األشخاص بسبب المرض أك أم عامؿ طبيعي آخر
رادتيـ ، كأٌما غير المؤمنيف فيـ خاضعكف كذلؾ لمقكانيف الطبيعية التي تسير بأمر هللا إف  خاضعكف هلل بميميـ كا 
ف أبكا ، كالكيره بضـ الكاؼ تعني الكراىية في داخؿ اإلنساف ، كبفتحيا ما حيمؿ عميو اإلنساف مف خارج  شاءكا كا 

كبما أٌف األشخاص غير المؤمنيف مقيكركف لمعكامؿ الخارجية كلمقكانيف "مغكم ، نفسو كما ىك مذككر في المعنى ال
 .(ِ) "الطبيعية استعمؿ القرآف ) كىره ( بفتح الكاؼ

كالمراد بالطكع االنسياؽ مف  ،تقسيـ أحكاؿ الساجديف  (طكعان ككرىان  )المقصكد مف كيرل ابف عاشكر أٌف      
كليس المراد مف الكىره ، كبالكىره االضطرار عند الشدة كالحاجة  ،النفس تقٌربان كزيلفى لمحض التعظيـ كمحبة هللا 

 .(ّ)  كما فٌسره بعض المفسريف الضغط كاإللجاء

ّتَّ اْستَ َوى ِإىَل  و تعالى كفي آية أيخرل يأتي ىذا الثنائي لمخاطبة غير العاقؿ ) السماء كاألرض ( في قكل   
َنا طَائِِعيَ  َماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَ َقاَل ََّلَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا طَْوًعا َأْو َكْرًها َُالََتا أَتَ ي ْ أعطيا الطاعة "، كالمعنى : ُُ:فصمت  السَّ

ا كاف معناه الحقيقي غير أصمو : المجيء كاإًلقباؿ كلمٌ  (ائتيا  )اإًلتياف في قكلو ، ك (ْ) "في السير اختيارا أك إجبارا
مراد ألف السماء كاألرض ال يتصكر أف يأتيا ، كال يتصكر منيما طكاعية أك كراىية إذ ليستا مف أىؿ العقكؿ 

امتثبل إذف  (ائتيا  )ى فمعن، كاإلدراكات ، كال يتصكر أف هللا يكرىيما عمى ذلؾ ألنو يقتضي خركجيما عف قدرتو 
، فيي تمثيؿ لتحتٌـ  األمثاؿجارية مجرل  ( َطْوًعا َأْو َكْرًها ، كقكلو ) (ٓ) كىذا االمتثاؿ مستعار لمقبكؿ ،أمر التككيف 

تصكير  مف ذلؾكالمقصكد  تأثير قدرتو تعالى فييما كاستحالة امتناعيما مف ذلؾ ال إثبات الطكع كالكره فييما ،
 .(ٔ) في المقدكراتة اإًلليية كنفكذىا عظمة القدر 

) طكعا ، ككرىا ( في اآليتيف عمى صيغة المصدر لمداللة عمى الحاؿ ، كلـ يأًت عمى  يلفظ عماؿجاء استك       
في  كاتساعا الكصؼ بالمصدر المجٌرد مف الذات كالمقتصر عمى الحدث أكثر مبالغة كقكة صيغة المشتٌؽ ، إذ إفٌ 

المعنى مف الكصؼ الذم يدؿ عمى الحدث مقركنا بالذات الفاعمة ، إذ لك قمت : أقبؿ أخكؾ سعيان ، فكأٌف المعنى : 
أخاؾ تحٌكؿ إلى حدث ، أم ) سعي ( مجرد مف الذات الفاعمة ، كفي ذلؾ التعبير مبالغة في الحالة كقكة في  أفٌ 

عف التكٌسع في المعنى ، إذ إنو لك عٌبرت بالكصؼ فقد أردت المعنى أكثر مما لك جاء مع الذات الفاعمة ، فضبل 
 .(ٕ)معنى كاحدا ، كلكف إذا عٌبرت بالمصدر اتسع المعنى ككسب أكثر مف غرض كقصد كالمفعكلية المطمقة 

كيأتي معنى القسر عمى صيغة المصدر نفسيا الكاقعة مكقع الحاؿ في سياؽ الحديث عف إكراه النساء أفعاؿ      
َما  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُيَِلُّ َلُكْم َأْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوََل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعضِ   الناس في قكلو تعالى  تكارثيا

ُ ِفيِه أَ آتَ ْيُتُموُهنَّ ِإَلَّ َأْن يَْأِتَي بَِفاِحَشٍة ُمبَ يَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى  ًرا  ْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوََيَْعَل اَّللَّ َخي ْ
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ٔٗٔ 

، الكىره بالفتح : المشٌقة التي تحمؿ عميو مف خارج ، كأف يجبره إنساف آخر عمى فعؿ ما يكرىو  ُٗ:النساء   َكِثريًا
كأكرىو مف أم إني أريده مف حيث الطبع ، ما يعاؼ مف حيث العقؿ كالشرع ىك كاإلجبار  ، كىذا النكع مف القسر

، كقد كقع ) كرىا ( (ُ)، فقد كانكا في الجاىمية يعٌدكف المرأة مف التركة ، فيرثكنيا مع التركة  حيث العقؿ كالشرع
مصدران منصكبان عمى أٌنو حػػػاؿ مػػف النساء أم حػػػاؿ ككنيٌف كارىات لذلؾ أم غير راغبات ، أك مكركىات عمى فعؿ 

يفيد تمٌبس الحاؿ بصاحبو كيدؿ  عمى القٌكة في  –كما أسمفنا  –، ككقكع المصدر حاالن  (ِ)ذلؾ أم مجبكرات عميو
 المعنى كالمبالغة في الفعؿ . 

ي قكلو ػػػػفكفي مكضع آخر يأتي لفظ ) الكيره ( بضـ الكاؼ بمعنى المشٌقة كاالضطرار عمى صيغة المصدر      
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرّّ َلُكْم ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو   تعالى  ُكْر ٌَ َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ

بالضـ إدخاؿ المشٌقة عمى النفس مف غير إكراه أحد كما كرد  ( الكيٍرهي  )، ُِٔ :البقرة   َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ 
أم : كىك أمر مكركه لديكـ غير محبب إليكـ ، فأنتـ تكرىكنو ، (ّ)ى المغكم ، ككما ذكره كثير مف المفسريففي المعن

مف حيث الطبع ، كلكنو مف حيث الشرع كاجب عميكـ لمدفاع عف بيضة اإلسبلـ ، فبل يجب لئلنساف أف يعٌد 
ـٍ  )الىحتى يعمـ حالو كلذلؾ قاؿ تع ىك في صالحو كراىيتو لمشيء أك محبتو لو رٌّ لىكي ٍيئنا كىىيكى شى ى أىٍف تيًحب كا شى  ( كىعىسى

ف قيتؿ أيثيب كغنـ"، أم  كقيؿ ىك شاؽٌّ عميكـ تكرىكنو كراىية طباع ال عمى كجو  ،(ْ) "إف قيتؿ كاف شييدان ، كا 
ٍف كاف يريده ، ألٌف هللا  السخط ، كقد يككف الشيء مكركىان عند اإلنساف في طبعو كمف حيث تنفر نفسو عنو كا 

ألٌف المؤمنيف ال يكرىكف ما  أٌنو مكركه قبؿ أف ييكتب عميكـ ؛ تعالى أمره بذلؾ ، كالصكـ في الصيؼ ، كقيؿ معناه
فالكيره أشٌد عمى النفس ، فقد أعطت حركة الضـٌ بيعدان نفسيان قكٌيان ، فالنفس بطبعيا تكره  ،كتب هللا تعالى عمييـ 

القتاؿ أصبلن ، فكيؼ إذا دخمت المعركة ، ككيؼ إذا ذاقت طعـ اليزيمة ؟ فالقتاؿ فيو ألـ نفسي كمشٌقة جسدية 
 . (ٓ)شديدة 

كؿ ما في كتاب هللا عٌز كجٌؿ مف الكره فالفتح جائز فيو إال ىذا الحرؼ ، فقد ذكر أبك عبيدة  اؿ الزجاج : " إفٌ ق    
و أنٌ  كردالكاؼ تيقرأ بالضـ كبالفتح ، كىما لغتاف بمعنى ، ك " ، كيرل العكبرم أفٌ (ٔ)الناس مجمعكف عمى ضمو " أفٌ 

ذا كاف مصدر  ان اسم إذا جاءت بالضـ تككف لكـ ،  ىان كرا احتمؿ أف يككف المعنى : فيرض القتاؿ إ ان بمعنى المشٌقة ، كا 
 .(ٕ) "يككف كناية عف القتاؿ ، فيككف الكره بمعنى المكركه رض كالكتب ، كيجكز أفٌ ففيككف ىك كناية عف ال

فيك ىنا بمعنى الكراىة أم خبلؼ المحٌبة إذ يقكؿ : " أٌما قكلو ) كىك كره لكـ (  ( الكره) كيرل الزمخشرم أٌف      
ـٌ إٌما أنٌ  و بمعنى الكراىة عمى كضع المصدر مكضع مػػػػػف الكراىػػػة بدليػػؿ قكلػػػػػػػو ) كعسى أف تكرىكا شيئان ( ، ث
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ٕٔٗ 

عؿ نفس الكراى ٌما أف يككف فعبلن بمعنى مفعكؿ الكصؼ مبالغة ، كأٌنو في نفسو لفرط كراىتيـ لو ، أم جي ة ، كا 
كالخبز بمعنى المخبكز ، أم اإلكراه عمى طريؽ المجاز ، كأٌنيـ أكرىكا عميو لشٌدة كراىتيـ لو كمشقتو عمييـ ، فإٌف 

، كذىب ابف عاشكر إلى تأييد ىذا الرأم ، كذكر أٌف اإلخبار بالمصدر (ُ)النفكس تكرىو كتنفر عنو كتحٌب خبلفو "
 .  (ِ)تمٌكف الكصؼ مف المخبر عنو مبالغة في

فناء النفكس كاألمكاؿ كغير ذلؾ ، فيك ال محالة  متضمف كككف القتاؿ المكتكب كرىا لممؤمنيف ، إٌما ألٌف القتاؿ     
ٌما ألٌف المؤمنيف كانكا يركف أٌف القتاؿ مع الكافريف يحتاج إلى القٌكة كالعٌدة ، فمذلؾ كانكا  شاٌؽ عمييـ بالطبع ، كا 

ٌما ألٌف المؤمنيف قد ترٌبكا بتربية القرآف عمى ي ـٌ ليـ االستعداد الكامؿ لمغمبة ، كا  كرىكف االستعجاؿ في النزاؿ حتى يت
الشفقة بالخمؽ كالرحمة كالرأفة ، فكانكا يكرىكف القتاؿ ، كيحٌبكف دعكتيـ إلى اإلسبلـ بالخمؽ الحسف كالمعاشرة 

كجو األكؿ نظران إلى ما أيشير إليو مف آيات العتاب ، عمى أٌف التعبير بصيغة الجميمة . كيرٌجح المفٌسر الطباطبائي ال
المبني المجيكؿ ييشير إلى العتاب في كراىة القتاؿ كىك كاجب
(ّ) . 

ـٍ  ، لككف الجممة ميذيمة بقكلو )( بى تً كي ) كمف لطائؼ البياف القرآني في ىذه اآلية أٌنو لـ يظير فاعؿ     (  كىىيكى كيٍرهه لىكي
، كىك ال ييناسب إظيار الفاعؿ صكنان لمقامو مف اليتؾ ، كحفظان السمو عف االستخفاؼ أف يقع الكتابة المنسكبة 

 . (ْ)إليو صريحان مكردان لكراىة المؤمنيف 

كما لمداللة عمى المشٌقة التي تتحمميا األـٌ بصيغة المصدر كفي سياؽ اإلحساف إلى الكالديف يأتي لفظ الكره     
ْنَساَن ِبَواِلَديِْه ِإْحَسانًا َْحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها  قكلو تعالى  سيو في حمميا كرضاعيا البنيا فيتيقا ِْْ َنا ا َوَوصَّي ْ

َأْوزِْعِّن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت َأنْ َعْمَت َعَليَّ َوَْحُْلُه َوِفَصالُُه َثََلثُوَن َشْهًرا َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ َُ َوبَ َلَغ َأْربَِعَي َسَنًة َُاَل َربِّ 
، أم  ُٓ :األحقاؼ   ُمْسِلِميَ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِْلًا تَ ْرَضا َُ َوَأْصِلْح ِل ٓت ُذرِّيَِِّت ِإّّنِ تُ ْبُت ِإلَْيَك َوِإّّنِ ِمَن الْ 

صكر القرآف ىنا تمؾ التضحية النبيمة الكريمة التي تتقٌدـ بيا األمكمة ، كالتي ، كيي (ٓ)متحممة المشقة في حممو ككضعو
ال ييجازييا أبدان إحساف مف األكالد ميما أحسنكا القياـ بكصٌية هللا في الكالديف ، كالمعنى : أٌنيا حممتو في بطنيا 

كضعو ، كفي ذلؾ ضعتو بأكجاع كآالـ جعمتيا كارىة أحكاؿ ذلؾ الحمؿ ، كك عبة مف حممو تعبان يجعميا كارىة مت
الحمؿ كالكضع فائدة لو ىي فائدة كجكده ، كذكره لمحٌث عمى اإلحساف كالبٌر بيا ، فإٌف اإلحساف إلييا أكجب ، كأحٌؽ 

 . (ٔ)مف األب ك) كرىا ( حاؿ أم حممتو كارىة 

ليب العرب قديميا كحديثيا ، نحك : طمع فبلف عمى صكرة الحاؿ في أسا تأتي المصادرأٌف  ىنا ذكرهالجدير ك     
النحاة خاضكا في ىذا األمر بيف رافضو لو  فٌ أو شفاىان  ، كغيرىا كثير ، إاٌل بغتةن ، كجاء محمد ركضان ، ك كممت

يا مصادر في مكضع الحاؿ مؤكلة بمشتؽ ، كلـ مؤكؿو لو بمشتؽ أمثاؿ سيبكيو كجميكر النحاة كالزجاج ، فقالكا أنٌ 
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ٖٔٗ 

و قصره عمى المصدر إذا كاف مف نكع نٌ إو أجاز ذلؾ عمى اإلطبلؽ ، كقيؿ . كنيقؿ عف المبٌرد أنٌ (ُ)يقٌركا بالقياس ليا 
الفعؿ ، فيجكز عنده : جئتو مشيان ، كال يجكز جئتو إعطاءن ، ألٌف المشي مف حاالت المجيء ، كاإلعطاء ليس مف 

 .  (ِ)جيء الم

المصادر كما يكصؼ بالمشتقات ، فقاؿ :  ةيصٌرح بكصفي ف يعيشبكمف النحاة مف أقٌر بكصفٌية المصدر ، فا      
رجؿه فضؿه كرجؿه عدؿه ، كما يقاؿ : رجؿ فاضؿ كرجؿ عادؿ
، (ْ)كذىب ابف مالؾ كاألشمكني ىذا المذىب ، (ّ)

عبد الستار الجكارم ، فيك يرل أٌف الكصؼ بالمصدر أمره مٌطرده يصٌح  أحمد كذىب إلى ذلؾ مف المحدثيف الدكتكر
، ككافؽ أستاذنا الدكتكر فاخر الياسرم ذلؾ ، اعتمادان عمى كثرة  (ٓ)أف ينتيج سبيمو كليس بمقصكر عمى السماع
 .  (ٔ)كركده في االستعماؿ القرآني كالمأثكر العربي 

ا مكقع الحاؿ في الجممة العربية ، كلعٌؿ ذلؾ االستعماؿ يكسبيا داللة كقد استعممت العرب المصادر كأكقعتي      
في القرآف الكريـ ، إذ جاءت المصادر أحكالن في االستعماؿ القرآني ، كلـ  ما ، ككاف ىذا االستعماؿ كاضحا كجميان 

لبيانية المستكحاة مف ذلؾ الممحة ا يكف ذلؾ المجيء اعتباطيان ، بؿ كانت لو داللتو المميزة كتعبيره الخاص ، إذ إفٌ 
الكصؼ بالمصدر المجٌرد مف الذات كالمقتصر عمى الحدث أكثر مبالغة كقكة  إذ إفٌ  ،ىي المبالغة كالقٌكة في التعبير 

في المعنى مف الكصؼ الذم يدؿ عمى الحدث مقركنا بالذات الفاعمة ، إذ لك قمت : أقبؿ أخكؾ سعيان ، فكأٌف 
في الحالة  المعنى : أف أخاؾ تحٌكؿ إلى حدث ، أم ) سعي ( مجرد مف الذات الفاعمة ، كفي ذلؾ التعبير مبالغة

كقكة في المعنى أكثر مما لك جاء مع الذات الفاعمة ، فضبل عف التكٌسع في المعنى ، إذ إنو لك عٌبرت بالكصؼ فقد 
، (ٕ)أردت معنى كاحدا ، كلكف إذا عٌبرت بالمصدر اتسع المعنى ككسب أكثر مف غرض كقصد كالمفعكلية المطمقة 

، فكأٌف الطكع كالكراىة تمبست في صاحبيا (ٖ) "م طائعيف ككارىيفمصدراف في مكضع الحاؿ ، أ طكعا ككرىاػػػ" ف
 حتى صارت ىي ىك أك جزءان منو .

 اسم الفاعل :

ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإَلَّ  يأتي لفظ ) كارىكف ( ليدٌؿ عمى معنى القسر كاإلجبار في قكلو تعالى        َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
)     ، فأتى لفظ  ْٓ:التكبة  بِاَّللَِّ َوبَِرُسولِِه َوََل يَْأتُوَن الصَََّلَة ِإَلَّ َوُهْم ُكَساىَل َوََل يُ ْنِفُقوَن ِإَلَّ َوُهْم َكارُِهونَ أَن َُّهْم َكَفُروا 

كارىكف ( بصيغة اسـ الفاعؿ ليدؿ عمى حمؿ المنافقيف عمى اإلنفاؽ ، أم أٌف الكره كاقع عمييـ كىـ ميجبركف عميو ، 
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ٔٗٗ 

كالمعنى : ال ييعطكف الماؿ إاٌل في حاؿ كراىيتيـ لئلعطاء ، ألٌنيـ ال يرجكف ثكابان كال يخافكف بتركيا عقابان ، فيـ 
يعطكف ذلؾ رياءن ، كذكر الكراىية في اإلنفاؽ إلظيار عدـ اإلخبلص في ىذه الخصمة المتحٌدث عنيا
(ُ)     . 

حممت معنى ك  بة في اإلنفاؽ في سبيؿ هللا ،ـ الرضا كالرغكالحقيقة أٌف لفظة ) كارىكف ( حممت معنى عد     
أٌنيـ كانكا ميجبريف عمى ذلؾ لككنيـ  فضبلن عفاإلكراه كاإللزاـ في اإلنفاؽ ، أم أٌنيـ كانكا ال ييحٌبكف إنفاقيـ الماؿ 

ر القرآني كقٌكتو ، في بياف منافقيف ، فكانكا ينفقكف األمكاؿ كارىيف ميكرىيف ، كىذه الداللة المزدكجة تيبٌيف دٌقة التعبي
 .    (ِ)طبيعة المنافقيف كحاليـ

كالحقيقة أٌف ىناؾ ترابطان في سياؽ اآليات لتدٌؿ عمى ىذا المعنى إذ إٌف المبلحظ أٌف اآلية الثالثة كالخمسيف مف      
ا أىٍك كىٍرىنا لىٍف ييتىقىب ؿى ًمٍنكيـٍ سكرة التكبة تقكؿ : )   ( أم أٌنيا ذكرت الطكع كالكره ، مع أٌف اآلية التالية ليا  أىٍنًفقيكا طىٍكعن

ـٍ كىاًرىيكفى ذكرت الكره صراحة : )  ذلؾ ألٌف بداية اآلية األكلى في صكرة القضٌية الشرطٌية ، ( ،  كىالى ييٍنًفقيكفى ًإال  كىىي
الشرطٌية ال تدٌؿ عمى كجكب حاؿ لف تتقٌبؿ منكـ ، كالمعركؼ أٌف القضٌية  لك أنفقتـ طكعا أك كرىا فعمى آمٌ  أم

اآلية  آخرالشرط ، أم عمى فرض أف ينفقكا طكعا كاختياران فإنفاقيـ ال فائدة فيو ؛ ألٌنيـ غير مؤمنيف ، إاٌل أٌف 
األيخرل بياف قضٌية خارجٌية كىي أٌنيـ ينفقكف عف إكراه دائمان ، كأٌف إنفاقيـ طكعان كاف عف كراىة كاضطرار ال عف 

 .(ّ)رغبة كاختيار 

كالرضا كاإلرادة في قكلو تعالى      رغبةالك  خبلؼ المحٌبة كيأتي لفظ الكره عمى صيغة اسـ الفاعؿ ليدٌؿ عمى     
  َٓت ِملَِّتَنا َُاَل َأَوَلْو  ا َأْو لَتَ ُعوُدنَّ َُاَل اْلَمَْلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن َُ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َُ ْريَِتن

 فضبلن عفلمداللة عمى معنى ىك ضٌد المحٌبة أك عدـ الرضا كالرغبة في الشيء ،  ، ٖٖ:األعراؼ   ُكنَّا َكارِِهيَ 
عيب  لقكمو :  ()معنى القسر كاإلجبار الذم يفيـ مف سياؽ اآلية ، فالمعنى األٌكؿ يتبٌيف لنا مف قكؿ نبٌي هللا شي

نا إلى دينكـ إذا لـ نكف راغبيف في ذلؾ ، أم إٌنا مع كراىتنا لذلؾ لما عرفناه مف بطبلنو إمكانكـ أف تعيدك كىؿ في 
، أٌما المعنى اآلخر كىك القسر كاإلجبار فقد ذكره كثير مف المفسريف ، كالتقدير : أتجبركننا عمى العكدة (ْ)ال نرجع

في مٌمتكـ حتى كلك كٌنا كارىيف ليا العتقادنا أٌنيا باطمة كقبيحة كمينافية لمعقكؿ السميمة كاألخبلؽ المستقيمة ، ال لف 
، أم (ٓ)كؿ في العقائد اختيارم محض كال ينفع فيو اإلجبار كاإلكراهنعكد إلييا بأم حاؿ مف األحكاؿ ، إذ إٌف الدخ

 . (ٔ)أٌنكـ ال تقدركف عمى رٌدنا إلى دينكـ عمى كره مٌنا ، فعمى ىذا تككف كارىيف بمعنى مكرىيف 

  رِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنَي َلَكارُِهونَ َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمْن بَ ْيِتَك بِاْْلَقِّ َوِإنَّ فَ  كجاء ىذا المعنى أيضان في قكلو تعالى      
: قد كره أصحابؾ قسمتؾ لؤلنفاؿ كما كرىكا إخراجؾ  ()صمى هللا عميو كآلو كسٌمـيقكؿ الحٌؽ جٌؿ جبللو لنبٌيو ،  ٓ:األنفاؿ

مف بيتؾ لقتاؿ العدٌك ، كالحاؿ أٌف فريقان منيـ كارىكف خركجؾ ، كتمؾ الكراىية مف ًقبؿ النفس كطبع البشرٌية ، ال 
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ٔٗ٘ 

 ، كعد  (ُ)مف ًقبؿ اإلنكار في قمكبيـ ألمر هللا كرسكلو ، فإٌنيـ راضكف مستسممكف ، غير أٌف الطبع ال يرضاه 
 .(ِ) "رضاىـ كرغبتيـ ىذه ناتجة إٌما لنفرة الطبع عف القتاؿ أك لعدـ االستعداد"

ٍؤًمًنيفى لىكىاًرىيكفى كالحقيقة أٌف قكلو )       ف  فىًريقنا ًمفى اٍلمي ( يحتمؿ الكراىة لؤلمريف معان ، أم أٌنيـ كرىكا القتاؿ كراىة  كىاً 
أٌنيـ كرىكا تكزيع األنفاؿ كما كرىكا الخركج لمقتاؿ ، ألٌف سياؽ اآلية مشٌقة ، كما أٌنيـ كرىكا تكزيع األنفاؿ ، أك 

 يتحٌدث عف األنفاؿ ، كاآلية تيبٌيف ضعؼ اإلنساف في رغبتو في كؿ ما ال كمفة فيو كال مشٌقة .

اإلسبلـ  في ظيكر أمر هللا كىك كعدـ محٌبتيـ كرغبتيـ السياؽ في سكرة التكبة لييبٌيف أف عدـ رضا الكفار كيأتي     
َُ لَُّبوا َلَك اْْلُُموَر َحَّتَّ َجاَء اْْلَقُّ  جاء  بصيغة اسـ الفاعؿ ) كارىكف ( في قكلو تعالى  َنَة ِمْن َُ ْبُل َو لََقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ

قد ابتغى ىؤالء بغمبة المسمميف كظيكر دينيـ ف ٌنيـ غير راضيفإ، أم  ْٖ :التكبة   َوَظَهَر َأْمُر اَّللَِّ َوُهْم َكارُِهونَ 
، حتى جاء النصر الذم كعد هللا عباده بو كظير دينو  لشركر كالمفاسد في صفكؼ المسمميفف إيقاع االمنافقك 

يكرىكف انتصار ديف اإلسبلـ ، كيحبكف ىزيمتو كخذالتو ، كلكٌف هللا  منافقكف كارىكف لذلؾ ، ألٌنيـكشرعو ، كال
ٌف معنى ) كارىيف ( ىنا ميكرىيف عمى رغـ أنفيـ ، أم حتى أخزاىـ هللا . كقيؿ إ(ّ)تعالى خٌيب أمميـ كأحبط مكرىـ 

بإظيار الحٌؽ ، كا عزاز الديف عمى كيٍره و منيـ ، أم ميرغميف ، كقد كيصؼ حاليـ بصيغة اسـ الفاعؿ الداٌلة عمى 
 . (ْ)الثبكت كالدكاـ ، أم أٌف كراىتيـ ثابتة كدائمة فييـ

رغبة الك  خبلؼ المحٌبة كتأتي لفظة اإلكراه بصيغة اسـ الفاعؿ لتدٌؿ عمى معنى ىك ميضاد لمعناىا المغكم كىك     
، أم  َٕ :المؤمنكف   َأْم يَ ُقولُوَن بِِه ِجنٌَّة بَْل َجاَءُهْم بِاْْلَقِّ َوَأْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ  في قكلو تعالى  كالرضا كاإلرادة

مشركيف مف قريش ال يريدكف الحؽ ، فتأنؼ طباعيـ الحٌؽ كىك القرآف الذم ييخالؼ ىكاىـ كرغباتيـ لما أكثر ال
ٌما جيبلن كتقميدان ، فبل شؾٌ  أٌف جنس الحٌؽ  في تخٌمقكا بو مف فساد االعتقاد كما يتبعو مف األعماؿ، إٌما عنادان كا 

ييجافي ىذه الطباع
كما  ،(ٔ) " و، إعراض عن محؽٌ إذ الكره ل" بمعنى اإلعراض ، في اآلية جاء اإلكراه أٌف  ككرد، (ٓ)

   . (ٕ) "أٌف الكٌفار جاحدكف مكذبكف"أٌنو حمؿ معنى الجحد ، كالمعنى 

ٌنما أيسندت كراىية الطباع إلى أكثرىـ       دكف جميعيـ إنصافان لمف كاف منيـ ممف عممكا بطبلف الشرؾ مف كا 
، كىذا األمر يشمؿ ما (ٗ)" أقٌميـ كانكا مستضعفيف ال ييعبأ بيـ أرادكا أك كرىكا"، أك أٌف (ٖ)ككانكا يجنحكف إلى الحٌؽ 

َناُكْم بِاْْلَقِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ رَُكْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ  جاء في سياؽ اآلخرة في قكلو تعالى  ، أم نفرتيـ  ٖٕ:الزخرؼ   لََقْد ِجئ ْ
ال يقبمكنو كينفركف كالقرآف كشٌدة بغضيـ لقبكؿ الديف الحؽ ، فيـ  (كآلو كسٌمـ)صمى هللا عميو عف نبٌي هللا محمد 

لحؽ كراىة بحسب الطبع المكتسب لممعاصي كالذنكب ال بحسب الفطرة التي ، كالميراد بكراىتيـ ا كيشمئزكف منو
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ٔٗٙ 

إدراؾ أٌنو الحٌؽ ، كال الشٌؾ باعو ، ال عدـ تٌ ىي " التي كانت تحكؿ بينيـ كبيف ا، كىذه الكراىة (ُ)فطر الناس عمييا
 . (ِ)في صدؽ الرسكؿ الكريـ ، فما عيدكا عميو  كذبان قط"

كجاء الكره ليحمؿ في سياقو ضمنان معنى اإلنكار كالنفكر بصيغة اسـ الفاعؿ الداؿ عمى الثبكت كالدكاـ فػػػي      
َيْت َعلَْيُكْم أَنُ ْلزُِمُكُموَها َوأَنْ ُتْم َُاَل يَا َُ ْوِم َأرََأيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى   قكلو تعالى  بَ يَِّنٍة ِمْن َرّبِّ َوآتَاّن َرْْحًَة ِمْن ِعْنِد َِ فَ ُعمِّ
اإللزاـ جعؿ الشيء مع الشيء بحيث ال يفارقو كال ينفٌؾ عنو ، كالمراد بإلزامكـ الرحمة  ، ِٖ:ىكد  ََّلَا َكارُِهونَ 

نى : إذا كانت اليداية إلى الخير التي جئتكـ بيا قد خفيت عميكـ مع إجبارىـ عمى اإليماف باهلل كآياتو كالمع
كضكحيا كجبلئيا ، فيؿ أستطيع أنا كأتباعي أف نجبركـ إجباران ، كنقسركـ قسران عمى اإليماف بي كالتصديؽ بنبٌكتي ، 

بل إٌننا ال نستطيع  ذلؾ ألٌف كالحاؿ أٌنكـ كارىكف ليا نافركف منيا جاحدكف بيا ، ال تؤمنكف بي طغيانان كاستكباران ، ك
جبار ، أم إاإليماف الصادؽ يككف عف اقتناع ك  يككف مكجبان لعدـ انقيادكـ لمحٌؽ  ٌف إنكاركـاختيار ال عف إكراه كا 

الذم تزعمكف أٌنو باطؿ ، فإذا كصمت الحاؿ إلى ىذه الغاية فبل نقدر عمى إكراىكـ عمى ما أمر هللا ، كال إلزامكـ ما 
 . (ّ)نفرتـ عنو

ٌنما ىـ ميعاندكف       كلعٌؿ تسميتو ليا بالبٌينة إشارة إلى أٌنيا لـ تعـٌ كال خفيت عمييـ لقٌكة نكرىا كشٌدة ظيكرىا ، كا 
بالجممة االسمية كاسـ الفاعؿ إشارة إلى أٌف أفعاليـ أفعاؿ مف "في نفييـ لفضمو كفضؿ مف تبعو ، كالتعبير عف ذلؾ 

 . (ْ)" كراىتو ليا ثابتة مستحكمة

كذكر ابف عاشكر أٌف الكره ىنا ىك البغض ، أم كأنتـ مبغضكف قبكليا ألجؿ إعراضكـ عف التدٌبر فييا ، كلعٌؿ      
نكارىا لـ يكف عف طريؽ المحاججة كالدليؿ  ()ىذا البغض ىك الذم كٌلد اإلنكار لرسالة نكح  ، إذ إٌف رفضيا كا 

ٌنما ناتج عف بغضا ء ككراىة شديدة مؤلت قمكبيـ كاستحكمت عقكليـ كأحاطت أك حتى الرفض ألجؿ المعاندة ، كا 
 .(ٓ)كجدانيـ فكاف اإلنكار

 اسم المفعول :      

ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه  قكلو تعالى رغبة كالرضا عمى صيغة اسـ المفعكؿ في الك  خبلؼ المحٌبة ىنا معنىالجاء ك      
كٌؿ ما تقٌدـ ذكره مٌما نيى هللا سبحانو عنو كانت معصيتو لو سبحانو يكرىيا " أم ، ّٖ:اإلسراء  ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها

، فالمكركه ىنا ىك الميبغىض غير المرضٌي أك غير الميراد فبل ييحٌبو هللا كال يرضاه ، (ٔ)"كال يريدىا كال يرضاىا
ككيًصفت ىذه بالكراىة لئليذاف بأٌف مجرد الكراىة عند هللا تعالى كافية في كجكب االنتياء عنيا 
ٌف ىذه اآلية (ٕ) ، كا 

ََُضى رَبَُّك  لمجمؿ المتقدمة ابتداءن مف قكلو تعالى  تعقيبىي  ُلَغنَّ  َأَلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ َو ِإيَّا َُ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَ ب ْ
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َُ ْوًَل َكرّيًا ُُْل ََّلَُما  َهْرُُهَا َو ، بكصفيا مشتممة ِّ:اإلسراء   ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا َأْو ِكََلُُهَا َفََل تَ ُقْل ََّلَُما ُأفٍّ َوََل تَ ن ْ
عمى التحذيرات كالنكاىي ، فكؿ جممة فييا أمر ىي مقتضية نييان عف ضده ، ككؿ جممة فييا نيي ىي مقتضية شيئان 
منييان عنو ، فالذم كيصؼ بالسيئة كبأٌنو مكركه ال يككف إاٌل منييان عنو أك مأمكر بضده إذ ال يككف المأمكر بو 

 .(ُ)مكركىا لآلمر بو 

ىا ا كما ير كـ الصفات ػػنيا حػػػزاؿ عػػػػذنب كاألثـ ، فػػمنزلة الػػماء بػػػكـ األسػػي حػػػػفة مشٌبية فػػالسيئة صك      
فبل اعتبار لتأنيثو ، كال فرؽ بيف مف قرأ سيئان كسيئة ، أال تراؾ ىان ( ، مكرك  ػ)ػػػػ، لذلؾ كصؼ بالزمخشرم كغيره 

 .(ِ)تقكؿ : الزنا سيئة كالسرقة سيئة ، فبل فرؽ بيف إسنادىا إلى مذكر كمؤنث 

كىنا)  كقكلو،  كقكلو ) عند رٌبؾ ( متعٌمؽ بػ) مكركىا ( أم ىك مذمكـ عند هللا      بًٌؾى مىٍكري  تشنيعان جاء (  ًعٍندى رى
 .    (ّ)محالة ، أم مكركىا فعمو مف فاعمو ، كفيو تعريض بأٌف فاعمو مكركه عند هللال

أٌف الكره كالكراىية أٌف القرآف الكريـ بٌيف بإيجازه كببلغتو العمؽ النفسي لداللة الكراىية ، ك  عمى كمٌما سبؽ ييستدؿ     
و ػػػي قكلػػػكما ف كىك مف هللا تعالى كقد يككف إيجابيان انفعاؿ متأٌصؿ في النفس اإلنسانية ، كغالبان ما يككف سمبيان ، 

يَماَن َوَزي َنُو ِفي َواْعَمُموا َأن  ِفيُكْم َرُسوَل اَّلل ِ َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكن  اَّلل َ َحب َب إِ   تعالى َلْيُكُم اِلِْ
 .ٚ :الحجرات   ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُىُم الر اِشُدونَ ُقُموِبُكْم َوَكر َه 

 

 

 ) بغض (  -ٕ

 -:  المفيوم المغويفي ) بغض ( 

، كبٌغضوي هللا إلى الناس تبغيضان فأبغضكه ، أم مقتكه ، فيك ميبغىض ، كالبغضاءي البيغضي : بالضـ ضٌد الحٌب       
ةي بالكسر : شٌدة البيغض  ،(ٓ)كالتبغيضي كالتباغضي كالتبغ ضي : ضٌد التحبيب كالتحابي كالتحب ب  ،(ْ)، ككذلؾ الًبٍغضى

كبغض الشيء بغضان  ،(ٕ)، كالبغضي ضٌد الحٌب يمزمو العداكة في األكثر(ٔ)كيقاؿ : تشاجر القكـ : تباغضكا كتعادكا 
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أٌف البغض ىك نفار النفس عف الشيء الذم " الراغب كذكر  ،(ُ)صار ممقكتان مكركىا ، كأبغضو : مقتو ككرىو
 . (ِ) " ترغب عنو ، كىك ضٌد الحٌب فإٌنو انجذاب النفس إلى الشيء الذم ترغب فيو

  : االستعمال القرآني) بغض ( في 

الدالة  صيغة ) بغضاء ( كيم يا عمػػػػػػى ، جاءت في القرآف الكريـ في خمسة مكاضع استعممت مفردة ) البغض (     
، زيادة عمى مفيـك العداكة الذم تضٌمنتو ىذه المفردة  لتدٌؿ عمى البغض الشديد كالنفكر عف الشيء ، عمى المصدر

دُّوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدونُِكْم ََل يَْألُونَُكْم َخَباًَل وَ  قكلو تعالى في سياقاتيا ، كمنيا ما جاء في 
َُْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اَْليَاِت  َُْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأفْ َواِهِهْم َوَما َُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر   :آؿ عمراف   ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقُلونَ َما َعِنتُّْم 

في القمكب ، أم قد البغضاء مصدر كالسٌراء كالضٌراء ، كىي البغض الشديد المتمٌكف في النفكس ، كالثابت ك ، ُُٖ
ظيرت أمارات العداكة لكـ مف فمتات ألسنتيـ ، كطفح البغض الباطف في قمكبيـ لكـ حتى خرج مف أفكاىيـ ، كالح 

دكف مف ، كذكر األفكاه (ّ)كمػػػا تخفي صدكرىـ مػػػف العداكة أكثػػػػػػػر مٌما أظيػػػركا بأفكاىيـ  عمى صفحات كجكىيـ ،
 . (ْ)ـ كثرثرتيـ في أقكاليـقيشدٌ تاأللسنة إشارة إلى 

َوِمَن الَِّذيَن َُاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاَُ ُهْم فَ َنُسوا َحظِّا ِمَّا  في قكلو تعالى إغراء العداكة كالبغضاء  ذيًكرى ك       
نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َوالْبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم  ، أم :  ُْ :المائدة   اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يُ نَبِّئُ ُهُم اَّللَُّ ِبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ ذُكُِّروا بِِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ

، فقد أيغريت بينيـ العداكة كالبغضاء ،  صكصان ألصقنا بيـ ذلؾ ، كىـ الييكد كالنصارل ، كقيؿ في النصارل خ
، كأصؿ اإلغراء  ، كأغرينا أم فألصقنا كألزمنا(ٓ)مجازاة عمى كفرىـ ، فافترقكا فرقا عديدة ، ككؿ فرقة تيعادم األخرل

، كقيؿ إٌف حقيقة عالى عمييـ رضو هللا تالمبلزمة داللة عمى العقاب الذم فكىذه  ،(ٔ) تسميط بعضيـ عمى بعض
أحدو عمى فعؿو كتحسينيو إليو حٌتى ال يتكانى في تحصيمو ، فاستعير اإلغراء لتمكيف مبلزمة العداكة  اإلغراء ىك حىثٌ 

 .(ٕ)البغضاء في نفكسيـ كاستمرارىاك 

ة أٌف لػػػػفظة ) العداكة ( الميشتٌقة مػػػػػػػػػف المصدر ) عدٌك ( ىػػػػػػػػػي بمعنى التجاكز كاالنتياؾ ، أٌمػػػػػػػػا لػػػػػػػػفظ كييمحظي       
) البغضاء ( الميشتٌقة مف المصدر ) بيٍغض ( فيي تعني النفكر كاالستياء الشديديف مف شيء معيف ، إذ إٌف الفرؽ 

ٌف في لفظة ) العداكة ( مفيكمان عممٌيان كا   ، ة ) بغض ( مفيكمان كجدانٌيان أكثر مٌما ىك عمميٌ بيف المفظتيف ىك أٌف لمفظ
، كبذلؾ فقد اجتمع الجانب العممٌي كالكجداني ، كقد يككف لمفظة ) البغضاء ( مفيكـه أشمؿ يستكعب العممٌي منيا 

تمرار في العداء بينيـ ، إذ إٌف بغضاء القمكب ال ، كلعٌمنا نممح مف إرداؼ العداكة بالبغضاء طابع االس(ٖ)كالكجداني
 تبعث عمى الصمح فيما بينيـ .
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َوَُاَلِت الْيَ ُهوُد يَُد اَّللَِّ َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَا َُالُوا بَْل يََدا َُ  قكلو تعالى  لقاء العداكة كالبغضاء فيكرد إك       
نَ هُ َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق   َنا بَ ي ْ ُهْم َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َوَأْلَقي ْ ُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء َكْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمن ْ

َُُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَُّ َوَيْسَعْوَن ٓت   :المائدة    اْْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَُّ ََل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْو
جعؿ بأسيـ بينيـ ، فيـ متباغضكف غير متفقيف ، فيـ أبغض خمؽ هللا إلى الناس ، كىـ الييكد "، أم ْٔ

اآلية إلى داللة العقاب الذم ألقاه هللا تعالى عمى ىؤالء ، إذ إٌف هللا تعالى عاقبيـ في الدنيا ، كتيشير (ُ) "كالنصارل
 .  (ِ)عمى بغضيـ المسمميف بأف ألقى العداكة كالبغضاء بينيـ 

نا ( خكفان مف كيدىـ ، نفى ذلؾ بقكلو ) كألقي ييحدثي كلٌما كاف اإلخبار باجتماع كممتيـ عمى شقاكة الكفر رٌبما       
عمى الييكد بما لنا مف العظمة الباىرة ) العداكة ( ، كلٌما كانت العداكة تزكؿ بزكاؿ السبب ، أفاد أٌنيا الزمة ال تنفٌؾ 

 .(ّ)عنيـ بقكلو ) البغضاء ( أم األمكر الباطنة كقعت في قمكبيـ كقكع الحجر الميمقى مف عمكٌو إلى يكـ القيامة

سماف لمعنى كاحد ، كقيؿ إٌف معناىما مختمؼ ، فالعداكة معناىا المناكأة الظاىرة ، كقيؿ إٌف العداكة كالبغضاء ا     
ف كانا متبلزميف ، فبل عداكة مف غير  كالبغضاء ىي الكراىية التي تككف في القمب ، فيما معنياف متغايراف كا 

العداكة أخص  مف البغضاء ؛ ، قاؿ أبك حٌياف : " (ْ)بغضاء ، كقد يفترقاف فتكجد البغضاء مف غير إعبلف العداكة 
 .(ٓ) "ألٌف كٌؿ عدٌك مبغض كقد ييبغض مف ليس بعدكٌ 

العداكة بيما لمشيطاف ليكقع  ر كالميسر كتحريميما لككنيما أداتيفسياؽ آخر يأتي الحديث عف الخم كفي    
َا اْْلَْمرُ  قكلو تعالى  كالبغضاء بيف الناس في َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ

ْيطَاِن فَاْجَتِنُبو َُ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ٓت اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم ،  الشَّ ْيطَاُن َأْن يُوَُِع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشَّ ِإَّنَّ
،  فبعد أف أمر هللا تعالى باجتناب الخمر كالميسر ُٗ-َٗ :المائدة   اَّللَِّ َوَعِن الصَََّلِة فَ َهْل َأنْ ُتْم ُمْنتَ ُهونَ َعْن ِذْكِر 

ذكر أٌف فييما مفسدتيف يحٌبيما الشيطاف ، إحداىما دنيكٌية كىي إيقاع العداكة كالبغضاء بيف الناس ، كقصر إيقاع 
ىي الصٌد عف ذكر هللا كعف سر لككنيما مف آثارىما الظاىرة ، كالثانية دينٌية العداكة كالبغضاء في الخمر كالمي

، كلٌما كانت العداكة قد تزكؿ أسبابيا ، ذكر ما ينشأ عنيا مٌما إذا استحكـ تعٌسر أك تعٌذر زكالو ، فقاؿ )  الصبلة
ظيار الكامف مف مانع مف إكالبغضاء في الخمر كالميسر ( أم تعاطييما ؛ ألٌف الخمر تزيؿ العقؿ ، فيزكؿ ال

 . (ٔ)طكيمة ٌدل ذلؾ إلى منازعات، فرٌبما إ الضغائف كالمحاسد

َُْد   قكلو تعالى كتظير العداكة كالبغضاء أبدان بيف الناس إذا خالفكا أمر نبٌييـ ما لـ يعدلكا عف غٌييـ في        
َمَعُه ِإْذ َُاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بُ َرآُء ِمْنُكْم َوِِمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ٓت ِإبْ َراِهيَم َوالَِّذيَن 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء َأبًَدا َحَّتَّ تُ ْؤِمُنوا بِاَّللَِّ َوْحَد َُ ِإَلَّ َُ ْوَل ِإبْ َرا نَ َنا َوبَ ي ْ ْستَ ْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِهيَم ِْلَبِيِه َْلَ َوبََدا بَ ي ْ
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َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ  ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَ ب ْ ، العداكة : المعاممة بالسكء كاالعتداء ْ :الممتحنة   ِمَن اَّللَِّ ِمْن َشْيٍء رَب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ
، كالبغضاء : نفرة النفس كالكراىية ، كما مٌر ذكره ، كقد تطمؽ إحداىما في مكضع األخرل إذا افترقتا ، فذكرىما معان 
ىنا مقصكد بو حصكؿ الحالتيف في أنفسيـ ، حالة المعاممة بالعدكاف ، كحالة النفرة كالكراىية التي تفيد التأييد 

دكف إشراؾ ، إذ إٌنيـ كاشفكا قكميـ مف ستمرار ، أم نيًسيءي معاممتكـ كنيظير لكـ الكراىية حتى تؤمنكا باهلل كحده كاال
بالعداكة ، كأظيركا ليـ البغضاء كالمقت ، كصٌرحكا بأف سبب عداكتيـ كبغضائيـ ليس إاٌل كفرىـ باهلل ، كما داـ ىذا 

ة ، حتى إذا أزالكه كآمنكا باهلل كحده انقمبت العداكة مكاالة ، كالبغضة محٌبة السبب قائمان كانت العداكة كالبغضاء قائم
 . (ُ)كالمقت مقة ، فأفصحكا عف محض اإلخبلص

القرآنية أف البغضاء ىي شٌدة البغض ، كىي ضٌد الحٌب ، كىي سجية أك خصمة  اتكالمبلحظ مف سياؽ العبار     
ف الشيء الذم ترغب عنو ، كقد تككف عقابا يمقيو هللا تعالى بيف ع النفس مذمكمة تصيب الكافريف ، فتسبب نفار

المشركيف كالمنافقيف ، كقد تككف شران يريد الشيطاف أف يكقعو بيف المسمميف ، لذلؾ كمو تناسب عطؼ البغضاء عمى 
 . (ِ)العداكة ، لتناسؽ داللتييما في سياؽ العبارة القرآنية 

بقت بالفعؿ)     ( بداكمٌما ييمحظي أيضان أٌف ىذه المفظة جاءت في سياقات مختمفة ، فقد جاءت في سياؽ التنبيو إذا سي
بقت بالفعؿ ) ألقينا ( أك الفعؿ ) أغرينا ( ، أم أٌف ذلؾ فعؿ هللا تعالى  أك الفعؿ ) يكقع ( ، كفي سياؽ العقاب إذا سي

 بيـ كعقابو ليـ عمى ما أقدمكا عميو مف الطغياف كالكفر كنقض العيكد  .    

) البغض ( ، كلذلؾ قالكا إف كأقكل في التعبير عف المعنى مف لفظة  لفظة ) البغضاء ( أشدٌ  كنمحظ أفٌ     
الزيادة في المبنى تؤدم إلى  فٌ أة البغض ، كالسؤاؿ ىنا مف أيف أتت ىذا القكة كالشدة ؟ كالمعركؼ البغضاء ىي شدٌ 

، " لما في اليمزة مف الجيد الذم  ىذه القٌكة المعنى أعطتزيادة في المعنى ، كلعؿ زيادة ألؼ المد مع اليمزة ىي 
ـٌ انتاجو "يبذلو لساف المزما ـٌ انفراجو ث ر في انتحباسو ث

(ّ) .     

 

 مقت ()  -ٖ

 -:  المفيوم المغويّ في  مقت () 

، كيقاؿ : مقتو مقتان : أبغضو ، فيك (ْ)قاؿ ابف فارس : الميـ كالقاؼ كالتاء كممة كاحدة تدٌؿ عمى شناءةو كقبحو       
مىقيت كممقكت ، كالمقتي بغضه شديده ناشئه عف فعؿ قبيح 
 .(ٔ)، كتمٌقت إليو نقيض تحٌبب (ٓ)
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  : االستعمال القرآنيّ ( في  مقت) 

البغض  ليدٌؿ عمىست مرات عمى الصكرة االسمٌية فقط بصيغة المصدر  في القرآف ت لفظة ) مقت (جاء     
الكفار كحدانٌية ، كمف داللتيا عمى البغض كالكراىة الشديديف الناشئيف عف األفعاؿ القبيحة كجحد (ُ)الشديد كالكراىة 

نكار نبٌكة نهللا ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخََلِئَف ٓت اْْلَْرِض  الى ػػو تعػػػكلػػػقي ػػػاء فػػػا جػػػم (كسمـٌ )صمى هللا عميو كآلو بٌينا تعالى كا 
 ، ّٗ :فاطر   ِإَلَّ َمْقًتا َوََل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِإَلَّ َخَسارًاَفَمْن َكَفَر فَ َعَلْيِه ُكْفُر َُ َوََل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد َرِبِِّْم 

شد أالمقت  فٌ ألإال أشد البغض  ال يزيدىـ كفرىـ باهلل عند هللا ، كالمعنى : المقت : مصدر بمعنى البغض كالكراىية
نما قي ، (ِ) ةلجنٌ يخسركف ا ـيألنٌ  ،إال خسارا  ىـكال يزيد البغض  ألفٌ " ، دكف الخسار ( عند ربيـ) : المقت بقكلو يدكا 

ة البغض فمف عند هللا شدٌ كأما المقت ك  ، ىك أمر عند أنفسيـكالسعادة شقاء ك  ان خسار مف تبعات تبديؿ اإليماف كفر ال
 .(ّ) " إمساؾ لطفو عنيـ كجزاؤىـ بأشد العقاب يدٌؿ عمىكمقت هللا ،  سبحانو

احتقارؾ اإلنساف مف أجؿ معصيتو أك ذنبو الذم ك  ،أشد االحتقار كالبغض كالغضب ( المقت  معنى ) قيؿ إفٌ ك     
: ال يزيدىـ إال بغضان شديدان مف ربيـ كيككف معنى اآلية عندىا  يأتيو فإذا احتقرت تعسفان منؾ فبل يسمى ذلؾ مقتان ،

يدٌؿ عمى المبالغة في  لكصؼ الكفر بالمقت صيغة المصدر عماؿكلعٌؿ است، (ْ)لحاليـ كغضبان عمييـ ان احتقار ليـ ، ك 
عؿى نفس  ما يقاؿ : زيده عٍدؿه ػػػػػػػػػ، ك ك المقت عينوػػػػػػالكراىة ، حتى كأنو لفرط قبحو ىالبغض ك  كأٌنو لكثرة عدلو جي

 .   (ٓ) العدؿ

ٌف بغض هللا تعالى كا   يأتي المقت لمداللة عمى بغض الكافريف الشديد ألنفسيـ بعد رؤية حقيقة عذاب اآلخرة ،ك       
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُ َناَدْوَن  قكلو تعالى ليـ أشٌد كأكبر مف بغضيـ ألنفسيـ فيما كانكا عميو مف الكفر ، كذلؾ في 

ّيَاِن فَ َتْكُفُرونَ  ِْْ ، كالمعنى أنيـ ييعطىكف كتابيـ ، َُ :غافر   َلَمْقُت اَّللَِّ َأْكبَ ُر ِمْن َمْقِتُكْم َأنْ ُفَسُكْم ِإْذ تُْدَعْوَن ِإىَل ا
كأعظـ مف مقتكـ ألنفسكـ ميما  دٌ ػػػأشفإذا نظركا في سيئاتيـ ، مقتكا أنفسيـ ، فيينادىكف : لمقت هللا إياكـ في الدنيا 

خطر أثىران ، فإطبلؽ الًكبىر كأ بمعنى أشدٌ  (أكبر  ) قكلػػػػػػػوك  ، ارػػػػػد معاينة النػػػػػاليكـ ، بع ياػػػػػػػبمغ مقتكـ ليا ككراىيتكـ ل
كمٌما يزيد  . (ٔ) و شاع إطبلقو عمى القكة في المعانيالكبر مف أكصاؼ األجساـ لكنٌ  ألفٌ ؛ مجاز  ى ) المقت (عم

 فقد أفادت الـ االبتداء تحقيؽ كتأكيد أفٌ  ، كعظمتو دخكؿ البلـ عميو تعالى لمكافريف تأكيد كتحقؽ شٌدة بغض هللا
  .  (ٕ)فعمكـ أكبر مف مقتكـ أنفسكـ ليامقت هللا لكـ كل

أطمؽ عمى المعاممة بآثار البغض مف التحقير كالعقاب فيك أقرب إلى حقيقة  زمجا اىـإيٌ  مقت هللا" أفٌ  كالحقيقة    
 . (ٖ)"كىذا الخبر مستعمؿ في التكبيخ كالتنديـ المراد بو أثره كىك المعاممة بالنكاؿ ، ألفٌ  ، البغض
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قكلو تعالى جاء جداؿ الكافريف في آيات هللا تعالى ليككف مبغكضان أشٌد البغض عند هللا كعند الذيف آمنكا في ك      
  ُْلِب  وا َكَذِلَك يَطَْبُع اَّللَُّ الَِّذيَن َُيَاِدُلوَن ٓت آيَاِت اَّللَِّ بَِغرْيِ ُسْلطَاٍن َأتَاُهْم َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اَّللَِّ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمن َُ َعَلى ُكلِّ 

ٍ َجبَّارٍ   ، كالمجادلة : تكرير االحتجاج فالبغض ىذا ناشئ عف فعميـ القبيح كىك الجداؿ ،  ، ّٓ :غافر   ُمَتَكِبِّ
آيات هللا الدالة عمى  يجادلكف ف: الذيف ي ، كمعنى اآلية مف المجادلة في آيات هللا المحاٌجة إًلبطاؿ داللتياك 

ى كعند الذيف ػػػتعال د هللاػػعنكعظـ جداليـ  كبر بغضان  ىؤالء الذيف يفعمكف ذلؾ ، ،ى صدؽ أنبيائو ػػػكعم كحدانيتو
 .(ُ)آمنكا 

، كالتقدير : كبر مىٍقتي  لمداللة عمى ًعظىـ فعميـ الذم يبغضو هللا تعالى كالمؤمنكف لمكيٍبرمجيء ) المقت ( تمييزان ك    
ٌف جداليـ  ٍقتان شديدان . ك  رالًكبى ، كا  كناية عف  شدة البغض الذم ىك المقتجاء مستعار لمشدة ، أم ميًقت جدالييـ مى

 ( يجادلكف ) المضارع  الفعؿ اختيار، أٌما قتان عند هللا تشنيع ليـ كتفظيع شدة العقاب عمى ذلؾ مف هللا . كككنو مى 
ذا صريح في ذميـ ككنايةه عف ذـ جداليـ الذم أكجب إًلفادة تجدد مجادلتيـ كتكررىا كأنيـ ال ينفككف عنيا . كىفيك 

 .(ِ)ضبلليـ 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن  قكلو تعالى جاءت لفظة ) المقت ( لمداللة عمى البغض الشديد في مف يقكؿ ما ال يفعؿ في ك       

 الشديد المقت البغض ،ّ -ِ:الصؼ   تَ ُقولُوا َما ََل تَ ْفَعُلونَ َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اَّللَِّ َأْن ،  آَمُنوا َلَ تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلوَن 
،  تيكـ بيـ كبإيمانيـ كنداؤىـ باإليماف ،ي المنافقيف نزلت ف، كقد  أك دناءة يصنعيا الممقكت ك ريبةأ مف أجؿ ذنب
 )ي ػػػػػػػػػقصد ف، ك بالجسد  إذ يظيركف اإًليماف بأقكاليـ كىـ ال يعممكف أعماؿ أىؿ اإًليماف بالقمب كال بيـ كفيو تعريض

 ؛ ألفٌ  تعظيـ األمر في قمكب السامعيف التعجب كمعنى  ، أم كبر ذلؾ الجدؿ مقتان ،  التعجب مف غير لفظو (كىبيرى 
ال  رالكبي الشيء بمعنى عظـ ، ألفٌ ( كىبيرى  (كقكلو  مف شيء خارج عف نظائره كأشكالو ،التعجب ال يككف إال 

ٍقتان  )كنصب  ، نكعو فييكصؼ بيذا الكصؼ ، إال إذا كاف فيو كثرة كشدة  داللة عمى أٌف قكليـ ما عمى التمييز  (مى
، كلـ  بمغوو أشد البغض كأكاختير لفظ المقت ألنٌ  ، ال يفعمكف مقت خالص ال شكب فيو ، لفرط تمكف المقت منو

و كصؼ المقت بأنٌ  المقصكد اىتمامان بأفٌ  كقد زاد ،ه كأفحشو جعؿ البغض كبيران ، حتى جعؿ أشدٌ  يقتصر عمى أفٌ 
كليـ ػػليـ ، بسبب مخالفة ق ىػػػتعال ف هللاػػػذا البغض مػػػػلئلشعار بشناعة ى، ك  وػػػعند هللا ، أم مقته ال تسامح في

 .(ّ) فعميـ

تتبيف داللة المقت مف خبلؿ بياف شكؿ الصيغة التي سبقتيا كىي ) كبر ( ، فضبل عف ارتباطيا بما قبميا ك     
كبما بعدىا ، فقد كرد أٌف ) كىًبر ( بكسر الباء تختٌص بالكبر المادم ، فنقكؿ : ) كىًبر الرجؿي ( ، كأٌف ) كىبير ( بضـ 

 .ألمري ( ، كبيذا يككف التعبير القرآني خبريان الباء تختٌص بالكبر المعنكم ، فنقكؿ : ) كىبيرى ا

دالالت ، اعتمادان عمى داللة لفظة ) كبر ( ، كمف ىذه الدالالت داللة التعجب عٌدة كقد احتمؿ ىذا التعبير    
د صالمستفادة مف تحٌكؿ الفعؿ إلى صيغة ) فىعيؿ ( بضـ العيف ، كتقدير الكبلـ : ما أكبره مقتان ، قاؿ الزمخشرم " قي 
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في ) كبر ( التعجب مف غير لفظو ، ... كمعنى التعجب تعظيـ األمر في قمكب السامعيف ، ألٌف التعجب ال يككف 
إاٌل مف شيء خارج عف نظائره كأشكالو ، كأسند إلى ) أف تقكلكا ( كنصب ) مقتان ( عمى تفسيره داللة عمى أف قكليـ 

منو ، كأختير لفظ المقت ، ألنو أشد البغض كأبمغو ، ...  ما ال يفعمكف مقت خالص ال شكب فيو لفرط تمكف المقت
كمنيا داللة الذٌـً المستفادة مف تحكؿ الفعؿ  .(ُ) "كلـ يقتصر عمى أف جعؿ البغض كبيران حتى جعؿ أشٌده كأفحشو

أك بئس (  الفعؿ يحكؿ إلى باب المدح كالذـ ، فإذا أيريد بو ) نعـ إلى ) فىعيؿ ( الداؿ عمى المدح كالذـٌ ، أم أفٌ 
      . (ِ)جيء بو عمى ) فعيؿ ( بضـ العيف ، كمثاؿ ذلؾ ) عىظيـ ، كبىخيؿ ، ...(

الصريح ) قكلكـ ( يحتمؿ كقكعو مٌرة  كجاء الفاعؿ مصدرا مؤكال ) أف تقكلكا ( كلـ يأًت صريحان ، كذلؾ ألفٌ       
كاحدة ، فيككف المقت الكبير لما حصؿ كلك مٌرة كاحدة ، كليس ذلؾ بالمراد ، كالمراد تكرار حصكؿ ذلؾ المقت ، 

 .        (ّ)فجاء بالفعؿ الداٌؿ عمى التجدد كاالستمرار 

نكع مف  كاف في الجاىمية) المقت ( ليدٌؿ عمى نكاح الرجؿ امرأة أبيو ، فقد  تتخٌصص داللة في مكضع آخرك 
َوََل تَ ْنِكُحوا  ي قكلو تعالى كقد كيًصؼ ذلؾ ف، (ْ)، كىك أف يتزكج الرجؿ امرأة أبيو أنكاع النكاح يسمى ًنكاح المقت 

َُْد َسَلَف ِإنَُّه كَ  م ٍت بو  ، ِِ :النساء   اَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًَل َما نََكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإَلَّ َما  كالمقت اسـ سى
كلشٌدة  ،ا االبفى مف ذلؾ النكاح مىقيتا ، كسٌمكا فاعؿ ذلؾ الضيزف ، كسم كٍ  نكاح زكج األب فقالكا نكاح المقتالعرب 

، (ٔ)كجاء االستثناء في ىذه اآلية منقطعا عند أغمب المفسريف ،(ٓ) المقتي أك كراىة ىذا النكع مف الزكاج سمٌي مقتان 
شٌرع  سمفان ، فيك المكاح المحمؿ ليس مف جنس الن  -كىك نكاح االبف امرأة أبيو  -الفاحشة كالمقت  كذلؾ لبياف أفٌ 

 ممقكت طبعان كعقبلن كشرعان .

 

 ) قمى (  -ٗ

 -:  المفيوم المغويفي  ) قمى (

أبغضو ككرىو  ، كقبله كرماه ، ًقمىن كًقبلء كمقميةن :(ٕ)تجاؼو عف الشيء كذىىابه عنو ىكك  : البغض ،الًقمىى       
 كيقاؿ : قبله يقميو كيقمكه ، كالقمى : شٌدة البغض ، ،(ٖ)، أك قىبلهي في اليجر ، كقميوي في البغض غاية الكراىة فتركو
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فكأٌف المقمٌك ىك الذم يقذفو القمب مف بغضًو فبل يقبمو كمف جعمو  مف القمك ، أم : الرمي ، فمف جعمو مف الكاك فيك
مف الياء ، فمف قميتي البيسر كالسكيؽ عمى المقبلة 
(ُ) . 

 ) قمى ( في االستعمال القرآني :

، أٌما  (ِ)البغض كاإلنكار ، كالجفاء كاليجر عمى ضعيف في االستعماؿ القرآني ليدالجاء ىذا الجذر في مك     
 األكؿ فجاء عمى صيغة اسـ الفاعؿ ، كالثاني جاء عمى صيغة الفعؿ الماضي .المعنى 

 : صورتيا الفعمية( في  قمى )  :أواًل 
 الصورة الماضوّية :

،  ّ :الضحى   َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما َُ َلى في قكلو تعالى  يٌتضحي معنى الجفاء كاليجر بصكرة الماضي المنفي    
إذ مف غير المقبكؿ كالمعقكؿ أف يككف المعنى ىك البغض كما ذكره أغمب المفسريف ؛ أم ما جفاؾ كال ىجرؾ ، 

ألٌف الحبيب ال يقمي حبيبو ، ،  (كسٌمـ )صمى هللا عميو كآلوألٌنو ال يتناسب كالذات اإلليٌية في مخاطبة حبيبو المصطفى 
لذلؾ كاف المعنى ىك اليجر أك التجافي كالذ ىاب عنو بحسب ما اقتضاه  كال يجكز أف يقبل هللا أحدان مف أنبيائو ،

بقت بمفظػػػة )  قىمىىالسياؽ ، ككما جاء في المفيكـ المغكم ، زيادة عمى ذلؾ فإٌف لفظة )  د عىؾى ( سي ، أم ما تركؾ  (كى
 .(ّ)دٌؿ عميو قكلو ) كما قمى ( ، ألٌف الترؾ ضربه مف القمى إذ ،

شؽ  ذلؾ عميو فأحزنو ، قاؿ الناس  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(عف رسكؿ هللا  ()جبريؿ  لٌما أبطأكركم أٌنو       
لعٌؿ رٌبو قد قبله ، عندئذو نزلت ىذه السكرة بفيضيا المعٌبر عف الكٌد كالمحٌبة كالرحمة كاإليناس كالقربى كاألمؿ 

ـ  بانقطاع الكحي عنو )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(كالرضا كالطمأنينة كاليقيف تسمية لمنبي  كقيؿ معناه ، (ْ)ألٌنو كاف قد اغت
كاستعير في اآلية لممفارقة  ، تحيةي مف يريد السفر، كقيؿ ىك  ما قطعؾ قطع المكدع ، كالتكديع : مبالغة في الكدع
 .(ٓ)فقد بالغ في تركؾ  ، ألف مف كدعؾ مفارقان  بعد االتصاؿ تشبييان بفراؽ المسافر في انقطاع الصمة

ـى أٌف التأخير في نزكؿ الكحي إٌنما "كتسمية لو ،  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(ا التعبير ىك سكف لقمب النبٌي كىذ      ليعم
يحدث لمصمحة يعمميا هللا تعالى ، كليست كما يقكؿ األعداء لترؾ هللا نبٌيو أك لسخطًو عميو ، فيك مشمكؿ دائمان 

 . (ٔ)"كعنايتو الخاٌصة ، كىك دائمان في كنؼ حماية هللا سبحانوبمطؼ هللا 

كلعٌؿ  لفظة ) قمى ( تعني البغض أك شٌدة البغض كما ىي في المفيكـ المغكم ، ككما يقصده األعداء ، فمذلؾ      
يـ التػػػػػػػػػي يكنكنيا لمنبٌي نفى هللا تعالى ذلؾ عنو ليككف المخاطىب بذلؾ األعداء كمػػػػػػػػا يقصدكنو مػػػػػف المفظة لضغائن

                                                           

، ٖجٕ، ودراسات ألسلوب القرآن الكرٌم ق 2ٖ2 :معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن : ، وٌنظر  4ٖٙ :مفردات ألفاظ القرآن  - ٔ

ٙ:ٖٖ4  . 

 . ٓٗٗ :القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكرٌم : ٌنظر  - ٕ
، والتفسٌر البٌانً للقرآن الكرٌم لمحمود البستانً  ٖٔٔ – ٖٓٔ:  4، والبرهان فً تفسٌر القرآن   1ٖٓ: ٔالخصائص : ٌنظر  - ٖ

٘  :ٖٙٓ . 
 . 1ٕٖٙ : ٙ، وفً ظالل القرآن  4ٖٙ : ٓٔالتبٌان فً تفسٌر القرآن ، و 2ٕٔثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم : إعراب : ٌنظر  - ٗ

 . 4٘ٗ : 4، والبحر المحٌط 22ٔ : ٗالكشاؾ : ٌنظر  - ٘

 . 1ٙٔ : ٕٓاألمثل  - ٙ
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كتيٌكميـ ، كعميو فإٌف النفي كاف خطابان رادعان ألكلئؾ الحاسديف الحاقديف ، كإلبطاؿ مقالتيـ ، ( )صمى هللا عميو كآلو
 . (ُ)لذلؾ كاف التفسير : ما صرمؾ فتركؾ ، كما أبغضؾ منذ أحٌبؾ

 صورتيا االسمّية :( في  قمى )  :ثانيًا 

 اسم الفاعل :

ليدٌؿ عمى البغض كاإلنكار ، كلييبٌيف أٌف النفكس عندما تنحدر  عمى صكرة اسـ المفعكؿ كرد لفظ ) القاليف (       
لى الطير كالعفاؼ كما  َُاَل  في قكلو تعالى ))في الرذيمة كتنغمس في المنكر ، تعادم مف يدعكىا إلى الفضيمة كا 

غاية البغض كالمنكريف لو أشٌد اإلنكار، فكأٌنو يقمي  مف المبغضيف"، أم ُٖٔ :الشعراء   ِإّّنِ ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلَقاِليَ 
، كالعمؿ ىنا ىك إتياف الذكراف كترؾ اإلناث ،  ()كتشير اآلية إلى قٌصة لكط النبٌي  ،(ِ)"الفؤاد كالكبد مف شٌدتو

يينكر عمى قكمو ىذا العمؿ فيك مف األعماؿ القبيحة ، كيكٌبخيـ عمى فعمو ، كالتعبير بػ) القاليف (  ()فكاف لكط 
يدٌؿ عمى أٌف جماعة كانكا مثؿ النبي يرفضكف ىذا العمؿ كيعترضكف عميو ، عمى الرغـ مف أٌف المنحرفيف أخرجكىـ 

 .(ّ)مف قريتيـ 

الشديدة التي تترؾ أثرىا في قمب اإلنساف ، كىذا التعبير يكشؼ عف كجاء أٌف لفظة ) القاليف ( تعني العداكة       
إٌنني ال أعاديكـ بأشخاصكـ ، "ييريد أف يقكؿ ليـ :  ()شٌدة تنٌفر لكط مف أعماليـ ، كييممحي مف اآلية أٌف لكطان 

 .(ْ)"بؿ أعادم أعمالكـ المخزية ، فمك ابتعدتـ عف ىذا العمؿ الشنيع فأنا محٌب لكـ كغير قاؿ لكـ

ـٍ ًمفى اٍلقىاًليفى كقكلو )       ًمكي ـٍ ( قكؿ في غاية البياف ، فيك أبمغ مف أف يقكؿ )  ًإنًٌي ًلعىمى ًمكي قاؿو ( ؛ ألٌنو يدلؿ  ًإنًٌي ًلعىمى
ىذا العمؿ ، كألٌف قكلنا ) فبلف مف العمماء ( أبمغ مف ىناؾ مشاركيف لمنبٌي في رفضيـ  عمى قبح معصية المكاط كأفٌ 

 . (ٓ)عالـ ( ، ألٌنؾ تشيد بأٌنو مساىـ ليـ في العمـ ، كجاءت اآلية استخفافان بكعيدىـ بإخراجو مف ديارىـ) فبلف 

 

 ) شنأ (  -٘

 -:  المفيوم المغوي) شنأ ( في 

ٍفءي        ٍنأىةي كالش  نىآفي كالش  نىأن كًشنأن ، البغض ، كمنو الش  ًنئى يٍشنىأي شى يقاؿ : شى
نىآنان (ٔ) ٍنان كشى ًنئتي الرجؿى أشنؤهي شى ، كشى

نكءان كمنشأةن إذا أبغضتوي  نىاًئيىةه ككراىية : مب غضه سٌيئ الخمؽ  (ٕ)كشي نىاءىةه ككراىة ، كشى ، قاؿ الميث : رجؿه شى
(ُ) ،

                                                           

 . 1ٖ٘: ٖٓ، والتحرٌر والتنوٌر  ٗٔ٘ : ٕمدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل : ٌنظر  - ٔ

، و إرشاد العقل السلٌم  ٘ٗٔ: ٕٗ ومفاتٌح الؽٌب،  2ٕ٘ :تفسٌر ؼرٌب القرآن : ، وٌنظر  11 : ٘ –النحاس  –معانً القرآن  - ٕ

 . ٕٕٔ، والتحفة القلٌبٌة فً ؼرٌب القرآن الكرٌم :   ٖٔٔ: 1ٔ، والتفسٌر الوسٌط  ٕٓٙ:  ٙ

 ٖٓٔ: ٘ٔالمٌزان : ٌنظر  - ٖ

 . 4ٕٗ : ٔٔاألمثل  - ٗ
 . 4ٓٔ:  1ٔ، والتحرٌر والتنوٌر  4ٕ٘:  1ٔ، وروح المعانً  4ٗٔ :4،  والبحر المحٌط  ٖٖٙ: ٖالكشاؾ : ٌنظر  - ٘
 .)شنؤ( 4ٕٓ :2، لسان العرب )شنؤ( 1ٖٙ :ٔ، الصحاح )شنؤ( ٕ٘ٔ :ٗ، تهذٌب اللؽة  )شنؤ(4ٔٔ:ٕالمحٌط فً اللؽة  - ٙ

 . ٗٓٔ :واالشتقاق  )شنؤ( ، 1ٔٔ :ٕجمهرة اللؽة  - 2
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ف كاف محببان  كالمىٍشنىأي : القبيح الكجو كا 
ًنٍئتيوي : تقذ رتوي بيغضان لو ،(ِ) ٍنأن كشنآنان كيقاؿ  ، كيقاؿ : شى ًنئوي يشنأهي شى نىأهي كشى : شى

 .  (ّ): أبغضوي بغضان شديدان مختمطان بعداكة كسكء نٌية 

 ( في االستعمال القرآني : شنأ )

ثبلث مرات عمى الصكرة االسمٌية فقط  ،(ْ)ككاف استعماليا في القرآف الكريـ بمعنى البغض كالكراىية كالعداكة       
، مرتيف عمى صيغة المصدر ) فعبلف ( في سكرة المائدة ، كمرة عمى صيغة اسـ الفاعؿ في سكرة الككثر ، كمف 

َي الْبَ ْيَت يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتُِلُّوا َشَعاِئَر اَّللَِّ َوََل الشَّْهَر اْْلََراَم َوََل  قكلو تعالى  المصدر اَّْلَْدَي َوََل اْلَقََلئَِد َوََل آمِّ
وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم اْْلََراَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمْن َرِبِِّْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَُن َُ وْ  ٍم َأْن َصدُّ

ّتِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقابِ َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا عَ  ِْْ ْقَوى َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى ا ، ِ :المائدة   َلى اْلِِبِّ َوالت َّ
ٌما تخفيفان ىك البغض كالحقد ، أك شٌدة البغض ،  الشنآف بفتح الشيف كفتح النكف في األكثر ، كقد تيسٌكف إٌما أصالة كا 

ك مف المصادر الداٌلة عمى االضطراب كالتقٌمب ، ألٌف الشنآف فيو اضطراب النفس ، كالمعنى : ال يحممٌنكـ أك ال كى
يكسبٌنكـ شٌدة بغضكـ أك عداكتكـ ليـ لككنيـ صدككـ عػػػػػػػػف المسجد الحراـ عػػاـ الحديبٌية عمى االعتداء عمييـ أك 

 .(ٓ)االنتقاـ منيـ 

قكلو  تأتي لفظة ) الشنآف ( لتدٌؿ عمى البغض كالحقد كالعداء ، كذلؾ في مكضع آخر مف السكرة نفسيا كفي      
اِمَي َّلِلَِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَُن َُ ْوٍم َعَلى أَ  تعالى  أَُْ َرُب  َلَّ تَ ْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهوَ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا َُ وَّ

ْقَوى َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ  شٌدة بغضكـ لممشركيف أك بغضيـ لكـ ال يحممٌنكـ "أم  ، ٖ :المائدة   لِلت َّ
،  (ٔ) "، كقيؿ : ال يدخمنكـ في الجـرعمى أف تترككا العدؿ ، فتمنعكىـ مف حٌقيـ ، أك تزيدكا في نكاليـ تشٌفيان كغيظان 

لى  فاهلل تعالى أمركـ بالعدؿ في كٌؿ أحكالكـ ، ألٌف العدؿ مع األعداء كمع غيرىـ أقرب إلى اتقاء المعاصي ، كا 
لى إقامة اإلصبلح في المجتمع اإلسبلمي .    صيانة النفس عف الكقكع في الميالؾ ، كا 

، كالحجة (ٕ)لنكف ، كقرأ الباقكف بفتحيا كقد قرأ أبك بكر كابف عامر كأبك جعفر ) الشنآف ( في اآليتيف بسككف ا     
) شنآف ( "، كرأل مكي بف أبي طالب أٌف (ٖ)"بنى المصدر عمى أصمو قبؿ دخكؿ األلؼ كالنكف عميو"و لمف أسكف أنٌ 

بالتسكيف ، كاألشير أف يككف صفة ، كاألكثر في فتح النكف في كبلـ العرب أف يككف مصدرا ، كمعنى اآلية : ال 
ٍنآف ، كقاؿ : فيذا يدؿ عمى أنٌ  حكىقكـ االعتداء ، ك  يكسبٌنكـ بيغضي  و اسـ صفة . مكي عف أبي زيد : رجؿ شى

أتي عمى ) فىٍعبلف ( باإلسكاف ، يالمصدر ال  كركم عف أبي حاتـ أنو لـ ييجز إسكاف النكف ، كأنو رآه غمطا ، ألفٌ 

                                                                                                                                                                                                      

 .)شنؤ( ٘ٗٔ :ٔ، تاج العروس )شنؤ( 2ٗ :العباب الزاخر  - ٔ

 .4ٕٗ: إصالح المنطق : ٌنظر   - ٕ

، والظواهر النحوٌة والصرفٌة فً شعر  4ٗٗ :معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن : ، وٌنظر  ٘ٙٗ :مفردات ألفاظ القرآن  - ٖ

 .  ٖٕٓ :المتنبً 

 . 2ٕ٘،  2ٕٙ : ٔالنحاس  –، ومعانً القرآن  1ٕٙ : ٖالفراء  –معانً القرآن : ٌنظر  - ٗ

 . 4ٙ: ٙ، والتحرٌر والتنوٌر  ٖٗٔ: ٕ، ومعالم التنزٌل 2ٖٙ: ٔالكشاؾ :  ٌنظر - ٘

 . ٕ٘ٗ : ٗ، والبحر المحٌط  2ٗٙ :ٔ، والكّشاؾ  ٖٓٔ : ٔالتبٌان للعكبري ٌنظر : ، و 2ٕٙ : ٔالنحاس  –معانً القرآن  - ٙ

 . 12ٔ :، وإتحاؾ فضالء البشر  ٖٕ٘ :ٕوالنشر فً القراءات العشر  ، ٗٓٗ :ٔوه القراءات السبع ٌنظر : الكشؾ عن وج - 2

 . ٖٓٔ :الحجة البن خالوٌه  - 4
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ٍنآف ( صفة ال مصدر عند أكثر إنما يأتي باإلسكاف الصفات ، كعمى ذلؾ تجكز القراءة باإلسكاف عمى أ ف ) شى
  .(ُ)"الناس ، كيككف المعنى : بىغيض قكـ و 

فعبلف (  كاألظير في السككف أف يككف كصفا كفي الفتح أف يككف مصدرا ، كقد كثر مجيء المصدر عمى )"     
 كأبك حاتـ قراءة تسكيف النكف ، ألفٌ  ة، كقد أنكر أبك عبيد (ِ)"، كجكزكا أف يككف كصفا ، كاألكثر أف يجيء مصدرا

) شنآف ( كصؼ ليس مضافا لمفاعؿ كال لممفعكؿ بخبلفو إذا  كقيؿ إفٌ  .(ّ)المصادر إنما تأتي في مثؿ ىذا متحركة 
و يحتمؿ أف يككف مضافا لممفعكؿ ، كىك األظير ، كيحتمؿ أف يككف مضافا إلى الفاعؿ ، أم كاف مصدرا ، فإنٌ 
   .       (ْ)بغض قـك إياكـ 

كالشانئ ىك المبغض  ،ّ :الككثر   ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْْلَبْ تَ رُ  قكلو تعالى جاءت عمى صيغة اسـ الفاعؿ في ك      
، فقد كميبغض ما جئت بو مف اليدل كالحٌؽ كالبرىاف الساطع كالنكر الميبيف  مبغضؾأٌنو أم  مع سكء خمؽ كعداكة ،

، كجاء أٌف  (ٓ)مف كؿ خير كما قطع عقبيـ كنسميـ ، فمـ يبؽى ليـ عقب كال نسؿ كال حسف ذكر ؾقطع هللا مبغضي
، كمٌما الشٌؾ فيو أٌف في البغض عداكة ، كفي (ٔ)"أحدىما المبغض ، كالثاني العدكٌ " حمؿ معنييف الشانئ ىنا ي

)صمى محمدان  النبي   مكا أفٌ ميـ عكقيؿ ىك المقطكع الذكر ، كذلؾ أنٌ  العداكة بغض ، كعميو فإٌف المعنييف متداخبلف ، 

 .(ٕ)ك الذم يشنؤه ػػػػره ىػػػػػػينقطع ذكره إذا انقطع عمره لفقداف نسمو ، فنٌبو تعالى أف الذم ينقطع ذك  هللا عميو كآلو كسٌمـ(

يبغضؾ ال يقدر عمى شيء آخر سكل أٌنو  إشارة إلى أٌف الذم"كذكر الفخر الرازم أٌف كصفو بككنو شانئان ،       
يبغضؾ ، كالمبغض إذا عجز عف اإليذاء ، فحينئذو يحترؽ قمبو غيظان كحسدان ، فتصير تمؾ العداكة مف أعظـ أسباب 

 . (ٖ)"حصكؿ المحنة لذلؾ العدك

ًذر ، فقيؿ  عمى المبالغة ، قد قيرئ ) إٌف شنئؾ ىك األبتر (ك       ، كما قالكا : بٌر مقصكر مف شانئ ىك كشنئ كحى
؛ ألٌف ) شنئ ( مف صيغ المبالغة ، كمعنى ذلؾ  أم قراءة اسـ الفاعؿ عمى المبالغة ، كقراءة الجميكر أكلى(ٗ)كباٌر 
دكف مف لـ يبالغ ، في حيف أف قراءة الجميكر تدٌؿ عمى أٌف شانئو ىك األبتر ميما قٌؿ  مف المبالغ ىك األبتر أفٌ 

      . (َُ)بغضو أك كثير 

                                                           

،  2ٕٙ : ٔالنحاس  –، ومعانً النحو  ٖٓٔ :، وٌنظر : الحجة فً القراءات السبع  ٗٓٗ :ٔالكشؾ عن وجوه القراءات  - ٔ

 .  ٖٙٔ،  ٙٔٔ :ونظرٌة النحو القرآنً 

 . ٕٕٗ : ٖالبحر المحٌط  - ٕ

 . 2ٖ : ٙ، والجامع ألحكام القرآن  ٖٕ٘ :ٌٕنظر : النشر فً القراءات العشر  - ٖ

 . ٕٕٗ : ٖ، والبحر المحٌط  ٙ٘ٔ : ٕللزجاج  وإعرابه معانً القرآن، و ٗٓٗ :ٔالكشؾ عن وجوه القراءات ٌنظر :  - ٗ

: ٘وأسرار التؤوٌل أنوار التنزٌل و ، ٕٕ٘، وإعراب ثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم :  ٖ٘ٔ:  ٕ: مجاز القرآن ألبً عبٌدة  ٌنظر - ٘

واإلمعان فً ألفاظ القرآن الكرٌم  ، 2ٙ٘، والنكت فً القرآن الكرٌم :  2ٖٓ:  1ٕ ، وروح المعانً ٖٖٔ:ٕٖ ومفاتٌح الؽٌب،  ٕٖٗ
:ٕٗٓ . 

 . ٖٙ٘ : ٙالنكت والعٌون  - ٙ

:   ٗ:جٕت ألسلوب القرآن الكرٌم قدراسا، و ٘ٓٗ:  4: البرهان فً تفسٌر القرآن ، وٌنظر  ٘ٙٗ :مفردات ألفاظ القرآن  - 2

 . 2ٓٗ :ٖٓ، والتحرٌر والتنوٌر  1ٗٗ : ٕٓاألمثل ، و ٙ٘:2

 . ٖٕٙ : 2ٔ مفاتٌح الؽٌب - 4

 . ٕٓ٘ : 4ٌنظر : البحر المحٌط  - 1
 . 1٘ :ٔالتفسٌر البٌانً  ٌنظر : على طرٌق - ٓٔ



 

ٔ٘4 

 ، كذلؾ ألٌف األبتر صفة مع الشنئ دكف ) المبتكر (مف ) األبتر (  لفظة كالمبلحظ أٌف التعبير القرآني قد آثر     
و قد يزكؿ عنو ىذا دالة عمى الثبكت كاألسمر كاألصمع كاألعكر ، بخبلؼ المبتكر الدالة عمى الحدكث فإنٌ  مشٌبية
ة كالنصرة كاإلعانة ، لبتر في الذرية كغيرىا مف الذكر كالمحبٌ لفظة األبتر حممت معنى ا فضبل عف أفٌ  ،(ُ)البتر

تعريؼ ) األبتر ( داللة عمى ، ك (ِ)األبتر ىك مف ليس لو ناصر كال معيف كال حسف ذكر كال حبيب  كجاء إفٌ 
ٌف ىك األبتر ، ك  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(تخصيصو ، فقد ذكر هللا تعالى أف مبغضو  كالمجيء تعريؼ األبتر ، ا 

بضمير الفصؿ كتككيده بأف  ، يدٌؿ عمى أف شانئو ىك األبتر حصران ، فمـ يقؿ ) إف شانئؾ أبتر ( أك ) إف شانئؾ 
شانئؾ ىك األبتر ( ، أم إنو أبتر بكؿ معنى البتر ، فيك  ىك أبتر ( فيجعمو مف جممة البيٍتر ، بؿ قاؿ ) إفٌ 
  .  (ّ)كتمتٌد إلى يكـ القيامة  مستأصؿ الذرية مقطكعيا بخبلؼ ذريتؾ التي تتسع

ـٌ انظر كيؼ        أسند هللا تعالى إلى ذاتو اإلعطاء بقكلو ) إٌنا أعطيناؾ الككثر ( ، كلـ يسند البتر إلى ذاتو ، " ث
نٌ فمـ يقؿ ) كجعمنا شانئؾ ىك األبتر ( بؿ أسنده إلى الشانئ نفسو ، فإنٌ  ما ذلؾ و أبتر مف غير جعؿ جاعؿ ، كا 

 . (ٓ)، كجاء الكصؼ مبيمان كذلؾ لتحقيره بالكصؼ الناقص(ْ) "كذلؾ أذـٌ لو كأقبحكصفو ىك، 

  
 
 

                                                           

 . 1٘ : ٔ، وعلى طرٌق التفسٌر البٌانً  ٗٗ :البالؼة العربٌة مقدمات وتطبٌقات : ٌنظر  - ٔ

 . ٔ٘ٙ، وتفسٌر القرآن الكرٌم ، عبد هللا شبّر :  ٕٖٗ :٘ وأسرار التؤوٌل ، وأنوار التنزٌل ٖٖٔ : ٕٖ مفاتٌح الؽٌب: ٌنظر  - ٕ

 . 1ٗ – 1ٖ : ٔعلى طرٌق التفسٌر البٌانً : ٌنظر  - ٖ

 . 12 : ٔعلى طرٌق التفسٌر البٌانً  - ٗ

 . 4ٓ : ٗاإلتقان فً علوم القرآن : ٌنظر  - ٘
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 ألفاظ الكراىة غير الصريحة 
 
 

 

 : توطئة

ٌنما تتضٌمف ىذا المعنى ، إذ بعد فييرٌكز ىذا الفصؿ        تتٌبع بعض األلفاظ التي ال تدٌؿ صراحة عمى الكراىة كا 
الكراىة استقراء تمؾ األلفاظ كتحديدىا كالنظر في أصميا المغكم تبٌيف أنيا قد دٌلت بشكؿ أك بآخر عمى معنى) 

تتٌبعيا في سياقاتيا القرآنٌية المختمفة التي أرشدتنا إلى تبياف معنى الكراىة فييا  فضبلن عف ، ا( أك قريبت مني كالبغض
كاف نظيران لمفصؿ الثاني في الباب األكؿ إذ إٌف المنيج المتٌبع في البحث فرض نفسو  ىذا الفصؿ أفٌ كالحقيقة  ،

تتبعيا في كتب المغة  زيادة عمىمعاني كدالالت ىذه األلفاظ ،  بيافالفيصؿ في  النظر كالتأٌمؿ ككاف عمى البحث ،
 -ا األلفاظ فيي :تشير إلييا ، ككاف لمسياؽ األثر الفاعؿ في ذلؾ البياف ، أمٌ  كالتفسير التي

 :  أبى  -ٔ

،  قكلؾ أىبى فبلف يٍأبى بالفتح فييما يدٌؿ عمى االمتناع ، بالكسر مصدركىك اإًلباءي  المفيوم المغويأبى في       
باءىةن كىًرىىوأىبى الشيءى يى ، ك كاإًلباءي أىشد  االمتناع  أم امتنع ، باءىةن  الشيءى يىٍأبىاهي كيىٍأًبيوً  أبى، ك (ُ) ٍأباه ًإباءن كاً  إباءه كا 

ذىهي أيباءه مف الطعاـً بالضـ : كىرىا ، ًرىىوي ا : كى بكسرىم  .(ِ)ىىةه كأخى

 ىك أفٍ  اإلباء أفٌ "  يما بقكلوالفرؽ بين الفرؽ بينيما ، فقد ذكر العسكرم كتيمحظ العبلقةي بيف اإلباًء كالكراىًة مف    
 مف ال يقدر عمى إبائو كقد رأيناىـ يقكلكف لمممؾ أبيت المعف كال يعنكف أنؾ تكره المعف الفٌ  يءيمتنع كقد يكره الش

نٌ         قاؿ هللا تعالى،  األفعاؿما يريدكف أنؾ تمتنع مف أف تمعف كتشتـ لما تأتي مف جميؿ المعف يكرىو كؿ أحد كا 
  ََُ َويَْأََب اَّللَُّ ِإَلَّ َأْن يُِتمَّ نُور  أم يمتنع مف ذلؾ كلك كاف هللا يأبى المعاصي كما يكرىيا لـ تكف  ، ِّ :التكبة

 .(ّ)"معصية كال عاص

"  كالذم يمحظ مف المعنى المغكم أٌف أبى بمعنى امتنع ، كلكٌنيا تضٌمنت معنى الكراىة ، كلذلؾ قاؿ العكبرم :      
مكاضع عديدة في  ذلؾ جاءىي عدـ اإلرادة ، ك  ، كالكراىة كما مر  ذكره(ْ) "يأبى بمعنى يكره ، كيكره بمعنى يمنع

                                                           

 . 4٘ :مفردات ألفاظ القرآن : ، وٌنظر )أبً(ٗ٘ : ٔلسان العرب  - ٔ

 .)أبً( ٖٕٙٔ:القاموس المحٌط  - ٕ

 . 4 :الفروق اللؽوٌة  - ٖ

 . 4ٔ : ٕالتبٌان فً إعراب القرآن  - ٗ

 الفصل الثاني 



 

ٔٙٓ 

بصيغتييا الماضكية كالمضارعٌية لتتضٌمف معنى الكراىة الناتجة عف االمتناع في كثير مف تمؾ  القرآن الكريم
 ِإَلَّ َأْن يُِتمَّ نُور ََُ َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُرونَ  يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأََب اَّللَُّ   ىػػػو تعالػػي قكلػػػفالمكاضع كمف ذلؾ 

  منيا مجرل النفي ؼى رٌ صى قد تجرم لفظة ) أبى ( كما تى "، ك(ُ) "ال يريد هللا إال أف يتـ نكره"، كالمعنى ِّ :التكبة" 
ككيؼ  (كيأبى هللا  )كلو :قػػب (ييًريديكفى أىف ييٍطًفئيكٍا  )أال ترل كيؼ قكبؿ  ( ـ يردػػػػل)  مجرل ( أبى) رل ػػػأج فكأٌنو ،(ِ)

ـٌ نكره  اإلباء كاإلباية : االمتناع مف الفعؿ ، كىك ىنا تمثيؿ إلرادة هللا تعالى إتماـ ف ،أكقع مكقع كال يريد هللا إاٌل أف يت
 ؿ مراد هللا تعالى ، فكاف حاليـألٌنيـ لٌما حاكلكا طمس اإلسبلـ كانكا في نفس األمر محاكليف إبطا ؛ـ ظيكر اإلسبل

 . (ّ)في نفس األمر ، كحاؿ مف يحاكؿ مف غيره فعبلن كىك يأبى أف يفعمو

ف لـ يسبقو نفي  ان مفٌرغ في اآلية االستثناءكمٌما يؤيد مجيء اإلباء بمعنى عدـ اإلرادة مجيء        و أجرم فعؿ ألنٌ كا 
ـٌ نكره ، ذىلؾ أٌف فعؿ ) أبىى ( كنحكه فيو جانب نفي  ألٌف ؛ يأبىى مجرىل نفي اإلرادة ، كأٌنو قاؿ : كال يريد هللا إاٌل أف يت

فكاف إباء ما  ، (يريدكف أف يطفئكا نكر هللا ) إباية شيء جحد لو ، فقىكمى جانب النفي ىنا لكقكعو في مقابمة قكلو : 
كجيء بيذا التركيب ىنا لشٌدة مماحكة أىؿ الكتاب كتصٌمبيـ في دينيـ ، ، معنى نفي إرادة هللا ما أرادكه يريدكنو في 

ألٌف المنافقيف كانكا  ؛ ٖ :الصؼ   يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم وهللا متم نور َ قكلو تعالى كلـ ييجٍأ بو في 
فية كفي ليف كتمٌمؽ يكيدكف مؤذف بالريادة كاالنتشار كلذلؾ لـ يقؿ : كيأبى هللا إاٌل أف ييٍبقي  كاإلتماـ،  لممسمميف خي
 . (ْ)نكره

َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ِللنَّاِس ٓت َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل فََأََب َأْكثَ ُر  قكلو تعالى  ذلؾ جاء بصيغة الماضي في مثؿك      
كرسكخ  ختمفة ، تكجب زيادة تقرير كبيافأم : كررنا كرددنا عمى أنحاء م ، ٖٗ :(( اإلسراء  النَّاِس ِإَلَّ ُكُفورًا

؛ ليتمقكه بالقبكؿ ، فىأىبىى أكثري  كالمثؿ الحسف كالغرابة كاستجبلب األنفسفي  مف كؿ معنى بديع ، ىككاطمئناف ، 
يـ فيو داللة عمى أنٌ  ؛ ألفٌ رفضفي ال مبالغة اآلية . كفي ، أم كرىكا اتٌباع ذلؾ إال جحكدنا كامتناعنا مف قبكلو الناس

بضـ  ) كالكيفكر،  دـ الرضا حتى بمغكا مرتبة اإلباءيـ بالغكا في علـ يرضكا بخصمة سكل الكفكر كالجحكد ، كأنٌ 
 . (ٓ)، ككؿ ىذا يستدعي الكراىة كالبغضا بما في القرآف مف ىدل كعاندكا جحكد ، أم جحدك ال ( الكاؼ

َماَواِت َواْْلَْرَض َُاِدٌر َعَلى َأْن َِيُْلَق ِمثْ َلُهْم  كمثؿ اآلية السابقة قكلو تعالى       َأَوَلَْ يَ َرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَق السَّ
لبعث ، اؤالء الظالمكف المنكركف : فأبى ى أم، ٗٗ:اإلسراء  َوَجَعَل ََّلُْم َأَجًَل ََل رَْيَب ِفيِه فََأََب الظَّاِلُموَن ِإَلَّ ُكُفورًا

 لمف دعاىـ إلى اإًليماف بو ، شأف الجاىميف المغركريف الذيف استحبكا العمى عمىككراىة  كنفكران  إال جحكدنا لو كعنادنا
، الذم خمؽ السماكات كاألرض قادر عمى إعادة األجساـ كمع عمميـ أبكا إال كفكران  عممكا أفٌ ، كقد (ٔ)اليدل

                                                           

 . ٖٕٗ : ٔ، واألشباه والنظائر فً النحو  ٕٕٕ : ٕأوضح المسالك ٌنظر : ، و 24ٔ : ٕمؽنً اللبٌب  -ٔ

 . 1٘ : ٕشرح الرضً على الكافٌة  - ٕ

 . 2ٕٔ: ٓٔ، والتحرٌر والتنوٌر  ٖٕ٘: ٌٕنظر : الكشاؾ  - ٖ

 . 2ٖٔ: ٓٔ ٌنظر : التحرٌر والتنوٌر - ٗ

 .   ٕ٘ٗ: ٗ، ونظم الدرر  ٕ٘ٓ: ٘ٔ المصدر نفسهٌنظر :  - ٘

 .   2٘: ٕٔ مفاتٌح الؽٌبٌنظر :  - ٙ



 

ٔٙٔ 

ىنا تنبييان  ( الكفكر) ر اكاخت كر : جحكد النعمة ،كالكف، لشيء بما يشبو ضده اباية تأكيد فكر مف اإلكاستثناء الك"
 .(ُ) "يـ كفركا بما يجب اعتقاده ، ككفركا نعمة المنعـ عمييـ فعبدكا غير المنعـعمى أنٌ 

َب َوَأََب َوَلَقْد َأرَيْ َنا َُ آيَاتَِنا ُكلََّها  كمف ذلؾ أيضان قكلو تعالى      اإليماف  فرعكفي قبكؿ أىبىى، أم ٔٓ: طو  َفَكذَّ
 ؛ لعتكه كاستكباره كنفكرا  مف الشكاىد الناطقة بصدقو جحكدنا كعنادنا ()مكسى  يدكالطاعة ، مع ما شاىد عمى 

نٌ  ، االمتناعغاية "ىنا  اإلباء، ك (ِ) ب و كذٌ و بأنٌ هللا تعالى ذمٌ  كألفٌ ، و ال يكصؼ بو إال مف يتمكف مف الفعؿ كالترؾ كا 
 .(ّ)"و أبى كلك لـ يقدر عمى ما ىك فيو لـ يصحكبأنٌ 

َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا  كيأتي اإلباء بصيغة المضارع ليدؿ عمى الكراىة كالبغض ضمنان أيضان في قكلو تعالى      
ُُ ُلوبُ ُهْم َوَأْكثَ ُرُهْم فَا االمتناع  اإلباية" ،ٖ:التكبة  ِسُقوَن َعَلْيُكْم ََل يَ ْرُُ ُبوا ِفيُكْم ِإَلِّ َوََل ِذمًَّة يُ ْرُضوَنُكْم بَِأفْ َواِهِهْم َوتَْأََب 

سناد اإلباية إلى القمكب استعارة ، فقمكبيـ لٌما نكت ا  "لغدر شٌبيت بمف يطمب منو شيء فيأبىمف شيء مطمكب كا 
تىٍأبىى  )، فإنيـ  ما يعاممكنكـ بو كقت الخكؼ منكـ المشركيف كـ مفال يغرنٌ ، كالمعنى : (ْ) ـٍ كى ـٍ ًبأىٍفكىاًىًي كنىكي ييٍرضي

 . (ٓ) ، المبغضكف لكـ صدقان  ، بؿ ىـ األعداء حقان  الميؿ كالمحبة لكـ (قيميكبيييـٍ 

ٌف ك       كبلميـ مجرد ألفاظ يتفكىكف بيا مف غير أف يككف ليا مصداؽ في  إيذاف بأفٌ باألفكاه  اإلرضاءتقييد ا 
باء ،  حالة إخفاء الكفر كالبغض مداراة لممؤمنيف باألفكاه اإلرضاءفإف   قمكبيـ ، كأكد ىذا بمضمكف الجممة الثانية  كا 

 . (ٔ)ف الكبلـ الجميؿنو عمى ألسنتيـ مالقمكب مخالفة ما فييا مف األضغاف ، لما يجرك 

 ) أٍف ( :  -ٕ

الكسخ الذم حكؿ الظفر ، كالتٌؼ الذم فييا ، كبعدىا حدث في الكممة تطكر في  المفيوم المغويفي  األؼٌ      
ـى أنو متضٌجر متكٌره ًم كأنيا " ، كىي مف باب األصكات ،  (ٕ) الداللة ، فقيؿ إف التأفيؼ صكت إذا صٌكتى بو المرء عي

ـٌ يقاؿ لما يستثقؿ كييضجر منو ، أٌؼ " ، كقيؿ (ٖ) "تحكي صكت النفخ إٌف األٌؼ كسخ األذف ، كالتٌؼ كسخ الظفر ، ث
وي فقاؿ : أؼٌ  إفٌ "، كقيؿ (ٗ) "كتٌؼ لو قيؿ ك ، (َُ)"أصؿ ىذا أٌف اإلنساف إذا كقع عميو الغبار ، أك شيء يتأٌذل بو نىفىخى
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ٕٔٙ 

ر" ىك صكت ىك  ، أك المتضٌجر لضيؽ نفسو مف الغضب، كىك منقكؿ مف صكرة تنفس اسـ فعؿ داٌؿ عمى الضجى
    . (ُ) "الشيءالمتضجر مف استقذار 

" أؼ : اسـ فعؿ بمعنى  أفٌ  ، كجاء في البحر المحيط(ِ)" التضٌجر كالتكٌره"كقيؿ إنيا كممة تستعمؿ عند       
أتضٌجر ، كلـ يأًت اسـ فعؿ بمعنى المضارع إاٌل قميبل ، نحك أؼ ، كأكه بمعنى أتكٌجع ، ككاف حٌقو أف ال يبنى ، 

 . (ّ)ألنو لـ يقع مكقع المبني ، كفي أؼ لغات تقارب األربعيف " 

ََُضى رَبَُّك َأَلَّ  أبك البقاء في قكلو تعالى  اهحكما  بمعنى الكراىة القرآن الكريمكما جاء مف ىذا المفظ في       َو
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا َأْو ِكََلُُهَا فَ  ُُْل ََّلَُما تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ ِإيَّا َُ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَ ب ْ َهْرُُهَا َو ََل تَ ُقْل ََّلَُما ُأفٍّ َوََل تَ ن ْ

و و اسـ لفعؿ األمر ، أم : ال تقؿ ليما كٌفا كاتركا ، كالثاني : أنٌ أحدىما : أنٌ "، قكليف :  ِّ :اإلسراء   َُ ْوًَل َكِرّيًا
.  (ٓ)و اسـ لفعؿ مضارع ، أم :  أتضٌجر منكما : أنٌ  ، كحكى غيره(ْ) "اسـ لفعؿ ماضو ، أم : كرىت كتضجٌرت

كلقد  ،، فضبلن عما يزيد عميو  يما : أؼٌ أك يستثقؿ مف مؤنال يقكؿ ليما إذا أضجره ما يستقذر منيما أٌنو  كالمعنى :
، ثـ ضيؽ األمر في مراعاتيما حتى لـ أف شفع اإلحساف إلييما بتكحيده افتتحيا ب إذالتكصية بيما  عمى سبحانو أٌكد

و نيى عف القميؿ ، فما فكؽ أنٌ ، أم (ٔ)ضجر مع مكجبات الضجر كمقتضياتويرخص في أدنى كممة تنفمت مف المت
أنؾ ال تستثقميما ، كال قكلػػػػو : "  أبي جعفر النحاس، ككرد عف (ٕ)ىذا القكؿ مف الضرب كالشتـ ىك أكلى بالنيي

 . (ٖ)"قمكنو ) أؼٌو لو (ثما يستػػػكف لػػػػاس يقكلػػػػػػكؿ ، كالنػػػػػػي القػػػػا فػػػتغمظ عمييم

ليس المقصكد مف النيي نيي عف أٌم نكع مف األذل بشكؿ مكجز بمفظة ) أؼٌو ( إذ كجاء التعبير القرآني عف ال    
نما المقصكد النيي عف األذل الذم أقمو األذل بالمساف بأٍكجز كممة ، كبأنٌ ب ( أؼٌو  ) عف أف يقكؿ ليما يا خاصة ، كا 

كؿ الضجر لقائميا  أذل بطريؽ  مما ىك أشدٌ  دكف شتـ أك ذـ ، فيفيـ منو النييمف غير دالة عمى أكثر مف حصي
 .(ٗ) فحكل الخطاب باألٍكلى

َُْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن  في قكلو تعالى جاء ىذا المفظ أيضان ك        َوالَِّذي َُاَل ِلَواِلَديِْه ُأفٍّ َلُكَما أَتَِعَداِنِّن َأْن ُأْخَرَج َو
فاآلية في  ، ُٕ :األحقاؼ   َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ فَ يَ ُقوُل َما َهَذا ِإَلَّ َأَساِطرُي اْْلَوَِّليَ َُ ْبِلي َوُُهَا َيْسَتِغيثَاِن اَّللََّ َويْ َلَك آِمْن ِإنَّ 

اسـ صكت  كما ذكرنا ( أؼٌو ) كلفظ ، لكالديو منكر لمبعث  كافر عاؽٌ  حؽ كؿٌ  في ، كىي سياؽ الكصٌية بالكالديف
اىية لما إظيار الممؿ كالتأفؼ كالكر "كالمقصكد بو ىنا : ،  أتضجر بمعنىجر ، أك اسـ فعؿ مضارع عف التض ينبئ

                                                           

 . 2ٓ: ٗٔالتحرٌر والتنوٌر  - ٔ
  ٙٓٔ : ٕهمع الهوامع  - ٕ

 . ٕٕٕ : ٖ، والمقتضب  2ٖ:  ٖ، وٌنظر : الخصائص  ٖٕ:  ٙالبحر المحٌط  - ٖ

 . ٙ٘ٔ: ٗ، والبرهان فً علوم القرآن  2ٕٔ : ٕالتبٌان فً إعراب القرآن  - ٗ

 :م األدوات النحوٌة ، الهمزة ، ومعج ٘٘ٔ : ٕ، واإلتقان فً علوم القرآن  ٕٕٗ-ٕٔٗ : ٔاألخفش  –ٌنظر : معانً القرآن  - ٘

ٕٕٓ  

 . ٘ٔٙ: ٌٕنظر : الكشاؾ  - ٙ

 . ٘٘ :ٌنظر : الجملة العربٌة والمعنى  - 2

 :أضواء على القٌمة اللؽوٌة والداللٌة لألحرؾ التً قٌل بزٌادتها فً القرآن الكرٌم  ، وٌنظر : ٔ٘ٙ : ٕالنحاس  –معانً القرآن  - 4

ٕٔٗ . 

 . 2ٓ :ٌٗٔنظر : التحرٌر والتنوٌر  - 1



 

ٖٔٙ 

كىك ىنا مستعمؿ كناية عف أقؿ  ،(ُ) "كالبلـ في ) لكما ( لمبياف ، أم لكما أعني التأفيؼ، يقكلو أبكاه مف نصح لو 
األذل فيككف الذيف يؤذكف كالدييـ بأكثر مف ىذا أكغؿي في العقكؽ الشنيع كأحرل بالحكـ بداللة فحكل الخطاب عمى 

 .(ِ)في سكرة اإلسراء (فبل تقؿ ليما أيٌؼ  )ما تقرر في قكلو تعالى : 

،  ٕٔ :(( األنبياء  ِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأَفََل تَ ْعِقُلونَ ُأفٍّ َلُكْم وَ  قكلو تعالى ))في أما في سكرة األنبياء       
لفظة تقاؿ عند المستقذرات  ىيك  ،(ّ) "أك قذران ، أك بمعنى أتضٌجر أك تضٌجرتي  بئسان لكـ ، أك نتنان لكـ" فمعناىا :

 ()إبراىيـ أخذ ى المعانديفالحجة عما ظيرت لمٌ ، إذ  مف األشياء فيستعار ذلؾ لممكركه مف المعاني كيذا كغيره
( لكـ ) كالبلـ في ،ضر ، ثـ أبدل ليـ التضجر منيـ كمف معبكداتيـ تنفع كال تتماثيؿ ما ال  ةخيـ بعبادعيـ كيكبٌ يقرٌ 
    اؿ :ػػػػػػك العقؿ فقػػػػحقائؽ األشياء كىا بو يدرؾ ػػػػػػييـ عمى مثـ نبٌ  ، ىذا التأفؼ ياف المتأفؼ بو أم لكـ كآلليتكـلب
نكار (أفبل تعقمكف )  التعظيـ  إلرادة تنكير( منكنان تنكيف ال أؼٌو  جاء )ك ، (ْ)أم قبح ما أنتـ عميو كىك استفياـ تكبيخ كا 

ظيار اس ،، أم ضجران قكيان لكـ   .(ٓ)زيادة البياف كتشنيع عبادة غيره ػػػػػػبللة لػػػـ الجػػػكا 

 حسد :   -ٖ

د سى دان  ، تتمن ى زكاؿ نعمة المحسكد إليؾى : أف المفيوم المغوي في  الحى سى د كما ىك معركؼ الحس، ك (ٔ) كالمصدر حى
، كمف أسبابو العداكة كالبغضاء ، كذلؾ يكلد الحقد كالحقد يكٌلد التٌشفي كاالنتقاـ ، فالحسد مف آلخرتمني زكاؿ نعمة ا

 .(ٕ)لكاـز البغض كالعداكة ال يفارقيما ، كقد يفضي إلى االقتتاؿ كالتنازع 

تعالى  في قكلوبصيغة المصدر ) حسدا ( ليتضٌمف معنى الكراىة كالبغض  القرآن الكريمككرد لفظ الحسد في      
  ََّلُُم اْْلَقُّ َودَّ َكِثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإّيَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأنْ ُفِسِهْم َ ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يَّ

َُِديرٌ  فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ يَْأِتَ اَّللَُّ بِأَْمر َِِ ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ  الذم حمميـ عمى  أفٌ تعالى  هللا فبيٌ يي ، َُٗ :البقرة   َشْيٍء 
ىذا التمني لـ يكف لو مف سبب أك عمة سكل الحسد الذم استكلى عمى  فٌ إ أم الذميـ ىك الحقد كالحسد ، كدٌ ىذا ال

، نفكسيـ ، كاستحكذ عمى قمكبيـ فجعميـ يحسدكف المؤمنيف عمى نعمة اإًليماف كيتمنكف التحكؿ عنو إلى الكفر 
ـٍ  )قكلو ك  اًنكي كفر محؿ اإًليماف ، كفيو ال أف يحؿ   أىؿ كتاب كه إذ كدٌ مبالغة في ذميـ بسبب ما تمنكه كأحبٌ  (بىٍعًد ًإيمى

نع صاحبو مف االنتقاؿ إلى اإًليماف متى خالطت بشاشتو القمكب ، م ؛ ألفٌ  إشعار بأف ما تمنكه بعيد الحصكؿ
 .(ٖ)الكفر

                                                           

 . ٔٙ : 4، وٌنظر : البحر المحٌط  4ٖٓ: ٗالكشاؾ  - ٔ

 .  2ٕٔ: 2نظم الدرر و ،  4ٖ :ٕٙالتحرٌر والتنوٌر  : ٌنظر - ٕ

 :علم النحو العربً ، و ٖٓٙٔ: ٖ، وارتشاؾ الضرب  ٘٘ٔ : ٕاإلتقان فً علوم القرآن  : ٌنظر ، و 42 :تفسٌر ؼرٌب القرآن  - ٖ

ٖٕٔ . 

 . ٘٘: ٗ، و أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  ٕٖٙ : ٙ، والبحر المحٌط  44 :ٌٗنظر : المحرر والوجٌز  - ٗ

 . ٗٓٔ: 2ٔ، والتحرٌر والتنوٌر  24: ٙ إرشاد العقل السلٌم ٌنظر :  - ٘

 . )حسد(4ٕٔ : ٔالصحاح  - ٙ

 . 4ٔٔ:  ٕفً القرآن  ، واألخالق ٖٖٕ: ٖ مفاتٌح الؽٌبٌنظر :  - 2

 . 2ٓٙ: ٔالتحرٌر والتنوٌر ، و 41ٔ: ٔ: التفسٌر الوسٌط  ٌنظر - 4

 



 

ٔٙٗ 

  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ   كفي سياؽ آخر يأتي ىذا المفظ ليحمؿ ضمنان معنى الكراىة في قكلو تعالى      
بع الحاسد ىذا االنفعاؿ تٌ اكسكاء  ،مى بعض عباده مع تمني زكاليا الحسد انفعاؿ نفسي إزاء نعمة هللا عف" ،ٓ :الفمؽ 

شران يمكف أف يعقب ىذا كقؼ عند حد االنفعاؿ النفسي ، فإف  ـنعمة تحت تأثير الحقد كالغيظ ، أبسعي منو إلزالة ال
 .(ُ)"ؼ أسباب نعمتوعمى إيصاؿ األذل لممحسكد بإتبل قد يغمب الحسدي صبرى الحاسد كأناتىو فيحممو، ك  االنفعاؿ
دى  كتقييده بػقكلو )، الصفة في مكصكفيا  حدكثكالحاسد اسـ فاعؿ يدٌؿ عمى       سى إذا ظير حسده ،  ( أمًإذىا حى

 و إذا لـمف بغي الغكائؿ لممحسكد ، ألنٌ  ،األضرار بالمحسكد قكالن كفعبلن ك  بترتيب مقدمات الشر كعمؿ بمقتضاه
 . (ِ)ضاٌر لنفسو الغتمامو بسركر غيره يظير أثر ما أضمره فبل ضرر يعكد منو عمى مف حسده ، بؿ ىك ال

  نفي اِلرادة : -ٗ

فإذا قمت أحب زيدان  ،ٌف المحٌبة ىي اإلرادة أكجاء ،  أراد الشيء شاءه ك أحٌبو أٌف مف المفيوم المغويجاء في     
ذا قمت أيحب  هللا  ذا قمت أحب  هللاي زيدان فالمعنى أٌنو يريد ثكابو كتعظيمو ، كا  فالمعنى إٌني أيريد منافعو أك مدحو ، كا 

، كمف ىنا يمكننا القكؿ أٌف نفي اإلرادة تعني نفي المحٌبة التي ىي البغضة فالمعنى أريد طاعتو كاتباع أكامره 
 .(ّ)نقيض اإلرادة الكراىة د أٌف كالكراىة ، ككر 

كلعميا تعني الكراىة ، كمف تمؾ المكاضع  القرآن الكريمكقد كرد نفي اإلرادة أك عدميا في مكاضع عديدة مف     
ًة َوَلِكْن َكر ََِ اَّللَُّ انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبَّطَُهْم وَ  قكلو تعالى  وا لَُه ُعدَّ ُْ ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج َْلََعدُّ  :التكبة   نُِيَل ا

نصرة لو كرغبة في جياد  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(الخركج مع النبي  أرادكاىؤالء المنافقيف لك  أفٌ خبر هللا تعالى ، أْٔ
معنى نفي بذلؾ معطيان ، ، كلكف لـ يكف ليـ في ذلؾ نية  ةلمخركج عدٌ  ألعٌدكا كأحٌبكه الكفار كما أراد المؤمنكف ذلؾ
ٌف هللا أ، أم كراىتيـ لذلؾ األمر لما في نفكسيـ عداء كبغض لمرسالة كالرسكؿ ، إاٌل  خركجيـ كاستعدادىـ لمغزك

فٌ ، فقابميـ بكراىتيـ كراىة انبعاثيـ ، ك  تعالى كره انبعاثيـ ككنيـ منافقيف انتفاء إرادة الخركج يستمـز انتفاء خركجيـ  ا 
 . (ْ)ككراىة هللا تعالى انبعاثيـ يستمـز تثبطيـ عف الخركج

َُاَل ِإّّنِ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنَِتَّ َهاتَ ْيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرّن ََثَاّنَ ِحَجٍج فَِإْن    ككرد نفي اإلرادة في قكلو تعالى     
نستشعر  رٌبما، ك ِٕ:القصص  ْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدّن ِإْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّاْلِِيَ َأِتَْ 

إتماـ العشر كالمناقشة في  وإلزام ()أف يصعب تحمؿ مكسى ( )أٌف نفي اإلرادة تينبئ عف كراىة شعيب 
كىكذا ،  عميو ما يصعب عميو يشؽٌ  فإفٌ  ، وتفضبلن ال إلزاما عمي كاففإتمامو ، مراعاة األكقات كاستيفاء األعماؿ 

كفي ذلؾ تمٌطؼ في الخطاب كىك مف آداب النبٌكة  كاف األنبياء عمييـ السبلـ آخذيف باألسمح في معامبلت الناس
(ٓ). 
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طي       خى ٍخطي كالس  ضٌد الرًٌضا ، كتسٌخط الرجؿ تسٌخطان ، إذا تغٌضب كتكٌره الشيءى ، كالشيءي  المفيوم المغويفي  الس 
طان كرىو  خى ًخط الشيءى سى المسخكط المكركه ، كسى
ٍخطي الكراىية لمشيء  لساف العرب أفٌ ، كجاء في (ُ) طي كالس  خى " الس 

طي لكـ كذا أىم يكرىو لكـ كيمنعيكـ منو كييعاًقبيكـ عميو " كعدـ الٌرضا بو كمنو الحديث ًإف اَّلٌل يىٍسخى
، كمف ىنا يمكف  (ِ)

 القكؿ أٌف السخط لفظ ممزكج بيف الغضب كالكراىة .

كقد فٌرؽ العسكرم بيف الغضب كالسخط إذ قاؿ " إٌف الغضب يككف مف الصغير عمى الكبير كمف الكبير عمى     
ال مف الكبير عمى الصغير يقاؿ سخط األمير عمى الحاجب كال يقاؿ سخط الحاجب الصغير كالسخط ال يككف إ

، كقاؿ أيضان " إٌف السخط إذا عديتو بنفسو فيك خبلؼ الرضا يقاؿ رضيو (ّ)عمى األمير كيستعمؿ الغضب فييما "
ذا عديتو بعمى فيك بمعنى الغضب تقكؿ سخط هللا عميو إذا أراد عقابو "  . (ْ)كسخطو كا 

َأَفَمِن ات ََّبَع  كردت لفظة السخط أربع مرات لتتضمف معنى الكراىة كمنيا قكلو تعالى  القرآن الكريمكفي       
و ال يستكم ، اآلية تأكيد لبياف أنٌ ُِٔ :آؿ عمراف   ِرْضَواَن اَّللَِّ َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اَّللَِّ َوَمْأَوا َُ َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

المحسف كالمسيء كاألميف كالخائف ، لذلؾ جاء االستفياـ إنكاريان بمعنى النفي ، أم ليس مف اتبع رضا هللا فامتثؿ 
أكامره كاجتنب مناىيو كمف عصاه فباء بسخطو ، فقد ساؽ سبحانو ىذا الكبلـ الحكيـ بصيغة االستفياـ اإلنكارم ، 

كاضح ال تختمؼ فيو العقكؿ ، كجاء أٌف رضكاف هللا  حسف كالمسيء أمر بدىيٌ لمتنبيو عمى أٌف عدـ المساكاة بيف الم
، كفي كٌؿ ما تقٌدـ يمكف القكؿ أٌف (ٓ) رضا هللا طاعتو ، كسخطو عقابوك تعالى ىك الجياد ، كالسخط ىك الفرار ، 

 السخط ىك ما ال يرضاه هللا تعالى ، كفي عدـ الرضا كراىة .

َمْت ََّلُْم أَنْ ُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَُّ َعلَيْ  في قكلو تعالى  كردتك       َُدَّ ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَبِْئَس َما  ِهْم تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ
مناصرتيـ ألعداء هللا ، كمحاربتيـ ك ، اآلية ذٌـّ ليـ عمى مكاالتيـ لممشركيف  َٖ:المائدة   َوٓت اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ 

ائو ، أم : لبئس ما قدمت ليـ أنفسيـ مف أقكاؿ كاذبة كأعماؿ قبيحة كأفعاؿ منكرة استحقكا بسبيا سخط هللا ألكلي
 .(ٔ)عمييـ ، كلعنو إٌياىـ كما استحقكا أيضان بسببيا الخمكد الدائـ في العذاب المييف

مىٍيًيـٍ  كقكلو )      ًخطى اَّلل ي عى ( مصدر مؤكؿ ، كىك المخصكص بالذـٌ ، كالتٌقدير : لبئس ما قدمت بيـ أنفسيـ  أىٍف سى
خط هللا مذمكـ ، كقد أفاد ىذا المخصكص أٌف هللا قد غضب عمييـ غضبان خاٌصان لمكاالتيـ  ٍخطي اَّللًٌ عمييـ ، فسي سي

ف اٌلذيف كفركا مف بني إسرائيؿ ( اٌلذيف كفركا ، كيمكف أٍف تجعؿ المراد بسخط هللا ىك الٌمعنة اٌلتي في قكلو ) ليعً 
 . (ٕ)، كككف ذلؾ مٌما قٌدمت ليـ أنفسيـ   ٖٕ :المائدة 
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َها ِإَذا ُهْم  ككردت أيضان في قكلو تعالى        َها َرُضوا َوِإْن َلَْ يُ ْعطَْوا ِمن ْ ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك ٓت الصََّدَُاِت فَِإْن أُْعطُوا ِمن ْ َوِمن ْ
)صمى هللا عميو دقات كىي تخاطب الرسكؿ الكريـ ص، اآلية في سياؽ الحديث عف تكزيع ال ٖٓ :التكبة  َيْسَخطُوَن 

ف لـ تعطيـ رضكا فقيف إف أعطيتيـ مف تمؾ الصدقاتبأٌف ىؤالء المنا كآلو كسٌمـ( سخطكا عميؾ ، كاتيمكؾ  عنؾ ، كا 
رضاىـ كسخطيـ ألنفسيـ ، ال  بأٌنؾ غير عادؿ ، حتى كلك كاف عدـ عطائيـ ىك الحؽ بعينو ، ثـ كصفيـ بأفٌ 

 .(ُ) كعٌبر عف السخظ بصيغة المضارع بداللة التجدد كاالستمرار كىك دليؿ نفاقيـلمديف ، 

،  ِٖ :محمد   َذِلَك بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماََّلُمْ  كردت في قكلو تعالى ك       
، ككراىتيـ  لعدـ الرضا مىدليؿ عباعيـ ما أسخط هللا ، ىك اتباعيـ الشرؾ أك الكفر كالمعاصي ، كالسخط كاتٌ 

رضكاف هللا ، كراىتيـ أسباب رضكانو كىك اإلسبلـ ، كالجمع بيف اإلخبار عنيـ باتباعيـ ما أسخط هللا ككراىتيـ 
ضرب المبلئكة كجكه ىؤالء مناسب إلقباليـ عمى ما رضكانو مع إمكاف االجتزاء بأحدىما عف اآلخر لئليماء إلى أف 
 .(ِ)الكراىة تستمـز اإلعراض كاإلدبار أسخط هللا ، كأٌف ضربيـ أدبارىـ مناسب لكراىتيـ رضكانو ألفٌ 

كمٌما سبؽ ييمحظ أٌف ثبلث آيات مف كركد لفظة سخط جاءت في مقابمة الرضا كالرضكاف ، كىذا يدٌؿ عمى أٌف      
ف كاف  السخط نفيض الرضا كالرضكاف ، كرضا هللا تعالى محٌبتو كرعايتو كثكابو ، كىذا يدعك إلى أٌف السخط كا 

 يحمؿ معنى الغضب إاٌل إٌنو يتضمف معنى الكراىة .

 شجر :  -6

كرد ىذا المفظ كتضمف معنى التباغض كالكراىة  ،(ّ) "تباغضكا كتعادكا" :  المفيوم المغويفي  القكـ رى شاجى تى      
نَ ُهْم ّتَّ ََل َيَُِدوا   في قكلو تعالى  القرآن الكريمفي مكضع كاحد في  َفََل َورَبَِّك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

ََُضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًمآت  كقع بينيـ مف المشاجرة كىي المنازعة  فيما أم ، ٓٔ :النساء  َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِمَّا 
فيما اختمؼ بينيـ مف  أك ألف المتنازعيف تختمؼ أقكاليـ كتتعارض دعاكييـ كيختمط بعضيـ ببعض ، ؛ كاالختبلؼ

مًٌيى ذلؾ مشاجرة ك  ، األمكر كاختمط  .(ْ)الكبلـ كتداخؿ الشجر بالتفافيا  ، لتداخؿ بعضسي

 شقق  :   -7

ؽ        ٍدع البائف كقيؿ غير البائف كقيؿ ىك  مفيومو المغويفي الش  ؽ  الص  ٌقان كالش  قىٍقت العيكد شى مصدر قكلؾ شى
ؽ  الصدع في عكد أىك حائط أك زيجاجة، ك الصدع عامة  شاق وي ميشاق ةى  ، العداكًة كالخبلؼكالميشاق ةي كالٌشقاؽ غمبة  ، الش 
قاؽي العدكاةي بيف فريقيف كالخبلؼي بيف اثنيف سمي ذلؾ ًشقاقان ألفٌ ، ك كًشقاقان خالىفىو  فريؽ مف ًفٍرقىتىي العدكاة قصد  كؿٌ  الشًٌ

ؽ  عصا الطاعة فاٍنشى ، ًشق ان أىم ناحية غير ًشؽًٌ صاحبو  ؽ  فبلفه العصا أم فارؽ الجماعة كشى  .(ٓ) ق تكشى
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 القرآن الكريمكجاء ذلؾ في  ، كالتباغضي  ةي ىا الكر  العداكةمف مبلزمات ، ك (ُ)العداكة إذٍف فالشقاؽ المخالفة ك       
َا ُهْم ٓت ِشَقاٍق  بصيغة المصدر في قكلو تعالى  َفَسَيْكِفيَكُهُم فَِإْن آَمُنوا ِبِْثِل َما آَمْنُتْم بِِه فَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإَّنَّ

ِميُع اْلَعِليمُ  أم مخالفة هلل تعالى أك  ،(ِ)كما ذكر الزمخشرممعاندة المناكأة ك ال ًشقىاؽو كال ،ُّٕ:البقرة   اَّللَُّ َوُهَو السَّ
فٍ  ، كالمعنى : عداكة أك منازعة كمحاربة أعرض ىؤالء الذيف زعمكا أف اليداية ميميـ عف اإًليماف الذم تدعكىـ  كا 

ف قرك لتفخيـ أم ىـ مستا ( ِشَقاقٍ  أفاد التنكيف في )ك  معاداة ،فاعمـ أف إعراضيـ سببو المخالفة كالمعاندة كال،  إليو
ذلؾ مما يؤدم إلى الجداؿ  عمى امتناًع الكفاًؽ كأفٌ  لمداللة تنكيري الًشقاؽ جاءك  ، في خبلؼ عظيـو بعيدو مف الحؽ

  .( ّ)ذلؾ فية عمى ثباتيـ كاستقرارىـ االسمية لمدالل الجممة أكثرتقد ك ،  كالقتاًؿ ال محالة

َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ نَ زََّل اْلِكَتاَب  كجاء الشقاؽ ليدٌؿ عمى المخالفة كالعداء المكجبة لمكراىة كالبغض في قكلو تعالى      
التنازع كالعداء حتى  "، الٌشقاؽ كما ذكر الرازم :ُٕٔ:البقرة بِاْْلَقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ٓت اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد 

   ، كمعنى قكلو :  (ْ)"كمنازعو في آخر ، ككصفو بػ ) البعيد ( أم يصعب إنياؤه كالكفاؽ بعده يككف صاحبو في شؽٌو 
عداكتؾ ىـ فيما بينيـ في أٌف ىؤالء الذيف يختمفكف في كيفية تحريؼ التكراة كاإلنجيؿ ألجؿ " ) لىًفى ًشقىاؽو بىًعيدو ( 

 .(ٓ) "و ليس فيما بينيـ مؤالفة كمكافقةشقاؽ بعيد كمنازعة شديدة فبل ينبغي أف تمتفت إلى اتفاقيـ عمى العداكة فإنٌ 
كجكب بعث الحكميف عند نزاع كفي سياؽ الحديث عف اإلصبلح بيف الزكجيف يأتي الخكؼ مف الشقاؽ بينيما ك      

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه  في قكلو تعالى  المعٌبر عنو بالشقاؽ الزكجيف النزاعى المستمرٌ 
نَ ُهَما ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليًما َخِبريًا  ، عٌبر القرآف بمفظة ّٓ:النساء  َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصََلًحا يُ َوفِِّق اَّللَُّ بَ ي ْ

الٌشقاؽ عف الخبلؼ الشديد بيف الزكجيف المسبب لمنفكر كالكراىة ، كلعٌؿ التعبير بيذا المفظ يينبئي عف ضركرة تبٌني 
رادة الصحبة كالفرقة إلبراز  مبادرة لئلصبلح  .(ٔ)ما في ضمائرىما مف الحب كالبغض كا 

ذا يستدعي الكراىة كالبغض ، كذلؾ في كيجيء الشقاؽ في مكضع آخر لييممحي منو المخالفة كالعداكة كلعٌؿ ى     
ُِِق اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقابِ  قكلو تعالى  ُّوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشا ، إذ إٌف ُّ:األنفاؿ  َذِلَك بِأَن َُّهْم َشا

بعصياف كعناد ، مشتقة مف الٌشؽ بكسر الشيف كىك الجانب ، ىك اسـ بمعنى المشقكؽ أم المفرؽ ،  ة العداكةي المشاقٌ 
، كالمعنى أٌنيـ خالفكا كعادكا هللا (ٕ)عؿ كأنو في شؽ آخركلما كاف المخالؼ كالمعادم يككف متباعدان عف عدكه فقد جي 

القصة لمعرب كأمرىـ في عداكتيـ كاف بعد اليجرة شديدان  ، كأظير اإلدغاـ في المضارع ألفٌ  تمبسكا بالكفرك  كرسكلو
 . (ٖ) مجاىرة المساترة ك الما بيف ما مضى قبميا كاف  كمجاىرة ، كأدغـ في الماضي ألفٌ 

 َويَا َُ ْوِم ََل ََيْرَِمنَُّكمْ  ى ػػو تعالػي قكلػػف المفظ بصيغة المصدر ليدٌؿ عمى العداكة التي تفضي لمكراىةكجاء ىذا      
َُ ْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِ  ُِي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َُ ْوَم نُوٍح َأْو َُ ْوَم ُهوٍد َأْو َُ ْوَم َصاِلٍح َوَما  ،  ٖٗ :ىكد   َبِعيدٍ ِشَقا

                                                           

 . 1٘ٗ:، ومفردات ألفاظ القرآن  4ٔ٘ : ٔالنحاس  –ٌنظر : معانً القرآن  - ٔ
 . ٕٕٕ :ٔالكشاؾ  - ٕ

 . 2ٔٗ:  ٕ، وروح المعانً  2ٙٔ:  ٌٔنظر : إرشاد العقل السلٌم  - ٖ

 . ٖٖ:  ٘ مفاتٌح الؽٌب - ٗ

 . المصدر نفسه  - ٘

 . ٓٗ٘: ٌٔنظر : الكّشاؾ  - ٙ

 .   ٖ٘: ٖ وأسرار التؤوٌلأنوار التنزٌل ٌنظر :   - 2

 . 1ٗٔ: ٖ: نظم الدرر ٌنظر  - 4
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ال تحممٌنكـ عداكتي أف يصيبكـ مصير كمصير قكـ نكح كأمثاليـ مف األقكاـ  ()كالمعنى : قكؿ شعيب 
كسبٌنكـ تال "، كقيؿ (ِ) "كالمقصكد نيييـ عف أف يجعمكا الشقاؽ سببان لئلعراض عف النظر إلى دعكتو"، (ُ)المذككريف 
 .  (ّ) " إصابة العذاب عداكتي

 : مأز  شا -8

ًئز  المذعكر، ك  اقشعر تٍ :  مفيوميا المغوي في اشمأز تٍ       ٍمزي : نيفكري ك  ،(ْ)ىك النافر الكاره كقيؿ ، اٍلميٍشمى الش 
أىز  الشيءى : كىًرىىو ك  ، الن ٍفًس ًمٌما تكرىه ًئٌز : الكاًرهي لمشيءً ك . اٍشمى الميٍشمى

تقبض ك تجمع كنفرت نفسو مف  شمز، ك  (ٓ)
تشمئز  يجكز تضميف ) تكره ( معنى"ك ،(ٔ)اشمأز باألمر كمنو اشمئزازا ضاؽ بو ك نفر منو كراىة ، ك  الشيء تكرىو

 . (ٕ)"كتنقبض

ُُ ُلوُب  كجاء ىذا المفظ بصيغة الماضي ليدٌؿ عمى الكراىة كالنفكر في قكلو تعالى       َوِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوْحَد َُ اْْشََأزَّْت 
 شدة الكراىية كالنفكرً  : االشمئزاز ، ْٓ:الزمر  الَِّذيَن ََل يُ ْؤِمُنوَن بِاَْلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

ىذه الكممة في اآلية فييا حٌس الكراىة  كجكد فٌ ، كا  (ٖ)االنقباض كالنفكر كاالستكبارثبلثة أكجو  ، كذكر الماكردم ليا
كالنفكر مع صريح مقابمتيا باالستبشار ، فاالشمئزاز نقيض االستبشار ، كال يشمئٌز اإلنساف إاٌل مٌما يكره كينفر 

نفكسيـ ، كمعناه تقبضت كبران أك أنفة ككراىية  ذكر كلـ يذكر معو آليتيـ اشمأزتإذا أفرد هللا بال ، كالمعنى : (ٗ)"منو
ذا ذيكرتكنفكران  تقابؿ االستبشار كمف جميؿ البياف  ،معيـ أك لـ يذكر استبشركا  ذكر هللاسكاء آليتيـ  ، كا 

حتى تنبسط لو بشرة كجيو قمبو سركران  يمتمئاالستبشار أف ؛ ألٌف  إذ كؿ كاحد منيما غاية في بابو ، كاالشمئزاز
كالتعبير باالشمئزاز ، (َُ)حتى يظير االنقباض في أديـ كجيوغمان كغيظان  يمتمئكاالشمئزاز : أف  ،كيتيٌمؿ 

، فيـ عند ذكر هللا  بالغ في بياف حالتييـ المتقابمتيف ، أم أٌنو األمريف ييـ قد بمغكا الغاية فشعر بأنٌ يي  كاالستبشار
أيضا  مكبيـ إلى نيايتياكعند ذكر أصناميـ تمتمئ ق ،يايتيـ غما كىما كانقباضا كذعرا تعالى تمتمئ قمكبيـ إلى ن

 .(ُُ)ى لتظير آثار ذلؾ عمى بشرتيـبيجة كسركرا حت

 ضغن :   -9

، كال يدؿ   أصؿه صحيحه يدؿ  عمى تغطية شيءو في ميؿ كاعًكجاج المفيوم المغويفي  الضاد كالغيف كالنكف       
ير ٍغف ،عمى خى ٍغف كالض  غائف  ،(ُِ): الًحٍقد مف ذلؾ الضًٌ ٍمعييا الض  غينىةي كجى ٍغفي ، ك كالجمع أىٍضغافه ككذلؾ الض  الضًٌ

                                                           

 . 1ٕ : 2ٌنظر : األمثل  - ٔ
  ٙٗٔ: ٕٔالتحرٌر والتنوٌر  - ٕ

 . 14ٖ: ٕ، وٌنظر : الكّشاؾ  ٕٙ : ٕالفراء  –معانً القرآن  - ٖ

 . ٗٙٗ:، ومفردات ألفاظ القرآن )شمز( 4٘ : ٗتهذٌب اللؽة  - ٗ

 .)شمز( 2ٖٗٔ:تاج العروس  - ٘

 )شمز( .ٕٗٓٔ :المعجم الوسٌط  - ٙ

 . ٔ٘ : ٖشرح الرضً على الكافٌة  - 2

 . 1ٕٔ: ٌ٘نظر : النكت والعٌون  - 4

 . ٘ٗ٘اإلعجاز البٌانً فً القرآن الكرٌم :  - 1

، واإلعجاز البٌانً فً القرآن الكرٌم :  4ٕٓ: 1، والبحر المحٌط  ٕٖٔ: ٗ، والكشاؾ  ٖٗ٘ :ٌٗنظر : المحرر والوجٌز  - ٓٔ

 .  ٙ٘ٗ: ٌٙنظر : نظم الدرر  -ٔٔ

 )ضؽن( . 11ٖ :ٕ، والمحكم والمحٌط األعظم )ضؽن( 4ٕ٘ : ٖمقاٌٌس اللؽة  - ٕٔ
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ًغنيكا ع،  الحقد كالعداكة كالبغضاء ٍكر كامرأىة ذات ًضٍغفو عمى زكجيا إذا أىبغضتو كضى ميو مالكا عميو كاعتمدكه بالجى
ٍكا عمى األىٍحقاد اغىفى القكـ كاٍضطىغىنيكا اٍنطىكى ٍغف، كا(ُ)كتىضى  . (ِ): الحقد الشديد لضًٌ

كبالنظر إلى المفيكـ المغكم ييممحي مف ىذا المفظ تضمٌنو معنى الكراىة كالبغض ، كقد جاء في مكضعيف     
في ( ّ)

،  ِٗ:محمد  َأْم َحِسَب الَِّذيَن ٓت ُُ ُلوِِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُِيِْرَج اَّللَُّ َأْضغَانَ ُهمْ  مف ذلؾ قكلو تعالى  النص القرآني
غىنا األضغاف : جمع ضغف ، كىك الحقد الشديدف ًغف صدر فبلف ضى ، إذا اشتد حقده كغيظو ، كاالسـ  . يقاؿ : ضى

ٍغف ، بمعنى االلتكاء كاالعكجاج  انطكت قمكبيـ عمى  ، كيقاؿ : تضاغف القكـ ، إذا يءكؿ ش فييككف  الذمالضًٌ
 .  ككاف العرب يجعمكف القمكب مقر األضغاف،  البغض كالحقد

تعالى غير  هللا ـ بمرض الكفر كالضبلؿ ، أفٌ أحسب ىؤالء المنافقكف الذيف امتؤلت قمكبيٌف معنى اآلية : إإذ     
قد كاف المنافقكف يعتمدكف عمى ، ف كالمؤمنيف )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(لرسكلو قادر عمى إظيار أحقادىـ الشديدة 

ظيار أضغانيـ كأحقادىـ عمى المسمميف  يـفو ظنٌ فالقرآف يسٌ  ، ؽإتقانيـ فف النفا  .  (ْ)كييٌددىـ بكشؼ حاليـ كا 

ه بصاحبو ، كلككف الكفر مقرٌ  استعير المرض إلى الكفر بجامع اإلضراركمف بديع البياف في ىذه اآلية أٌنو       
القمب مما يناسب المرض الخفٌي إذ  العقؿ المعبر عنو بالقىمب كاف ذكر القمكب مع المرض ترشيحان لبلستعارة ألفٌ 

اإلخراج  كاإلخراج أطمؽ عمى اإلظيار كاإلبراز عمى كجو االستعارة ألفٌ ، ىك عضك باطف فناسب المرض الخفٌي 
خراجيا : إبرازىا لرسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ ،  ستعير لئلعبلـ بخبىر خفيٌ استبلؿ شيء مف مكمىنو ، فا كا 

ظيارىـ عمى نفاقيـ كعداكتيـ ليـ ، ككانت صدكرىـ تغمى حنقان عمييـ ،كلممؤمنيف   .(ٓ) كا 

   تَ ْبَخُلوا َوُِيِْرْج َأْضغَاَنُكمْ ِإْن َيْسأَْلُكُموَها فَ ُيْحِفُكْم  كالمكضع الثاني جاء في السكرة نفسيا في قػػكلو تعالى      
طمب ذلؾ منكـ ، تبخمكا  فيجميع أمكالكـ ، كيبالغ  بإخراجيكمفكـ  فٍ أ:  كالمعنى العداكة ، ىناكالضغف  ،ّٕ:محمد 

لمماؿ يجعمكـ تكرىكف كؿ تشريع  كـ الجـٌ حبٌ  بيا فبل تعطكىا ، كبذلؾ يظير أحقادكـ ككراىيتكـ ليذا التكميؼ ، ألفٌ 
 .(ٔ) كالمقت لديف يذىب بأمكاليـ العصياف كالكراىية فالماؿ كيظيرك  فيمنعك ، فيـ يأمركـ بإخراج جميع أمكالكـ 

 عدو : -ٓٔ

ـي  مفيوميا المغويفي  عدكل كالتعٌدمكالعداء كال كاالعتداءالعدكاف         عدك عمى الناس : الذم ي كالعادم، ( ٕ) : الظ ٍم
راح كالعيٍدكاف ، ظيٍممان كعيدكانان  كالعىداءي أيضان: تجاكيز الحٌد كالظيمـ، (ُ): الظمـ الص 

فبلفه عىدك  فبلفو معناه فبلف ، ك  (ِ)
يعدك عمى فبلف بالمىٍكركه كيىٍظًمميو
(ّ)    

                                                           

 )ضؽن(. ٔٔٗ: ٔ)ضؽن(، والصحاح  1ٙ:  4عرب ، ولسان ال)ضؽن( 2ٗ :ٖتهذٌب اللؽة   - ٔ

 . ٕٔٔٔ :لمعجم الوسٌط ، وا 1ٓ٘ :مفردات ألفاظ القرآن  - ٕ

 . 2٘٘:ٌنظر : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم  - ٖ

، و  14ٕٖ: ٙفً ظالل القرآن ، و 2ٕٓ: ٕ٘، و روح المعانً  ٓٓٔ:  4إرشاد العقل السلٌم  ، و 1ٕٖ :ٗ ٌنظر : الكشاؾ - ٗ

 . ٕ٘ٗ:ٙٔاألمثل 

 . ٕٓٔ: ٌٕٙنظر : التحرٌر والتنوٌر  - ٘
 .  1ٗٔ: 1، و مجمع البٌان  ٖٙٔ: ٕٙ، والتحرٌر والتنوٌر  1ٙ: 4ٕ ومفاتٌح الؽٌب،  ٖٖٖ: ٌٗنظر : الكشاؾ  - ٙ

 . ٖٕٔ : ٕالعٌن  - 2
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قاؿ الراغب : العدك : التجاكز كمنافاة االلتياـ فتارة يعتبر بالقمب لو فيقاؿ لو : العداكة كالمعاداة ، كتارة بالمشي      
، كيرل العسكرم أٌف " العداكة (ْ)، فيقاؿ لو : العدك ، كتارة باإلخبلؿ بالعدالة في المعاممة فيقاؿ لو : العدكاف كالعدك

، كالحقيقة أٌف العداكة ال تعني الميؿ فحسب ، ألٌنيا في الغالب سمكؾ (ٓ)إرادة السكء لمف تعاديو ، كأصمو الميؿ " 
لحاؽ الضرر بيـ ، كيحصؿ بدافع البغضاء كالتحٌدم  . (ٔ)ظاىر يتمٌثؿ بتجاكز اآلخريف كا 

، إذف (ٕ)ف البغض ، ألٌف كٌؿ عدكو مبغض ، كقد يبغض مف ليس بعدك "كيرل الحسيني أٌف " العداكة أخٌص م      
فالعداكة ىي انفعاؿ نفسي عميؽ ، تحركو دكافع عديدة ، منيا حٌب السيطرة عمى اآلخريف كمقدرالتيـ ، كقد يتبعو 

و في اٌنو رٌد سمكؾ ظاىرم لمتحدم ، أك إلحاؽ الضرر ، كقد يككف ىذا السمكؾ سمبيان أك إيجابيان ، كتكمف إيجابيت
 فعؿو عمى عدكاف سابؽ .

َوََل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن  في قكلو تعالى  ليتضٌمف معنى الكراىة القرآن الكريمكجاء ىذا المفظ  في      
 :األنعاـ  ّتَّ ِإىَل َرِبِِّْم َمْرِجُعُهْم فَ يُ َنبِّئُ ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ اَّللَِّ فَ َيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك زَي َّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم 

ـى ، إذ إٌف  أم : ظيٍممنا كتجاكزنا عف الحؽ إلى الباطؿ ،َُٖ كصؼي سبًٌيـ بأٌنو عىٍدك تعريض بأٌف سٌب المسمميف أصنا
)صمى  النبيٌ المشركيف ليس مف االعتداء ، كجعؿ ذلؾ السٌب عدكان سكاء كاف مرادان بو هللا أـ كاف مرادان بو مف يأمر 

َُاَل  كنحك قكلػػػػو تعالى  . (ٖ)عالىتاَّلٌلي ىك  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ( النبيٌ بما جاء بو ألٌف اٌلذم أمر  هللا عميو كآلو كسٌمـ(
يًعا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوّّ فَِإمَّا يَْأتِيَ نَُّكْم ِمّنِّ ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفََل َيضِ  َها َجَِ ،  ُِّ :طو    لُّ َوََل َيْشَقىاْهِبطَا ِمن ْ

 ـ كالتنازع كالتدافع عمى حطاـالتخاصك ألمر المعاش كما عميو الناس مف التجاذب كالتحارب كالعداء ىنا يككف 
 ، كمٌما الشٌؾ فيو أٌف ىذا العداء يكجب الكراىة كالبغض . (ٗ)الدنيا

ُء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم  في قكلو تعالى  معنى البغض كالكره كالمقت العداكة فتضمٌ نممحي ك        لِبَ ْعٍض َعُدوّّ ِإَلَّ اْْلَِخَلَّ
المتحابٌكف في الدنيا عمى األمكر  ، العدٌك المبغض ، ككزنو فعكؿ بمعنى فاعؿ ، أم أفٌ ٕٔ :الزخرؼ   اْلُمتَِّقيَ 

الذميمة متعادكف يكـ القيامة ، يبغض بعضيـ بعضان ، فتنقطع في ذلؾ اليكـ كؿ خٌمة كانت لغير هللا ، كتنقمب 
نٌ  يا ليكؿ مطمعيا كالخكؼ المطبؽ بالناس فييا عداكة كمقتان ، النقطاع سببيا ، كىك االجتماع عمى اليكل ، كا 

 .  (َُ)ؿ كاف في الدنيا عمى غير تقى يتعادل كيتباغض كؿ خمي

       ىلو تعالي قك ػػػف لممؤمنيف فك البغض الذم يكٌنو الييكد كالمشرككجاءت لفظة ) العداكة ( لتعٌبر عف أشٌد       
  ََّربَ ُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َُاُلوا ِإنَّا لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدن ْ أَُ
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ٔ2ٔ 

يِسَي َورُْهَبانًا َوَأن َُّهْم ََل َيْسَتْكِِبُونَ  ُِسِّ ُهْم  ، فاآلية تكضح كتبٌيف حاؿ الييكد  ِٖ :المائدة   َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ
، كأكثرىـ سعيان في إيصاؿ الضرر إلييـ ، كذلؾ لشدة  يـ أعظـ الناس معاداة لئلسبلـ كالمسمميفكالمشركيف بأنٌ 

بغضيـ ليـ بغيان كحسدان كعنادان ككفران ، كلشٌدة شكيمتيـ كتضاعؼ كفرىـ ، كانيماكيـ في إتباع اليكل ، في مقابؿ 
البيغض الذم "الميراد مف العداكة ، كجاء أٌف (ُ)حاؿ النصارل الذيف ىـ أليف عريكة كقكالن كأقرب صمةن كآنس قمكبان 

ف لـ تستصحب التعٌدم ، كيفيد  يستصحب التعٌدم في العمؿ ، كالبغضاء ىك مطمؽ ما في القمب مف حالة النفار كا 
، كفٌرؽ ابف عطٌية بيف العداكة كالبغضاء بقكلو : " كأػٌف (ِ)"اجتماعيما معنى البغض الذم يكجب الظمـ عمى الغير

ف المكٌدة . كالميبلحظ أٌنو تعالى قابؿى بي(ّ)كالبغضاء ال تتجاكز النفكس " العداكة شيء ييشيىد يككف عف عمؿو كحرب ، 
 ىذه المقابمة تكشؼ لنا عف تضٌمف العداكة معنى الكراىة كالبغضاء .  كالعداكة في اآلية ، ك 

 أعرض :  -ٔٔ

، كلعٌمنا نممحي الكراىة مف الصٌد كاالبتعاد عف األشياء (ْ): الصد  عنو المغوي ممفيو ال في اإلعراضي عف الشيء     
ىذا المفظ فػػػػػي مكاضع عديدة منيا قكلػػػو تعالػػػػػى   القرآن الكريم، إذ لكال كراىتيا ما كاف الصٌد عنيا ، كقد استعمؿ 

  ْنَساِن َأْعَرَض َونََأى ِبَانِِبِه َوِإَذا ِْْ رُّ َكاَن يَ ُئوًساَوِإَذا َأنْ َعْمَنا َعَلى ا ُه الشَّ مىى كىا ً  ، أم :ّٖ:اإلسراء  َمسَّ ذىا أىٍنعىٍمنىا عى
نىأىل  ، كقكلو )و مستغف عنو مستبٌد بنفسو عف ذكر هللا اشمئزازان لو كتكبران ، كأنٌ  أىٍعرىضى  ،اإلنساف بالصحة كالسعة  كى

اًنًبوً  أف يمكم  ،نأم بالجانب كال ،يكليو عرض كجيو راض عف الشيء أف ألٌف اإلع كالتباعد ،تأكيد لئلعراض  ( ًبجى
َوِإَذا َأنْ َعْمَنا  . كنظير اآلية السابقة قكلو تعالى (ٓ)توأراد االستكبار؛ ألٌف ذلؾ مف عادعنو عطفو كيكليو ظيره ، ك 

رُّ َفُذو ُدَعاٍء َعرِيضٍ  ُه الشَّ ْنَساِن َأْعَرَض َونََأى ِبَانِِبِه َوِإَذا َمسَّ ِْْ   . ُٓ:فصمت  َعَلى ا

 عنت :   -ٕٔ

ق ًة عمى اإًلنساف كلقاءي الشد ًة ، ك (ٔ) الحمؿ عمى المكركه المفيوم المغويفي  العىنىت      كؿي المىشى قاؿ ابف  ،العىنىتي ديخي
طىأي كالزنا ق ةي كالفساد كاليبلؾي كاإًلثـ كالغىمىطي كالخى األىثير العىنىتي المىشى
، كيقاؿ : أعنت الرجؿ إذا حممت عميو عامدان لما  (ٕ)

 . (ٖ)يكره

إذف فالعنت ىك المشٌقة المحمكلة عمى اإلنساف ، كبذلؾ فإٌف الكراىة جزء مف معناىا ، كقد كردت في مكاضع      
ِبطَانًَة ِمْن ُدونُِكْم ََل يَْألُونَُكْم َخَباًَل َودُّوا َما يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا  منيا قكلو تعالى  القرآن الكريمكثيرة في 

نَّا َلُكُم اَْليَاِت ِإنْ  َُْد بَ ي َّ َُْد بََدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأفْ َواِهِهْم َوَما َُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر  آؿ عمراف   ُكْنُتْم تَ ْعِقُلونَ   َعِنتُّْم 
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ٔ2ٕ 

ظيرت ك تمنكا ضبللتكـ عف دينكـ ، ، ك كا  مشقتكـ الشديدة كضرركـ أحبٌ : ، كالمعنى أصؿ العنت المشقة  ، ُُٖ:
كال يقدركف أف  أمارات العداكة لكـ مف فمتات ألسنتيـ كفحكل كمماتيـ ألنيـ لشدة بغضيـ لكـ ال يممككف أنفسيـ

،  أكلياء مف دكف المؤمنيف ، ال تتخذكا الكافريف يا أييا الذيف صد قكا هللا كرسكلو كعممكا بشرعو، ف(ُ)يحفظكا ألسنتيـ 
،  ، كقد ظيرت شدة البغض في كبلميـ يفرحكف بما يصيبكـ مف ضرر كمكركه ؤالء، في تيٍطمعكنيـ عمى أسراركـ

  .  كما تخفي صدكرىـ مف العداكة لكـ أكبر كأعظـ

 :  غمملّ  -ُّ

درالمفيوم المغوي في  الًغؿ       ٍغف يٍنغىؿ  في الص  ٍغفي كالحٍقد ، ك (ِ)ىك الضًٌ الًغؿ  بالكسر كالغىًميؿي الًغش  كالعىداكة كالضًٌ
 .(ْ)العداكة كالحقد الكامف، كقيؿ ىك (ّ)غىؿ  صدريه يىًغؿ  بالكسر ًغبلًّ ًإذا كاف ذا ًغشٌو أىك ًضٍغف كحقد، ك كالحسد 

كمف خبلؿ ىذه اإلشارات المغكية لمعنى الغٌؿ التي أشارت إلييا المعاجـ ييمحظ اقتراب ىذا المفظ لمعنى الكراىة      
ف احتمؿ  كما ىك كاضح في المفيكـ المغكم ، كلعٌؿ كٌؿ تمؾ المعاني التي  عٌدة معافو ، إذ إٌنو تضٌمف معناىا ، كا 

ىذا المفظ ثبلث مٌرات ليدٌؿ ضمنان عمى الكراىة كالبغضاء ، رآن الكريم القاحتمميا تيشير إلى الكراىة ، كقد استعمؿ 
َونَ َزْعَنا َما ٓت ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ََتِْري ِمْن ََتِْتِهُم   كفي سياؽ الحديث عف الجٌنة يأتي ىذا المفظ في قكلو تعالى 

ُ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبَِّنا بِاْْلَقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اْْلَنْ َهاُر َوَُاُلوا اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَدانَا َِّلَذَ  ا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهَدانَا اَّللَّ
، فالغٌؿ كما يذكر كثير مف المفسريف ىك الحقد كاإلٍحنىة كالضغف ّْ:األعراؼ   اْْلَنَُّة ُأورِثْ ُتُموَها ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

تحصؿ عند إدراؾ ما يسكؤىا مف عمؿ غيرىا ، كالٌنزع حقيقتو قمع الشيء مف مكضعو ، كنزع الغٌؿ مف قمكب  التي
أىؿ الجٌنة ىك إزالة ما كاف في قمكبيـ في الدنيا مف الغٌؿ عند تمقي ما يسكء مف الغير ، بحيث طىٌير هللا نفكسيـ في 

نيا الغٌؿ ، فزاؿ ما كاف قمكبيـ مف غٌؿ بعضيـ مف بعض في حياتيـ الثانية مف االنفعاؿ بالخكاطر الشرٌية التي م
الدنيا ، أم أزاؿ ما كاف حاصبلن مف غٌؿ كأزاؿ طباع الغٌؿ التي في النفكس البشرٌية بحيث ال يخطر في نفكسيـ ، 

سالمي أٌف النزع لمغٌؿ كناية عف خمقيـ في اآلخرة "، كالذم يظير (ٓ)كغٌؿ الصدر مف أعظـ مف يينٌغص عيش اإلنساف
لمتنبيو عمى " ، كالتعبير بمفظ الماضي عػػػػف المستقبؿ فػػػػي الفعؿ ) نزعنا ( (ٔ)"القمكب طاىرييا متكاٌديف متعاطفيف

 .(ٕ) "تحقؽ كقكعو ، أم كننزعي مػػػا فػػػػي صدكرىـ مػػػف ًغؿٌ 

كجاء الغٌؿ في األصؿ بمعنى النفكذ الخفي لمشيء ، كليذا يطمؽ عمى الحسد كالحقد كالعداكة التي تنفذ بخفاء     
في نفس اإلنساف ، كىك أيضان الحقد الكامف في القمب ، كيطمؽ عمى الشحناء كالعداكة كالبغضاء كالحقد كالحسد 

ألٌنيا كامنة في القمب ، فمذلؾ لو مفيـك كاسع يشمؿ كالبغض ، ككؿ ىذه الخصاؿ المذمكمة داخمة في الغؿًٌ ، 
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ٔ2ٖ 

َونَ َزْعَنا َما ٓت ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى  ، ككرد أيضان في قكلو تعالى (ُ)الكثير مف الصفات األخبلقية القبيحة
، كالمعنى أٌننا نزعنا عف صدكرىـ الحسد كالحقد كالعداكة كالخيانة ، كجعمناىـ إخكانان  ْٕ :الحجر   ُسُرٍر ُمتَ َقابِِليَ 

تربطيـ أقكل صبلت المحٌبة ، كمف لطيؼ التعبير في البياف القرآني أٌنو جمع كٌؿ الصفات المانعة لئلخٌكة كالتحاٌب 
، كاآلية إشارة إلى نفي المضار الركحانٌية (ِ)كاسع كالحقد كالحسد كالغركر كالخيانة في لفظة ) الغٌؿ ( ذات المفيكـ ال

 .(ّ)دكف المضار الجسمانٌية

ّيَاِن َوََل  كجاء في قكلو تعالى     ِْْ ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِا  ََتَْعْل ٓت َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقولُوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوِِْ
، أم سألكا هللا أف يٌطير نفكسيـ مف الحقد كالحسد  َُ:الحشر   لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ ُُ ُلوبَِنا ِغَلِّ 

، (ْ) كالبغض لممؤمنيف السابقيف عمى ما أعطكه مف فضيمة السبؽ في اإلسبلـ كاإليماف ، كصحبة النبي كاليجرة
 كلـ ييرسمكا القكؿ إرساالن ، كىذا مف لطيؼ البياف القرآني .كلعٌمنا نرل أٌنيـ أحسنكا الدعاء لممؤمنيف ، 

 : غيظ  -ٗٔ

الغٍيظي الغىضب كقيؿ ، ك (ٓ)، يدؿ  عمى كىٍربو يمحؽي اإلنسافى ًمف غيره المفيوم المغويفي الغيف كالياء كالظاء       
تيو كأىٌكلو  ٍكرى ب كقيؿ ىك سى ،  فبلف يغيظني كيغايظني، ك (ٔ)الغيظ غضب كامف لمعاجز كقيؿ ىك أىشد  مف الغضى

كال يككف الغيظ إال  ، الغضب المحيط بالكبد ىك الغيظ، كقيؿ إف  (ٕ)، كىك مغيظه محنؽ كاغتاظ عمى صاحبو كتغٌيظ
الغيظي أشد  الغضب ، كىي الحرارة التي يجدىا اإلنسافي مف فكراًف "، كقاؿ الراغب :  (ٖ)بكصكؿ مكركه إلى المغتاظ

 .  (ٗ)"دـ قمبوً 
، أي  ٓٓ :الشعراء   َوِإن َُّهْم لََنا لَغَائِظُونَ  في قكلو تعالى  القرآن الكريمفي  (َُ) ةىا الكر  جاء ىذا الجذر بمعنى    

، كيفعمكف أفعاال تغيظنا كتضيؽ صدكرنا مف مخالفة أمرنا كالخركج  أك داعكف بفعميـ إلى االنتقاـ منيـ، كارىكف 
 .(ُُ)بغير إذننا مع ما عندىـ مف أمكالنا المستعارة 

في  (ُِ)في الصدكر لمعاجزيف كالذم يحمؿ معو البغض كالحنؽ كالتٌشفي بمعنى الغضب الكامف الغيظ جاءك      
بُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم َُاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم  َها َأنْ ُتْم ُأوََلِء َتُِبُّونَ ُهمْ   قكلو تعالى َوََل ُيُِ

ُُْل ُموتُوا بِغَْيِظُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  بعضيـ و إذا خبل أنٌ  أم ،ٜٔٔ: آل عمران  اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلغَْيِظ 
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غضب  كالغيظ،  األنامؿ كشدة الغيظ عمى المؤمنيف حتى تبمغ تمؾ الشدة إلى عٌض  العداكةة ببعض أظيركا شدٌ 
 . المغتاظ كالنادـ بعٌض األنامؿ كالبناف كاإلبياـ  ؼى صً ، كقد كي شديد يبلزمو إرادة االنتقاـ 

ـٍ  أٌما قكلو )      كالمراد بزيادة الغيظ زيادة ما  ، داد غيظيـ حتى ييمككا بودعاء عمييـ بأف يز ف (قيٍؿ ميكتيكٍا ًبغىٍيًظكي
يعمـ ما في صدكر المنافقيف مف  إٌف هللاف ،يغيظيـ مف قٌكة اإلسبلـ كعز أىمو كما ليـ في ذلؾ مف الذؿ كالخزل 

 .(ُ)كف منيـ في حاؿ خمٌك بعضيـ ببعضالعداكة كالبغضاء كالحنىًؽ ، كما يك

رَّاِء  كقد ييمحظ مف لفظة ) الغيظ ( استحضار معنى الكراىة كذلؾ في قكلو تعالى       الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ٓت السَّ
 ، فقد أسند الغيط إلى الفعؿُّْ :آؿ عمراف   َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النَّاِس َواَّللَُّ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ 

) كظـ ( ، إذ إٌف ) الكظـ ( في المغة شد رأس القربة عند ممئيا ، فيقكؿ كظمت القربة إذا مؤلتيا ماء ثـٌ شددت 
رأسيا ، كقد استعممت كناية عٌمف يمتمئ غضبان كلكٌنو ال ينتقـ ، أٌما لفظة ) الغيظ ( فتككف بمعنى شٌدة الغضب 

عندما يرل ما يكره ، كالكاظميف الغيظ تعني المتجرعيف لمغيظ كالتكٌتر كالييجاف الركحي الشديد الحاصؿ لئلنساف 
، إذ أٌف الغيظ كما يراه (ِ)عند امتبلء نفكسيـ منو فبل ينتقمكف ممف يدخؿ عمييـ الضرر بؿ يصبركف عمى ذلؾ 

غيظ : عدـ إظياره ألـ نفسي يحدث إذا أكذم المرء في بدنو أك عرضو أك مالو ، كحبس ال كثير مف المفسريف ىك
أصؿ الغضب ، ككثيران ما يتبلزماف ،  ىكالغيظ ، كقيؿ إٌف  كنحكىما لمتشفي كاالنتقاـ أك ضربو  بٌو عمى الجكارح بس

فعؿ النفس ال يظير عمى الجكارح ، كالغضب إاٌل إٌف بينيما فرقان فالغيظ  ، بالغضب (الغيظ  ) يـفسر بعض كلذلؾ
غضب إلى هللا تعالى ، إذ ىك عبارة عف أفعالو في المغضكب ، كليذا جاز إسناد الليا معو ظيكر في الجكارح حاؿ 

كالفرؽ بيف الغيظ ، كذكر المفٌسر الطكسي فرقان بيف الغيظ كالغضب إذ قاؿ " (ّ)عمييـ ، كال يسند إليو تعالى غيظ
طبع كالغضب أٌف الغضب ضد الرضا ، كىك إرادة العقاب المستحٌؽ بالمعاصي ، كليس كذلؾ الغيظ ، ألٌنو ىيجاف ال

 .(ْ)بكره ما يككف مف المعاصي ، كلذلؾ يقاؿ غضب هللا عمى الكٌفار ، كال يقاؿ اغتاظ منيـ " 

ى ػػو تعالػػػي قكلػػػػف كىيجانيا ككراىتيا ألىؿ الكفر كالعصياف لبياف غيظ النار لغير العاقؿ مفظةال هىذ تكجاء       
  َُز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقي ، أم ينفصؿ بعضيا مف  ٖ :الممؾ   ِفيَها فَ ْوٌج َسَأََّلُْم َخَزنَ تُ َها َأَلَْ يَْأِتُكْم نَِذيرٌ  َتَكاُد َِتَي َّ

، أك تكاد النار (ٓ) "فبلف يتميز مف الغيظ ، إذا كصفكه باإلفراط في الغضب" بعض لشٌدة اضطرابيا ، كيقاؿ : 
تاظ ىك المتقٌطع بما يجد مف األلـ الباعث عمى تتفرؽ كتنقطع مف شدتيا ، كسمي شدتيا كالتيابيا غيظا ألٌف المغ

يصاؿ الضرر إليو "، كقد (ٔ)اإليقاع لغيره ، فحاؿ جينـ كحاؿ المغتاظ  شٌبو اشتعاؿ النار بيـ في قكة تأثيرىا فييـ كا 
 .(ٕ)"باغتياظ المغتاظ عمى غيره المبالغ في إيصاؿ الضرر إليو
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كتأتي ىذه المفظة لتتضٌمف معنى الكراىة كالبغض في نفس مىف يفقد ثقتو في نصر هللا في الدنيا كاآلخرة ،      
نْ َيا  كيقنط مف عكف هللا لو في المحنة حيف تشتٌد المحنة كذلؾ في قكلو تعالى  َمْن َكاَن يَظُنُّ َأْن َلْن يَ ْنُصَر َُ اَّللَُّ ٓت الدُّ

َماِء ّتَّ ْليَ ْقَطْع فَ ْليَ ْنظُْر َهْل يُْذِهََبَّ َكْيُد َُ َما يَِغيظُ َواَْلِخَرِة فَ ْلَيمْ  ، كالمقصكد مف اآلية ُٓ :الحج   ُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السَّ
لف يحكؿ بيف تنفيذه حائؿ ميما فعؿ الكافركف ككره  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(بياف أٌف ما قدره هللا تعالى مف نصر لنبيو 

الكارىكف ، فميمكتكا بغيظيـ فإٌف هللا ناصر لنبيو ال محالة ، فإٌف ذلؾ ال يذىب غيظؾ كال يشفي كمدؾ ، كجاء في 
 .(ُ)"أٌف قكمان مف المسمميف لشٌدة غيظيـ كحنقيـ عمى المشركيف يستبطئكف ما كعد هللا رسكلو مف النصر" الكشاؼ 

ًرا وََكَفى اَّللَُّ اْلُمْؤِمِنَي اْلِقَتاَل  ىذه المفظة أيضان في قكلو تعالى  تكجاء      َوَردَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا بِغَْيِظِهْم َلَْ يَ َنالُوا َخي ْ
َُِويِّا َعزِيًزا ، كالمعنى أٌنو تعالى رٌد الذيف كفركا مع غٌميـ كحنقيـ كالحاؿ أٌنيـ لـ ينالكا ما ِٓ :األحزاب   وََكاَن اَّللَُّ 

نؽ كالغضب كالغـٌ ، ككاف غضبيـ عظيمان يناسب حاؿ خيبتيـ  كانكا يتمنكنو ككفى هللا المؤمنيف القتاؿ ، كالغيظ الحى
خابت آماليـ في فتح المدينة كأكؿ ثمارىا ألٌنيـ تجٌشمكا كمفة التجٌمع كاإلنفاؽ كطكؿ المكث حكؿ المدينة ببل طائؿ ك 

فناء المسمميف ، ثـٌ غاظيـ ما لحقيـ مف النكبة باالنيزاـ  كا 
(ِ). 

 :  قبح    -ُٓ

ٍسف المفيوم المغويفي  القاؼ كالباء كالحاء    كممةه كاحدة تدؿ  عمى خبلؼ الحي
كيككف في القكؿ كالفعؿ كالصكرة  ،(ّ)

ىك ما ينبك عنو البصر مف األعياف ، كما تنبك عنو النفس مف "، كقاؿ الراغب : (ْ)منو كما نفر الذكؽ السكم
 .(ٓ) "األعماؿ كاألحكاؿ

نمحظي القبح قد تضٌمف الكراىة مف خبلؿ المعنى المغكم إذ إٌف نفكر النفس عف األشياء كنبٌكىا إشارة إلى ك     
نْ َيا  في قكلو تعالى  القرآن الكريم، كجاء ىذا المفظ كصفان لمكافريف في  اكرٌبما بغضي اكراىتي َوَأتْ بَ ْعَناُهْم ٓت َهِذ َِ الدُّ

 ، كالمعنى المطركد المبعد عف كؿ خير  الشىء المقبكح :،  ِْ:القصص   َلْعَنًة َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَ 
فجيء في جانبو باالسمية  ، معيـ مبلـز ليـتقبيح حاليـ يكـ القيامة فيك دائـ "كأما ، (ٔ)فك ف المبعدك المطركد

 .(ٕ) "المقتضية الدكاـ كالثبات

                                                           

 . 1ٗٔ: ٗالكشاؾ   - ٔ
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ف   الًكبىري في السٌف كقد كىًبرى ، ك  عىظيـى يىعظيـ ًعظىمان  المفيوم المغويفي  يىٍكبيري ًكبىران  كىبيرى        ،  الرجؿ يىٍكبىري ًكبىران، أم أسى
: العظىمة ـي ،  ، ككذلؾ الًكٍبًرياءي  كالًكٍبري : التعظي العظمة كالتجبر كاإلثـ  ربى الكً ك  : التعظـ كالتىكىب ري كاالٍسًتٍكباري  ، كالتىٍكبيري

 .  (ُ)الكبير

يِن َما  في قكلو تعالى االستعمال القرآني كلعٌمنا نممحي مف لفظ ) كىبيرى ( معنى الكراىة في       َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ
ُُوا ِفيِه كَ َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي  يَن َوََل تَ تَ َفرَّ ُِيُموا الدِّ َنا ِبِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّي ْ بُ َر َعَلى َأْوَحي ْ

كعظـ  جؿٌ  إذ إٌف معنى كبيرى  ،ُّ:الشكرل  اْلُمْشرِِكَي َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اَّللَُّ ََيَْتِب ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُنِيبُ 
عجزكا عف  ٌنيـإ ، أمٍ  تعالى ، كىك شدة كراىة الكفار لما أنزؿ هللا حتى ضاقت بو صدكرىـ كثىقيؿ صعيب ك كشؽ

لى ترؾ ما ألفكه مف شرؾ ، كمف تقاليد فاسدة كرثكىا عف  كنبٌكة نبٌيو ، تعالىكحدانية هللا  مف قبكؿ ما تدعكىـ إليو كا 
، كالًكبري في األصؿ الٌداؿ  ، كلعٌميا تنفر منو ـ ، فالكبر مجاز استعير لمشيء الذم ال تطمئف النفس لقبكلوآبائي

. أم (ِ) (عمىبػ)ا فيو مف تضميف معنى ثقؿ عٌدم شأف الشيء الضخـ أف يعسر حممو كلم عمى ضخامة الذات ألفٌ 
(  التعبير ثىقيؿ عمييـ أمر اإلسبلـ ، كقد أفاد ؿ إلى صيغة) فىعيؿ ( الفع مجيئداللة التعجب المستفادة مف بمفظ ) كىبيرى

كمعنى التعجب تعظيـ األمر في قمكب  ) كبر ( التعجب مف غير لفظو ،صد في ، قاؿ الزمخشرم " قي بضـ العيف 
   .(ّ) " مف شيء خارج عف نظائره كأشكالوالسامعيف ، ألٌف التعجب ال يككف إاٌل 

 : ذَ بَ نَ  -ٚٔ

نىبىٍذتي الشيء أىٍنًبذيه نىٍبذان ، ك (ْ)كما قاؿ الميث : طرحؾ الشيء مف يدؾ أمامؾ أك خمفؾ المفيوم المغويفي  الٌنٍبذي      
أىٍصؿي الن ٍبًذ أٌف "، كجاء في المفردات (ٓ)ًإذا أىلقيتو مف يدؾ كنىب ذتو شدد لمكثرة كنبذت الشيء أىيضان ًإذا رميتو كأىبعدتو

كلعٌمنا نممحي لمكراىة قربان  .(ٔ)"ذم في القرآًف عمى ىذا الكىٍجوً كغاًلبي الن ٍبًذ ال ، لقٌمة االعتداد بوأك  ييٍعتىد  بوطىٍرحي ما ال 
 مف المفيكـ المغكم لمفظة ) نىبىذى ( .

مف النبذ معنى الكراىة ، كلكٌننا نممحي مف النبذ معنى عدـ اإلرادة  الكريم القرآنكلـ يحتمؿ كؿ ما كرد في      
كالكراىة لمشيء المطركح أك الميمقى ، إذ لك أٌنيـ ييريدكه ما طرحكه كترككه كألقكه كراء ظيكرىـ ، كمف كركده في 

ُهْم بَ   قكلو تعالى الكريم القرآن ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد  ، ْل َأْكثَ ُرُهْم ََل يُ ْؤِمُنونَ َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَ َبَذ َُ َفرِيٌق ِمن ْ َوَلمَّ
ٌق ِلَما َمَعُهْم نَ َبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اَّللَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكأَن َّ   - ََُ :البقرة    ُهْم ََل يَ ْعَلُمونَ اَّللَِّ ُمَصدِّ

و إبطاؿ العيد شبٌ  ، فقدمف الييكد  التكراة عيدمف اليد كىك ىنا استعارة لنقض  إلقاء الشيء األكلى النبذ ، َُُ
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أكثر أكلئؾ ، ك كما سمكا المحافظة عمى العيد كالكفاء بو تمسكان  ، كعدـ الكفاء بو بطرح شيء كاف ممسككان باليد
  . (ُ)أبدان لحسدىـ كبغييـ فقك ؽ ال يصدٌ الفسا

 ،و األتـ في نسبتو إلى هللا ف ألنٌ و المراد بو القرآككتاب هللا ظاىر في أنٌ  ، طرح الشيء مف اليد الثانية كالنبذ    
جعؿ أك ، الكفر بو بعد سماعو منزلة النبذ فالنبذ عمى ىذا مراد بو تركو بعد سماعو فنزؿ السماع منزلة األخذ كنزؿ 

مف أعرض  تمثيؿ لئلعراض ألفٌ فيك  (كراء ظيكرىـ  ) قكلو، أٌما  رض بالشيءالنبذ تمثيبلن لحاؿ قمة اكتراث المع
ضافة الكراء إلى الظير لتأكيد بيعد المتركؾ بحيث ال يمقاه بعد ذلؾ  . كمثؿ (ِ)عف شيء تجاكزه فخمفو كراء ظيره كا 

لَتُبَ يِّنُ نَُّه ِللنَّاِس َوََل َتْكُتُمونَُه فَ َنَبُذو َُ َورَاَء َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب  و تعالى ػػػػػكلػػػػي قػػػػػػػفذلؾ جاء 
َُِليًَل فَِبْئَس َما َيْشتَ ُرونَ  ليدٌؿ عمى الترؾ الميفضي لمكراىة ، كالمعنى  ، ُٕٖ :آؿ عمراف   ظُُهورِِهْم َواْشتَ َرْوا ِبِه ََثًَنا 

 .(ّ)فتبطؿ رياستيـ  عميو كآلو كسٌمـ()صمى هللاشا ، ككرىكا أف يتٌبعكا الرسكؿ ترككه كأخذكا الر  :

 نزع :   -ٛٔ

: مجاذبة  المنازعة في الخصكمة، ف(ْ)لمعافو منيا المخاصمة كالمجادلة  مفيومو المغوييأتي ىذا المفظ في      
مىوي كجاذىبىوي ، (ٓ)الحجج فيما يتنازع فيو الخصماف ـي  ،كنازىعىوي : خاصى ، كلعٌؿ المخاصمة تبعث (ٔ)كالت نازيعي : الت خاصي

بيذا المعنى في قكلو  القرآن الكريمعمى العداكة كىذه تذىب إلى التباغض كالكراىة ، كقد كردت ىذه المفظة في 
َشْيٍء فَ ُردُّو َُ ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َنازَْعُتْم ٓت  تعالى 

ٌر َوَأْحَسُن تَأْ  ، التنازع عمى االختبلؼ الشديد فأطمؽ ،  ٗٓ:النساء ِويًَل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر َذِلَك َخي ْ
) شيء ( نكرة كلفظ الناس مع بعضيـ ، تنازع  ذلؾ شمؿ، فألٌف االختبلؼ الشديد يشبو التجاذبى بيف شخصيف 

، أم في كٌؿ شيء ، فيصدؽ بالتنازع في الخصكمة عمى الحقكؽ ، كيصدؽ بالتنازع في اختبلؼ  متكٌغمة في اإلبياـ
ف مكقع كممة ) ا آلراء عند المشاكرة أك عند مباشرة عمؿ ٌما ، كتنازع كالة األمكر في إجراء أحكاؿ األٌمة . كلقد حس 

ٌف النزاع في األمكر قد يصؿ إلى مرحمة إ، كمف ىنا يمكف القكؿ (ٕ)تعميـ الحكادث كأنكاع االختبلؼ شيء ( ىنا
 العداء الذم يتضٌمف الكراىة كالتباغض .
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 شز :ن -ٜٔ

ز      مكٌ يدؿ  ع المفيوم المغويفي  الٌنشى كز ، المكاف العالي المرتًفع ىكك  ، مى ارتفاعو كعي ، (ُ): االرتفاع كالٌنٍشز كالن شي
، كامرأة  ، كنشز عمييا نشكزان  كنشزت المرأة عمى زكجيا ، : جاشت مف الفزع نشزت إلٌي النفس : كمف المجاز

ًز ، ك (ِ)ناشز كزي يككف بيف الزكجيف كىك كراىة كؿ كاحد منيما صاحبو كاشتقاقيو مف الن شى زىت المرأىةي بزكجيا  ،الن شي كنىشى
كزان كىي ناًشزه ارتفعت عميو كاستعصت عميو كأىب ز نيشي  ،غضتو كخرجت عف طاعتو كفىرىكىٍتو كعمى زكجيا تىٍنًشزي كتىٍنشي

كزان كذلؾ كضربيا زى ىك عمييا نيشي ٌر بيا  كنىشى كءي عشرتو لو كجفاىا كأىضى كز كراىية كؿ منيما صاحبو كسي  .(ّ)كالن شي

َُ وَّاُموَن  بصيغة المصدر ليدٌؿ عمى معناه المجازم في قكلو تعالى  القرآن الكريمفي  كجاء ىذا المفظ       الّرَِجاُل 
ُ َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضََّل اَّللَُّ بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض  َوِبَا َأنْ َفُقوا ِمْن َأْمَواَّلِِْم فَالصَّاِْلَاُت َُانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِلْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اَّللَّ

ِت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ٓت اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفََل ت َ  ُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِ َوالَلَّ يًَل ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ب ْ
قػػػػاؿ الػػػػػػراغب : " نشكز المرأة بيغضيا لزكجيا كرفع نفسيا عػػف طاعتو ، كعينييا عنو  ، ّْ :النساء   َعِليِّا َكِبريًا
ظيار كراىيتو كاالمتناع مف ، كقد ذكر المفٌسركف أٌف (ْ)إلػػػى غيره " النشكز عصياف المرأة زكجيا كالترٌفع عميو كا 

، فقد يككف ذلؾ لسكء خمؽ  طاعتو بغضان ككراىة ، أم إظيار كراىية لـ تكف معتادة منيا ، أم بعد أف عاشرتو
مؽ الزكج  .(ٓ)المرأة ، كقد يككف ألٌف ليا رغبة في التزٌكج بآخر ، كقد يككف لقسكة في خي

َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن  غير أٌنو جاء لمرجؿ دكف المرأة في قكلو تعالى  عينوكقد كرد ىذا المفظ في السياؽ        
ٌر َوُأْحِضرَ  نَ ُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخي ْ حَّ َوِإْن َُتِْسُنوا بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بَ ي ْ ِت اْْلَنْ ُفُس الشُّ

ُقوا  بأف ، النشكز : أف يتجافى عنيا ترف عان عمييا لبغضيا ، فُِٖ :النساء  فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًا َوتَ ت َّ
أف  فيكاإلعراض ، أٌما أك ضرب  يمنعيا نفسو كنفقتو كالمكدة كالرحمة التي بيف الرجؿ كالمرأة ، كأف يؤذييا بسبٌو 

ستيا ، كذلؾ لبعض األسباب مف طعف في سٌف ، أك دمامة ، أك شيء في يعرض عنيا بأف يقؿ محادثتيا كمؤان
مؽ ، أك مبلؿ ، أك طمكح عيف إلى أخرل ، أك غير ذلؾ ف  .(ٔ)بل بأس بيما في أف يصمحا بينيماخمؽ أك خي

 نفر :  -ٕٓ

تىجاًفيًو ل ، ًنفاران منو نىفىر ك  ، صؿه صحيح يدؿ  عمى تجاؼو كتباعد: أ المفيوم المغويفي  النكف كالفاء كالراء     
ه عف مكاًنو كمىقرًٌهدً كتباعً 

 .(ٖ)مف ًنفاًر الشيء مف الشيء ًإنما ىك تىجاًفيًو عنو كتىباعيديه منو مٍأخكذ ىك كقيؿ، (ٕ) 
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كلعٌمنا تممحي في ىذا المفظ معنى الكراىة ، كذلؾ مف خبلؿ التباعد كالتجافي الظاىر في المفيـك المغكم ، كقد      
ذكرنا في الفصؿ السابؽ أٌف مف معاني الكره ىك النفكر أم أٌف اإلنساف ينفر مف الشيء لكراىتو لو ، كجاء ىذا المفظ 

ُروا َوَما يَزِيُدُهْم ِإَلَّ نُ ُفورًا قكلو تعالى  متضمنان معنى الكراىة في القرآن الكريمفي    َولََقْد َصرَّفْ َنا ٓت َهَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَّ
يثارىـ الغى عمى الرشد تصكير بديع إًلصرارىـ عمى كفرىـ كعنكاآلية  ، ُْ :اإلسراء  ، فبعد أف بٌيف ادىـ ، كا 
عف الحؽ  فما زادىـ ذلؾ إاٌل تباعدان ركا ، ، ليتذكر ىؤالء الضالكف كيتعظكا كيعتب أنكاعا مف الكعد كالكعيد القرآف

، كجاء عبارة عف شدة اإلعراض تشبييان بنفكر الدابة ، كىك في ىذه اآلية مصدر  (النفكر  )ك ، كا عراضان عنو
 .( ُ)يرالتذك زيادة عمىالسماع  بصيغة المصدر كصفان لثبات حاليـ عمى ىذا األمر، كلكراىتيـ

َد َُ َوَجَعْلَنا َعَلى ُُ ُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهو َُ َوٓت آَذاِِنِْم َوُْ ًرا َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ٓت اْلُقْرآِن َوحْ  كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى      
ذا ذكرت أييا الرسكؿ الكريـ أم ،ْٔ :اإلسراء   َولَّْوا َعَلى َأْدبَارِِهْم نُ ُفورًا دكف أف مف القرآف كحده ،  فيربؾ  : كا 

دكا  تذكر معو آليتيـ المزعكمة انفضكا مف حكلؾ كرجعكا عمى أعقابيـ نافريف شارديف استكبارنا كاستعظامنا مف أف يكحًٌ
 .(ِ)هللا تعالى في عبادتو

ُِيَل ََّلُُم اْسُجُدوا ِللرَّْْحَِن َُاُلوا َوَما  كمنو أيضان قكلو تعالى         الرَّْْحَُن َأَنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرنَا َوزَاَدُهْم نُ ُفورًاَوِإَذا 
 ىك كالنفكر،   السجكد هلل الكاحد القيارنفكرا عف اإليماف كعف ك : كزادىـ األمر بالسجكد تباعدان  أم ، َٔ :الفرقاف 

فيـ كانكا أصحاب نفكر مف ، كقد تضٌمف عدـ الرغبة ، كأطمؽ ىنا عمى الزمو كىك البعد  ،الفرار مف الشيء 
سجكد هلل فمما أمركا بالسجكد لمرحماف زادكا بيعدان مف اإليمافال

(ّ). 

ا َجا كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى       َُْسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد َأّْيَاِِنِْم لَِئْن َجاَءُهْم نَِذيٌر لََيُكونُنَّ َأْهَدى ِمْن ِإْحَدى اْْلَُمِم فَ َلمَّ َءُهْم َوَأ
 نفكرا عف الحؽ ، كتباعدا عف اليدل إالٌ  ليـ ء الرسكؿ: ما زادىـ مجي أم ، ِْ :فاطر   َما زَاَدُهْم ِإَلَّ نُ ُفورًا نَِذيرٌ 

 . (ْ)كىربان منو

 نكر :  -ٕٔ

ر مىوي ككرىو المفيوم المغويفي  الميٍنكىري       ضد المعركؼ ككؿ  ما قبحو الشرع كحى
: الت غىي ري عف حاؿو ، (ٓ) كالت نكيري

رؾى إلى حاؿو تىٍكرىىييا تىسي
،  . كالمبلحظ أٌف إنكار األشياء داللة عمى كراىتيا ، أك أٌنيا احتممت ذلؾ لتضمنيا إٌياه(ٔ)

 .(ٕ) "كالمنكر كٌؿ فعؿو تحكـ العقكؿ الصحيحة بقبحو"
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َلى  في قكلو تعالى بصيغة اسـ المفعكؿ لييممح منو معنى الكراىة  القرآن الكريمىذا المفظ في جاء ك       َوِإَذا تُ ت ْ
ُلونَ  ُُْل َأفَأُنَ بُِّئُكْم ِبَشرٍّ َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يَِّناٍت تَ ْعِرُف ٓت ُوُجو َِ الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكَر َيَكاُدوَن َيْسطُوَن بِالَِّذيَن يَ ت ْ  َعَلْيِهْم آيَاتَِنا 

 ىك المنكرف ،(ُ)"يتناكلكف بالمكركه"، أم :  ِٕ :الحج   ِذيَن َكَفُروا َوبِْئَس اْلَمِصريُ ِمْن َذِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها اَّللَُّ الَّ 
أم دالئؿ كراىيتيـ كغضبيـ  ، األنظار كالنفكس فيككف ىنا اسمان الذم تينكره الفظيع مف التجيـ كالبسكر الشيء 

عندما ييتمى عمييـ القرآف كييدعكف إلى معنى أنيـ يمكح عمى كجكىيـ الغىٍيظ كالغضب كالكعزميـ عمى السكء ، 
ثريه بكاطنيـ فظير عمى كجكىيـاإليماف . كىذا كناية عف امتبلء نفكسيـ مف اإلنكار كالغيظ حتى تجاكز أ

(ِ) ،
 .(ّ)، كأبشارىـ مكفيرة مف بغضيا ككراىتيا كجكىيـ معبسة كالمعنى أٌنؾ ترل

 : ىجر -ٕٕ

ىجرا كىجرانا تركو كأعرض عنو  : ىجر كيقاؿ ، ىجر تباعد، ك  : ضد الكصؿ مفيومو المغويفي  اليىٍجري      
مفارقة اإلنساف غيره ، إٌما بالبدف أك بالمساف أك  اليجري كالًيجراف"كقاؿ الراغب : ،  (ْ)كيقاؿ ىجر زكجو اعتزؿ عنيا

 لتتضٌمف سياقيا القرآني في المفظةجاءت ىذه . كلعٌؿ ذلؾ المفيـك يكحي لنا معنى الكراىة كالبغض ، ك (ٓ)"بالقمب
َُاَل َأرَاِغٌب  قكلو تعالى كيتكٌعده كييدده بسبب تركو آليتو في  ()ى لساف آزر يكٌبخ فيو إبراىيـ عمىذا المعنى 

المكالمة كقطع المعاشرة ، اليجر : قطع ف،  ْٔ:مريـ  َأْنَت َعْن آَِّلَِِت يَا ِإبْ َراِهيُم لَِئْن َلَْ تَ ْنَتِه َْلَْرَُجَنََّك َواْهُجْرّن َمِليِّا
نٌ  ٍمع ىذا اليجراف في معنى  و ىك ييجره ليدٌؿ عمى أفٌ ما أمر أبك إبراىيـ ابنىو بيجرانو كلـ يخبره بأنٌ كا  الطرد كالخى

أف تغرب عف كجيي زمنا "كمعنى العبارة ، (ٔ)كىذه المادة تدٌؿ عمى كثرة الشيء  ، كقكلو ) ممٌيان ( ،إشعاران بتحقيره 
 .  (ٕ) "أحب  أف أراؾ فيوطكيبلن ال 

، كاليجر : ترؾ المخالطة كعدـ االقتراب مف الشيء  ، ٓ:المٌدثر   َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ  كمنيا قكلو تعالى      
التي  كراىة عبادة األصناـ فضبل عف، (ٖ) "األمر بيجر الرجز يستمـز أف ال يعبد األصناـ كأف ينفي عنيا اإللييةف"

 . نممحيا مف لفظة اليجر

 كقد تعني لفظة اليجر النفكر مف الشيء ليذا عٌبر بيا القرآف في ىذا المكضع ليبٌيف شٌدة األمر بترؾ الرجز     
اسـ لمقبيح ىك كقيؿ ىك كممة جامعة لممعاصي كاآلثاـ ، فضبل عف تقديمو لشدة االىتماـ بتركو ، ، كالرجز  كىجرانو

 .(ٗ)كال تتخمؽ بأخبلؽ ىؤالء المشركيفمكركه ؿ اىجر الجفاء كالسفو ككؿ شيء اق وكأنٌ ف ،المستقذر 
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َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا  كييمحظي معنى الكراىة مف اليجر في قكلو تعالى       َُ ْوِمي اَتَّ   َوَُاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ 
 كسماعو ، بو كاالعتناء صديقو ، كترككا العمؿ: مترككا فقد ترككا ت أم  ميجكراأم أٌنيـ اتخذكا القرآف  ، َّ:الفرقاف
 . (ُ) التأثر بكعيده كترككا
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 انفصم انثانث
ق 
ّ
 بانكراهة مه أنفاظما تعه

 يف انقرآن املبغوضنياملبحث األول: أنفاظ 

 املبحث انثاوي : األنفاظ اندانة عهى أصىاف انكراهة
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 ما تعّمق بالكراىة من ألفاظ  

 في القرآن المبغوضينألفاظ  : األّولالمبحث 

 الكراىةاأللفاظ الدالة عمى أصناف  المبحث الثاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 في القرآن المبغوضينلفاظ أ : األّولالمبحث 

 : توطئة    

في  صفاتال ىذه تعددتقد أىؿ الكراىة ، ك اظ الدالة عمى صفات األلف إٌف المقصكد بألفاظ غير المحبكبيف ىي     
، أم  كمشتقاتياف ) أكره ( ع بدالن ( كتصريفاتيا  القرآف الكريـ ككاف التعبير القرآني يميؿ إلى ذكر لفظة ) ال أحبٌ 

نفي المحبة في  عماؿاست ألفٌ ك  ،كىك الرؤكؼ الرحيـ بعباده  –حاشا هلل  –فسو مثؿ ىذه الصفات أنو ال ينسب لن
 في حيف تدؿٌ يا تنفي جميع الصفات التي يتصؼ بيا ىذا المنفي ، ألنٌ  ؛التعبير القرآني أبمغ مف المفظة المقابمة 

فٌ ما ىناؾ صفات أخرل غير مكركىة بٌ المكركىة فقط ، كر  عمى أف الصفة المحددة ىي (يكرهلفظة ) نفي محٌبة  ، كا 
تعريض بأخبلؽ أىؿ الشرؾ ، لما عرفكا  ك، كى(ُ)، كقيؿ عدـ مغفرتو ضاه كتقريبو عٌمف ىذا كصفو هللا تعالى نفي ر 

كبعد النظر في مثؿ ىذا المقاـ  بو مف الغمطة كالجفاء ، فيك في معنى التحذير مف بىقايا األخبلؽ التي كانكا عمييا .
كجدنا مجمكعة مف الصفات قد كقعت في سياؽ نفي محٌبة هللا تعالى زيادة عمى كقكعيا في سياقات أخرل ، كلكف 

                                                           

 . ٔٔٔ : ٕ اإلنباء بما فً كلمات القرآن من أضواءٌنظر :  - ٔ

 الفصل الثالث 
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طبيعة البحث جعمتنا نقؼ عمييا فقط لنتعٌرؼ عمى دالالت كقكعيا في سياقاتيا المختمفة كطبيعة تمؾ السياقات ، 
 ت .كلنا أٍف نستعرض تمؾ الصفا

  ن  :والمعتد 

كا بو، ك  ا بشكميا العاـأك نيى عني اأمر هللا بيتجاكز الحدكد التي ىك االعتداء        الميٍعتىدكف الميجاًكزكف ما أيمري
 

سياؽ نفي محٌبة هللا ثبلث مرات ، جاءت األكلى منيا في سياؽ  في القرآن الكريمفي  ردت ىذه المفظةقد ك ك  (ُ)
عمؿ  كتنظيـالحركب كالقتاؿ تكصي المسمميف بضركرة رعاية العدالة حتى في ميداف القتاؿ كفي مقابمة األعداء ، 

َوَُاتُِلوا ٓت  قكلو تعالى  المقاتميف في ميداف الحركب ، ككجكب رعاية األصكؿ األخبلقية بشكميا الخاص ، كذلؾ في
اآلية  لفظة ) المعتديف ( في جاءت،  َُٗ :البقرة   َسبِيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلونَُكْم َوََل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

لصبياف كالشيخ الكبير أم ال تقتمكا النساء كا،  أك االبتداء ك المفاجأة بو النيي عف االعتداء في القتاؿ لمداللة عمى
( يفيد العمكـ ، كلكٌنو  ًإف  اَّلل ى الى ييًحب  اٍلميٍعتىًديفى كقكلو )  ، (ِ)كال مف ألقى إليكـ السمـ ككؼ يده فإف فعمتـ فقد اعتديتـ

ألٌنو عمى كجو الذـ ليـ إذ ال يجكز أف يطمؽ عمى مف ال ذنب لو "خٌصو ىنا في القتاؿ ، أم أٌنو يسخط عمييـ ، 
ذا نفى  ،صفة مف صفاتو تعالى مف أثرىا الرعاية كاإًلنعاـ  فيي محبة هللا لعباده، أٌما  (ّ)"األطفاؿ كالمجانيف مف كا 

 .(ْ)توعف بغضو ليـ ، كاستحقاقيـ لعقكب داللةمف الناس فيك  محبتو لطائفةو  هللا تعالى

ىذه اآلية تدؿ عمى ك  اتجاىو إلى المجازقيقة أكثر مف كالذم يبدك أف القرآف الكريـ يتجو بتعبيره نحك الح     
...  االعتداء غير جائز في الشرائع السماكية جمعاء ، أما قكلو تعالى  المجاز كىك الجزاء عمى االعتداء ، ألفٌ 

) فاعتدكا  تحمؿ جممة، فبل يجكز أف  ُْٗ :البقرة   ... َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعلَْيُكمْ 
 . (ٓ)اآلية السابقة تعٌد قرينة تمنع إرادة الحقيقة  عميو ( عمى الحقيقة ، كذلؾ ألفٌ 

أٌما المكضع الثاني فجاءت لفظة المعتديف في سياؽ الحديث عف تحريـ طيبات ما أحؿ هللا تعالى كتجاكز حدكد     
الَِّذيَن آَمُنوا ََل َُتَّرُِموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلُكْم َوََل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ يَا َأي َُّها  في قكلو تعالى الحبلؿ كالحراـ 

كاآلية  ، ي الجممة السابقةالمراد باالعتداء ىك التحريـ المذككر ف ظاىر السياؽ أفٌ  إفٌ  إذ ، ٕٖ:المائدة   اْلُمْعَتِدينَ 
، كالمعنى  ـإلى ما ليس لي ـما لي كاجاكز أف يحرمكا طيبات ما أحٌؿ ليـ ، كي مف تعالى خطاب لممؤمنيف نياىـ هللا

ٌنما ذكره عمى كجو النفي لداللة ىذا النفي عمى معنى اإلثبات ، ككأٌنو قيؿ  أٌنو يبغضيـ كيريد االنتقاـ منيـ ، كا 
 . (ٔ)يكفييـ في اليبلؾ أاٌل يحبيـ هللا 
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و تعالى جعؿ تحريـ الطيبات اعتداءن أنٌ  منيا األكؿ كذكر المفٌسر الرازم ثبلثة كجكه لبلعتداء في ىذا المكضع     
و لما أباح الطيبات حـر أنٌ  ي : اإلسراؼ ، أمحتو النيي عف تحريميا ، كالثانكظممان فنيى عف االعتداء ليدخؿ ت

 . (ُ)اكتفكا بيذه المحمبلت كال تتعدكىا إلى ما حـر عميكـ لكـ الطيبات ا أحؿٌ لمٌ  أٌنوالثالث : ، ك  اإلسراؼ فييا

تحريؾ حرارة العقيدة في قمكبيـ حتى ذلؾ يؤدم إلى  ، فإفٌ  سبحانو النداء لممؤمنيف بكصؼ اإًليماف أٌما تكجييو    
و ػػٌ فإن، داء ػػٌؿ اعتػػف كػػر مػػتي قبميا لمتحذيتذييؿ لمٌ  ( ًإف  اَّلل ى الى ييًحب  اٍلميٍعتىًديفى  )كجممة ، يمتثمكا أكامر هللا كنكاىيو 

 . (ِ) )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ( وػػدل نبيػػكى ،رتو ػػدكد شريعتو ، كسنف فطػػذيف يتجاكزكف حػػال ال يحب  تعالػػى 
ي قكلو تعالى ػػػػف في المكضع الثالث في سياؽ الحديث عػػػف كيفٌية ممارسة الدعاء ككردت كممة ) المعتديف (      

  َاْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه ََل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدين   كقد فيسر االعتداء بمعناه العاـ ، أم االعتداء  ٓٓ :األعراؼ ،
 ، كقيؿ إفٌ ال يميؽ بو مف منازؿ األنبياء  المعتديف في الدعاء ، كالذم يسأؿ ما و ال يحبٌ في كؿ شيء ، كقيؿ إنٌ 

االعتداء ىنا ىك رفع الصكت بالصياح في الدعاء ، كقيؿ االعتداء ىك عدـ التضٌرع في الدعاء ، كقيؿ ىك الشرؾ 
ؿ كؿ نكع مف أنكاع العدكاف كالتجاكز ، سكاء معنى كاسعان يشم"(  ًإن وي الى ييًحب  اٍلميٍعتىًديفى فإٌف لعبارة )   ا، كليذ(ّ)

،   الصراخ كرفع الصكت عاليان حيف الدعاء ، أك التظاىر كممارسة الرياء ، أك التكٌجو إلى غير هللا حيف الدعاء
 .  (ْ)"المعتديف المشرككفبػكالمراد 
كخفية ،  كعميو فاآلية تدٌؿ عمى أمريف ، أحدىما : محبكب لمرب تبارؾ كتعالى مرضٌي لو ، كىك الدعاء تضرعاى     

و هللا كندب إليو ، كحذر مما يبغضو كزجر عنو كالثاني : مكركه لو مبغكض مسخكط كىك االعتداء ، فأمر بما يحبٌ 
 . (ٓ)و هللا فأم خير ينالو فاعمو كمف لـ يحبٌ  ؽ الزجر كالتحذير ، كىك أنو ال يحبٌ ائبما ىك أبمغ طر 

 

 ن  :والخائن  

َوِإمَّا  في قكلو تعالى  كرد ىذا المفظ في سياؽ نفي محٌبة هللا تعالى مرة كاحدة لبياف حاؿ مف ينقضكف العيد      
َُ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اَّللََّ ََل  أم أٌف الخيانة مبغكضة بجميع ،  ٖٓ :األنفاؿ   ُيُِبُّ اْْلَائِِنيَ ََتَاَفنَّ ِمْن 

تخبره كتأمره بأٌنؾ إف  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(، كاآلية خطاب لمرسكؿ الكريـ  ضركبيا فابتعدكا عنيا أٌييا المؤمنكف
نكا أنتـ كىـ عمى استكاء مف خفت مف قكـ بينؾ كبينيـ عيد أف يخكنكؾ كينقضكا عيدىـ ، أعمميـ إلغاء العيد لتكك 

ألٌنيـ مٌتصفكف  ،(ٔ) نقض العيد ، ألٌنؾ إف قاتمتيـ قبؿ إلغاء العيد كاف ذلؾ منؾ خيانة كهللا ال يحٌب الخائنيف
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،  (ُ)؛ كألٌف هللا ال يحٌب أف تككف أنت مف الخائنيف بالخيانة فبل تستمر  عمى عيدىـ فتككف معاىدان لمف ال يحٌبيـ هللا
نٌ ذكر أنٌ تلـ  كالمبلحظ مف اآلية أٌنيا   . (ِ)ما خيفت منيـ خيانة يـ خانكا ، كا 

 ييحتمؿ (ًإف  هللا الى ييًحب  الخائنيف  ) البياف القرآني أٌف لفظ ) الخائنيف ( في قكلو تعالى التعبير في كمف لطيؼ     
المناجزة قبؿ أف ينبذ إلييـ عمى سكاء ، كيحتمؿ أف تككف عف  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(أف تككف تحذيران لرسكؿ هللا "

نٌ و يبغضيـ نٌ أ ( الخائنيف حبٌ يي  ال)  ، كمعنى (ّ) "القـك الذيف تخاؼ منيـ الخيانة عائدة إلى ،  ر بحرؼ النفيعبٌ  ماكا 
حرمكا  يـنٌ أ:  معناه فٌ أل، كىك أبمغ في ىذا المكضع  إذا كاف ىناؾ ما يدؿ عميو اإلثباتصفة النفي تدؿ عمى  الفٌ 
 اىـإيٌ منافعيـ كبغضو  إرادةة هللا لمخمؽ كمحبٌ  ، حتى في حؽ الكافريف ، اىـإيٌ كجب ذلؾ بغضو أة هللا بخيانتيـ ك محبٌ 
 . (ْ)عقابيـ إرادة

 ن  :وحرِ الفَ 

في قكلو  ىذه المفظة مرة كاحدة في سياؽ نفي محٌبة هللا لتحذير الناس مف البطر مف امتبلؾ الًنعـ جاءت       
َنا َُ ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاَِتَُه لَتَ ُنوُء بِالْ  تعالى  ِة ِإْذ َُاَل ِإنَّ َُاُروَن َكاَن ِمْن َُ ْوِم ُموَسى فَ بَ َغى َعَلْيِهْم َوآتَ ي ْ ُعْصَبِة أُوِل اْلُقوَّ

بُّ اْلَفرِِحيَ  كاآلية حكاية عٌما قاؿ قـك قاركف لقاركف حيف خٌكفكه ،  ٕٔ :القصص  َلُه َُ ْوُمُه ََل تَ ْفَرْح ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِ
كنيكه عف الفرح بما آتاه هللا مف الماؿ ، كأمركه بالشكر عميو ، كالفرح المرح الذم يخرج إلى اإلنس كىك البطر ، كقد 

( ،   الى ييًحب  اٍلفىًرًحيفى ًإف  اَّلل ى  ؛ كلذلؾ قاؿ تعالى ) فرح كالسركر المفرط بمتاع الدنيافيٌسر الفرح بالبطر كىك الـز ال
مف يصمح لو الخطاب  كىي مخاطبة لقاركف ككؿٌ (ٓ) "ألٌنو إذا أطمقت صفة الفرح فيك الخارج بالمرح إلى البطر"

ف ، الذيف ال ك البطر  كالفرحكف، ىك الذم تخمؽ دائمان بالفرح  ( حرً الفى  )كلمنيي عف الفرح فيما أيعطي مف النعـ ، 
اء ، كىك الفرح عمى البطر كاالزدىأيضان كيطمؽ  ، عمى السركر الفرحييطمؽ . ك (ٔ)يشكركف هللا تعالى فيما أعطاىـ 

 ألفٌ ، ض لمتعمؽ بمتاع الدنيا كلذات النفس بو كالفرح المنيٌي عنو ىك المفرط منو ، أم الذم تمحٌ  المفرط المذمكـ ،
ؿ ( عً صيغة ) فى  المفرطيف في الفرح فإفٌ  الفرحيفك  ، االىتماـ باألعماؿ الصالحةاالنكباب عمى ذلؾ يميت مف النفس 

، (ٕ) ، كالمبالغة في الفرح تقتضي شدة اإلقباؿ عمى ما يفرح بو كىي تستمـز اإلعراض عف غيرهصيغة مبالغة 
،  (ٖ)مف الفعؿ الثبلثي البلـز الداؿ عمى السركرباسـ الفاعؿ صفة مشٌبية  ) فىًرح ( صيغةىذه  كييحمتؿ أف تككف
ـز اإلعراض ػػصفة تستمعمى جية الثبكت كالدكاـ كىػػػذه ال طبيعة كسجٌية لو الفرح أصبحت صفة كبيذا االحتماؿ

   أيضان . 
الباغيف ،   ال يحبٌ هللا ال تبغ إفٌ  ) البغي ( ، أم أحدىا": ،  ثبلثة أكجو كذكر الماكردم لمفظ ) الفرحيف (     

 بٌ ػػهللا ال يح ر إفٌ ػػػال تبط ) البطر (، أم الثالثك الباخميف ،  ال يحبٌ هللا  ال تبخؿ إفٌ  ) البخؿ (، أمالثاني ك 
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 المفٌسر اآللكسيـ عف حضرتو سبحانو ، كقاؿ يبغضيـ كييينيـ كيبعدى ال يحٌبيـ و تعالىأنٌ  مف كالمراد .(ُ) "طريفالب
ؾ ػػا بالػػو فمػػى عنػػػا نيػػفي الزجر عم عدـ محبتو تعالى كاؼو  تعالى إياىـ تنبييان عمى أفٌ  في نفي محبتو" إفٌ 
 . (ِ) "ض كالعقابػػغبالب
 المفسدون : 

عند الحديث عف الييكد كسعييـ لمفساد في قكلو  في محٌبة هللا في مكضعيف : األكؿكرد ىذا المفظ في سياؽ ن     
َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا اْليَ ُهوُد يَُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَا َُاُلوا َبْل يََدا َُ َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َوَُاَلِت  تعالى 

نَ ُهُم اْلَعَداوَ  َنا بَ ي ْ ُهْم َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َوَأْلَقي ْ َُُدوا نَارًا ِلْلَحْرِب ِمن ْ َة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْو
، السعي ىك السير السريع ، ك) فسادا  ْٔ :المائدة   َأْطَفَأَها اَّللَُّ َوَيْسَعْوَن ٓت اْْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَُّ ََل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

 يسعكف في األرض فسادا بمعصيتو( مفعكؿ لو ، أم يجتيدكف إلفساد األرض ، كقد أخبر هللا تعالى أٌف الييكد 
المفسديف أم ال يحٌب مػػػف كػاف عامبل  كذلؾ ىك سعييـ بالفساد كهللا ال يحبٌ  كلو كمخالفة أمره كنييو ،كتكذيب رس
، كمف كانت سجيتو  لة عمى اليدل ، كالشر عمى الخيربؿ يبغضيـ كيمقتيـ ، إًليثارىـ الضبلأرضو  يبمعاصيو فػ

ا ) كقكلو ،(ّ) االستمرار الدكاـ عمى سبيؿكانت  ، ىكذا يىٍسعىٍكفى ًفي األرض فىسى تذييؿ " (دان كهللا الى ييًحب  المفسديف كى
 . (ْ) "بيا الييكدمقرر لما قبمو مف الصفات الذميمة التي دمغ هللا تعالى 

قاركف كاغتراره بما آتاه هللا تعالى مف ًنعىـ كأمكاؿ فسعى فييا إلى الفساد  عف كالثاني كرد في سياؽ الحديث    
ارَ  قكلو تعالى كاإلفساد في األرض في  نْ َيا َوَأْحِسْن َكَما  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اَّللَُّ الدَّ اَْلِخَرَة َوََل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

يخبر تعالى عف حالة  ، ٕٕ :القصص   َأْحَسَن اَّللَُّ ِإلَْيَك َوََل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ٓت اْْلَْرِض ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
، كاآلية تصمح لمف يصمح لو الخطاب في باب النصح كالتحذير مف الكقكع في المفاسد ، أم ال تطمب قاركف 

الفساد في األرض باالستعانة بما آتاؾ هللا مف ماؿ كما اكتسب بو مف جاه كحشمة إف هللا ال يحب المفسديف لبناء 
العمؿ الذم  عمة لمنيي عف اإلفساد ، ألفٌ  (يف هللا ال يحب المفسد إفٌ  )كجممة ،  (ٓ)الخمقة عمى الصبلح كاإلصبلح 

 .  (ٔ)و هللا ال يجكز لعباده عممويحبٌ ال 

ف كانت تحمؿ معنى العمكـ في تكجيو الخطاب ، أٌما              فالمفسدكف في اآلية األكلى خيٌص بيا الييكد ، كا 
ككنيا جاءت بصيغة الجمع ، ل أيضان  ) المفسدكف ( في اآلية الثانية فقد تعٌمقت بقاركف ، كلكٌنيا حممت معنى العمكـ

 .  زيادة عمى ذلؾ فإٌف اآلية حممت الخطاب لمعمكـ 

   :  نوالكافر    
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كفركا بجحد ما عرفكا مف األكلى تأتي لبياف حاؿ الذيف  كردت ىذه المفظة مرتيف في سياؽ نفي محٌبة هللا ،     
ُُْل َأِطيُعوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا  في قكلو تعالى  الحؽ ، كأنكركه بعد عمميـ كمعرفتيـ كيقينيـ بما عرفكا ، كذلؾ

بُّ اْلَكاِفرِينَ  الميراد بالكافريف ىنا المتكليف عف طاعة هللا كرسكلو بعد معرفتيـ ،  ِّ :آؿ عمراف   فَِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِ
الحٌؽ ، فقد أمر هللا تعالى رسكلو أف يأمر كفد نصارل نجراف كغيرىـ مف أىؿ الكتاب كالمشركيف بطاعتو كطاعة 

كاإلسعاد في الدنيا كاآلخرة ، فإف أبكا كأعرضكا فقد باءكا بغضب هللا كسخطو عمييـ رسكلو إذ ىما طريؽ الكماؿ 
عنيـ و عمييـ أم ال يرضى بغضو تعالى ليـ كسخط ىك تو عنيـمحبنفي يـ كافركف ، كهللا ال يحٌب الكافريف ، ك ألنٌ 

يثاري اإلظياًر عمى اإلضمار لتعميـ الحكـً لكؿ الكفىرىة نما لـ يقؿ ال يحبٌ  ، كال يثني عمييـ ، كا  يـ لقصد العمـك كا 
 التكٌليى عف الطاعة كفره كبأفٌ  تعالى عمييـ بسبب كفرىـ كاإليذاف بأفٌ  سخطو فإفٌ  ،التكلي كفر  كالداللة عمى أفٌ 

و ( ، كالعرب ) فإٌف هللا ( ، كلـ يقؿ : ) فإنٌ  ريـ ، ثـ أعاد الذك: ال يحبٌ  كالمعنى، محبتىو عز كجؿ خاصة بالمؤمنيف 
  .  (ُ)ذا عٌظمت الشيء أعادت ذكره إ

ل ٍكا فىًإف  اَّلل ى الى ييًحب  اٍلكىاًفًريفى كقكلو )         ( فيو داللة عمى كفر المتكلي عف ىذا األمر ، كفيو أيضان إشعار  فىًإٍف تىكى
ختمت بنفي الحب عف الكافريف بأمر اإلطاعة ، كقد كانت اآلية السابقة  إذبككف ىذه اآلية كالمبينة لسابقتيا 

بُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوّن  متضمنة إلثبات الحب لممؤمنيف المنقاديف ألمر االتباع كذلؾ في قكلو تعالى  ُُْل ِإْن ُكْنُتْم َتُِ
ُ َغفُ  ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ  .(ِ)ُّآؿ عمراف :   وٌر رَِحيمٌ ُُيِْبْبُكُم اَّللَّ

ٌف معنى الشرط أف يقع الشيء لكقكع غيره ، أم أف يتكقؼ الثاني عمى األكؿ ، فإذا كقع األكؿ كمف المعمكـ أ     
رىةو  ، نحك قكلو تعالى ))(ّ)كقع الثاني ٍيسى ٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىى مى ، كلكف قد يخرج الشرط عف  َِٖ :البقرة   كىاً 

،  كما في اآلية التي نحف بصددىا كال متكقفان عميو ، ، بل يككف الثاني مسببان عف األكؿذلؾ في التعبير القرآني ، ف
 . (ْ)باألكؿ كال مسببا عنو  ان فاهلل تعالى ال يحٌب الكافريف سكاء تكٌلكا أـ آمنكا ، فميس الثاني مشركط

أٌما  المكضع الثاني فجاءت في سياؽ الحديث عف الذيف ينقمبكف عمى أنفسيـ باقتراؼ الذنكب كيكفركف بنعـ      
 لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ،َمْن َكَفَر فَ َعَلْيِه ُكْفُر َُ َوَمْن َعِمَل َصاِْلًا َفِْلَنْ ُفِسِهْم َّيَْهُدوَن   هللا ، كذلؾ في قكلو تعالى 

بُّ اْلَكاِفرِينَ  اآلية ك  فالكافركف ىنا ىـ المنقمبكف عمى نعـ هللا ، ،ْٓ -ْْ:الركـ   الصَّاِْلَاِت ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه ََل ُيُِ
و ال نٌ أكفي ذكر مقابمة بيف صنفيف مف الناس ، صنؼ الكافريف كصنؼ الذيف يعممكف الصالحات كىـ المؤمنكف ، 

بيغضًو  داللة عمىفإف  عدـى محبتًو تعالى  الكافريف عاقبو يالمؤمنيف كتعريض بأنٌ  يحبٌ و الكافريف تعريض بأنٌ  يحبٌ 
نما ، المكجًب لغضبًو المستتبًع لمعقكبًة ال محالةى  ة العناية بشأف شدٌ ، ك  المقصكد بالذات ونٌ ألصرح بجزاء المؤمنيف  كا 

                                                           

، وروح ٕ٘ :ٕ، وإرشاد العقل السلٌم  ٖٔ :ٖ، وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل  ٖٖٔ : ٔالنحاس  –ٌنظر : معانً القرآن  - ٔ
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 . ٖٗ٘ : ٕ، والبرهان فً علوم القرآن  ٙٗ  : ٕالمقتضب : ٌنظر  - ٖ
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  كقد فيـ مف قكلو ،  الجزاء مكفكر لممؤمنيف فضبلن كأف العقاب ميعٌيف لمكافريف عدالن  أفٌ ، ك اإليماف كالعمؿ الصالح 
 . (ُ)أف هللا يجازييـ أضعافان لرضاه عنيـ كمحبتو إياىـ  (ًمٍف فىٍضًمًو  )

كعندما ، ـ الكافر عندما أسند الكفر كاإليماف إلى العبيد قدٌ  كمف لطائؼ التعبير القرآني في ىذا المقاـ أٌنو تعالى     
كعيد لممكمؼ ليمتنع عما يضره لينقذه سبحانو مف  (مىف كىفىرى  ( قكلو تعالى  أسند الجزاء إلى نفسو قدـ المؤمف ألفٌ 

مىٍف عىًمؿى صالحا ) الشر كقكلو تعالى   . (ِ)رغيب في الخير ليكصمو إلى الثكابتحريض لو كت (كى

 :ن والظالم

ىذه المفظة في سياؽ نفي محٌبة هللا تعالى ثبلث مرات ، جاءت في المكضع األكؿ لبياف حاؿ الكافريف  كردت     
نْ َيا  الذيف ظممكا أنفسيـ بكفرىـ كتكذيبيـ األنبياء في قكلو تعالى  بُ ُهْم َعَذابًا َشِديًدا ٓت الدُّ فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذِّ

آؿ   َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت فَ يُ َوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َواَّللَُّ ََل ُيُِبُّ الظَّاِلِميَ  ، ِمْن نَاِصرِينَ َواَْلِخَرِة َوَما ََّلُْم 
أٌف هللا يكفييـ أجكرىـ  ()، فيذا أجر الذيف آمنكا كعممكا الصالحات مف الذيف اتبعكا عيسى ٕٓ - ٔٓ:عمراف 

( ، كمف ىنا يظير السٌر في  كىاَّلل ي الى ييًحب  الظ اًلًميفى ، كأٌما غيرىـ فميس ليـ مف ذلؾ شيء ، بدليؿ قكلو تعالى ) 
ختـ اآلية ، كىي آية الرحمة كالجٌنة بمثؿ ىذا القكؿ ، مع أٌف المعيكد في آيات الرحمة كالنعمة أف تختتـ بأسماء 

بمدح حاؿ مف نزلت في حٌقو ، كىذه الجممة مسكقة لبياف حاؿ الطائفة األخرل ممف انتسب إلى عيسى الرحمة أك 
()  باالتباع كىـ غير الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ، كىي ناظرة إلى أٌف جميع معاني الكفر كاألعماؿ السيئة

ـى النصارل هللاى يـ ظمى كمعنى ككنيـ ظالميف أنٌ داخمة في مفيكـ الظمـ بمعناه الكاسع ،   بأفٌ  مكا أنفسيـ بكفرىـ كظمى
ٌف البلفت لمنظر أٌف اآلية األكلى اكتفت بذكر الكفر نسبكه ابنان َّلل  تعالى  نقصكه بإثبات كلد لو كظممكا عيسى بأفٍ  ، كا 

معذاب اإلليي ، ل كحده يككف سببان الكفر  فقط ، أٌما اآلية الثانية فقرنت اإليماف بالعمؿ الصالح ، كىذه إشارة إلى أفٌ 
 . (ّ)كحده ال يكفي لمنجاة ، بؿ البٌد كأف يقترف بالعمؿ الصالح كلكف اإليماف 

تذييؿ لجممة ٌنيا مرتبطة بسياؽ آيتيا ، بدليؿ أٌنيا كا  ( قد ارتبطت باآلية السابقة  كىاَّلل ي الى ييًحب  الظ اًلًميفى ) كجممة    
ًديدنا) ـٍ عىذىابنا شى بييي نيكا )تذييؿه لجممة ٌنيا كا  ، ظالمكف كهللا ال يحٌب الظالميف  يـ، أم أعٌذبيـ ألنٌ  (فىأيعىذًٌ كىأىم ا ال ًذيفى آمى

اتً  اًلحى ًمميكا الص  حات فمذلؾ و يحٌب الذيف آمنكا كعممكا الصال؛ ألٌف انتفاء محبة هللا الظالميف يستمـز أنٌ  إلى آخرىا (كىعى
 . (ْ) يعطييـ ثكابيـ كافيان 

َُ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم  كجاء في المكضع الثاني لبياف حاؿ الكافريف أك المنافقيف في قكلو تعالى       ِإْن َّيَْسْسُكْم 
بُّ الظَّاِلِمَي  َُ ْرٌح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اْْلَيَّاُم نَُداِوَُّلَا بَ ْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكمْ  آؿ  ُشَهَداَء َواَّللَُّ ََل ُيُِ

 الذيف يضمركف خبلؼ ما يظيركف مف حيث إفٌ  ا غيري الثابتيف عمى اإليمافإمٌ ىنا الظالميف كالمرادي ب ،َُْ:عمراف 
مٌ  و تعالى ليـ مف دكاعي إخراًج المخًمصيفى المصطىفىٍيفى لمشيادة مف بينيـ ، كا  ،  ف بالكفرك ف المجاىر ك ا الكافر بغضى

، كقد نزلت ىذه اآلية تسمية مضمكف ما قبمو  بٌيفاعتراضه ( فيي  كىاَّلل ي الى ييًحب  الظ اًلًميفى كىذا ما قررتو جممة ) 
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لممسمميف لما أصابيـ في معركة أيحد ، كالمعنى أٌنو تعالى ال ييحٌب الذيف ظممكا أنفسيـ بسبب كفرىـ كنفاقيـ 
ٌنما يحٌب المؤمنيف الثابتيف عمى الحؽ ، المجاىديف بأنفسيـ كأمكالي ـ في سبيؿ إعبلء كتخاذليـ عف نصرة الحؽ ، كا 

 . (ُ) ضه بمحبتو تعالى لمقابمييـالبغض ، كفي إيقاعو عمى الظالميف تعري دليؿ، كنفيي المحبًة  ف هللا تعالىدي

كذكر لفظ الظالميف في سياؽ نفي محبة هللا عنيـ ككنيـ قكبمكا بالشيداء كىـ الذيف قتمكا يكـ أحد ، كعٌبر عف     
ألٌف الشيادة فضيمة مف هللا كاقتراب مف رضكانو ، كلػػػذلؾ قابميـ بالظالميف ، أم ؛ تقدير الشيادة ليـ باالتخاذ 

 .  (ِ)الكافريف 

َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ ُلَها َفَمْن َعَفا  كالمكضع الثالث جاءت في سياؽ التجاكز عمى العباد في قكلو تعالى       
ف عمى ف لمحدكد ، المعتدك ا ىـ المتجاكزك ، فالظالمكف ىنَْ:الشكرل  ُه ََل ُيُِبُّ الظَّاِلِمَي َوَأْصَلَح فََأْجُر َُ َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ 

 ، أٌما نفي محٌبتيـ فجاء (ّ)"أٌف الظالميف ىنا ىـ الخائنكف"العباد ، الذيف يبدؤكف بالظمـ ، كجاء في البحر المحيط 
المثكبة لممظمكـ إذا عفا  ضاعؼ األجر كأجزؿفقد الظالميف  تعالى ال يحبٌ  ألٌنوأم ،  عظـ األجر لمف عفاتعميؿ ل

غب المظمكـ في العفك عف الظالـ ، كلكف ليعرض المظمكـ بذلؾ لجزيؿ بياف أٌنو تعالى لـ يرٌ  كفي اآلية، كأصمح 
  نفسيا، كمٌما زاد التعبير القرآني جمالية كلطافة في البياف قكلو في اآلية (ْ)، كلحٌبو تعالى اإلحساف كالفضؿ الثكاب 

مىى اَّلل ً  ) فقد تعيد الخالؽ  يو ،أجرىـ عم كيقكؿ بأفٌ نفسو مدينان لمثؿ ىؤالء األشخاص  يعدٌ الخالؽ  فٌ إذ إ(  فىأىٍجريهي عى
 . مف فضمو الكاسع ـيعطيي بأفٍ 

تمت اآلية بعبارة )      قد يككف ( لتحتمؿ كجكىا مف التعبير ، كمف ىذه الكجكه أٌنو  ًإن وي الى ييًحب  الظ اًلًميفى  كقد خي
، كقد يتجاكز الحد كيككف في  عند العقاب كالقصاص يع أحيانان السيطرة عمى نفسوالعفك بسبب أف اإلنساف ال يستط

، بؿ  الظالميف أبدان  هللا ال يحبٌ  ، ألفٌ  لظالميفىذا العفك ليس بمعنى الدفاع عف ا فٌ ، كمنيا أيضان أ عداد الظالميف
ٌف الذيف يستحقكف العفك ىـ الذيف يكفكف عف ، كمنيا أ االجتماعيةاليدؼ ىك ىداية الضاليف كتثبيت األكاصر  إفٌ 

ف يزدادكف جرأة ، كليس لمظالميف الذي ، كيقكمكف بإصبلح أنفسيـ الظمـ كيندمكف عمى ما ارتكبكه في الماضي
 .(ٓ) ىذا العفكطة اسبك 

المقصكد منو التنبيو  األكؿ : أفٌ "  ليفقك  (وي الى ييًحب  الظالميف ًإن   )تعالى :  كلوقكيذكر المفٌسر الرازم أٌف في        
ا حٌث عمى العفك عف الظالـ أخبر و تعالى لمٌ الثاني : أنٌ ك  ،ال يجكز لو استيفاء الزيادة مف الظالـ  المظمكـ عمى أفٌ 

 بسبب و يندب إلى عفكه ، فالمؤمف الذم ىك حبيب هللاو كمع ذلؾ فإنٌ و إذ كاف ال يحبٌ تنبييان عمى أنٌ ،  وال يحبٌ  وأنٌ 
 . (ٔ)" إيمانو أكلى أف يعفك عنو
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ما في العفك عنو كقد شممت ىذه اآلية بمكقعيا االعتراضي أصكؿ اإلرشاد إلى ما في االنتصار مف الظالـ ك      
( معنى أٌنو تعالى ينحٌب العافيف إذ إٌف ىذا القكؿ "  ًإن وي الى ييًحب  الظ اًلًميفى  )، كقد استفيد مف قكلو  مف صبلح األمة

كنٍصريه عمى ظالمو مكككؿ إلى هللا ،  ،العافيف  و يحبٌ : أنٌ  فالتقديرفي مكضع العمة لكبلـ محذكؼ دؿ عميو السياؽ 
 .  (ُ)" دكف عقاب مف ف فبل ييمؿ الظالـأم فيؤجر الذيف عفكا كينتصر ليـ عمى الباغي

 :ن والمستكبر  

جاحدة ك  قمكبيـ منكرةكردت ىذه المفظة مرة كاحدة في سياؽ نفي محٌبة هللا لمداللة عمى مف ال يؤمنكف بالحٌؽ ك     
ِإََّلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن ََل يُ ْؤِمُنوَن بِاَْلِخَرِة ُُ ُلوبُ ُهْم  في قكلو تعالى   مف غير حجة ك ال برىافكاستكباران ا لو عناد

،  ِّ - ِِ:النحؿ  ََل َجَرَم َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يُِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن ِإنَُّه ََل ُيُِبُّ اْلُمْسَتْكِِبِيَن  ،ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِِبُوَن 
الترٌفع بترؾ اإلذعاف لمحؽ ، كاالستكبار عمى الحؽ مف عبلمات الجيؿ باهلل تعالى ، كردت كممة  فاالستكبار : طمب

االستكبار في آيات كثيرة مف القرآف بكصفيا إحدل الصفات الذميمة الخاٌصة بالكفار كلتعطي معنى التكبر في قبكؿ 
 .(ِ)أتباعان لؤلنبياء الحؽ ، كالمستكبركف في اآلية ىـ المتعظمكف الذيف يأنفكف أف يككنكا

اللة عمى عمى االسمية لمدٌ المبنية  (كىـ مستكبركف  و )للقك  كمبينة ( متممة ًإن وي الى ييًحب  اٍلميٍستىٍكًبًريفى كقكلو )        
، كأٌنو ال ييحٌب  جنسى المستكبريف ، كبيني االستكبار ىنا عمى اإلطبلؽ أم أٌنو ال ييحبٌ تمٌكف االستكبار منيـ 

أٌنيا ك  ،الذيف استكبركا عف تكحيده كاتٌباع رسكلو  ال ييحبٌ  وذلؾ فإنٌ  فضبلن عف،  االستكبار في جميع كجكىو
ا ييٍعًمنيكفى  مكضحة لسياؽ التيديد كالكعيد الذم ابتدأت بو اآلية في قكلو ) مى كفى كى ا ييًسر  ـي مى ـى أىف  اَّلل ى يىٍعمى رى  ( ، كىي الى جى

ما يظيركف مف كناية عف الكعيد بالمؤاخذة بما يخفكف ك  ، إذ إٌف ىذا القكؿ تعميؿه لما تضمنو الكبلـي مف الكعيد
و يعمـ ما يخفكنو مف أم إنٌ  السيئتيديد بالجزاء ككناية عف ال كغيرىما مؤاخذةى عقاب كانتقاـ اإلنكار كاالستكبار

البغض كىك عند  كالمراد مف نفي الحبٌ  ، ذىـ عمى ما أنكركاأعماليـ ك ما يظيركنو فسيجزييـ بما عممكا ك يؤاخ
المتكاضعيف الخاضعيف لمحؽ ،  يحبٌ  ، كييفيـ مف العبارة أيضان أٌنو تعالى مؤكؿ بنحك االنتقاـ كالتعذيب بعضيـ

  .  (ّ)كلمف جاء بو ، كىـ المؤمنكف

 :ن والمسرف 

َر  مرتيف في قكلو تعالى كرد ىذا المفظ في سياؽ نفي محٌبة هللا تعالى       َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ
َر ُمَتَشاِبٍه ُكلُ   وا ِمْن ََثَر َِِ ِإَذا َأَْثََر َوآتُوا َحقَُّه يَ ْومَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع َُمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِِبًا َوَغي ْ

بُّ اْلُمْسرِِفيَ  ، كىك مجاكزة الحؽ كىك  نقيض االقتصاد ، اإلسراؼُُْ :اإلنعاـ   َحَصاِد َِ َوََل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََل ُيُِ
قتار ، كقيؿ إف السرؼ يككف في التقصير كما يككف في الزيادة ، كقيؿ ىك تجاكز  إفراط كغمك ، كضٌده تقصير كا 

إرضاء الٌنفس  تجاكز الكافي مف ىكاإلسراؼ ، كقاؿ ابف عاشكر إٌف " (ْ)نساف حدًٌ االعتداؿ في كؿ فعؿ يفعمو اإل
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، فيرتكب لذلؾ مىذم ات  كاإلسراؼ إذا اعتاده المرء حممو عمى الٌتكٌسع في تحصيؿ المرغكبات ،بالٌشيء المشتيى 
 . (ُ)"  كثيرة 
كالمسرفكف الذيف ال يحٌبيـ هللا تعالى في ىذه الجممة يمكف أف يككف إسرافيـ في األكؿ ، أك يككف إسرافيـ في      

اإلنفاؽ كالبذؿ بناءن عمى ما جاء في سياؽ اآلية ، ألٌف بعضيـ قد يسرؼ في البذؿ كاإلنفاؽ إلى درجة أٌنو ييب كؿ 
، كقيؿ إٌف لفظ المسرفيف إلفادة (ِ)و في عسر كفقر كحاجة كحرماف ما عنده إلى ىذا كذاؾ ، فيقع ىك كأبناؤه كأىم

العمكـ ، كنفي المحٌبة جاء لقصد تعميـ حكـ النيي عف اإلسراؼ لذلؾ أيٌكد بػ) إٌف ( لزيادة تقرير الحكـ ، أٌما كجو 
كاإلكثار مف بذؿ الماؿ في تحصيميا أٌف اإلفراط في تناكؿ الٌمٌذات كالٌطٌيبات ،  فيأتي مف عدـ محٌبة هللا تعالى إٌياىـ

 . (ّ)، يفضي غالبان إلى استنزاؼ األمكاؿ كالٌشره إلى االستكثار منيا

يَا َبِّن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ  في قكلو تعالى ككرد أيضان في سياؽ تجاكز الحدكد في األكؿ كالشرب      
بُّ اْلُمْسرِِفيَ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوََل ُتسْ  أم كمكا مف المآكؿ الطيبة ، كاشربكا ، ُّ :األعراؼ   رُِفوا ِإنَُّه ََل ُيُِ

كيبغضيـ كال يرتضي  المشارب الحبلؿ كال تسرفكا في زينتكـ كال في مأكمكـ أك مشربكـ ، ألٌنو سبحانو يكره المسرفيف
، كاآلية نيي ليـ عف اإلسراؼ كىك الخركج عف حد االستكاء في زيادة المقدار ، كالنيي عف اإلسراؼ يدٌؿ  فعميـ

ىا أحد المفسريف ىي " كممة جامعة تشمؿ كؿ إفراط في الكـ كالكيؼ ، ا اإلسراؼ كما ير كممة ، ك (ْ)عمى التحريـ 
عند الحث عمى االستفادة مف مكاىب الحياة  ككذا األعماؿ العابثة كاإلتبلؼ ، كىذا أسمكب قرآني خاص ، فيك
كالطبيعة ييحٌذر فكران مف سكء استخداميا كيكصي برعاية االعتداؿ "
، كقد ذكر القرآف الكريـ أكثر مف عشريف  (ٓ)

 مكضعا يشير إلى مسألة اإلسراؼ كيذٌمو .

 

 الفساد :

َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى ٓت اْْلَْرِض  كردت ىذه المفظة في سياؽ نفي المحٌبة مرة كاحدة في القرآف الكريـ في قكلو تعالى     
بُّ اْلَفَساَد  الفساد ضد الصبلح ، كمعنى الفساد :  ، َِٓ :البقرة   لِيُ ْفِسَد ِفيَها َويُ ْهِلَك اْْلَْرَث َوالنَّْسَل َواَّللَُّ ََل ُيُِ

اٌل فالمحبٌ كمعنى نفي المحبٌ ،  إتبلؼ ما ىك نافع لمناس ة كىي انفعاؿ النفس كتكجو طبيعي ة نفي الرضا بالفساد ، كا 
 ،مستحيمة عمى هللا تعالى فبل يصح نفييا فالمراد الزميا كىك الرضا  عف رغبة ، كىي ناشئيحصؿ نحك استحساف 

نٌ  بشيء يعاقب فاعمو القدير إذا لـ يرضى  أفٌ  في كال شؾ  في الفساد ير محبكب عند هللا ألفٌ ما كاف الفساد غ، كا 
 .(ٔ)تعطيؿ ما تقتضيو الحكمة  ال يحبٌ تعطيبلن لما خمقو هللا في ىذا العالـ لحكمة صبلح الناس فإف الحكيـ 
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كأٌف هللا ال يرتضي ىذا الفعؿ كييبغضو كيحاسب عميو ، كالصحيح أٌنو ليس المراد حقيقة المحٌبة بؿ الذـ عمى      
ذلؾ ، كهللا يذـ الفساد كييعاقب عمى فعمو 
إىبلؾ الحرث كالنسؿ كناية عف اختبلؿ ما بو قكاـ أحكاؿ الناس ،  ، ك(ُ)

،  بؿ المراد ضياع ما بو قكاـ الناس ، كىذا جار مجرل المثؿ ككانكا أىؿ حرث كماشية فميس المراد خصكص ىذيف
، كقيؿ ال تحذيران كتكبيخان  (يحب الفساد  كهللا ال )مستحؽ لمعقاب في اآلخرة كلذلؾ عقب بجممة التذييؿ كىي كىك 

ييحٌب العمؿ بالفساد ، كقيؿ أىؿ الفساد
(ِ) . 

 المختال الفخور  : 

صفات كاألفعاؿ ما ليس فيو و يتخيؿ لنفسو مف السجايا كالبذلؾ ألنٌ  يمسي  ،ىك المتكبر المعجب بنفسو  ختاؿي المي      
االختياؿ مف الخيبلء ، كىك التبختر في المشي كبرا ، كالمختاؿ الصمؼ ك  ، مى عمى الناس كال يمتفت إلييـعفيست ،

كالفخكر : ىك الشديد الفخر بما يقكؿ أك يفعؿ ، المكثر مف ذكر مزاياه كمناقبو ،  المتباىي الجيكؿ المعجب بنفسو ،
 .(ّ)كالمحب ألف يحمد بما لـ يفعؿ 

ثبلث مرات كفي سياقات مختمفة ، جاء األٌكؿ منيا في  االستعماؿ القرآنيفي  مجتمعيف ف المفظافذاكرد ى     
َواْعُبُدوا اَّللََّ  اإلحساف إلى الكالديف كغيرىـ كذلؾ في قكلو تعالى سياؽ األمر بعبادة هللا كعدـ اإلشراؾ بو كمف ثـٌ 

ْلُقْرََب َواْْلَاِر اْْلُُنِب َوالصَّاِحِب َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِي َواْْلَاِر ِذي ا
ِبيِل َوَما َمَلَكْت َأّْيَانُُكْم ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ َمْن َكاَن َُمَْتاًَل َفُخورًا ، الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَ  بِاْْلَْنِب َواْبنِ  ْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل السَّ

مف كاف  هللا ال يحبٌ  فٌ إ أم ، ّٕ -ّٔ :النساء  َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا 
متكبران معجبا بنفسو ، كمف كاف كثير الفخر بما يقكؿ أك يفعؿ ألف مف ىذه صفاتو برعاية حقكؽ الناس بؿ إف 

ف فخره ليحممو عمى التطاكؿ عمييـ .  غركره ليجعمو يستنكؼ عف االتصاؿ بيـ كا 
ٌنما ذكر       و أراد بذلؾ مف يختاؿ فيأنؼ مف قراباتو كجيرانو إذا كانكا فقراء ، لكبره ىنا كذٌمو ؛ ألنٌ  المختاؿ كا 

ٌنما ذكر المفظيف معان في ىذا المكضع ألٌنيما  كتطاكلو ، كالفخكر ىك الذم ييعدد مناقبو كبرا كتطاكالن ، ينافياف كا 
تصؼ بيما يأنؼ مف أقاربو كجيرانو ، ألٌف الم اإلحساف المأمكر بو ، ألٌف المراد اإلحساف في المعاممة كترؾ الترٌفع

، فاالختياؿ ممدكح في مقاـ الحرب ؛  في مكاقؼ أخرل فيف تككناف ممدكحتيف الصفتيكلكٌف ىات إذا كانكا فقراء ،
كىذاف  .(ْ)ألٌف في ذلؾ تطاكالن عمى العدك كاستخفافا بو ، كالفخر ممدكح إذا كاف اعترافان بالنعـ كشكران هلل تعالى

كلذلؾ لـ يكف هللا ليحٌب المختاؿ الفخكر لتعٌمؽ قمبو "الكصفاف مف لكاـز التعٌمؽ بالماؿ كالجاه كاإلفراط في حٌبيما ، 
، كنفي المحٌبة عمف ىذه صفتو ضرب مف التكٌعد ، كخٌص ىاتيف الصفتيف ىنا إذ مقتضاىما العجب (ٓ)"بغيره تعالى

أٌف المختاؿ "، كذكرىما معان (ٔ)باألصناؼ الذيف تقٌدـ أمر باإلحساف إلييـ كالزىك ، كذلؾ ىك الحامؿ عمى اإلخبلؿ 
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، أٌما (ُ)"إشارة إلى تخيبلت الكبر في مجاليا الذىني كالفخكر يرد بو األعماؿ الصادرة عف كبر في المجاؿ الخارجي
كباإلحساف إلى المذككريف في اآلية ذكرىما معان في ىذا المقاـ فممناسبة ما تقٌدىما فمٌما أمر تعالى بعبادتو كتكحيده 

كمف اإلحساف إلييـ خفض الجناح كليف المقاؿ كاإلنصاؼ بما كصؼ هللا بو مف يحٌبيـ ، كاالختياؿ كالفخر مضاٌدة 
 .   (ِ)ليذه األكصاؼ مانعة منيا كال يمكف معيا اإلحساف المطمكب

َك لِلنَّاِس َوََل ِتَِْش ٓت اْْلَْرِض  الى كالمكضع الثاني جاء في سياؽ كصايا لقماف البنو في قكلو تع      َوََل ُتَصعِّْر َخدَّ
، أم : ال تعرض بكجيؾ عف الناس تكبران كال تمًش في األرض ُٖ:لقماف   َمَرًحا ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ ُكلَّ َُمَْتاٍل َفُخورٍ 

التكبر بتخيؿ الفضيمة ، كيكثر مف الفخر ، كعمى مشية مف اشتٌد فرحو فإٌف هللا ال يحٌب كؿ مف تأخذه الخيبلء كىك 
ىذا فإٌف لقماف الحكيـ يشير ىنا إلى صفتيف مذمكمتيف جدان كأساس تكىيف كقطع الركابط االجتماعية إحداىما التكٌبر 

ال " وأنٌ  ( ال يحب كؿ مختاؿ فخكر إف هللا )كمعنى ، (ّ) كعدـ االىتماـ باآلخريف ، كاألخرل الغركر كالعجب بالنفس
 .(ْ)"عمى كجو العمكـ يرضى عف أحد مف المختاليف الفخكريف

، زيادة عمى ذلؾ  االفتعاؿ فيو لممبالغة في الكصؼ صيغةك  اسـ فاعؿ مف اختاؿ بكزف االفتعاؿكالمختاؿ :       
ٌف تأخير ) الفخكر ( مع "عمى المبالغة في الفعؿ ،  كر ( صيغة مبالغة ، ككبلىما يدؿٌ فإٌف لفظ ) الفخ ككنو بمقابمة كا 

 . (ٓ)"المصٌعر خٌده عف المختاؿ كىي بمقابمة الماشي مرحان رعاية لمفكاصؿ
سياؽ تنبيو الناس كتحذيرىـ مف ًنعىـ الدنيا كاالغترار كالفرح  فيأٌما المكضع الثالث فجاء المفظاف مجتمعيف       
،  ِّ:الحديد   تَ ْفَرُحوا ِبَا آتَاُكْم َواَّللَُّ ََل ُيُِبُّ ُكلَّ َُمَْتاٍل َفُخورٍ ِلَكْيََل تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوََل  قكلو تعالى  بيا في
مختاؿ كفخكر ( يدالف عمى المبالغة ) اف ػػػر عمييـ ، كالكصفػػػػػػى الخمؽ كثير الفخػػػػػمتباهو بما عنده ، متكٌبر عمأم 

كؾ ، ك)الفخر ( ليعٌبر عف القكؿ ، فذـٌ السيئ مف في ذـٌ مف يتصؼ بيما ، فجاء ) االختياؿ ( ليعٌبر عف السم
الصفات في القكؿ كالسمكؾ ، كذكر ىذيف الكصفيف بعد قكلو ) كال تفرحكا بما آتاكـ ( ، ألٌف النعـ قد تؤدم إلى 

 ىك االختياؿ كالفخر ، فاإلنساف قد تبطره النعمة كيدعكه الفرح الزائد بيا إلى االختياؿ كالفخر ، كذٌكره ربو بأف هللا
كقيؿ اختاؿ مف خاؿ  ،(ٔ)الذم آتاه ذاؾ فبل ينبغي أف يختاؿ كيفخر عمييـ ، فإٌف هللا الذم آتاه الخير ال يحٌب ذاؾ 

ى كزف ػػ، يقاؿ خاؿ الرجؿ كاختاؿ إذا تكٌبر ، ك) اختاؿ ( أبمغ مف ) خاؿ ( في التكٌبر كاإلعجاب بالنفس ، ألنو عم
ف مف معاني ) افتعؿ (  المبالغة في معنى الفعؿ ، فالمختاؿ ىك المبالغ في التكٌبر كالتباىي ) افتعؿ ( ، كا 

ؼ ) الفخكر ( الذم ىك مف ػػػػػذلؾ فإنو أردؼ بكص زيادة عمػػػػػىؼ ، ػػػاني الكصػػػػي سائر معػػػػػكاإلعجاب بالنفس كف
غة لمداللة عمى اإلكثار مف الفخر كىك تعداد ما أعطى مف ماؿ أك غيره كالمباىاة في ذلؾ ، كالفخكر مف صيغ المبال
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، فإٌنو ذـٌ  هككعيدكفي اآلية إشارة إلى تيديد كٌؿ مف يتصؼ بيذه الصفات المذمكمة  ، (ُ)إظيار ذلؾ كالمبالغة فيو 
 .  (ِ)الفرح الذم يختاؿ فيو صاحبو كيبطر ، كأٌما الفرح بنعمة هللا كالشكر عمييا فغير مذمكـ 

 :   ثيماأل  انخوّ ال

 المتيف فٌعاؿ ك فعيؿ (  ) تيصيغ عمى مرة كاحدة في سياؽ نفي محٌبة هللا تعالى فيمتبلزم المفظاف كرد ىذاف      
َوََل َُتَاِدْل َعِن الَِّذيَن َِيَْتانُوَن أَنْ ُفَسُهْم ِإنَّ اَّللََّ ََل  في قكلو تعالى  كاإلثـالمبالغة في فعؿ الخيانة ممبالغة لمداللة عمى ل

انًا أَثِيًماُيُِبُّ َمْن َكاَن خَ  )  و قاؿالسياؽ مجيء ىذه الصيغة ألنٌ اف صيغة مبالغة ، اقتضى ، فالخكٌ  َُٕ :النساء   وَّ
اف ( الدالة عمى المبالغة ة ) خكٌ ػػػاء بمفظػػػػػي الخيانة ، فجػػى المبالغة فػػػػعمكف ( الدالة عمتى كزف ) يفميختانكف ( ع

، (ْ) "المبالغ في اقتراؼ اآلثاـ األثيـك "، (ّ)انكف أم مبالغكف في الخيانة خكٌ أيضان ، فناسب بيف المفظيف ؛ ألٌف ىؤالء 
اليمزة كالثاء كالميـ تدؿ عمى أصؿ "ذكر ابف فارس أٌف ك . (ٓ) المبالغ فييا المصٌر عمييا الخيانة القاصدكقيؿ ىك 

بطيء عف الخير  اإلثـذا  ؛ ألفٌ  كاحد ، كىك البطء كالتأٌخر ، يقاؿ : ناقة آثمة أم متأخرة ، كاآلثـ مشتؽ مف ذلؾ
 . (ٕ)" يحؿ  لوالذنب ، كقيؿ : ىك أف يعمؿ ما ال اإلثـ" ، كجاء في المساف أفٌ  (ٔ)"متأٌخر عنو

ره مف لمرسكؿ ، كالمراد نيي األٌمة عف ذلؾ ، ألٌف مثمو ال يترٌقب صدك  (كال تجادؿ  )كالخطاب في قكلو :      
ييـٍ  ): كال تخاصـ كتدافع عف ىؤالء الذيف  أم،  كسٌمـ()صمى هللا عميو كآلو الرسكؿ  يخكنكنيا بشدة  مأ (،يىٍختىانيكفى أىٍنفيسى
صرار  فٌ ، ك كا  كال يرضى عمف كانت الخيانة كصفا مف أكصافو ، كخمقا مف أخبلقو ، ككذلؾ ال  تعالى ال يحبٌ  هللا ا 

فيك ال يحٌب مف ىك فٌعاؿ الخيانة أم  ،داتو اإًلثـ كالمعصية عادة مف عا فييحب كال يرضى عمف كاف االنيماؾ 
بمعنى يىخكنكف ، كىك افتعاؿ داٌؿ عمى التكٌمؼ كالمحاكلة  (يختانكف  )كمف كاف كثير الخيانة كقد ألفيا كاعتادىا ، 

كمعنى خيانتيـ أنفسيـ أٌنيـ بارتكابيـ ما يضٌر بيـ كانكا بمنزلة مف يخكف غيره ، أم  ،لقصد المبالغة في الخيانة 
فؤلٌف خيانة النفس تنتشر مكاقعيا ، فتارؾ "أٌما تأكيد اآلية بػ) إٌف ( ؛ ،  (ٖ)الذيف يختانكف ناسان مف أىميـ كقكميـ 

تنحصر ككذلؾ المخالفات فناسب الكثرة  الطاعة قػػػد خاف نفسو كفاعؿ المعصية كذلؾ كأفعاؿ الطاعة كثيرة ال
 . (ٗ) "التأكيد

ك اننا أىًثيمنا) كفي قكلو تعالى    ، ك يؤكده  داللة عمى استمرار ىؤالء الخائنيف في خيانتيـ(  ًإف  اَّلل ى الى ييًحب  مىٍف كىافى خى
، زيادة عمى ذلؾ فإٌف لفظ )  الثبكتىك صفة مشبية تدؿ عمى األثيـ آكد في المعنى مف اإلثـ ك  فإفٌ  ( أثيما) قكلو 

يف عمى الخيانة المستمريف كال تدافع في قضائؾ عف المصرٌ  ، كالمعنى : االستمرار ةف داللمال تخمك  ( يختانكف
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ٔ1٘ 

 لك أمكف أف يحبٌ ، ك  قميميا كثير الخيانة ال يحبٌ  و تعالى ال يحبٌ ، ك كما أنٌ  اف األثيـالخكٌ  هللا ال يحبٌ  ، فإفٌ  عمييا
ذا كاف كذلؾ فاهلل ينيى أف يدافع عف قميؿ الخيانة كما ينيى عف أف يدافع عف كثيرىا ا أمكف أف يحبٌ قميمي  كثيرىا كا 
 كاإلثـمف عنده أصؿ الخيانة  تعالى يحبٌ  هللا صيص حتى ال يتكىـ متكىـ أفٌ صيغة المبالغة ىنا ليست لمتخ فٌ كا   ،
 ال ممنكع منور محظكر ك ، فالدفاع عنو دفاع غي في نزاعوا مف خاف في أمر ثـ نازع في أمر آخر كىك محؽ كأمٌ ، 

 (ُ) ، كال ينيى عنو
ـٌ يندمكف      ال  إذ"،  عمى ما فعمكا كاألمر اآلخر في اآلية أٌنيا ال تخص الذيف يرتكبكف الخيانة لمٌرة كاحدة ث

 أكلئؾ، كالشٌدة يجب أف تطبؽ عمى  ، بؿ ىـ بحاجة ًإلى الرأفة أكثر العنؼ كالشدة مع ىؤالء الستعماؿضركرة 
 . (ِ) "ف الخيانة كتككف جزءان مف حياتيـالذيف يحترفك 

 ور  :فُ الخّوان الكَ  

في سياؽ الذـٌ لمف  في مكضع كاحد في القرآف كرد ىذاف المفظاف متبلزميف في مقاـ نفي محٌبة هللا تعالى     
عزائميـ حتى يقبمكا عمى ما شرعو هللا ليـ مف جياد بشارة لممؤمنيف ، كتقكية ال ٌف اآلية في سياؽكا   تصؼ بيما ،ا

ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن  في قكلو تعالى  ، كذلؾنصر هللا كتأييده  فيأعدائيـ ، بثبات ال تردد معو ، كبأمؿ عظيـ 
كجعؿ العمة  المؤمنيف بدفعو عنيـ كنصرتو ليـ ، تعالى خٌص  ، ّٖ :الحج   آَمُنوا ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ 

كىـ الخكنة الكفرة الذيف يخكنكف هللا كالرسكؿ كيخكنكف أماناتيـ كيكفركف نعـ  ، أضدادىـ و ال يحبٌ في ذلؾ أنٌ 
ٍكف ، ك كا، (ّ)هللا الغٍدر باألمانة ، كالمراد بالخٌكاف الكافر ، ألف الكفر خيانة  التي ىيكالخيانة  ىكلخٌكاف : الشديد الخى

فنبو بذلؾ ما  لعيد هللا الذم أخذه عمى المخمكقات بأف يكحدكه فجعمو في الفطرة كأبمغو الناسى عمى ألسنة الرسؿ
كالخكاف صيغة  ،، كقيؿ إٌف كؿ شيء في القرآف كفكر يعني بو الكفار كالكفيكر : الشديد الكفر ، أكدعيـ في فطرتيـ 

بغاية  يـبعضاف أنيـ كذلؾ فييما ، ال لتقييد ؛ لبي امكصيغة المبالغة فييمبالغة مف الخيانة ككذا الكفكر مف الكفراف 
ٌنما كانكا مكثريف في الخيانة مطمقنا  افممقكت كالكفكر ؛ فإف الخائف الجناية ، كالميراد بكؿ خكاف كفكر المشرككف ، كا 

 ، ر ذلؾكأفادت ) كٌؿ ( في سياؽ النفي عمكـى نفي مىحبة هللا عف جميع الكافريف إذ ال يحتمؿ المقاـ غي كالكفراف ،
الكافريف  هللا ال يحبٌ  تعميؿ لتقييد الدفاع بككنو عف الذيف آمنكا ، بأفٌ  (إف هللا ال يحب كؿ خكاف كفكر  )كجممة 

 .  (ْ)يفالخائنيف ، فمذلؾ يىدفع عف المؤمنيف لرٌد أذىل الكافر 

كصيغة المفاعمة : إم ا لممبالغة ، أك لمداللة عمى تكرير الدفع ، فإنيا قد تجرد في الدفع ، قٌكة كالمدافعة مبالغة ك     
 فيبصيغة المفاعمة ، لممبالغة  كجاء التعبير ، يف ، فيبقى تكرره مف جانب كاحدعف كقكع الفعؿ المتكرر مف الجانب

في  أم : يبالغ ،ما حصؿ مف الكافريف عدكاف عمييـ لممؤمنيف كم ؿالدفاع كالدفع ، أك لمداللة عمى أف ذلؾ حاص
، كبذلؾ سب تجرد قصد اإلضرار بالمسمميف ، أك يدفعيا عنيـ مرة بعد أخرل ، بح دفع ضرر المشركيف كشككتيـ

 ألفٌ "أتى بالصفتيف عمى صيغة المبالغة ٌنو جاء أ. ك (ٓ)فقد ناسب المبالغة في المدافعة المبالغة في الخيانة كالكفر
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ٔ1ٙ 

نقائص ، كانت المبالغة فييا ، كلما كانت الخيانة منبع الو أف يفعميا خالية عف المبالغة نقائص اإلنساف ال يمكن
 . (ُ)"أكثر

ٌنما ك      كثر التعبير أي كقد ،  مف اتصؼ بيذه الصفات ف  اَّلل ى ييبغضي كؿ  إأم  فيك ضٌده ، البيغضً  يعنينفيي المحب ًة ا 
تعالى ، كلمتعريض بيؤالء  اء هللاالمؤمنيف ىـ أحبٌ  عار بأفٌ لئلش ( يبغض أك يكره)  عمى قكلو (الى ييًحب   )بقكلو 

 . (ِ) كراىيتيـ ألىؿ الحؽًٌ  في حدٌو  الكافريف الذيف تجاكزكا كؿ  

 ثيم  :األ ار كفّ ال  
في سياؽ النيي عف  في مكضع كاحد في القرآف كقع ىذاف المفظاف متبلزميف في مقاـ نفي محٌبة هللا تعالى     
في  إذ يبمغ القرآف ذركة التيديد في حرص الميرابي عمى النماء الفاحش لؤلمكاؿ الربكٌية كالتكثير المحٌرـ كذلؾ الربا

كقد جاء المفظاف بصيغة ،  ِٕٔ :البقرة    َويُ ْرّب الصََّدَُاِت َواَّللَُّ ََل ُيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ َّيَْحُق اَّللَُّ الّرِبَا  قكلو تعالى 
،  وكفر بربٌ الكؿ ميصرٌو عمى  كهللا ال يحبٌ ، (ّ) "لمداللة عمى تغميظ أمر الربا"عمى المبالغة  يففٌعاؿ ك فعيؿ ( الدال )

طعامو ، مقيـ عميو ، فيما نياه عنو مف أكؿ الربا كالحراـ كغير ذلؾ مف  ، متماد في اإلثـ مستًحٌؿ أكؿ الربا كا 
، أٌما مجيء ىذيف الكصفيف في ىذا المكضع لمناسبة ما تقٌدميا ، فقد كصفيـ هللا تعالى بأكؿ الربا حتى (ْ) معاصيو

أعقبيـ ذلؾ تخبطيـ في قياميـ كفعؿ المجانيف كأٌنيـ سككا بيف البيع كالربا الممنكع كذلؾ كفر كتكذيب فكصفكا بما 
( كفٌعاؿ كفعيؿ  كىاَّلل ي ال ييًحب  كيؿ  كىف ارو أىًثيـو فقاؿ تعالى )  يقتضي المبالغة في مرتكبيـ مف منع حٌب هللا تعالى إٌياىـ

 .(ٓ) لمتنبيو عمى فظاعة آكؿ الربا كمستحموأبنية لممبالغة كىك كصؼ مناسب لحاليـ ، فقد جاءا 

ار لمداللة فٌ كى ار كافر كليس كؿ كافر فٌ كى  كؿٌ  ألف   ار في الكافرفٌ كافر مع دخكؿ الكى  لـ يقؿ كؿٌ  أٌنو الطكسيٌ كذكر     
ار مف استكثر مف فٌ ، كيجكز لمداللة عمى صفات الذـ إذ قد يتكىـ أف الكى  ارفٌ و كافر كى مع أنٌ  مستحؿ الربا عمى أفٌ 

الذم  األمركفر نعمة إنساف ال يبمغ بو استحقاؽ العقاب كيجكز أف يككف مف باب االختصاص لعظـ المنزلة في 
كجاءت لفظة ) أثيـ ( في القرآف الكريـ ، (ٔ): الفاعؿ لبلثـ كاإلثـ،  أالثـىك المتمادم في  كاألثيـ ،تعمؽ بو الذكر 

بمعنى ) الفاجر ( ، في مكاضع ذكرىا الدارسكف ، كجاءت بمعنى القاصد لمخيانة كالمبالغ فييا في مكاضع 
المبالغ  ـاألثي" :قاؿ الزمخشرم السابؽ ، ك  تعالىمنيا ما يتعٌمؽ بصفات أىؿ الكراىة في القرآف كما في قكلو (ٕ)أخرل
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ٔ12 

األثيـ فعيؿ بمعنى فاعؿ ، كىك اآلثـ ، كىك أيضان مبالغة في االستمرار عمى كقيؿ إٌف  ،(ُ) "في اقتراؼ اآلثاـ
 .(ِ)ينكر تحريـ الربا فيككف جاحدان اكتساب اآلثاـ ، كذلؾ ال يميؽ إال بمف 

ٌف فائدة ىذا       كالحقيقة أٌف نفي المحٌبة عف المكصكؼ بيذيف الكصفيف يدٌؿ عمى إثباتيما لمف لـ يتصؼ بيما ، كا 
( مف صيغ العمـك ، فيي مكضكعة الستغراؽ أفراد  أٌف هللا ال يحٌب أحدان مف الكافريف اآلثميف ألٌف ) كؿٌ التركيب " 
فإذا أضيفت ) كؿ ( إلى اسـ استغرقٍت جميع أفراده ،  عة ،مجمك  ؼ إليو كليست مكضكعة لمداللة عمىما تضا

 .(ّ)" سكاء ذلؾ في اإلثبات كفي النفي ، فإذا دخؿ النفي عمى ) كؿ ( كاف المعنى عمـك النفي لسائر األفراد

 الجير بالسوء  :

كردت ىذه المفظة في سياؽ نفي محٌبة هللا تعالى مرة كاحدة في القرآف الكريـ في سياؽ الترخيص لممظمـك بأف      
يًعا َعِليًما يجير بشككل الظالـ في قكلو تعالى  النساء   ََل ُيُِبُّ اَّللَُّ اْْلَْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإَلَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اَّللَُّ َسَِ

أم الذيف يجيركف بالسكء ، كالسكء ىنا الشٌدة  نزلت ىذه اآلية ترخيصان لممظمكـ أف يجير بشككل الظالـ ، ،ُْٖ :
 بالسكء مف القكؿ إال المظمـك ، كرٌخص لو أف يذكرال يحٌب هللا أف يجير "، كالمعنى :  (ْ)كما ذكر السيكطي 

و ه ، ألنٌ قطرب في معنى ) إال مف ظيمـ ( ، إٌنما يريد الميكرى قاؿ ، ك (ٓ) "بما فعؿ ؛ ألٌنو منعو حق وي  الظالـ بالسكء
 .(ٔ) مظمكـ ، كالجير بالسكء مكضكع عنو

، كاف  حاؿ المنافقيف كشٌير بفضائحيـ بٌيفا لمٌ  تعالى أٌف هللامف التي قبميا  اتىذه اآلية عقب اآلي تجاء     
، بعد أف كصفيـ باٌتخاذ الكافريف أكلياء مف معيف نفكران مف النفاؽ كأحكالو الكبلـ السابؽ بحيث يثير في نفكس السا

دكف المؤمنيف ، كأن يـ يستيزئكف بالقرآف ، كنىيى المسمميف عف القعكد معيـ ، فحٌذر هللا المسمميف مف أف يغيظيـ 
غضبو ، حٌتى ال يثكب إلى  ليشفي ئالسيٌ ، فيجاًىركىـ بقكؿ السكء ، كرخ ص هللا لممظمـك الجير بالقكؿ   ذلؾ 

ال  )كصيغة ،  يمسؾ نفسو عند لحاؽ الظمـ بو السيؼ أك إلى البىطش باليد ، ففي ىذا اإلذف تكسعة عمى مف ال
رجع إلى معنى يفيد معنى يكره ، كىك ي (ال يحٌب  )؛ ألٌف  كاألصؿ فيو التحريـ ،صيغة نفي اإلذف  (يحٌب 
 .(ٕ)النيي
محبتو  نفيك ، عندما يكجد المقتضى ليذا الجير  الجير بالسكء إال فيلممؤمنيف عف االسترساؿ  يني كاآلية     

، كالجير  ككناية عف الكراىة كىي أعـٌ مف التحريـ كناية عف غضبو عمى فاعمو كعدـ رضاه عنو يءسبحانو لش
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ذاعتو فيبالقكؿ معناه : النطؽ بو  كالقكؿ السكء : ،  فييـ فيك يقابؿ السر كاإًلخفاء إعبلف ، كنشره بيف الناس ، كا 
كالمراد بالجير ما يبمغ إلى ،  رضو أك غير ذلؾ مما يمحؽ بو شراأك ع شرفو فييسكء مف يقاؿ فيو كيؤذيو  الذمىك 

 أسماع الناس إذ ليس السٌر بالقكؿ في نفس الناطؽ مٌما ينشأ عنو ضٌر . كتقييده بالقكؿ ألن و أضعؼ أنكاع األذل
 .(ُ)فيعمـ أٌف السكء مف الفعؿ أشٌد تحريمان 
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نيا ما تعٌمؽ بكراىة هللا ، م أصناؼ الكراىة غير قميمة في القرآف الكريـ عمى مٌما ال شٌؾ فيو أٌف األلفاظ الدالة    
بكراىة الكافريف أك المنافقيف  تتعٌمقما  –كىك الغالب  -اؿ التي تصدر عف العباد ، كمنيا ألشياء أك األفعتعالى ا

بل ، بإكراه الناس بعض األعماؿ كإكراه النساء عمى البغاء مث تتعٌمق األلفاظ مؾليذه األشياء أك األفعاؿ ، كبعض ت
  .متعمقات لفظة ) كره ( ؾ األصناؼ مف خبلؿ متابعةكيمكننا بياف تم

 كراىة نور هللا ) اِلسًم ( : 

اإلسبلـ ، ككرد بياف كراىة الكافريف لئلسبلـ في مكاضع كثيرة في القرآف الكريـ  ىك نكر هللا كما ذكره المفسركف     
،  ِّ :التكبة  نُور ََُ َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأََب اَّللَُّ ِإَلَّ َأْن يُِتمَّ  منيا قكلو تعالى 

ما بي ة ، كنكر هللا القرآف كاإلسبلـ ، ألٌنو يييتدلشير إليو سياؽ اآليي اآلية ىـ الييكد كالنصارل كما يالكافركف ف
بًٌو الديف ديف هللا باألنكار ، كقد  كما يييتدل ،  الٌنكر أساس الحياةك ،  بالنكر في ىذه اآلية كفي القرآفي كىك اإلسبلـ شي

ٌبو اجتياد الكافر بالنفخ باألفكاه  كال تعبير أبمغ مف  ، بنفخة مثبلن  إطفاء نكر عظيـ كنكر الشمس يحاكؿ كىك ،كما شي
 أفٍ ك يـ ، أف يطفئكا نكر هللا بأفكاى يريدكف فيالكافر  أعداء هللا فٌ إ إذ ،(ُ)آف لتجسيد ىذه المحاكالت اليائسةتعبير القر 

عف طريؽ أقاكيميـ  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(جاء بيا نبيو  التييطمسكا تعاليمو السامية  يقضكا عمى ديف اإًلسبلـ ، كأفٍ 
نما  الباطمة الصادرة عف أفكاىيـ مف غير أف يككف ليا مصداؽ مف الكاقع تنطبؽ عميو ، أك أصؿ تستند إليو ، كا 

كلك كره  ال يريد إال إتماـ ىذا النكر ،هللا تعالى  كالحاؿ أفٌ ، ال قيمة ال كزف لو ك  الذم أقكاؿ مف قبيؿ المغك ىي
 ا .ػػراىتيـ كزنػػػػدكف أف يقيـ لك فػػػ، مالكافركف ىذا اإًلتماـ 

، كاآلخر في اآلية  : أحدىما في اآلية محؿ البحثضعيف هللا في القرآف في مك  كرد مكضكع محاكلة إطفاء نكر    
، إاٌل  ، كفي اآليتيف انتقاد لمكفار كمحاكالت أعداء هللا اليائسةالتي سنأتي لبياف الكراىة فييا  مف سكرة الصؼالثامنة 

سكرة  أٌما في(  يريدكف أف يطفئكا محؿ البحث ) اآلية، ًإذ جاء التعبير في  تفاكتان يسيران  اآليتيفبيف تعبيرم  أفٌ 
كاف اليسير في التعبير القرآني  االختبلؼ ىذا شؾ فيو أفٌ كمٌما ال ،  ( يريدكف ليطفئكا جاء فييا التعبير )فالصؼ 
شير ًإلى محاكلة إطفاء نكر هللا اآلية األيكلى تف اآليتيف ،يقكؿ الراغب في مفرداتو مكضحان الفرؽ بيف ،  ببلغيةإلغاية 
ائو بالتكسؿ ، أٌما اآلية األيخرل فتشير ًإلى محاكلة إطف يقصدكف إطفاء نكر هللا، أم أٌنيـ  دكف مقدماتمف 

: سكاء تكٌسمكا  ، فالقرآف يريد أف يقكؿ يقصدكف أمرا يتكصمكف بو إلى إطفاء نكر هللا، أم   باألسباب كالمقدمات
 . (ِ) ، كعاقبتيـ اليزيمة كالخسراف باألسباب أـ لـ يتكسمكا فمف يفمحكا أبدان 

  نُوَر اَّللَِّ بَِأفْ َواِهِهْم َواَّللَُّ ُمِتمُّ نُور َِِ َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا   في قكلو تعالى ت ىذه الكراىةكردك     
 ، كقيؿ ىـ مف المشركيف كأىؿ الكتاب كغيرىـجميع الكافريف باإًلسبلـ  ( ىناالكافركف ) شمؿ لفظ لقد  ، ٖ:الصؼ

كلكف غمب اصطبلح القرآف عمى تخصيص كصؼ ، لكفر المجتيدكف في المحاماة عنو الراسخكف في صفة ا
، كأٌنيـ يريدكف إذىاب نكر اإلسبلـ كاإليماف بفاسد الكبلـ ، الكافريف بأىؿ الكتاب كمقابمتيـ بالمشركيف أك الظالميف 
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ف كره ذلؾ الكفار الجاحدكف لن ـٌ نكره كمظير كممتو كمؤيد نبٌيو كميعمف دينو كشريعتو كيبمغ غايتو كا  عـ كهللا تعالى مت
 .  (ُ)هللا 

ضافة نكر إلى اس      كهللا متـ ) كجممة ، أكجده كقد ره  ، أم تعالى أكقده هللا ـ الجبللة إضافة تشريؼ ، أم نكركا 
ـٌ نكرىه عمى فرض كراىة الكافريف ، كلمٌ  أم، السمية تفيد ثبكت ىذا اإًلتماـ جممة ا( نكره  ا كانت كراىة كهللا مت

 ، كىذا ما بٌينو الزمخشرم بقكلو "(ِ)يا في صكرة األمر المفركض تيكمان محققةن كاف سياقالكافريف إتماـ ىذا النكر 
طفاء نكر هللا بأفكا  لىٍك كىًرهى الكافركف ، كالتعبير بقكلو ) (ّ)" ىيـ : تيكـ بيـ في إرادتيـ إبطاؿكا  إرغامان " ( يعنيكى

 .(ْ)"ليـ

لىٍك كىًرهى الكافركف  ) بصددىا تي نحفال تيفاآلي ختـ لمنظر أٌنو تعالى تكالبلف      ما لي البلحقتيف اآليتي في ختـك  (كى
لىٍك كىرًهى المشرككف  )ا بقكلي يِن ُكلِِّه َوَلْو   في قكلو تعالى (كى ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِاَّْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ لُِيْظِهَر َُ َعَلى الدِّ

يـ أنكركا الرسكؿ ، نٌ أ كلعٌؿ الغاية البيانية مف الفرؽ بيف التعبيريف ىك ، ٗ:، الصؼ  ّّ:التكبة   َكر ََِ اْلُمْشرُِكونَ 
لىٍك كىًرهى الكافركف  )كما أنزؿ إليو كىك الكتاب ، كذلؾ مف نعـ هللا ، كالكافركف كميـ في كفراف النعـ ، فميذا قاؿ   (كى

ىينا الييكد كالنصارل كالمشرككف ، كىنا ذكر النكر مف لفظ المشرؾ ، كالمراد مف الكافريف  لفظ الكافر أعـٌ  كألفٌ 
طفاءه ، كالبلئؽ بو الكفر ألنٌ  مي الميؿ كافران ؛  كالكافر ىك الذم يستر الشيء كيغطيو ، و الستر كالتغطيةكا  كمنو سي

 قكليـ الباطؿقد جمعكا بسبب ىؤالء  بأفٌ  لئلشعار، ك ما يريد الزكاؿ مف يحاكؿ اإلطفاء إنٌ  ألفٌ ك  ألٌنو يستر األشياء
، كفي اآلية الثانية ذكر  سيظير أىؿ دينو عمى جميع أىؿ األدياف األخرل و سبحانوبيف رذيمتى الكفر كالشكر ، كأنٌ 

كاالعتراض قريب مف ، اعتراض عمى هللا تعالى  كؾ منزلة عظيمة لمرسكؿ ، كىالرسكؿ كاإلرساؿ كديف الحؽ ، كذل
مف الديف كالرسكؿ ، ال  ا كاف النكر أعـٌ رىـ مف قريش كىـ المشرككف ، كلمٌ كاف أكث الحاسديف لمرسكؿ الشرؾ ، كألفٌ 

مف النكر قابمو بالمشركيف  جـر قابمو بالكافريف الذيف ىـ جميع مخالفي اإلسبلـ كاإلرساؿ ، كالرسكؿ كالديف أخٌص 
 .(ٓ)مف الكافريف  الذيف ىـ أخٌص 

 إظيار الدين :   كراىة الرسول أو

ـٌ بإظ فٌ أ في ال شؾٌ       دينو ، كىذا يتطٌمب إرساؿ الرسؿ كاألنبياء ليبٌيتكا ذلؾ كيظيركا دينو  يارتكحيد هللا تعالى يت
مف الذيف كانكا يشرككف باهلل ، كلكٌنو تعالى يظير دينو كرسكلو رغمان  ان الذم ارتضاه لمناس ، كىذا أمر يغيظ كثير 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكر ََِ اْلُمْشرُِكونَ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل  عنيـ كجاء ذلؾ في قكلو تعالى   َرُسولَُه بِاَّْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ لُِيْظِهَر َُ َعَلى الدِّ
  تعالى كعدهل ، كاآلية تأكيد(ٔ) "فرىـ الراسخكف في تمؾ المعاندةالمعاندكف في ك ىـالمشرككف " ، ّّ :التكبة 

كالمراد ،  زيادة تحدًٌ لممشركيف كأحبلفيـ مف أىؿ الكتاب ، كفييا بيذه اآليةف كيفية ىذا اإًلتماـ بإتماـ نكره ، كبيٌ 
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جة إًلعبلء كالغمبة بالح، كاإلظيار اىك خاتـ األدياف  الذمديف اإًلسبلـ  كالمراد بديف الحؽٌ ، القرآف الكريـ  باليدل
كلذلؾ كاف  ،هللا عميو كآلو كسٌمـ()صمى يعكد عمى الديف الحؽ أك الرسكؿ  (ًلييٍظًيرىهي  ) قكلو فيالضمير ، ك  كالبرىاف
أقكـ ، كبالديف  ىي لمتي اليادم، بالقرآف  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(أرسؿ رسكلو محمدا  الذم: ىك هللا سبحانو المعنى 

 . (ُ)ال ينسخو ديف آخر  الذمالحؽ الثابت 

َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاَّْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ لُِيْظِهَر َُ َعَلى ُهَو الَِّذي  كاآلية نفسيا تكرر في سكرة الصؼ في قكلو تعالى      
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكر ََِ اْلُمْشرُِكونَ  )صمى هللا عميو كآلو إذ إٌف إتماـ نكر هللا ىك إرساؿ الرسكؿ كىك محمد  ،ٗ :الصؼ   الدِّ

ٌف التعبير بػ) أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحٌؽ ( ىك بياف لغمبة اإلسبلـ كانتصاره ، ألٌف طبيعة اليداية كديف  ،كسٌمـ( كا 
أينما حٌؿ ، ككراىية الحؽ تنطكم عمى ىذا االنتصار ، ذلؾ أٌف اإلسبلـ كالقرآف ىما النكر اإلليي الذم تظير آثاره 

إتمامان لمذيف يكرىكف "ف بالذكر ىنا يالمشرك كخص   ، (ِ)لحقيقة شيئان الكفار كالمشركيف لف تستطيع أف تغٌير مف ىذه ا
ـي كيي  ،إتماـ ىذا النكر ، كظيكر ىذا الديف عمى جميع األدياف  يـ غير المشركيف يكرىكف ظيكر ىذا الديف ألنٌ  أفٌ  عم

 . (ّ)"أرادكا إطفاء نكر الديف ألنيـ يكرىكف ظيكر ىذا الديف

 :  كراىة إحقاق الحقّ  

إحقاؽ الحٌؽ سٌنة إليية تطٌبؽ عمى الخمؽ شاءكا أـ أبكا ، كقد كردت ىذه السٌنة في مكاضع كثيرة مف القرآف      
في  ة هللا تعالىتأكيد لسنٌ  اآلية، ِٖ :يكنس  َوُيُِقُّ اَّللَُّ اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكر ََِ اْلُمْجرُِموَن  الكريـ منيا قكلو تعالى 

ما ذكر إنٌ ( ) وأنٌ ك ( )كىي في سياؽ الحديث عف قصة مكسى الحؽ كالباطؿ ، كالصبلح كالفساد تنازع 
نفكسيـ لما سيظيره عمبل مف غمبة اآلية  ليييئ، ك  ة غفمكا عنياة إليية حقٌ ليكقفيـ عمى سنٌ  قكموىذه الحقيقة ل

ظيار اسـ  ، ف حيف شاىدكا المعجزة، ك لذا بادركا إلى اإليما المعجزة عمى السحر ك ظيكر الحؽ عمى الباطؿ كا 
بحانو س وكأنٌ  ، لقصد تربية الميابة في نفكسيـ ، كذلؾ مقتضى الظاىر اإلضمار الجبللة في ىذه الجممة مع أفٌ 

اًتًو النافذة الحؽٌ  يثبت قاؽ الحؽ إًلح ة المجرميفكراىي ذلؾ ألفٌ  ،تعبير عف تكجو المشيئة  ككى،  كيقكيو كيؤيده ًبكىًممى
بطاؿ  فيو ذكر اإلجراـ مف بيف أكصافيـ ألفٌ ، ك  ؿ مشيئة هللا ، كال تحكؿ بيف تنفيذ آياتو ككمماتوالباطؿ ، ال تعط كا 

، ك  يـ قطعكا سبيؿ الحؽ عمى أنفسيـ ك بنكا عمى ذلؾ بنيانيـ فيـ عمى كراىية مف ظيكر الحؽمعنى القطع فكأنٌ 
ألٌف اإلجراـ معيكد لدييـ كىـ المجرمكف مف آؿ فرعكف ، ، لذلؾ نسب هللا كراىة ظيكر الحؽ إلييـ بما ىـ مجرمكف 

ّتَّ بَ َعثْ َنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه بَِيَاتَِنا فَاْسَتْكبَ ُروا  في قكلو  في أكؿ اآليات ألٌنو تعالى ذكره
 . (ْ) ٕٓ :يكنس   وََكانُوا َُ ْوًما ُُمْرِِميَ 
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، ّٖ :اإلسراء   ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها قصد بيذه األعماؿ تمؾ التي سبقت قكلو تعالى يي      
ممت عميو مف ما اشت كصفياب نفسيامف السكرة (ُ)مف اآلية الثالثة كالعشريف لمجمؿ المتقدمة ابتداء تحصيؿ كاآلية

جممة فييا أمره ىي مقتضية نييان عف ضده ، ككؿ جممة فييا نيي ىي مقتضية شيئان  فكؿٌ  ،التحذيرات كالنكاىي 
و و مكركه ال يككف إال منييان عنو أك مأمكران بضده إذ ال يككف المأمكر بفالذم كصؼ بالسيئة كبأنٌ  منييان عنو ،

نٌ ( ،  كيؿ  ذىًلؾى  )اإلشارة في قكلو  اسـ يمعان ظيرتمكركىان لآلمر بو ، كبيذا  ما في المذككرات مف معاني  ذكرما كا 
د أىـ مف درء المفاس ألفٌ ك األىـ ىك اإلقبلع عما يقتضيو جميعيا مف المفاسد بالصراحة أك بااللتزاـ ،  النيي ألفٌ 

فٍ  جمب المصالح ة الكراى يريده كال يرضاه ، ك يكرىو كالمذمكـ عند هللا ، كمعصية ذلؾ كانا متبلزميف في مثؿ ىذا  كا 
 . (ِ)عمى النيي أك عمى إرادة العدـ في حقو تعالى محمكلة إما

يًٌئيوي في )  كالضمير       ( إلى  سيئفإضافة )  و ،نفس السيئىك  ( كيؿ  ذىًلؾى ) ، ك ( كيؿ  ذىًلؾى )  عائد إلى ( سى
يى عنو مف ما ن ؿٌ أم ك ،يضاؼ أحدىما إلى اآلخر  حدافمتٌ  افو شيئحتى كأنٌ  السيئضميره إضافة تفيد قكة صفة 

مجرد الكراىة عنده تعالى  لئليذاف بأفٌ "أكثره مف الكبائر  ككصؼ ذلؾ بمطمؽ الكراىة مع أفٌ  ،(ّ)ذلؾ مكركىان عند هللا
 .     (ْ)"كافية في كجكب الكؼ عف ذلؾ

 غاء : كراىة البِ  

كتسمى المرأة  ، حرفة ليا ، فالبغاء الزنى بأجرباغت الجارية ، إذا تعاطت الزنى باألجر ك  ، غاء مصدرالبً       
، كجاءت كراىة البغاء عف طريؽ النيي (ٓ)كلذلؾ ال تقترف بو ىاء التأنيث المحترفة بو بىغيان بكزف فعكؿ بمعنى فاعؿ 

الَِّذيَن ََل َيَُِدوَن ِنَكاًحا َحَّتَّ يُ ْغنِيَ ُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوْلَيْستَ ْعِفِف  عنو كذلؾ بقسر اإلماء عمى فعمو في قكلو تعالى 
ًرا َوآتُوُهْم مِ  ْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي آتَاُكْم َوََل ُتْكرُِهوا َوالَِّذيَن يَ ْبتَ ُغوَن اْلِكَتاَب ِمَّا َمَلَكْت َأّْيَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخي ْ

نْ َيا َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اَّللََّ فَ تَ يَ     ِمْن بَ ْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيمٌ اِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن ََتَصًُّنا لَِتْبتَ ُغوا َعَرَض اْْلََياِة الدُّ
نا إف فتياتكـ البلئى تممككىف عمى الز  ال تكرىكاأم  جاءت ىذه الكراىة بصكرة النيي المكجب لئللزاـ ، ، ّّ :النكر 

نان  ، أٌما التعبير بصكرة الشرط في قكلو ) كرىنو كأردف العفاؼ كالطير ٍدفى تىحىص   يف إفٍ أنٌ  وميس المقصكد منف (ًإٍف أىرى
نٌ  ائيـ ميـ إلىنزلت مف أجمو اآلية ، كىك إكرا  الذمما المراد منو بياف الكاقع لـ يردف التحصف يكرىف عمى ذلؾ ، كا 

بالزنا  ال يتصكر عند رضاىفٌ ال يتحقؽ في مف ال يردف التحٌصف ك  اإلكراه كألفٌ  ،عمى الزنا مع نفكرىف منو 
نما يتصكر عند  كاختيارىفٌ    ، زيادة عمى ذلؾ فإٌف التعبير بمفظ الماضي(ٔ)عنو  لو ، كعدـ رضاىفٌ  كراىتيفٌ لو ، كا 

ٍدفى  )  .(ٕ) "عمى ما كانكا يفعمكنو مف القبائححاليـ كتشنيعيـ للتقبيح ا" ( يفيد أىرى
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 كراىة بعض األعمال :  



 

ٕٖٓ 

مىٍف ييٍكًرٍىييف   ) كالتعبير بالمضارع في قكلو      ، كعبر  يقبؿ التكبة ممف خالؼ بعد نزكؿ اآلية و تعالىبأنٌ  ، إعبلـ( كى
إشارة إلى  (بعد  )ر بمفظ ؤيس مف الرحمة ، كلعمو عبٌ إعبلمان بأف الجبلؿ غير م ( فىًإف  اَّلل ى  ) باالسـ العمـ في قكلو

، (ُ)غضو حينئذالنفس ال تممؾ ب رجعت إلى الكراىة بعده ، فإفٌ  العفك عف الميؿ إلى ذلؾ الفعؿ عند مكاقعتو إفٍ 
مىف ييٍكًرىييف  فىًإف  هللا ًمف بىٍعًد ًإٍكرىاًىًيف  غىفيكره ر ًحيـه كالجممة الشرطٌية في قكلو )  ًؿ كجكًب العم ؤٌكدلتقرر الن يًي كت ( كى

 ، تعالى كرحمتو بعبادهكلتبيف مظير مف مظاىر فضؿ هللا  اًت عف عقكبة الميكره عميو ،بو ببياف خبلص الميكرى
فٌ ك المبنيًٌ لممفعكًؿ ف  اإلكراه مصدره مف كا   ك السببي لممغفرًة كالر حمًة ػػتكسيطىو بيف اسـً إف  كخبًرىا لئليذاًف بأف  ذلؾ ى ا 
(ِ).    

) إذا ( فيي الداللة عمى التشنيع في النيي عف إكراه اإلماء عمى  مكافكأٌما فائدة استعماؿ ) إٍف ( الشرطية     
البغاء عند مجٌرد احتماؿ إرادتيٌف التحٌصف ، كلك استعمؿ ) إذا ( ، ألشعر ذلؾ بأٌنو ال يتعٌيف إاٌل عند التحٌقؽ مف 

يثار كممة ) إفٍ  ي مكرد النص حتمان لئليذاف ( عمى ) إذا ( مع تحٌقؽ اإلرادة ف إرادتيٌف ذلؾ ، قاؿ أبك السعكد : " كا 
الشٌؾ ، فكيؼ إذا كانت محٌققة الكقكع ، كما إرادة التحٌصف في حٌيز الترٌدد ك بكجكب االنتياء عف اإلكراه عند ككف 

 . (ّ)ىك الكاقع "

المكرىاًت  لغايًة تيكيًؿ أمًر الزًٌنا كحثًٌ بلحظ تكرار لفظ اإلكراه في اآلية كلعٌؿ األمر الداعي ليذا التكرار ىك كيي      
 كالت شديد في تحذيًر الميكرىيف ببياًف أنيف  حيثي كف  عرضةن لمعقكبة لكال أف تدارىكىيفٌ ، عمى التثبت في الت جافي عنو 

 .       مع قياـ العيذر في حقيف  فما حاؿي مف يكرىيف  في استحقاًؽ العذاب المغفرةي كالر حمةي 

 كراىة اِليمان :  

َوَلْو َشاَء رَبَُّك  كتككف ىذه الكراىة ناتجة عف قسر الناس عمى أف يؤمنكا باهلل تعالى كجاء ذلؾ في قكلو تعالى      
يًعا أَفَأَْنَت تُْكر َُِ النَّاَس َحَّتَّ يَُكونُوا ُمْؤِمِنيَ  ف ال أم إٌف الكراىة عمى اإليما ،ٗٗ :يكنس   ََلَمَن َمْن ٓت اْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجَِ

جتيد لذلؾ ألنؾ تخبره بأف ال ي( وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهينبغي قسرىا عمى الناس ، إذ إٌف اآلية خطاب لمرسكؿ الكريـ 
تيار ال ما كاف ، كاإليماف الذم نريده منيـ ىك ما كاف عف حسف االخ ال تقدر عمى إكراىيـ ك إجبارىـ عمى اإليماف

لك شاء هللا لجعؿ كلذلؾ أعقب المشيئة باستفياـ إنكارم ليبٌيف أٌف مشيئة هللا ىي النافذة إذ  ؛ عف إكراه ك إجبار
، كال يمكف لؾ أف تجبر الناس عمى اإليماف ؛ ألٌنو محٌؿ اختيار ، كاآلية  لناس متساكية منساقة إلى الخيرمدارؾ ا
كدفع  ، إيمانيـمف التحسر كالحرص عمى  محقوما يكالتخفيؼ عنو م( وسلّم )صلى هللا علٌه وآله منبيلتسمية  بمجمميا

 .(ْ)، مف إعراض بعض الناس عف دعكتو لما يضيؽ بو صدره
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ٕٓٗ 

يبلؤىا حرؼ االستفياـ اإلنكارم ، كتقديـ  : "البيضاكم المفٌسر قاؿ      كترتيب اإلكراه عمى المشيئة بالفاء ، كا 
 الحثًٌ  زيادة عمىالضمير عمى الفعؿ ، لمداللة عمى أف خبلؼ المشيئة مستحيؿ ، فبل يمكنو تحصيمو باإلكراه 

 . (ُ)" د االىتماـ بوو عميو الصبلة كالسبلـ كاف حريصان عمى إيماف قكمو ، شديكالتحريض عميو ، إذ ركم أنٌ 

 كراىة السحر : 

في قكلو  ()كردت كراىة السحر عمى لساف السحرة الذيف أجبرىـ فرعكف عمى فعمو في مكاجية مكسى       
ٌر  تعالى  ْحِر َواَّللَُّ َخي ْ أم أٌنو بعد ما ،  ّٕ:طو  َوأَبْ َقىِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا لِيَ ْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِّ

نكعاف : ما كاف بالضرب الذم  اإلكراهانكشؼ بطبلف سحرىـ أحسكا بالندـ عمى كراىتـ ىذا الفعؿ كطمبكا المغفرة ، ف
كراه السحرة كاف مف ، و ال يغفر إال بالتكبة الصادقة كما كاف لمجرد تيديد كمطالبة فإنٌ ، غفر لصاحبو ال يطاؽ يي  كا 
فعميـ باطؿ كخطيئة ألٌنو استعمؿ  أكرىيـ عمى تحٌدييـ مكسى بسحرىـ فعممكا أفٌ  فرعكف أفٌ  " أم ، ثانيالنكع ال

 . (ِ)" فبذلؾ كاف مستكجبان طمب المغفرة إلبطاؿ إليٌية هللا ،

 - كالكفر كغيره مف المعاصي - كقد عطؼ اإلكراه عمى السحر عمى الخطايا ، كالتقدير : ليغفر لنا خطايانا     
ا خٌصك كقد " ، (ّ)ائفبإكراىؾ كحشًرؾ إيانا مف المد ()كيغفرى لنا السحرى الذم عًممناه في معارضة مكسى 

، كبكثرة كراىيتيـ لو بعد أف بالذكر مع اندراجو في خطاياىـ إظياران لغاية نفرًتيـ عنو كرغبتيـ في مغفرتو  السحر
و مما يجب أف ييفرىد باالستغفار منو مع صدكره عنيـ باإلكراه ، كذكري اإلكراه لئليذاف بأنٌ ،  ىداىـ هللا إلى اإليماف

   . (ْ)" كعي اعتذارو الستجبلب المغفرةً كفيو ن

 كراىة الحمل والوضع :  

تمؾ التضحية النبيمة  كيصكر القرآف،  ىذه الكراىة متعمقة باألميات كجاءت مقحمة في كصٌية اإلنساف بكالديو     
زييا أبدان إحساف مف األكالد ميما أحسنكا القياـ بكصية هللا في االكريمة الكاىبة التي تتقدـ بيا األمكمة ، كالتي ال يج

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َْحََلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه كُ  ، في قكلو تعالى (ٓ)الديفالك  ِْْ َنا ا ْرًها َوَْحُْلُه َوِفَصالُُه َثََلثُوَن َوَوصَّي ْ
نْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َشْهًرا َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ َُ َوبَ َلَغ َأْربَِعَي َسَنًة َُاَل َربِّ َأْوِزْعِّن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَ 

كىذه الكراىة التي تعني  ،ُٓ :األحقاؼ   ُذرِّيَِِّت ِإّّنِ تُ ْبُت ِإلَْيَك َوِإّّنِ ِمَن اْلُمْسِلِميَ َصاِْلًا تَ ْرَضا َُ َوَأْصِلْح ِل ٓت 
كخٌص األـٌ بالذكر إشارة إلى ما قاستو األـٌ في الحمؿ كالكضع كالفصاؿ  ، المشٌقة كىي في سياؽ الكصٌية بالكالديف

ثارة لغريزة رحمتو كرأفتو ، شعاران بيذا الحكـ كتييجان لعكاطفو كا   ، عمى اإلحساف إلييا كالبركر بياكتنبييان لمحث  ، كا 
العناء كالجيد  حالة ـيجسٌ ك  ييصٌكر يكادف ( ُكْرًها  َْحََلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتهُ في قكلو )  تركيب األلفاظ كجرسياأٌما 
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ان ــلقم ســـورة ًـــوما دلت علٌه هذه اْلٌة الكرٌمة من المشقة التً تعانٌها الحامل ، دلت علٌه آٌة أخرى ، وهى قوله تعالى ف  - ٘

  هُ َوْهناً على َوْهٍن ٌِْه َحَملَتْهُ أُمُّ ٌْنَا اإلنسان ِبَواِلدَ أي تهن به وهناً على وهن أي ضعفاً على ضعؾ ، ألن الحمل  ،ٗٔ : لقمان َوَوصَّ
 . كلما تزاٌد وعظم فى بطنها ، ازدادت ضعفاً على ضعؾ



 

ٕٓ٘ 

فقد حممتو حمبل كارىة ألحكاؿ ذلؾ الحمؿ  يجعميا ما،  التي تمٌر بيا األـٌ في أثناء الحمؿ كالكضع كالضنى كالكبلؿ
ألػػػـ لما عند الكضع مػػف  أكجاع كآالـ جعمتيا كارىة لكضعوككضعتو ب ذا كره أم مشٌقة لما في حممو مف الثقؿ ،

 . (ُ)الطمؽ كغيرىا

 كراىة السجود :  

شبو السجكد في ك  ، : سجد البعير كأسجده صاحبو إذا طأطأه ليركبو قاؿيي ، كالتطأطؤ  الميؿي  ىك السجكدً  صؿي أ    
ذلؾ أجمع يدؿ  فٌ إ، ف الصبلة بذلؾ كعمى ىذا يحمؿ سجكد الظبلؿ كسجكد الكفار، كيراد بذلؾ حركاتيـ كتصاريفيـ

،  مف قبؿ النفس كىك نقيض الكره إليوالذم يدعا  لؤلمر، كالطكع االنقياد  عمى أف هللا الخالؽ ليـ كالمدبر لمعايشيـ
 في قكلو تعالى  (ِ)نقيض الطكع وو جعمنٌ أ، إال  اإلرادةصمو الكراىة ضد أ، ك  عمى إباء النفس األمرره الجر إلى كالكى 
  َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض طَْوًعا وََكْرًها َوِظََلَُّلُْم بِاْلغُُدوِّ َواَْلَصالِ َوَّلِلَِّ َيْسُجُد   كىذه الكراىة المقابمة  ، ُٓ :الرعد

لمطكع جاءت في سياؽ سجكد الكائنات هلل تعالى ، فالكراىة اختٌصت بالكافر ألٌف سجكده يككف بالقٌكة ، كالمؤمف 
رادتيـ طكعان ككيرىان  عبارة )ف يسجد طكعان ، ، كأٌما  ( يمكف أف تككف إشارة إلى أٌف المؤمنيف خاضعكف هلل بميميـ كا 

ف أبكاغير المؤمنيف فيـ خاضعكف كذلؾ لمقكانيف الطبيعٌية التي ت  القرآف ) استعمؿ، كقد  سير بأمر هللا إف شاؤكا كا 
 أف يككفكيحتمؿ ،  الخارجية كلمقكانيف الطبيعٌيةاألشخاص غير المؤمنيف مقيكركف لمعكامؿ  ألفٌ  ( بفتح الكاؼ كىره

) كالمقصكد مف  ،ىك التكافؽ كالميؿ الفطرم كالطبيعي بيف اإلنساف كاألسباب الطبيعٌية  ( طكعان )  المقصكد مف
االضطرار عند الشٌدة "، كذىب ابف عاشكر إلى أٌف ) الكىره ( ىك (ّ)ىك ما فيرض عمى اإلنساف مف الخارج ( كىرىىان 
حاجة ، كليس المراد منو الضغط كالقير كاإللجاء ، أٌما ) الطكع ( فيك االنسياؽ مف النفس تقٌربان كزيلفى لمتعظيـ كال

 . (ْ)"كمحٌبة هللا تعالى

إف كاف المراد بالسجكد معناه الحقيقي ، كىك كضع كلعٌؿ داللة السجكد ىي التي تيحدد معنى الطكع كالكره ، ف     
ا في لمتعظيـ مع الخضكع كالتذلؿ ، فذلؾ ظاىر في المؤمنيف كالمبلئكة كمسممي الجف ، كأمٌ الجبية عمى األرض 

ر بالطكع عف سجكد المبلئكة كالمؤمنيف ، كبالكره عف كيككف قد عبٌ  ، يصح تأكيؿ السجكد بيذا في حقيـ الكفار فبل
ما نفاقان سجكد مف ضمو ال ٍف كاف المر  ، سيؼ إلى اإلسبلـ فيسجد كرىان كا  ف لـ  فإفٌ لسجكد االنقياد اد باكا  الكفار كا 

الكفار  فإفٌ  ،يسجدكا هلل سبحانو فيـ منقادكف ألمره ، كحكمو فييـ بالصحة كالمرض كالحياة كالمكت كالفقر كالغنى 
ما ىك أٌف العالـ كمو مقيكر هلل أٌف مساؽ ىذه اآلية إنٌ  ، كيرل أبك حٌياف "ينقادكف كرىان كما ينقاد المؤمنكف طكعان 

 .(ٓ)" ، ال يككف منو إال ما قدر تعالىتعالى ، خاضع لما أراد منو ، مقصكر عمى مشيئتو 
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كأمر  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(لتي أنزؿ هللا تعالى عمى نبيو المراد بما أنزؿ هللا ىك القرآف كالشرائع كاألحكاـ ا     
ُ   عف اتباعيا ، كذلؾ كاقع في قكلو تعالىبإطاعتيا كاالنقياد ليا فكرىكىا كاستكبركا  َذِلَك بِأَن َُّهْم َكرُِهوا َما أَنْ َزَل اَّللَّ

ما أنزؿ هللا تعالى مف القرآف بغضكا كخالفكا كأنكركا  كاآلية إخبار عف الكافريف بأٌنيـ،  ٗ :محمد   فََأْحَبَط َأْعَماََّلُمْ 
طبلؽ العناف في الشيكات ، ألنٌ كاألحكاـ كأمرىـ باالنقياد ليا فتكٌعدىـ هللا بضبلؿ أعماليـ  يـ قد ألفكا اإلىماؿ كا 

كىي تعميؿ مضمكف اآلية السابقة التي جاءت لقصد التحقير كالتفضيع في  (ُ)يـعمي عمييـ ذلؾ كتعاظـ كالمبلذ فشؽٌ 
ُْم َوَأَضلَّ َأْعَماََّلُمْ  قكلو تعالى  فالدعاء بالتعس قضاء مف هللا سبحانو بالتعاسة ،  ٖ:حمد م  والذين َكَفُروْا فَ تَ ْعسًا َّلَّ

ضبل  .(ِ)ؿ األعماؿ ضياع بعد ذلؾ كفناء كالخيبة كالخذالف كا 

 مف قرآف كشريعة كيختمج في نفكسيـ مف الكراىية لما أنزؿ هللا الكافريف تصكير لما يعتمؿ في قمكب اآليةك       
كىي حالة كثير مف النفكس الفاسدة التي  ،لكفر كالعناد كالخصكمة كىذا ىك الذم يدفع بيـ إلى ا ،كمنيج كاتجاه 

 مذلؾ الذ فٌ م إأ، أدت بيـ إلى الخسراف كالضبلؿ  يؤلسباب التل ، كىي بيافطبعيا ذلؾ النيج السميـ القكيـ تكره ب
إلى  ىدايةمف  (كسٌمـ )صمى هللا عميو كآلوو عمى رسكليـ كرىكا ما أنزلو تعالى ضبلؿ بسبب أنٌ بيـ مف التعاسة كاإلً  حؿٌ 

 طعاـ كصمة األرحاـاإلالدنيا ك يعممكىا ف ي أعماليـ الحسنة التأحبط هللا أفٍ  فكانت نتيجة ىذه الكراىية،  الرشد
حباط  ،ىذه األعماؿ لـ تصدر عف قمب سميـ ، يؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر  ألفٌ  كغيرىا ، كا 
فالحبكط انتفاخ بطكف  ، رآف الكريـ في التعبير بالتصكيرتعبير تصكرم عمى طريقة الق كما يراه سيد قطب " األعماؿ

انتيت  لؾ انتفخت أعماليـ ككرمت ثـٌ ككذ ،ليبلؾ ينتيي بيا إلى المكت كا ،مف المرعى ساـ  الماشية عند أكميا نكعان 
 " كنياية مطابقة لحاؿ مف كرىكا ما أنزؿ هللا ثـ تعاجبكا باألعماؿ الضخاـ يا صكرة كحركةإنٌ  ، إلى اليبلؾ كالضياع

(ّ) . 

 دعوة الدين :  كراىة

يَن َوَلْو َكر ََِ اْلَكاِفُرونَ  فَاْدُعوا اَّللََّ  جاءت ىذه الكراىة مف الكافريف لديف هللا في قكلو تعالى          َُمِْلِصَي لَُه الدِّ
هلل تعالى في  كاإلخبلصخطاب لممكحديف يأمرىـ تعالى باالستمرار عمى تكحيد هللا في عباداتو  اآلية ،ُْ :غافر

فٍ  )       لـز أف يقكؿ ( فىاٍدعيكا اَّلل ى  ، كقكلو )(ْ)ييـعم شؽٌ ك  غاظ ذلؾ أعداءكـ ممف ليس عمى دينكـ كؿ أعماليـ ، كا 
تعالى ىك  وكليشعر بأنٌ  لمتمٌكف كضع الظاىر مكضع المضمرفادعكه ( بناءن عمى سياؽ اآليات السابقة لكٌنو " 

،  كىي أمره مف هللا تعالى لممكمفيف يأمرىـ بأٍف يكٌجيكا عبادتكـ (ٓ)" عبد كحدهىك الذم يقتضي أف يي ك  المعبكد بحؽٌ 
نداؤه كسؤاؿ الحاجة ،  ذكرالدعاء ىنا الكافريف ، ك إليو تعالى كحده ، رغمان عمى   عمى العبادة الدعاء يطمؽك هللا كى

كراىية الكافريف ذلؾ مف المؤمنيف  عمى ذلؾ كلك كره الكافركف ، ألفٌ  حاؿ العبادة كالدعاء ـا: دك  كالمعنى،  أيضان 
مف المؤمنيف ،  ذلؾ أف يفتف فريؽ سبيبلن فييخشىتككف سببان لمحاكلتيـ صرفيـ عف ذلؾ بكؿ كسيمة يجدكف إلييا 
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،  أف ال يصبر عمى دكاـ ما يكرىو شأف الكاره ألفٌ ك يما الزماف لمكراىية فالكراىية كناية عف المقاكمة كالصٌد ألنٌ 
ى ما يككف مف األحكاؿ التي يراد تقييد عامؿ الحاؿ بيا ، أم اعبدكه في كؿ  كالشرط في الجممة بػ) لك ( يفيد أقصى

كفي ببلد فيو سمطاف الكافريف  يـىية الكافريف ذلؾ كالمؤمنيكف بينكرا  اؿ كراىية الكافريف ذلؾ ألفٌ حاؿ حتى في ح
 .(ُ)عف دعاء هللا مخمصيف لو الديف ىـ ذلؾيصدٌ  ة ألفٍ مظنٌ 

 كراىة الحقِّ : 

لمحٌؽ معافو كثيرة كردت في السياقات القرآنية منيا الحٌؽ الذم ىك ضٌد الباطؿ ، كمنيا الحٌؽ كىك الرسكؿ       
الذم  الحؽٌ ، كمنيا فيـ يكرىكف مجيئو بما ينافي عاداتيـ ، كألٌنو لـ يكافؽ أىكاءىـ  كسٌمـ( كآلو صمى هللا عميو)الكريـ 

ثبات البعث كمك  كسٌمـ(كآلو  صمى هللا عميو) جاءىـ بو النبي ا يتبع ذلؾ مف الشرائع أكلو إثبات الكحدانية هلل تعالى كا 
  َأْم يَ ُقولُوَن بِِه ِجنٌَّة بَْل َجاَءُهْم بِاْْلَقِّ َوَأْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ  في القرآف الكريـ ، كتمٌثؿ ذلؾ في قكلو تعالىالنازلة 

: ليس  مأ، باطمة دارت عمى ألسنة المشركيف  يدؿ عميو ما سبؽ مف اتياماتا إضراب عمٌ اآلية  ، َٕ :المؤمنكف 
و أتاىـ بما لـ يأت آباءىـ األكليف ، بؿ األمر الصدؽ ، بو جنة أك أنٌ  كسٌمـ(كآلو  صمى هللا عميو) وزعمكا مف أنٌ  األمر كما

و يتعارض كلكف ىؤالء القكـ أكثرىـ كارىكف لمحؽ ، ألنٌ  ،جاءىـ بالحؽ الثابت  كآلو  كسٌمـ( صمى هللا عميو) أف الرسكؿك 
ظياره  . (ِ)الدنياك  التكحيد كما بو النجاة في اآلخرةبالقرآف المشتمؿ عمى  جاءىـ أم ، ىكائيـأ مع  كتكرار الحٌؽ ىنا كا 

الحؽ الثاني عيف الحؽ األكؿ ، كأظير في مقاـ  فٌ أ ى االىتماـ كالتأكيد كبياففي مكضع اإلضمار دليؿ عم
 . (ّ)و أظير في الذـألنٌ  اإلضمار

اآليات السابقة كىـ ث عنيـ في إلى القـك المتحد  يعكد  (أكثرىـ  )ضمير  ىر تناسؽ الضمائر يقتضي أفٌ كظا      
طباعيـ تأنؼ الحؽ  عمى أفٌ دليؿ كىذا  ، أكثر المشركيف مف قريش كارىكف لمحؽ"فيككف المعنى :  مشركك قريش ،

تياف الفكاحش كال ، فبل جـر كانكا بذلؾ يكرىكف  ر كغيرىاظمـ كالكبالذم يخالؼ ىكاىـ لما تخمقكا بو مف الشرؾ كا 
 .(ْ) "ي ىذه الطباعجنس الحؽ يجاف الحؽ ألفٌ 

فٌ      سناد كا  كارىان لمحؽ بؿ كاف تاركان يـ ما كاف عمى أف أقمٌ  كراىية الحؽ إلى أكثرىـ دليؿ التعبير باألكثرٌية كا 
 و فارؽ ديف آبائو كأجداده ، أك لقمةالخكؼ مف تعبير قكامو لو بأنٌ ك  ، مولئليماف بو ، أنفةن كاستنكافان مف تكبيخ قك 

  .(ٓ) فييـ مستضعفيف ال يعبأ بيـ أرادكا أك كرىكا، أك ألٌف  فطنتو كعدـ تفكره

َلَقْد   كجاءت كراىة الكفار لمحؽ أيضان في سياؽ المحاججة معيـ كىـ في نار جيٌنـ كذلؾ في قكلو تعالى      
َناُكْم بِاْْلَقِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ رَُكْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ  خطاب تكبيخ كالخطاب ىنا لمكفار كىـ في النار كىك  ، ٖٕ :الزخرؼ   ِجئ ْ

ًمديكفى  يًإٌف اٍلميٍجًرًميفى ف جرميف بدليؿ قكلو ، كقد سٌماىـ المكتقريع  ـى خى يىٌن ، كقد خاطبيـ  ْٕ :الزخرؼ  عىذىاًب جى
، بقرينة ذكر مسألة  المتمبسكف باإلجراـ الذيف اتخذكا سبيؿ الكفر سبيبلن ليـ: المراد بالمجرميف ك  بصفة المجرميف ،
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إيراده في مقابمة المتقيف ك ىك  ذلؾ يؤيدك  ، مف الكفار أعـٌ  ذلؾ الخطاب فيككف في السياؽ ، الخمكد كالعذاب الخالد
 . مف المؤمنيف أخٌص 

ا الحؽ المعيكد الذم ىك التكحيد أمٌ ك  ، كينفركف منو حؽ كاف أمٌ  مطمؽ الحؽ فيـ يكرىكفيعني بالحؽ  تعبيرالك     
المكتسب بالمعاصي ك  بحسب الطبعلحؽ الكراىة اـ بكراىتي لتعبيركا،  أك القرآف فكميـ كارىكف لو مشمئزكف منو

لحؽ اكراىية ىؤالء ك ،  كرىكه بحسبيا لـ يكمفكا بقبكلو الفطرة التي فطر الناس عمييا إذ لك ال بحسب الذنكب
 . (ُ) لباطؿ كالتمسؾ بوامناصرتيـ  ىي،  كاشمئزازىـ منو

نٌ        ة الكفر كىـ المشركيف فريقاف أحدىما سادة كبراء لممٌ  دكف جميعيـ ألفٌ مف كراىة الحؽ إلى أكثرىـ  ما نسبكا 
الفريؽ األكؿ ك  ،مة الكفر ئكىـ تبع أل عامة الناس كثانييما،  كالترغيبالذيف يصدكف الناس عف اإليماف باإلرىاب 

انتقاص مف ك  لى زكاؿ سمطانيـ كتعطيؿ منافعيـما كرىكا الحؽ ألنو يرمي إكأكلئؾ إنٌ  المعنيكف بالكراىة ،ىـ 
 . (ِ) شيكاتيـ كتصادـ مع أىكائيـ

 كراىة رضوان هللا :  

َذِلَك بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط  كردت كراىة الكافريف رضكاف هللا في قكلو تعالى     
سبب  أم، ككراىتيـ رضكانو  ، كنصر المؤمنيف ولالطاعة كاإليماف برسك  ، كرضكاف هللا ىك ِٖ :محمد   َأْعَماََّلُمْ 

أىكاء النفس كتسكيبلت مف رضكانو مف اإليماف كالطاعات كاالمتناع مف القبائح باتباعيـ ما أسخط هللا تعالى 
 جاءك  ،(ّ)الشيطاف المستتبعة لممعاصي كالذنكب المكبقة ، فحكـ عمى أعماليـ باإلحباط كالبطبلف فبل تستحؽ الثكاب

كالجمع بيف اإلخبار  ،ذكر اتباع مىا أسخط هللا ككراىة رضكانو لممضادة بيف السخط كالرضكاف ، كاالتباع كالكراىية 
ضرب  عنيـ باتباعيـ ما أسخط هللا ككراىتيـ رضكانو مع إمكاف االجتزاء بأحدىما عف اآلخر لئليماء إلى أفٌ 

الكراىة  ضربيـ أدبارىـ مناسب لكراىتيـ رضكانو ألفٌ   ، كأفٌ المبلئكة كجكه ىؤالء مناسب إلقباليـ عمى ما أسخط هللا
ف و يسخط ، بيٌ لما كاف فعؿ ما يسخط قد يككف مع الغفمة عف أنٌ ٌنو " ، زيادة عمى ذلؾ فإ(ْ)تستمـز اإلعراض كاإلدبار

كىًرىيكا ًرٍضكىانىوي ) يـ ليسكا كذلؾ فقاؿ تعالى أنٌ  ذلؾ ظاىر  ت أكره ، ألفٌ فيـ لما دكنو بالقعكد عف سائر الطاعا ( كى
 .(ٓ)"  غاية الظيكر في أنو مسخط

ًئكىةي يىٍضًربيكفى كيجيكىىييـٍ  كىذه اآلية جاءت نتيجة لآلية السابقة ليا كىي قكلو تعالى       ف ٍتييـي اٍلمىبلى فىكىٍيؼى ًإذىا تىكى
ضرب الكجو ، كضرب  :ذكر أمريف الذكر الحكيـ فييا أٌنو تعالى التعبير في  ، كمف بدائعِٕ :محمد   كىأىٍدبىارىىيـٍ 

و تعالى قابؿ األمريف فقاؿ : اتباع ما أسخط هللا ككراىة رضكانو ، فكأنٌ  دبار ، كذكر بعدىما أمريف آخريفاأل
لما كاف اتباع ما ، ك يـ تكلكا عما فيو رضا هللا ألنٌ  ، كيضربكف أدبارىـأقبمكا عمى سخط هللا  إذجكىيـ يضربكف ك 
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ٕٓ1 

ككراىة رضكانو سبحانو مقتضيان لئلعراض ناسب ضرب ، أسخط هللا تعالى مقتضيان لمتكجو ناسب ضرب الكجو 
 .   (ُ)الدبر

 كراىة القتال : 

زىاؽ النفك       ُكِتَب   ي قكلو، كذكر هللا تعالى ذلؾ فس كفناء األمكاؿ مكركه عند الناسالقتاؿ لما فيو مف مشٌقة كا 
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا َشْيئً  ا َوُهَو َشرّّ َلُكْم َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْر ٌَ َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ

 لككف الخطاب متكجيا إلييـ كاٌفة المؤمنيف تدؿ عمى فرض القتاؿ عمىفاآلية  ، ُِٔ :البقرة   َوَأنْ ُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ 
ككراىتو كما بٌيف كثير مف المفسريف أٌنيا كراىة طباع ال ، عميكـ  ىك شاؽ  ك أم فرض عميكـ الجياد في سبيؿ هللا 

أكثر التكميؼ ال يخمك  ألفٌ ؛ ال تنافي تمقي التكميؼ بو برضا  كراىية الطبع كمعمكـ أفٌ ،  عمى كجو السخط كالرفض
ما كاف القتاؿ إنٌ  أفٌ  منياذكر المفسركف دالالت ليذه الكراىة ،  ؿ المكتكب كرىا لممؤمنيفكككف القتا،  عف مشقة

زىاؽ األركاح كاإًلنساف مياؿ بطبعو إلى الحياة ، كأيضان لما فيو مف  مكركىا لمنفكس لما فيو مف التعرض لمجراح كا 
فيو حٌتى اكتماؿ  اإلقداـ عمى القتاؿ كاالستعجاؿكانكا يكرىكف  يـأنٌ  منياك ، اج الماؿ كمفارقة الكطف كاألىؿ إخر 

كره المسمميف لمقتاؿ ليس سببو ما فيو مف شدائد كمخاطر كتضحيات بدليؿ أنيـ كانكا  أفٌ  منياك ، العٌدة كالعدد 
نما السبب في كراىيتيـ لو ىك أف اإًلسبلـ قد غرس في نفكسيـ رقة كرحمة كسبلما  يتنافسكف خكض غمراتو ، كا 

 القتاؿ أفٌ أيضان  كمنيا،  يكرىكف قتاليـ أمبل في ىدايتيـذه المعاني جعمتيـ يحبكف مصابرة المشركيف ك كحبا ، كى
، كالمتأٌمؿ ليذه الدالالت يرل غزارة (ِ) المؤمنيف ال يكرىكف ما كتب هللا عمييـ ألفٌ  ؛ ـيقبؿ أف يكتب عمي يـمكركه ل

 التعبير لمفظة القرآنية فيي تحمؿ في سياقيا كٌؿ ىذه الدالالت . 

 و ؛ كذلؾ ألفٌ لـ يظير فاعملممجيكؿ إذ  مبنيان  ( كيًتبى الفعؿ)  التعبير القرآني في ىذه اآلية مجيء كمف بدائع     
ـٍ و ) كلػػػذيمة بقم توجمم حفظا السمو عف  ، ك ال يناسب إظيار الفاعؿ صكنا لمقامو عف اليتؾ ذاىك "  ( كىىيكى كيٍرهه لىكي

، كلدفع االستغراب الناشئ عػػف الكػػػراىة (ّ)"  الكتابة المنسكبة إليو صريحا مكردا لكراىة المؤمنيف قعتاالستخفاؼ أف 
ٌر َلُكمْ ( فقد ذيميا بقكلو)  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْر ٌَ َلُكمْ فػػػػي قكلػػػػو )  فيك  ( َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ

يكتبو عمييـ فذيؿ بيذا و إذا كاف مكركىان فكاف شأف رحمة هللا بخمقو أال ألنٌ ، ك  االستغرابذلؾ لدفع تذييؿ احتيج إليو "
 .(ْ)"لدفع ذلؾ

  ين :كراىة الدِ 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن  كردت ىذه الكراىة في قكلو تعالى        َُْد تَ بَ يَّ يِن  ََل ِإْكَرا ََ ٓت الدِّ
يٌع َعِليمٌ  عمى قكؿ  اآلخرحمؿ  ىكاإلكراه  ، ِٔٓ :البقرة    بِاَّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ََل انِْفَصاَم ََّلَا َواَّللَُّ َسَِ

، ككراىة الديف تظير حيف يحمؿي اإلنساف عمى  أك فعؿ ال يريده عف طريؽ التخكيؼ أك التعذيب أك ما يشبو ذلؾ
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ٕٔٓ 

ىذا اإلجبار ال فائدة مف  نفى اإًلجبار عمى الدخكؿ في الديف ، ألفٌ ي (ي الديف الى ًإٍكرىاهى فً  اتباعو ، فقكلو تعالى )
العالميف بإرادة حرة مختارة فإذا أكره عميو اإًلنساف  ربًٌ  ، كاتجاه بالنفس كالجكارح إلى ، إذ التديف إذعاف قمبي كرائو
 ، إلنسافافي ىذا المبدأ يتجمى تكريـ هللا ك  ،(ُ)فاإًلكراه كالتديف نقيضاف ال يجتمعاف ،كرىان لو كنفكران منو  ازداد

،  كتحميمو تبعة عممو كترؾ أمره لنفسو فيما يختص باليدل كالضبلؿ في االعتقاد ، كاحتراـ إرادتو كفكره كمشاعره
كليس  ، ي جنس اإلكراهأم نف ،لقصد العمكـ  بوالنفي المطمؽ كجيء  أم كالتعبير ىنا يرد في صكرة نفي الجنس

 .(ِ)"النيي في صكرة النفي لمجنس أعمؽ إيقاعان كآكد داللةك " ،مجرد نيي عف مزاكلتو 

 :  ()نبّوة نوح كراىة 

َيْت  كتأتي ىذه الكراىة في قكلو تعالى       َُ ْوِم َأرَأَيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِّنٍة ِمْن َرّبِّ َوآتَاّن َرْْحًَة ِمْن ِعْنِد َِ فَ ُعمِّ َُاَل يَا 
في سماحة كمكدة بندائيـ  يخاطب قكمو ()اآلية خطاب نكح ،  ِٖ:ىكد  َعَلْيُكْم َأنُ ْلزُِمُكُموَها َوَأنْ ُتْم ََّلَا َكارُِهونَ 

أخبركني إف كنت عمى برىاف مف ربي ، كىذا تمٌطؼ في الخطاب ، يقكؿ ليـ :  كنسبتيـ إليو ، كنسبة نفسو إلييـ
 .(ّ)يكجب عميكـ قبكليا في النبٌكة 

بًٌي )بقكلو  اساطع ، كزاد ترغيبان فييالبرىاف ال البينةف      ، أم الذم أكجدني كأحسف إلٌي بالرسالة كغيرىا  ( ًمٍف رى
حسانو النبكة الت يمنحن:  (، كالمعنى ًمٍف ًعٍنًدهً  )بالرسالة بعد النبكة ، كعظميا بقكلو  كالرحمة اإلكراـ  يى يبفضمو كا 

البينة في نفسيا ىي الرحمة ، كيجكز أف يريد بالبينة ، كذكر بعض المفسريف أٌف طريؽ الرحمة لمف آمف بيا 
يىتٍ فػػي قكلو ) كحد الضمير  لذلؾ ؛البينة مف الرحمة كجاء أٌف  ،(ْ)المعجزة ، كبالرحمة النبٌكة  أم : فأخفيت  ( فىعيمًٌ

التعبير كالتعبير بعميت مخففة كمشددة أبمغ مف ، العمى عمى اليدل  كـ ممف استحبٌ ، ألنٌ  عميكـ ىذه الرحمة
يا لـ تعـ إلى أنٌ  ةإشار ، كتسميتيا بػ ) البينة ( (ٓ)لعمى المقتضى ألشد أنكاع الخفاءاو مأخكذ مف بخفيت كأخفيت ، ألنٌ 

نٌ   .(ٔ)ما ىـ معاندكف في نفييـ لفضمو كفضؿ مف تبعوكال خفيت عمييـ لقكة نكرىا كشدة ظيكرىا ، كا 

كما  ال تجكز في اليداية ، كالكراىة مع اإللزاـ و ك ال ينفؾ منواإللزاـ جعؿ الشيء مع الشيء بحيث ال يفارقك      
كالتعبير  ،(ٕ)النافية لئلكراه في الديف مكاقعة المف جمم كىذه ( أىنيٍمًزميكيميكىىا كىأىٍنتيـٍ لىيىا كىاًرىيكفى جاء في ذيؿ اآلية قكلو ) 

إذا  مأ ،(ٖ)فييـ مف كراىتو ليا ثابتة مستحكمةعف ذلؾ بالجممة االسمية كاسـ الفاعؿ إشارة إلى أف أفعاليـ أفعاؿ 
تباعى أف اجئتكـ بيا قد خفيت عميكـ مع كضكحيا كجبلئيا ، فيؿ استطيع أنا ك  يكانت اليداية إلى الخير الت

 . (ٗ)كـ كارىكف ليا نافركف منيا، كعمى التصديؽ بنبكتى ، كالحاؿ أنٌ  يا ، كنقسركـ قسرا عمى اإًليماف بنجبركـ إجبار 
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ٕٔٔ 

لمفظ كاإليقاع المكسيقي  لصكتيةخبلؿ المؤثرات اإلكراه كعمقو في نفكس الكارىيف في اآلية جاء قكة ا لتصكيرك      
كالظبلؿ الذم يشغمو المفظ ، كمف الكممات التي تصكر جرسيا معناىا لفظة ) أنمزمكمكىا ( التي تكحي اإلكراه ، 

باندماج كؿ ىذه الضمائر في النطؽ كتكالييا مف المتكٌمـ إلى  يا تصٌكر جك اإلكراهتحٌس أنٌ ك كالعناء حيف نطقيا ، 
المخاطب إلى الغائب ، كشٌد بعضيا إلى بعض ، كما يدمج الكارىكف مع ما يكرىكف ، كيشدكف إليو كىـ منو 

 . (ُ)نافركف 

 كراىة الجياد  :

ِبَْقَعِدِهْم ِخََلَف َرُسوِل اَّللَِّ وََكرُِهوا َأْن َُيَاِهُدوا بِأَْمَواَِّلِْم َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن   تضحت كراىة الجياد في قكلو تعالىا     
ُُْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرِّا َلْو َكانُوا يَ فْ  كتككف ىذه  ، ُٖ :التكبة   َقُهونَ َوَأنْ ُفِسِهْم ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوَُالُوا ََل تَ ْنِفُروا ٓت اْْلَرِّ 

ككراىيتييـ الجياد بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ هللا خصمة ،  فقيف الذيف يظيركف اإلسبلـ كيضمركف الكفرالكراىة لممنا
َوَجاِهُدوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم  اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَل  ألٌف هللا أمر بذلؾ في اآلية المتقدمة ؛ أخرل مف خصاؿ النفاؽ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ ٓت َسِبيِل اَّللَِّ  عمت جممتيا  كراىة الجياد ، كلككف ُْ: التكبة  َذِلُكْم َخي ْ خصمةن أخرل جي
ككرىيـ ىذا لمجياد ىك ، (ِ)سببو ىك الكراىية لمجيادمعطكفة كلـ تجعؿ مقترنة ببلـ التعميؿ مع أٌف فرحيـ بالقعكد 

مف  يءيـ ش، حتى لكأنٌ  تحقير ليـ ألٌنو"( غاية في الدٌقة كالبياف ؛  اْلُمَخلَُّفونَ  )كلو التعبير بقك  ، ثمرة نفاقيـ ككفرىـ
 .(ّ)"ضرره أكبر مف نفعو لو ، أك ألفٌ  و ال قيمة؛ ألنٌ  ييمؿ يخمؼ كيترؾ ك مسقط المتاع الذ

ىؤالء المخمفيف فرحكا بالتأخر ككرىكا إنفاؽ أمكاليـ كالجياد بنفكسيـ في  فٌ أمنو تعالى  ان خبار إ كجاءت اآلية     
فٌ  ، سبيؿ هللا التعبير بالماضي في ) فرح ككرىكا ( لمداللة عمى أٌف فرحيـ ككراىيتيـ راسخة في نفكسيـ حتى قبؿ  كا 

 أف ييسٌف الجياد ، كهللا تعالى يعمـ سرائرىـ ، فكاف ذلؾ التعبير بالفعؿ الماضي .

الفرح  مقابمة معنكية ، ألفٌ  كبينيماو تعالى أعاده لمتأكيد ، الفرح بالقعكد يتضمف الكراىة لمخركج إال أنٌ الحقيقة أٌف ك    
الفرح بالقعكد ىك لمثؿ اإلقامة ببمده ألجؿ األلفة كاإليناس باألىؿ كالكلد ، ككراىة الخركج  كأفٌ ، فمف ثمرات المحبة 

 .  (ْ)كالماؿ لمقتؿ كالتمؼو تعريض بالنفس إلى الغزك ألنٌ 

 َلَكارُِهونَ َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمْن بَ ْيِتَك بِاْْلَقِّ َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنَي  ككردت ىذه الكراىة لممؤمنيف في قكلو تعالى    
  صلى هللا علٌه وآله وسلّم(  تعالى لرسكلو هللا، كاآلية خطاب ال مخالفة أمر ، إشارة إلى أٌنيا كراىة طباع  ٓ :األنفاؿ(

، مثؿ حاليـ في كراىية  تزيع األنفاؿحاليـ في كراىية ما رأيت مف ف،   ٌُبٌّن له كراهة أصحابه للخروج للجهاد
يـ الكراىية مف ًقبؿ النفس كطبع البشرية ، ال مف ًقبؿ اإلنكار في قمكبيـ ألمر هللا كرسكلو ، فإنٌ  كتمؾ، خركجؾ 
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ٕٕٔ 

 ،(ُ)،  ا لنفرة الطبًع عف القتاًؿ أك لعدـ االستعدادً لخركج إمٌ اأم كالحاؿي أف فريقان منيـ كارىكف ، راضكف مستسممكف 
ىذا الحاؿ كحاؿ ما أخرجؾ ربؾ مف بيتؾ  أفٌ  يرل ابف عاشكرك شبيوي حاؿ بحاؿ ، كاآلية قائمة عمى التشبيو فقد 

 يحاؿ بعض المسمميف ففي الكاقع أم األمر لما ىك خير ليـ  بادئبالحؽ ، ككجو الشبو ىك كراىية المؤمنيف في 
ىذه  و قد ثبت أفٌ كراىة الخركج لمقتاؿ ، مع أنٌ  يكراىة قسمة الغنيمة بالسكية بينيـ ، مثؿ حاؿ فريؽ منيـ ف يبدر ف
أٌما التعبير بالحٌؽ إشارة  ،(ِ) كقياـ اآلية عمى التشبيو كذلؾ لتقريب حاؿ الكراىة التي ىـ عمييا،  القتاؿ ككذا القسمة

 .(ّ)"  كلمدستكر السماكم ي" إلى أٌف أمر الخركج كاف طبقان لمكحي اإللي

ف  فىًريقنا ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى  كالذم يمحظ في اآلية أف التعبير بقكلو )      ( جاء مؤكدان بتأكيديف ، أم أٌف ىذه  لىكىاًرىيكفى كىاً 
تكبيخ ال، كيممحي منيا أيضان بما يعتمؿ في نفكسيـ عمى سبيؿ اإلخبار ال الكراىة كاقعة منيـ عمى سبيؿ التأكيد عمى 

 لمف كاف في إيمانو ضعؼ . كالتعنيؼ 

  كراىة اِلنفاق :

أمر هللا تعالى في مكاضع كثيرة مف القرآف باإلنفاؽ كىك الشٌؾ أمري محبكب ، كلكٌنو مكركه عند المنافقيف      
َُ ْوًما فَاِسِقَي  كاتضحت كراىة اإلنفاؽ عندىـ في قكلو تعالى  ، ُُْل أَنِْفُقوا طَْوًعا َأْو َكْرًها َلْن يُ تَ َقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم 

ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإَلَّ َأن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسوِلِه َوََل يَْأتُوَن الصَََّلَة َوَما  ِإَلَّ َوُهْم ُكَساىَل َوََل يُ ْنِفُقوَن ِإَلَّ َوُهْم  َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
عكاقب أعماليـ كنتائجيا ، كتبٌيف تشير اآليتاف إلى قسـ آخر مف عبلمات المنافقيف ك  ، ْٓ-ّٓ :التكبة   َكارُِهونَ 

 حاالن  مصدراف كقعا (طىٍكعان أىٍك كىٍرىان  )أعماليـ ال أثر ليا كال قيمة ، كال تعكد عمييـ بأٌم نفع ، فػ بكضكح كيؼ أفٌ 
 كالمعنى ،التيديد كالتكبيخ  كيحمؿ معنى أم طائعيف أك كارىيف كىك أمره في معنى الخبر لممبالغة مكقعى الفاعؿ

يـ منافقكف ، فكاف إلزاميـ اإلنفاؽ شاقان كسمي اإللزاـ إكراىان ، ألنٌ  ،زاـ مف هللا كرسكلو أك ممزميف مف غير إل طائعيف
رؤساء أىؿ النفاؽ كانكا يحممكف عمى اإلنفاؽ لما  ـ ، ألفٌ يأك طائعيف مف غير إكراه مف رؤسائ ،عمييـ كاإلكراه 
ـٍ  ) في أم حاؿ مف األحكاؿ ـكقانفإم ، أصمحة فيو ، أك مكرىيف مف جيتيـ يركف مف الم فانقساـ  (،ل ف ييتىقىب ؿى ًمنكي

ا كاف غير كلمٌ  ، ر بالتفعؿ إشارة إلى قبكلو منيـ ظاىران و عبٌ الظاىر ، ككأنٌ ب الخذما ىك باطكع ككره إنٌ  عمى اإلنفاؽ
أم عريقيف في الفسؽ  ( َُ ْوًما فَاِسِقيَ )  كـطبعفي أم  ( ِإنَُّكْم ُكْنُتمْ ) مقبكؿ باطنان عمى حاؿ مف األحكاؿ عمؿ بقكلو 

إدماج لتعميـ أحكاؿ اإلنفاؽ في عدـ القبكؿ فإٌنيـ ال ينفقكف إاٌل كرىان كما طكعيـ ذاؾ إاٌل عف  (طكعان  ) فقكلو ،
ـٍ كىاًرىيكفى ) قكلو تعالى بعد ىذا بدليؿ كراىية كاضطرار ، ال عف رغبة كاختيار  كنظـي الكبلـً  (، كىالى ييٍنًفقيكفى ًإال  كىىي

كنفيي التقب ًؿ يحتمؿ أف يككف بمعنى عدـ األخًذ منيـ  ،األمًر لممبالغة في بياف تساكم األمريف في عدـ القىبكًؿ  عمى
 .(ْ)كأف يككف بمعنى عدـً اإلثابًة عميو

ألٌف ىذا بياف لمتعميؿ لعدـ قبكؿ نفقاتيـ بزيادة ذكر سببيف آخرٍيف ، العطؼ باألكلى ب ةكقد ارتبطت اآلية الثاني     
الىى كى ) كىما :  ،مانعيف مف قبكؿ أعماليـ ىما مف آثار الكفر كالفسكؽ  ـٍ كيسى ةى ًإال  كىىي بلى كىالى ييٍنًفقيكفى ) ك( الى يىٍأتيكفى الص 
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ـٍ كىاًرىيكفى  ف كاف كحده ،(  ًإال  كىىي تمٌكف الكفر ذكر ىذيف السببيف إشارة إلى  عدـ القبكؿ ، إاٌل أفٌ كافيان في  كالكفر كا 
لى مذمٌ  فذكر الكفر بياف لذكر الفسكؽ ، كذكر التكاسؿ عف  ،نفاؽ الداٌؿ عمى الجبف كالترٌدد يـ بالمف قمكبيـ كا 

كذكر الكراىية في اإلنفاؽ  ، ؟يؼ يككف إنفاقيـ عف إخبلص كرغبةالصبلة إلظيار أٌنيـ متياكنكف بأعظـ عبادة فك
يذيف العمميف الجميميف كىما ب مف أعماؿ البرٌ  اكتفىقد ك  ،إلظيار عدـ اإلخبلص في ىذه الخصمة المتحٌدث عنيا 

الصبلة كالنفقة ، ألٌف الصبلة أشرؼ األعماؿ البدنية ، كالنفقة في سبيؿ هللا أشرؼ األعماؿ المالية ، كىما كصفاف 
. كقد جاءت جممتا الكسؿ في إتياف الصبلة كالكراىة (ُ)إلسبلـ ، كيستدؿ بيما عمى اإليمافالمطمكب إظيارىما في ا

في اإلنفاؽ اسميتيف لمداللة عمى ثبكت ىذيف الكصفيف في نفكسيـ كأٌنيـ ثابتكف عمى ىذا الحاؿ ، زيادة عمى ذلؾ 
 أٌنيما جاءتا مؤكدتيف بالحصر فبل مناص مف نفاقيـ . 

 :   وظيور أمر هللامجيء الحّق كراىة 

َُ لَُّبوا َلَك اْْلُُموَر َحَّتَّ َجاَء اْْلَقُّ  كردت ىذه الكراىة مف المنافقيف في قكلو تعالى       َنَة ِمْن َُ ْبُل َو َلَقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ
، كأمر هللا  النصري كالتأييدي اإلليي، ذكر المفسركف أٌف الحٌؽ في اآلية ىك ْٖ :التكبة   َوُهْم َكارُِهونَ َوَظَهَر َأْمُر اَّللَِّ 

مي النصر حٌقان ؛ ألفٌ  غمب دينيو كعبل شرعيوىك  ، المسمميف كانكشاؼ أمر المنافقيف المراد بذلؾ زكاؿ ضعؼ  ، كسي
مي ديف هللا ) اإلسبلـ ( أمر هللا ؛ ألفٌ  ،  نصر المسمميف بفتح مكة كدخكؿ الناس في الديف أفكاجان  بذلؾالمراد  كسي

 يإيقاع الشركر كالمفاسد فب كىي بياف لحاؿ المنافقيف فقد قامكا( وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهخطاب لمرسكؿ الكريـ كاآلية 
الذم فر ضكجاء النصر كال اإلسبلـ ، حتى عبل ديف كجاء ذلؾ بصيغة الماضي قبؿ ىذا الكقت المسمميفصفكؼ 

زيمتو ، كلكف هللا يكرىكف انتصار ديف اإًلسبلـ ، كيحبكف ىيـ ألنٌ عمى رغميـ في حاؿ كراىيتيـ لذلؾ ؛  كعد هللا بو
ـٍ كىاًرىيكفى )  كجممة، (ِ)أحبط مكرىـ  تعالى و ال أثر لمكرىـ ككيدىـ كمبالغتيـ في إثارة تنبيو عمى أنٌ "  االسمٌية ( كىىي

 مرادىـ كأتى بضد مقصكدىـه في نحرىـ كقمب يـ منذ كانكا في طمب ىذا المكر كالكيد ، كهللا تعالى ردٌ الشر ، فإنٌ 
"(ّ) .  

 :  الحربكراىة 

ًة  جاءت ىذه الكراىة مسندة إلى هللا تعالى ألكلئؾ المنافقيف في قكلو تعالى       وا َلُه ُعدَّ َوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج َْلََعدُّ
كلعٌميا الكراىة الكحيدة التي تيسند إلى هللا ، ْٔ :التكبة   ناْلَقاِعِديَوَلِكْن َكر ََِ اَّللَُّ انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهْم َوُِيَل اُْ ُعُدوا َمَع 

اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا  أمر تعالى بالخركج إلى القتاؿ في قكلو  أفتعالى صراحة كلعٌمو أمر عظيـ ، فبعد 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن  ىؤالء المنافقيف  أفٌ خبر هللا تعالى ، أُْ :التكبة  بِأَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم ٓت َسبِيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخي ْ

إلى تبكؾ نصرة لو كرغبة في جياد الكفار كما أراد المؤمنكف ذلؾ ( وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهرادكا الخركج مع النبي ألك 
هللا  ةىا كر أصحابؾ ، ف فسدكا عميؾ كأفسدكا قمكبكلك خرجكا ألفي ذلؾ نية ، كلكف لـ يكف ليـ  ةلمخركج عدٌ  كاألعدٌ 
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عف  رغبتيـؼ ليـ كضعٌ ميـ كخذٌ فكسٌ  لضرر في خركجيـ أكثر مف الفائدةكاف اليـ لك خرجكا لعممو أنٌ  خركجيـ
ككراىة هللا انبعاثيـ ، (ُ)األكؿ كفر كالثاني طاعة  ألفٌ ، الخركج الذم عزمكا عميو ال عف الخركج الذم أمرىـ بو 

غُونَُكُم  مفٌسرة في اآلية بعدىا بقكلو  َنَة َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإَلَّ َخَباًَل َوَْلَْوَضُعوا ِخََلَلُكْم يَ ب ْ َوِفيُكْم ََسَّاُعوَن اْلِفت ْ
ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَ   . ْٕ : التكبة  ََّلُْم َواَّللَّ

عمى ما دٌؿ استدرؾ بػ ) لكف (  خركجيـ كاستعدادىـ لمغزك أم نفي نفيالمعطيان معنى  (الشرط بػ) لكلما كاف ك      
كعٌبر عف ضٌد الخركج بتثبيط هللا  النتفاء كقكعو بإثبات ضٌده ، مف فرض إرادتيـ الخركج تأكيد (لك  )عميو شرط 

كأنو قيؿ : ما خرجكا كلكف تثبطكا عف الخركج ف اىـ ألٌنو في السبب اإلليي ضٌد الخركج فعٌبر بو عف مسٌببو ،إيٌ 
ـٌ لكراىة انبعاثيـ ،  ؾ الخركج فكاف إيقاع كراىة ذل ،في قمكبيـ كراىة الخركج أمران بالقعكد  تعالى عؿ إلقاء هللاجي كمف ث

 . (ِ) فكسيـ حسنان كمصمحةفي ن

بطال الباطل :   كراىة إحقاق الحق وا 

بطاؿ الباطؿ كىذا حاصؿ مف هللا تعالى رغمان عف الكافريف         اندمج في ىذه الكراىة أمراف ىما إحقاؽ الحٌؽ كا 
كفي ىذا االندماج دفع  ، ٖ :األنفاؿ   اْلُمْجرُِمونَ لُِيِحقَّ اْْلَقَّ َويُ ْبِطَل الَْباِطَل َوَلْو َكر ََِ  ، كجاء ذلؾ في قكلو تعالى 

بطاؿ الباطؿ ، بإظيار ككف ذلؾ الحؽ ف لمجرميف في تحصيؿ األمريف ،لمظٌنة المشركيف ا المراد مف تحقيؽ الحؽ كا 
ظيار ككف ذلؾ الباطؿ باطبلن ، كذلؾ تارة يككف بإظيار الدالئؿ كالبينات ،  كقير  كتارة بتقكية رؤساء الحؽحقان ، كا 

 مف المنافقيف ، المشرككف ال مف كره الذىاب إلى النفير ىنا " بالمجرميف المراديرل اآللكسي أٌف ك  ،(ّ)ساء الباطؿرؤ 
 .(ْ)"جـر منيـ كراىتيـ ذلؾ ألفٌ 

فعؿ ما  م أٌنو تعالىأفي اآلية السابقة ، اختيار ذات الشككة ليـ ، كنصرتيـ عمييـ  يالحكمة ف كاآلية بياف      
كيمحؽ الديف الباطؿ كىك ما عميو  ،ليثبت الديف الحؽ ديف اإًلسبلـ  ، ءاألعداعمى فعؿ مف النصرة كالظفر 
ـٌ كراىة المجرميف  ، المشرككف مف كفر كطغياف الديف الحؽ  اقتضت إرادتو أف يعزٌ  مأ ، بياف نفاذ إرادتو سبحانوفمأ

 .(ٓ) ال كزف ليا كراىيتيـ  ألفٌ  ؛ رغمان عنيـ ف اإًلسبلـ ، كأف يمحؽ ما سكاه كىك دي

في قكلو ) يحٌؽ الحٌؽ ( إذ ذكر تعالى في اآلية  ان ر كارتباطيا بأخكاتيا أٌف ىناؾ تكريكيبلحظ في سياؽ اآلية      
يىٍقطىعى دىاًبرى اٍلكىاًفًريفى السابقة )  اًتًو كى ؽ  ًبكىًممى ييًريدي اَّلل ي أىٍف ييًحؽ  اٍلحى ر في ىذا السياؽ ، كالحقيقة أٌنو ال تكريٕ:(األنفاؿ كى
ييًريدي هللا أىف )تعالى  قكلو يالمراد بإحقاؽ الحؽ ف ألفٌ أكثر المفسريف ، كما ذكر  اًتًو  كى ؽ  ًبكىًممى إعبلؤه  (ييًحؽ  الحى

ظياره كنصرتو  نية اػػػة الثػػػاآلي ػػػيد ذلؾ فػػبع وػػقكل ػػيف اؽ الحؽٌ ػػراد بإحقػػػكالم، لمشركيف اعف طريؽ قتاؿ المؤمنيف كا 
ييٍبًطؿى الباطؿ  ) ظيار شريعتوتثبيت ديف ا (ًلييًحؽ  الحؽ كى       ، كليذا السبب قرنو بقكلو  يكـ بدر إًلسبلـ كتقكيتو كا 

                                                           

 . 4ٙ:٘، ومجمع البٌان  ٖٕٓ: ٌ٘نظر : التبٌان فً تفسٌر القرآن  - ٔ

  .  ٕٓٙ: ٌٕنظر : الكشاؾ  - ٕ

 . 1ٓٔ: ٘ٔ مفاتٌح الؽٌبٌنظر :   - ٖ

 . ٖٙ: ٓٔروح المعانً  - ٗ

 . ٓٔ: 2ٌنظر : التفسٌر الوسٌط  - ٘



 

ٕٔ٘ 

ييٍبًطؿى الباطؿ  ) عميو فكاف ما اشتممت ، الذم ىك الديف كاإليماف  (الحؽ  )لؾ في مقابمة ذالذم ىك الشرؾ ، ك  (كى
 . (ُ) عميو اآلية الثانية ىك المقصد كالغايةاآلية األكلى ىك الكسيمة كالسبب كما اشتممت 

 إرث النساء :  كراىة

 في قكلو تعالى قد ردتك كفي ذلؾ كراىة مع التركة  كف نساء المكتى مف التركة فيرثكنيفٌ يعدٌ  كاف أىؿ الجاىمية     
  لُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوََل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُهنَّ ِإَلَّ َأْن يَ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ْأِتَي ُيَِ

ًرا َكِثريًابَِفاِحَشٍة ُمبَ يَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوََيَْعَل ا ُ ِفيِه َخي ْ ، ُٗ :النساء   َّللَّ
خكطب ف عف ميراث النساء ، عقبو بالنييأ األمكاؿ ية في أمر اليتامى ك ا نيى هللا فيما تقدـ عف عادات أىؿ الجاىملمٌ 

بالحؽ يا الذيف آمنكا كصدقكا ، كالمعنى : يأيٌ كالكراىة ناتجة عف اإلكراه ، منكا ليعـٌ الخطاب جميع األٌمة الذيف آ
كارىات لذلؾ أك مكرىات  فٌ ذكا نساء مكتاكـ بطريؽ اإًلرث كىتأخ أفٍ  كمحٌرـ عنكـ منييٌ  جاءىـ مف عند هللا ، مالذ

   .(ِ)عميو 

عمى نفى ما  بالذكر ال يدؿٌ  يءتخصيص الش التقييد بالكره ال يدؿ عمى الجكاز عند عدمو ، ألفٌ كالمبلحظ أٌف      
نفي الكراثة في حاؿ الطكع كالكراىة ، ال جكازىا في حاؿ الطكع استدالالن باآلية ، فخرج ىذا الكره مخرج  فيككفعداه 

 . (ّ)يكٌف مجبكرات عمى ذلؾ  أفٍ  غالب أحكاليفٌ  الغالب ، ألفٌ 

 كراىة النساء : 
َلُكْم َأْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوََل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ُيَِلُّ  جاءت ىذه الكراىة في قكلو تعالى      

ُ بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُهنَّ ِإَلَّ َأْن يَْأِتَي بَِفاِحَشٍة ُمبَ يَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموهُ  نَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوََيَْعَل اَّللَّ
ًرا َكِثريًافِ  ، كألىمٌية ىذا  كالصبر عمييفٌ  النساء كراىةي تخفيؼ حٌدة برع األسمكب القرآني ف ، ُٗ :النساء   يِه َخي ْ

معطكفان  ، كجاء الجكاب مصدران بػ) عسى ( التي تفيد الرجاءاألمر في بناء األسرة فقد جاءت الكراىة بصيغة الشرط 
 عف إكراه النساء كاإلضراًر بيفٌ بعد أف جاء النيي ف تعالى تمؾ الكراىة خيران ،تأكيد ذلؾ التخفيؼ بجعؿ هللا عميو 
ال تحممكـ الكراىة عمى  أم،  رة جامع لنفي اإلضرار كاإلكراه، ألٌف حسف المعاش باألمر بحسف المعاشرة معيفٌ  أعقب

ما كرىت النفس يككف أصمح في  كراىة األنفس لمشيء ال تدؿ عمى انتفاء الخير منو ، كلعؿٌ  سكء المعاشرة ، فإفٌ 
لؤلزكاج عمى حسف الصبر فيما يكرىكف مف  حثٌ اآلية في ك ، (ْ)عاقبة ، كما أحبتو يككف بضد ذلؾالديف كأحمد في ال

ديف أك ػمى النفس أك الػف ضرر عػػي ذلؾ مػػـ يخافكا فػػراىة صحبتيف إذا لػػع كػػاألزكاج ك ترغيبيـ في إمساكيف م
 . (ٓ) الماؿ
، فيككف  اإلمساؾ كالمعاشرة األكؿ :( إلى أمريف ،  ِفيهِ  كمف بديع البياف في ىذه اآلية عكد الضمير في )     

الثاني : ك  ، كـ إف كرىتـ صحبتيف فأمسككىف بالمعركؼ فعسى أف يككف في صحبتيف الخير الكثيرنٌ أالمعنى 
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جعؿ هللا في تمؾ المفارقة ليف خيرا كثيرا ،  يككف المعنى إف كرىتمكىف كرغبتـ في مفارقتيف ، فربماف المفارقة ،
 . (ُ)كذلؾ بأف تتخمص تمؾ المرأة مف ىذا الزكج كتجد زكجا خيران منو

 أو كراىة الخروج  : الكفر مّمةالعودة إلى كراىة 

عيب       اْسَتْكبَ ُروا ِمْن َُاَل اْلَمَْلُ الَِّذيَن  في قكلو تعالى  كمف معو ()جاء ىذا النكع مف الكراىة عمى لساف شي
َُ ْريَِتَنا َأْو لَتَ ُعوُدنَّ ٓت ِملَّتَِنا َُاَل َأوَ   ، ٖٖ :األعراؼ   َلْو ُكنَّا َكارِِهيَ َُ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن 

عيب  كجماعتو أمريف العكد إلى مٌمة الكفر بعد أف ىدل هللا تعالى بو بعض أفراد قكمو ، كالخركج  ()إذ كره شي
كف كانكا يظنٌ ألٌنيـ ك مف قريتيـ المقيميف فييا بعد أف نبذىـ قكميـ ، كىذا قكؿ المستكبريف الجباريف أصحاب القٌكة ، 

عكضان عف حصكؿ اإلخراج دكا ىذا العكد بالقسـ لئلشارة إلى أٌنو ال مىحيد عف حصكلو أكٌ اختياره العكد إلى مٌمتيـ ، 
يـ يكرىكف العكد أبكا الخركج مف القرية فإنٌ  التككيد مؤذف بأٌنيـ إفٍ  أحد األمريف ميرضو لممقسميف ، كأيضان فإفٌ  ألفٌ 

فمذلؾ قدمكا القسـ عميو ثـ ج مف أرضيـ أىـ ، ا كاف المقاـ لمتكٌعد كالٌتيديد كاف ذكر اإلخراكلمٌ  ،إلى مٌمة القكـ 
عمى شنعة المعصية بما أقسمكا عميو مف اإلخراج عف  لمداللةاالستفياـ ، كجيء ب أعقبكه بالمعطكؼ بحرؼ ) أٍك (

 .(ِ)مكاطنيـ ظممان أك اإلقرار بالعكد في ممتيـ

لىٍك كين ا كىاًرًىيفى  كجاءت الكراىة بصيغة اإلنكار عمييـ في قكلو )   أم أتعيدكننا في ممتكـ في حاؿ كراىتنا لمعكد  (أىكى
و إلييا ، أك أتخرجكننا مف قريتكـ في حاؿ كراىتنا لمخركج منيا ، أك في حاؿ كراىتنا لؤلمريف جميعان ، كالمعنى : إنٌ 

تيار لو ، كال تعٌد مكافقتو مكرىا المكره ال اخ لكـ ذلؾ ، فإفٌ  ليس لكـ أف تكرىكنا عمى أحد األمريف ، كال يصحٌ 
 تعريض بحماقة خصكمو إذ يحاكلكف حممو عمى مٌمتيـ ىذا ي كبلموفف ،(ّ)مكافقة ، كال عكده إلى ممتكـ مكرىان عكدان 

شرطيا ىك أقصى األحكاؿ التي يحصؿ معيا  ) لك ( تفيد أفٌ الكقكع كنفيو ، ك إلنكارفاليمزة  ، باإلكراه أك الخركج
،  اإلكراهأك  اإلجبارفي  التعجب مف أحكاليـ الغريبة، أم الفعؿ الذم في جكابيا ، فيككف ما بعدىا أحرل بالتعجب 

 . (ْ)كارىيف بمعنى مكرىيف تككف عمى ىذاف

كٌفار  عمى لساف عٌمار بف ياسر عندما أجبره –كما ذكره أغمب المفسريف  - لمكفر أيضان  الكراىةاإلكراه ك  جاء ك      
َُ ْلُبُه  ، كبياف ذلؾ في قكلو تعالى ش عمى النطؽ بالكفر كىك كاره لو قري َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإّيَانِِه ِإَلَّ َمْن ُأْكر ََِ َو

ّيَاِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوََّلُْم َعَذاٌب  ِْْ المراد ف ، َُٔ :النحؿ   َعِظيمٌ ُمْطَمِئنّّ بِا
نما يككف ذلؾ بفعؿ  ،فعؿ ما ييٍكرىه ًفعميو اإللجاء إلى ، أك ىك  اإلجبار عمى كممة الكفر ك التظاىر بوىنا باإلكراه  كا 

، كما بٌينا ذلؾ في الفصؿ األكؿ مف بلـ بالغ أك سجف أك قيد أك نحكه شيء تضيؽ عف تحٌممو طاقة اإلنساف مف إي
ىذا الباب ، كاآلية مقارنة بيف صنفيف مف الناس مف كفر باهلل تعالى كىك كاره أك ميكرهه عميو فبل حرج عميو ، كمف 

ترخيص كمعذرة ًلمىا صدر مف عمار بف ياسر كفر بمحض إرادتو فعميو غضب مف هللا ، كاالستثناء في اآلية 
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لئبل يقع حكـ الشرط عميو ،  (مف كفر الشرط )  استثناء مف عمكـ، كىك مييـ عذاب مف فتنكىـ إذا اشتٌد عكأمثاًلو 
لىًكٍف ، أٌما قكلو ) بالقكؿ لكنو لـ يتغير اعتقاده  أم إال مىف أكرىو المشرككف عمى الكفر ، أم عمى إظياره فأظيره كى

ٍدرنا رىحى ًباٍلكيٍفًر صى المكره مرٌخص لو  ، كىك احتراس مف أف يفيـ مف االستثناء أفٌ استدراؾ عمى االستثناء  ( فيك مىٍف شى
الغاية البيانية ، ك ىذه ىي  كفي مجمكع االستثناء ك االستدراؾ بياف كامؿ لمشرط، أف ينسمخ عف اإليماف مف قمبو 

 . (ُ) عتراض االستثناء بيف الشرط ك الجزاء ك عدـ تأخيره إلى أف تتـ الشرطيةا  مف

 كراىة اِلسًم : 

غُوَن َولَُه َأْسَلَم َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض طَْوًعا وََكْرًها َوِإلَْيِه   كردت تمؾ الكراىة في قكلو تعالى      َر ِديِن اَّللَِّ يَ ب ْ أَفَ غَي ْ
كديف هللا ىك اإلسبلـ ، ألٌف مف في السماكات كاألرض مسممكف لو منقادكف ألمره ،  ،ّٖ :آؿ عمراف   يُ ْرَجُعونَ 

ف كرىكا ما شاءه كأرادكا غيره كاف األمر أمره كجرل عمييـ كرىا  فإف رضكا بو كاف انقيادىـ طكعان مف أنفسيـ ، كا 
المراد بالطكع كالكره رضاىـ بما مف غير طكع ، كمف ىنا يظير أٌف الكاك في قكلو ) طكعا ككرىا ( لمتقسيـ ، كأٌف 

 . (ِ)أراد هللا تعالى فييـ مٌما يحٌبكنو ، ككراىتيـ لما أراده فييـ مٌما ال يحٌبكنو كالمكت كالفقر كالمرض كنحكىا 

يـ ا عف طكاعية كاختيار كىـ المؤمنكف ألنٌ إمٌ  هلل تعالى انقاد كخضعت كاألرض قد السمكا فيمف  كؿٌ  كالمراد أفٌ    
ما عف تسخير كقير كىـ الكافركف  ، العسر كاليسر فيكؿ األحكاؿ بقضائو كقدره ، كمستجيبكف لو  فيراضكف  كا 

ذف فيـ ألنٌ  يـ كاقعكف تحت سمطانو العظيـ كقدرتو النافذة ، فيـ مع كفرىـ ال يستطيعكف دفع قضائو سبحانو كا 
 . (ّ)اع عف دفع ما يريده بيـيـ ال سبيؿ ليـ كال لغيرىـ إلى االمتنألنٌ  ، كجؿٌ  عزٌ خاضعكف لسمطانو 

أٌف مف العقبلء مف أسمـ عف اختيار لظيكر الحؽ لو ، كمنيـ مف أسمـ بالجبٌمة " (طكعان ككرىان  )معنى كقيؿ إٌف     
كالفطرة كالمبلئكة ، أك اإلسبلـ كرىان ىك اإلسبلـ بعد االمتناع أم أكرىتو األدلة كاآليات أك ىك إسبلـ الكافريف عند 

 . (ْ)"بؿ نزكؿ آية الى إكراه في الديفكرؤية سكء العاقبة ، أك ىك اإلكراه عمى اإلسبلـ قالمكت 
 كراىة البنات : 

كذبان كافتراءن ،  كييقصد بكراىة البنات أٌف الناس كانكا يكرىكف أف تككف ليـ بنت كيضيفكف ذلؾ إلى هللا تعالى     
َّلِلَِّ َما يَْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسَنتُ ُهُم اْلَكِذَب َأنَّ ََّلُُم اْْلُْسََن ََل َجَرَم َأنَّ ََّلُُم  َوََيَْعُلونَ  ككردت تمؾ الكراىة في قكلو تعالى 

بدع المشركيف كخرافاتيـ في الجاىمية حكؿ كراىية  ييبٌيف القرآف ىنا استنكاره ،ِٔ :النحؿ   النَّاَر َوَأن َُّهْم ُمْفَرطُونَ 
اٌدعكا ألنفسيـ أحسف الثكاب ك ، فنسبكىا إلى هللا تعالى كذبان كافتراءن ،  المبلئكة إناث ى كاالعتقاد بأفٌ المكلكد األنث

كف البنات سكءان بقكلو) الحسنى (، كاحتمؿ بعض مف المفسريف  أٌف الحسنى تعني نعمة األكالد الذككر ؛ ألٌنيـ يعدٌ 
 . (ٓ)كشٌران ، كالبنيف نعمة كحسنى
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، فكافى  ا اقتضتو كراىتيـ البناتإضافتيـ األشياء المكركىة عندىـ إلى هللا ممٌ  كقيؿ إٌف ىذه اآلية جاءت لتفيد     
ذلؾ الجعؿ ينطكم عمى خصمتيف مف ديف الٌشرؾ ، كىما : نسبة البنٌكة إلى هللا ، كنسبة أخٌس أصناؼ األبناء في 

كخٌصت ىذه بذكر  ، ماء إلى كراىتيـ البناتكف هلل البنات مع اإلينظرىـ إليو ، فخٌصت األكلى بالذكر بقكلو كيجعم
تفظيع قكليـ كتشنيع في ىذا المقاـ لبياف  (ما يكرىكف  )الكراىية تصريحان ، كلذلؾ كاف اإلتياف بالمكصكؿ كالصمة 

يـ أضافكا إلى ذلؾ أنٌ تعالى بؿ إنكارىـ البعث كبجحكد نعـ هللا ىؤالء المشركيف ال يكتفكف ب أفٌ  أم، (ُ)استئثارىـ
 نيف إليوكمع ذلؾ ينسبك  البنات ، فيـ يكرىكفما يكرىكنو ألنفسيـ  سبحانو كينسبكف إليو كذبا كزكرايثبتكف لو 

كالبديع في اآلية  ،(ِ)كجؿٌ  عزٌ  نانيتيـ ، كسكء أدبيـ مع خالقيـأ تكبيخ ليـ عمىالكريمة  القرآنٌية سبحانو . فالجممة
، كىي اسـ مبيـ ، كصمة المكصكلة  (ما  بػ)ر عنو ػػٌ ألنو عب ؛ىذا الذم يجعمكنو هلل كيكرىكنو  أبيـ أٌنو تعالى

و البنات كالشركاء أنٌ  (ّ)لخر أي كاضع مف في كلكنو بيٌ  ،يـ يكرىكنو ىذا المبيـ إال أنٌ  ؼً صٍ ف مف كى تبيٌ  ـالمكصكؿ ل
يـ جعمكا هلل إلى أنٌ  أشارف الزمخشرم ذلؾ ذكر كقد يككف المكصكؿ لمعمكـ، كبيذا  كجعؿ الماؿ الذم خمؽ لغيره

، كيذكر ابف (ْ)تعالىال يرضكنيا آلليتيـ كنسبكىا هلل كأشياء  ، أشياء يكرىكنيا ألنفسيـ مثؿ الشريؾ في التصٌرؼ
 . (ٓ)"أٌف ) ما ( ىنا تستعمؿ لمعاقؿ فيريد بيا صنؼ البنات ال غير"عطٌية 

 كراىة المغتاب والغيبة :

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجتَنُِبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإّتٌْ َوََل  كردت كراىة الغيبة كالمغتاب في قكلو تعالى       
ُسوا َوََل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل ْلََْم َأِخيِه َمْيًتا    َفَكرِْهُتُمو َُ َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ تَ وَّاٌب رَِحيمٌ ََتَسَّ

ة  عف المٌتصؼ بيا ، كلشدٌ ، كمٌما الشٌؾ فيو أٌف اإلنساف بطبعو السميـ ينفر مف ىذه الصفة فضبلن ُِ :الحجرات 
و لٌما نٌ كر ابف الحاجب أ، كذكراىتيا كلما فييا مف فساد الفرد كالمجتمع صٌكرىا القرآف الكريـ بيذه الصكرة البشعة 

نيى عف الغيبة شٌبييا بما ىك مكركه مف معتادىـ كىك أكؿ لحـ المغتاب ميتان ، كأتى بو عمى صيغة اإلنكار تنبييان 
ـٌ كاف ذلؾ التشبيو سببان لذكر تحقيؽ الكراىة ، فقاؿ بعد ذلؾ ) فكرىتمكه ( فكاف تحقيؽ مٌ معمى أٌنو  ا ال يفعمكنو ، ث

كثبكتيا مسب بان عف ىذا التشبيو الذم قيًصد بو تأكيد كراىة ما نيًييى عنو ، إذ بو يتحقؽ تكبيخيـ في ذكر الكراىة 
 .    (ٔ) كقكعيـ في الغيبة المشبية ما يأبكنو كيكرىكنو

                                                           

 . 1ٔٔ: ٌٗٔنظر : التحرٌر والتنوٌر  - ٔ

 .  22ٕٔ: ٗ، وفً ظالل القرآن  4ٕٕ: ٗ، ونظم الدرر  2ٖٔ: ٗٔروح المعانً : ٌنظر  - ٕ
ِ البنات  )فً البنات  وله، قومن هذه المواضع  - ٖ  4٘ :النحل  منها :ثم بٌن كراهٌتهم لها فً آٌات كثٌرة  ، 2٘النحل :  (َوٌَْجعَلُوَن َّلِلَّ

ِ شَُرَكآَء  )وقال فً الشركاء  ،  ، ٖٙٔعام : األن ، 4ٕ :الروم فً :  ، وبٌن كراهٌتهم للشركاء فً رزقهم  ٓٓٔاألنعام : ( َوَجعَلُواْ َّللَّ
   . ٙ٘النحل : 

 . 2ٖ٘: ٌٕنظر : الكشاؾ   - ٗ

 . ٔٓٗ :ٖالمحرر والوجٌز  - ٘

 .  ٖٖٔ:  ٗ، والتفسٌر البٌانً للقرآن الكرٌم لمحمود البستانً  1ٕ:  ٌٔنظر : األمالً النحوٌة  - ٙ



 

ٕٔ1 

 كراىة الكفر والفسوق والعصيان :

اَّللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ٓت َكِثرٍي ِمَن اْْلَْمِر لََعنِتُّْم َوَلِكنَّ اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل  قكلو تعالى  جاءت ىذه الكراىة في    
ّيَاَن َوزَي ََّنُه ٓت ُُ ُلوِبُكْم وََكرَّ ََ ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُولَئِ  ِْْ ،  ٕ :الحجرات   َك ُهُم الرَّاِشُدونَ َحبََّب ِإلَْيُكُم ا

، بأٍف أظير قبحيا في أعينيـ فكرىكه في ذات أنفسيـ ، فالمؤمف إٌنما يطيع هللا  مبغضان كجعمو  مكركىان أم : صٌيره 
ٌنو يجتنب المعاصي في يسر كا  ب لو الطاعة ، كمف ثـ فإٌنو يقدـ عمى الطاعة في كداعة كطمأنينة كيسر ، كىك محبٌ 

كلشٌدة كراىة ىذا األشياء كشناعتيا فقد أسندت إلى هللا تعالى ، أم أٌنو تعالى ىك  .(ُ) ، ألٌنو عف نفرة ليا في نفسو
ـٌ إٌنو ىك الذم قاـ بفعؿ التكريو   .الذم قاـ بفعؿ التحبيب ، ث

فإف قيؿ إف كاف الفسكؽ كالعصياف بمعنى كاحد ، فما لمكفر كالفسكؽ كالعصياف ، في اآلية كجاءت الكراىة       
ف كاف العصياف أعـٌ فائدة الجمع بين يو ، فما فائدة عف ذكر الفسكؽ لدخكلو ف مف الفسكؽ ، فذكره مغفو  يما ، كا 
 . (ِ) الكذب ، كبالعصياف باقي المعاصي المراد بالفسكؽ كلعٌؿ الجكاب يكمف في أفٌ  ،الجمع بينيما ؟ 

 

 
 

                                                           

 . ٕ:ٙالتفسٌر والمفسرون : ٌنظر  - ٔ

  ٕٖٔ :مسائل الرازي وأجوبتها : ٌنظر  - ٕ



 

 
 انباب انثانث   

 فنّية التعبير لبعض ألفاظ  
 المحّبة والكراهة

ضوء بعض األّول : فنّية التعبير في الفصل 
 عمم المعاني مباحث

ضوء بعض فنّية التعبير في  : الثانيالفصل 
 عممي البيان والبديع مباحث
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فنّية التعبير لبعض ألفاظ  
 المحّبة والكراىة

  ضوء بعض مباحثاألّول : فنّية التعبير في الفصل 
 عمم المعاني

 ضوء بعض مباحثفنّية التعبير في  : الثانيالفصل 
 عممي البيان والبديع

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

لباب الثالث 



    
  
ل انفصم        

ّ
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ة انت

ّ
ضوء بعض عبري يف فىي

 عهم املعاوي مباحث
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 األّول الفصل 
 فنّية التعبير في ضوء بعض مباحث  

 عمم المعاني
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 عمم المعاني  ضوء بعض مباحث: فنّية التعبير في  األّوللفصل ا

 التقديم والتأخير : 

ييعٌرؼ التقديـ كالتأخير بأٌنو جعؿ المفظ في رتبةو قبؿى رتبتو األصمية أك بعدىا لعارض ، كىك أحد دعائـ تأليؼ      
الكبلـ كنظمو ، كيدخؿ التقديـ كالتأخير في مجاؿ األسمكبية بكصفو اختياران في التعبير ، أك بكصفو انحرافان عف 



 

ٕٕٕ 

لمألكؼ كىذا ما كاف عميو األسمكب القرآني ، كىك مف مباحث عمـ المعاني الميٌمة الذم ييعنى في بناء النمط ا
الجمؿ كصياغة العبارات كالتراكيب كيبحث عف أسرارىا كمزاياىا الببلغية ، كقد شغؿ ىذا المبحث حٌيزان كاسعان في 

كببلغتو كأغراضو ، كلبياف أىميتو يقكؿ فيو عبد  القرآف الكريـ كأظير الدارسكف قدامى كمحدثكف أىميتو كمزاياه
القاىر الجرجاني " ىك باب كثير الفكائد ، جـٌ المحاسف ، كاسع التصٌرؼ ، بعيد العناية ، ال يزاؿ يفتٌر لؾ عف 
ـٌ تنظر فتجد سبب أف  بديعو ، كيفضي بؾ إلى لطيفو ، كال تزاؿ ترل شعران يركقؾ مسمعو ، كيمطؼ لديؾ مكقعو ، ث

ٌكؿى المفظ عف مكافو إلى مكاف ... " راقؾ ـى فيو شيء ، كحي ، كلىطيؼى عندؾ ، أف قيٌد
ي ػػػػاؿ فيو الزركشػػػق ي حيفػػػف، (ُ)

" ىك أحد أساليب الببلغة ، فإٌنيـ أتكا بو داللة عمى تمٌكنيـ في الفصاحة ، كممكتيـ في الكبلـ كانقياده ليـ ، كلو 
كأطمؽ عميو بعض المعاصريف االنزياح المكضعي الذم يحٌقؽ أمريف :  ،(ِ)في القمكب أحسف مكقع ، كأعذب مذاؽ "

تكليد تركيب جديد ميغاير لمتركيب السابؽ نسقان ، كتحقيؽ مستكل داللي جديد
كيصفو الدكتكر فاضؿ السامرائي  ، (ّ)

ـ ، كليس ادعاءن يدعى أك بأٌنو " ففٌّ مف رفيع معرفة أىؿ البصر بالتعبير ، كالذيف أكتكا حظان مف معرفة مكاقع الكبل
كممة تقاؿ ، كقػػد بمغ القػػرآف الكػػػريـ فػػػػي ىذا الفف كما في غيره الذركة في كضع الكممات الكضع الذم تستحٌقو في 

 . (ْ)التعبير بحيث تستقٌر في مكانيا المناسب "

الىتماـ بالمتقٌدـ ىك الغرض الرئيس كقد تحٌدث الميتمكف بيذا المبحث عف أغراضو الببلغية كجعمكا العناية كا      
ـٌ كاف حٌد المفظ أف يككف فيو مقٌدمان ،  ليذا الفٌف ، كىذا سيبكيو يتحٌدث عف غرض العناية كاالىتماـ فيقكؿ " فمف ث

ف كاف جميعان ييما نيـ كيعنيانيـ كىػػػك عػػػربٌي جيد كثير ، كأٌنيـ إٌنمػػػا يقدمكف الػػػذم بيانػػو أىـٌ ليػػػـ كىـ ببيانو أعنى كا 
، كالحقيقة أٌف ىذا الغرض أصؿ كٌؿ تقديـ ، إاٌل أٌنو ينبغي أف يمتٌد تأممنا إلى أبعد مف ىذا ، فنعرؼ سبب العناية (ٓ)"

 .     (ٔ)، كنقؼ عمى دكاعي األىمٌية كىذا ما ذىب إليو عبد القاىر الجرجاني كأٌسس لو

يرل عبد القاىر الجرجاني أٌف التقديـ يككف عمى كجييف " أحدىما تقديـ يقاؿ إٌنو عمى نٌية التأخير ، كذلؾ في      
كؿ ما أقررتو مع التقديـ عمى حكمو الذم كاف عميو ، كخبر المبتدأ إذا قٌدمتو عمى المبتدأ ، كالمفعكؿ إذا قدمتو 

خير كلكف تنقؿ المفظ عف حكـ إلى حكـ كتجعمو في باب غير بابو عمى الفاعؿ ، كالثاني تقديـ ال عمى نية التأ
كا عراب غير إعرابو ، كذلؾ يجيء عمى اسميف يحتمؿ كؿ كاحد منيا أف يككف مبتدأ كاآلخر خبرا لو ، فتقدـ تارة ىذا 

                                                           

 . 2ٕٔ :دالئل اإلعجاز  - ٔ
 . ٕٖ٘ : ٖالبرهان  - ٕ

 . ٖ٘ :، ونظرٌة النظام اللؽوي للقرآن الكرٌم  2ٙ : ٔ، والبٌان فً روائع القرآن  2ٕٓ :ٌنظر : اللؽة العربٌة معناها ومبناها  - ٖ

 . ٔ٘ :التعبٌر القرآنً  - ٗ

 . ٖٗ : ٔالكتاب  - ٘

. ومن تلك األؼراض  ٔ٘ :ودراسات بالؼٌة  ، 2ٔٔوعلم المعانً ، د. عبد العزٌز عتٌق :  ، 1ٖٔ :ٌنظر : دالئل اإلعجاز  - ٙ

التً ذكرتها كتب البالؼة ) التشرٌؾ والتخصٌص والسبق والتشوٌق والشٌوع واالهتمام والتفضٌل وؼٌرها ( ٌنظر : البالؼة العربٌة 
 . 4ٙ :مواهب الرحمن وما بعدها ، والمباحث البالؼٌة فً  ٕٔٔ :مقدمات وتطبٌقات  –



 

ٕٕٖ 

ا يقبميما ، أٌما ابف جني فيرل أٌف التقديـ كالتأخير عمى ضربيف : أحدىما ، م(ُ)عمى ذاؾ كأخرل ذاؾ عمى ىذا "
 . (ِ)القياس ، كاآلخر ، ما يسيمو االضطرار 

يقكـ عمى عنصريف  مف زاكية أسمكبٌية ، فيرل أٌنو التقديـ كالتأخير إلىالدكتكر محمد عبد المطمب  ينظرك    
يؾ أساسييف ىما الثابت كالمتغير ، يتمظير الثابت في أطراؼ اإلسناد كما يتعمؽ بيما ، كيتمظير المتغير فػػػػي تحر 

 .    (ّ)بعض ىػػػػػذه األطػػراؼ أك المتعمقات مػف أماكنيا األصمية التي اكتسبيا مػػػف نظاـ المغة إلػػػى أماكف جديدة 

كنحف إذ ندرس ىذا الفٌف بما يتعٌمؽ بألفاظ المحٌبة كالكراىة فنقؼ عمى فنٌية التعبير التي تبرزىا ىذه األلفاظ    
المتمقي ، كلعٌمنا نقؼ عمى تمؾ  فيبياف أثرىا النفسي كالكجداني  فضبلن عفيا ، كمزاياىا كاألغراض التي تخرج إلي

كالتأخير في االستعماؿ القرآني  ، كمف مكاضع التقديـ (ْ)المكاضع دكف النظر إلى نكع التقديـ أمعنكيان كاف أـ لفظيان 
يًعا ، َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيَُبطَِّئنَّ يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُخُذوا  قكلو تعالى  ، ما كرد في ِحْذرَُكْم فَانِْفُروا ثُ َباٍت َأِو انِْفُروا َجَِ

َُْد َأنْ َعَم اَّللَُّ َعَليَّ ِإْذ َلَْ َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا ، َولَِئْن َأَصاَبُكْم  َأْن َلَْ َتُكْن َفْضٌل ِمَن اَّللَِّ لَيَ ُقوَلنَّ كَ فَِإْن َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبٌة َُاَل 
َنُه َمَودٌَّة يَا لَْيَتِّن ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فَ ْوزًا َعِظيًما َنُكْم َوبَ ي ْ )       فقد تقدـ الخبر الظرؼ ، ّٕ - ُٕ :النساء   بَ ي ْ

 ، كفي ذلؾ داللة االىتماـ إذا كاف نكرة كجكبان  ما يتقدـ خبر كاف كأخكاتيا عمى اسميا ان كثير ك  ،ة () مكدٌ  ىبينكـ ( عم
َنهُ  إم أٌف المكدة مكصكلة بيف الطرفيف ال انقطاع ليا ، ككأٌنو بتقديـ قكلو ) بالمتقٌدـ َنُكْم َوبَ ي ْ ( ييريد إظيار مدل  بَ ي ْ

قٌكة المكٌدة بيف الطرفيف كتحققيا عمى سبيؿ التقارب النكعي ، ىذا ما فرضو تجٌرد العبارة ، أٌما سياؽ اآلية فييشير 
إلى أٌف التقديـ أفاد التيٌكـ كما بٌيف الزمخشرم بقكلو " كالظاىر أٌنو تيكـ ألٌنيـ كانكا أعدل عدٌك لممؤمنيف كأشدىـ 

، كزيادة في قبح فعميـ ؛ ألٌنو لـ تكف (ٓ)حسدان ليـ ، فكيؼ يكصفكف بالمكٌدة إال عمى كجو العكس تيكمان بحاليـ "
ية ، ألٌف المنافقيف ال مكٌدة ليـ ، كذكر المكدة ىنا ألٌف المنافقيف كانكا بينو كبيف المخاطبيف محٌبة أك صحبة حقيق

 يبالغكف في إظيار الكدًٌ كالشفقة كالنصيحة لممؤمنيف .

المعمكـ لدل الدارسيف أٌف العطؼ  المتعاطفة ، إذ مفمكاضع التقديـ في الجممة العربية التقديـ بيف األلفاظ  مفك      
بالكاك ال يقتضي ترتيبا أك تعقيبا ، فالكاك لمطمؽ العطؼ ، فيجكز التبادؿ في المكاقع بيف المعطكفيف أك المعطكفات 
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ٕٕٗ 

، كلعؿ تقديـ أحدىما عمى اآلخر يعكد إلى ما ترغبو النفس ، كىذا الكبلـ ال ينطبؽ عمى النظـ القرآني ، إذ إٌف اآلية 
ية تجمع بيف المعطكفات بنظاـ كترتيب دقيقيف ، كقد حرصت الجممة القرآنية عمى أف يككف التقديـ كالتأخير القرآن

         ىقكلو تعال يالقرآناالستعماؿ ا كرد مف ذلؾ في ممٌ ك  ،(ُ)بيف المعطكفات مشيران إلى مغزل كداالن عمى ىدؼ
  َُُْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ٓت اْلَمِحيِض َوََل تَ ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرن ْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض   فَِإَذا َتَطهَّ

رِينَ  اِبَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ لناس التٌكابكف كالمتطٌيركف صنفاف مف ا ،َِِ:البقرة  َحْيُث َأَمرَُكُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الت َّ
الكحدة الجامعة التي جمعتيما في سياؽ كاحد كتقٌدـ محٌبة هللا تعالى لمتٌكابيف عمى محٌبتو استحٌقا محٌبة هللا ، فما 

الذنب ، كذكر ف في أٌف اآلية ابتدأت بذكر التطيير كالتنٌزه كفي ذلؾ إشارة إلى ملممتطٌيريف ؟ ، كلعٌؿ الجكاب يك
 . الذنب يمٌيد لذكر التكبة ، فتقٌدمت التكبة عمى التطيير

التكبة ىي سبب التطيير مف دنس اآلثاـ كميا ، كمييئة لو ؛ لذلؾ جاء الترتيب بيف كالظاىر أيضان أٌف      
، فالطير طيراف ، طير بالماء مف (ِ)المتعاطفيف عمى أساس عبلقة السبب بالمسبب ، فقٌدـ السبب كأٌخر المسبب 

األحداث كالنجاسات ، كطير بالتكبة مف الشرؾ كالمعاصي ، كىذا الطير أصؿ لطيكر الماء ، كطير الماء ال ينفع 
بدكنو بؿ ىك مكمؿ لو مييء بحصكلو ، فكاف أكلى بالتقديـ ، ألٌف العبد أكؿ ما يدخؿ في اإلسبلـ فقد تطٌير بالتكبة 

ـٌ يتطيٌ   .(ّ)ر بالماء مف الحدث مف الشرؾ ث

َهَواِت ِمَن النَِّساِء  قكلو تعالى  كمف ذلؾ أيضان تقديـ بعض المحبكبات عمى بعضيا في      زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َواْْلَنْ َعامِ  َهِب َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمَسوَّ نْ َيا َواَّللَُّ ِعْنَد َُ  َواْلَبِنَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َواْْلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ

، فحصؿ التقديـ بيف المعطكفات الدالة عمى الشيكات المحبكبة فقد تعددت  ُْ:آؿ عمراف  ُحْسُن اْلَمَبِ 
     ٌف العطؼ ا نعرؼ أػػالمعطكفات ىنا ، ككؿ كممة منيا صالحة لمنقؿ تقديما كتأخيرا ، كلعٌؿ األمر يتضح عندم

بػ) الكاك ( ، فالترتيب بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ، أك بيف المعطكفات ليس الزما ؛ ألٌف الكاك لمطمؽ العطؼ 
المعطكفات ، كلكف مف الناحية الببلغية يككف التقديـ  فيبية يصٌح التبادؿ في المكاقع بي، فمف الناحية الترك(ْ)

 . (ٓ)العتبارات نفسية ، فيككف التقديـ لؤلفضؿ كلؤلىـ

لقد جاءت اآلية في سياؽ اإلخبار بما زييف لمناس مف الشيكات ، كتصدرت بذكر الحٌب ، ككانت المحبكبات       
لما  -المتكلديف مف النساء  –فقٌدـ النساء عمى البنيف  مختمفة المراتب اقتضت حكمتو تعالى تقديـ األىـ فاألىـ ،

يثارىف عمى كؿ محبكب ، كىذا التقديـ تنبيو عمى أٌنو ال مشتيى يغمب  يظير منيف مف قكة الشيكة كنزكع الطبع كا 
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ٕٕ٘ 

مي النساء ، كىـ مٌما ي، كقٌدـ البنيف عمى األمكاؿ لتمٌكنيـ في النفكس كاختبلط محٌبتيـ باألفئدة عمى العقكؿ مثميٌف 
، كىكذا القكؿ في سائر المحبكبات ، فالنساء في الرٌقة كالرحمة كالشفقة كالحنك مع المشاكمة في الخمقة كالصكرة 

كالبنيف أحٌب مف األمكاؿ ؛ ألٌف الشيكة الًجًبمية فييٌف أقكل مف الماؿ ، كالذىب أحب مف الفضة ، كالخيؿ أخص  
، كأطمؽ (ُ)الحرث ، فالتقديـ جاء متصبل بالنفس عاكسا مراتب محبكباتيا محٌبة مف األنعاـ ، كالمكاشي أدخؿ مف 

 . (ِ)عمى ىذا النكع مف التقديـ بالسبؽ في األىمية 

سبيطي النيمي فكرة تقديـ األكالد عمى األمكاؿ في قكلو تعالى السابؽ ، كيرل أٌنو لك كاف األمر عالـ كيعارض       
َنةٌ َواْعَلُموا  ي قكلو تعالى كذلؾ لقٌدـ األكالد عمى األمكاؿ ف َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلدُُكْم ِفت ْ   َوَأنَّ اَّللََّ ِعْنَد َُ َأْجٌر َعِظيمٌ  َأَّنَّ

، كالحقيقة أٌف سياؽ اآليتيف فرض ذلؾ التقديـ إذ إٌف اآلية األكلى جاءت في سياؽ األمكر المحبكبة (ّ) ِٖ :األنفاؿ 
 كالمشتييات لدل اإلنساف ، أما اآلية الثانية فقد كردت في سياؽ الفتنة ، كاألمكاؿ أشٌد فتنة مف األكالد . 

آلية كداللة مف دالالتو ، كىي التحذير كذكر صاحب البرىاف مقتضى آخر مف مقتضيات التقديـ في ىذه ا      
، كاستدٌؿ (ْ)مف األشياء كالتنفير منيا ، فقٌدـ النساء ألٌنيٌف أعظـ محنة مف األكالد كاألمكاؿ ، كفي ذلؾ تحذير كتنفير

 ما تركت بعدي في الناس فتنةأكرده مسمـ في صحيحو ، إذ قاؿ ))  (صٌمى هللا عميو كآلو كسٌمـ)بحديث لمرسكؿ الكريـ 
 .  (ٓ)(( أضّر عمى الرجال من النساء

تقديـ األلفاظ فقاؿ إٌنو " مف الحكمة العظيمة أٌنو  ببلغة كيمتفت أيضان التفاتة لطيفة بٌيف بيا براعة القرآف في      
كر بدأ بذكر النساء في الدنيا ، كختـ بػ ) الحرث ( كىما طرفاف متشابياف ، كفييما الشيكة كالمعاش الدنيكم ، كلٌما ذ

 .    (ٔ)بعد ذلؾ ما أعٌده لممتقيف أٌخر األزكاج كما يجب في الترتيب األخركم كختـ بالرضكاف " 

إٌما كمف مكاضع التقديـ ما نمحظو في االستعماؿ القرآني مف تقديـ النعكت بعضيا عمى بعضيا اآلخر ، فيي       
كف مختمفة ، فإذا كانت مف نكع كاحد جاز تقديـ أف تككف مف نكع كاحد أم مفردة ، أك أشباه جمؿ أك جمبلن ، أك تك

بعضيا عمى بعض مف غير ترتيب معيف ، كىذا يعكد إلى أىمية المتقدـ ، أٌما إذا اختمفت أنكاعيا فاألغمب تقديـ 
، فمف النحاة مف يكجب التقديـ عمى الترتيب ، كمنيـ مف  (ٕ)المفرد عمى شبو الجممة كشبو الجممة عمى الجممة 
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ٕٕٙ 

، كمنيـ مف قٌدـ الجممة الفعمية عمى االسمية العتقادىـ بأٌف الكصؼ بيا أقكل (ُ)، كيجٌكز غير الترتيب يجٌكز ذلؾ
 . (ِ) لثبكتو في المكصكؼ كعدـ تجدده كتغٌيره منو بالجممة االسمية

يذا ما أقٌرتو القكاعد النحكية عمى حيف يأتي األسمكب القرآني ليقٌدـ لنا صكران كأنماطان متعددة لمتقديـ كالتأخير ف      
ر فيقرٌ  –ك فيما يتعمؽ بمفردات مكضكعنا  -(ّ)في أنكاع النعكت فرضتيا السياقات القرآنية كما تحممو مف دالالت 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَ ْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت  و تعالى في قكل الكصؼ بالجممة عمى الكصؼ بالمفردتقدـ 
ُهْم َوُيُِبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن َُيَاِهُدوَن ٓت َسبِ  ب ُّ َة ََلِئٍم َذِلَك َفْضُل يِل اَّللَِّ َوََل َِيَاُفوَن َلْومَ اَّللَُّ بَِقْوٍم ُيُِ

(  ) يحٌبكنو ره ػػػػػى نظيػػػػػػ، فتقدـ الكصؼ بالجممة ) يحٌبيـ ( عم ْٓ :المائدة  اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليٌم 
كألٌنيا أصؿ كٌؿ  ، فتقٌدمت محٌبتو ليـ عمى محٌبتيـ لو ، لشرفيا كسبقيا ،(ْ)كعمى الكصؼ بالمفرد ) أذلة ، أعزة ( 

، ثـٌ جاء كصفيـ بالمفرد ليبٌيف أٌف ىؤالء القكـ الذيف تربطيـ  (ٓ)سعادة ، إذ لكال محٌبتو ليـ لما كصمكا إلى طاعتو
باهلل تعالى كشائج المحٌبة الخالصة ىـ أرٌقاء عمى المؤمنيف ، عاطفكف عمييـ ، تفيضي قمكبيـ حٌنكان كشفقة بيـ ، 

ٌداء عمى الكافريف ، ينظركف إلييـ نظرة العزيز الغالب . كلعٌؿ المعتبر في ترتيب األكصاؼ كأٌنيـ في الكقت نفسو أش
ف تقديـ المحٌبة فييا مف الداللة عمى  ىك األىمية ، إم إٍف لـ يككنكا قد أحٌبيـ هللا كأحٌبكه ، لـ يككنكا أذٌلة كأعٌزة ، كا 

 تماسؾ .معنى التقارب كال زيادة عمىالرعاية كالعناية اإلليية ، 

كلعٌمنا نجد في تعميؿ أبي حٌياف ليذا التقديـ ما ينطكم عمى براعة في البياف إذ نظػػر إلػػى نػػكع الكصػػؼ فقػػاؿ "      
، كجاءت  ؛ ألٌف أذٌلة جمع ذليؿ كأعٌزة جمع عزيز ، كىما صفتا مبالغة جاءت ىذه الصفة باالسـ الذم فيو المبالغة

؛ ألٌف االسـ يدؿ  عمى الثبكت ، فمٌما كانت صفة مبالغة ، ككانت في قكلو ) يحٌبيـ كيحبكنو ( بالفعؿ ىذا الصفة قبؿ
ال تتجٌدد بؿ ىي كالغريزة ، جاء الكصؼ باالسـ ، كلٌما كانت قبؿ تتجٌدد ، ألٌنيا عبارة عف أفعاؿ الطاعة كالثكاب 

نظر إلى طبيعة الكصؼ كعمؿ التقديـ بقكلو "  ، ثـٌ (ٔ) "المترٌتب عمييا ، جاء الكصؼ بالفعؿ الذم يقتضي التجدد
ـٍ  كلٌما كاف الكصؼ الذم بيف المؤمف كرٌبو أشرؼ مف الكصؼ الذم بيف المؤمف كالمؤمف ، قٌدـ قكلو ) ييًحب يي

مىى اٍلكىاًفًريفى ( ٍؤًمًنيفى أىًعز ةو عى مىى اٍلمي ييًحب كنىوي ( عمى قكلو ) أىًذل ةو عى   .      (ٕ) "كى
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تتعدد األخبار في ف التقديـ كالتأخير في االستعماؿ القرآني أيضان ما نمحظو في األخبار المتعددة ، فقد كم     
قكلو تعالى  ل يفرضيا السياؽ ، كمف أمثمة ذلؾأخر  عمى بعض ألىمية المتقٌدـ كلدكاعو  الجممة العربية كيتقٌدـ بعضيا

  َواْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ّتَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َرّبِّ رَِحيٌم َوُدوٌد  كلفظة ) كدكد ( صيغة مبالغة مشتٌقة مف الكٌد ، َٗ :ىكد ،
كمعناه المحٌبة ، كذكر ىذه المفظة بعد لفظة ) رحيـ ( إشارة إلى أٌف هللا تعالى يمتفت بحكـ رحمتو إلى المذنبيف 

ييحٌبيـ كثيران ، ألٌف رحمتو كمحٌبتو ىما الدافع لقبكؿ االستغفار كتكبة العباد  فضبلن عف ذلؾك التائبيف ، بؿ ى
(ُ) ،

فذكر الرحمة تناسبان مع السياؽ إم أٌنو عظيـ الرحمة فيرحـ مف يستغفر هللا تعالى كيتكب إليو ، كيزيد في ذلؾ 
 ، كفي ذلؾ زيادة ترغيب في االستغفار كالتكبة . بمحٌبتو ، فيك سبحانو كثير الكٌد كالمحٌبة لمف يستغفر كيتكب

، فقد ذكر ُْ-ُّالبركج   ِإنَُّه ُهَو يُ ْبِدُئ َويُِعيُد ، َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ كمف أمثمة ذلؾ أيضان قكلو تعالى ))     
الغفراف قبؿ المكٌدة ، كىما صيغتا مبالغة يشيراف إلى منتيى الغفراف كالكٌد ، فذكر ىذه األكصاؼ بعد ما تضمنتو 
اآليات السابقة مف تيديد ككعيد ، فبٌيف بذلؾ أٌف طريؽ العكدة إلى هللا سالؾ كأٌف باب التكبة مفتكح لكٌؿ مف كلغ في 

، فيك (ِ)ذكر الكعيد كالتيديد ذكر مف صفاتو ما تعم قو بمخمكقاتو بحسب ما يستأىمكنو مف جزاء" الذنكب ، " فبعد أف
كاسع المغفرة لمف تاب كآمف ، كىك الكثير المحٌبة كالكٌد لمف أطاعو كاتٌبع ىداه ، كاقتراف لفظ الكدكد بمفظ الغفكر 

 غفر ليـ ذنكبيـ كزادىـ في ذلؾ كٌده البالغ المتكاصؿ .  ليدٌؿ ذلؾ عمى أٌف أىؿ الذنكب إذا تابكا إلى هللا كأنابكا ،

دكف مف ) الكدكد ( في اآليتيف السابقتيف أٌف المخاطب ال يكتفي بالرحمة كالمغفرة  ةكالمبلحظ مف تأخير لفظ     
ٌف ذكر المكٌدة خمقت جٌكان مف السكينة كاالطمئناف لديو ، كمف ذا الذم ال يشعر بذلؾ  المكٌدة ، فيك طامع بالمزيد ، كا 

 . ؟كىك ميحاط بألطاؼ هللا تعالى مف عناية كرعاية كثكاب

َُاَل  في قكلو تعالى  كفي مكضع آخر يأتي متعٌمؽ الخبر متقدمان عمى لفظ الكراىة الذم احتٌؿ مكقع الخبرٌية      
َيْت َعلَْيُكْم أَنُ لْ   :ىكد   زُِمُكُموَها َوأَنْ ُتْم ََّلَا َكارُِهونَ يَا َُ ْوِم َأرََأيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِّنٍة ِمْن َرّبِّ َوآتَاّن َرْْحًَة ِمْن ِعْنِد َِ فَ ُعمِّ

ى الخبر ) ػػػػفقد تقدـ متعمؽ الخبر ) ليا ( عم ،(ّ)ذلؾ كثيران في القرآف الكريـ كألغراض ببلغية متعددة كيأتي  ، ِٖ
كارىكف ( كذلؾ لمعناية كاالىتماـ ، أم " االىتماـ مف جية الحٌث عمى التأمؿ كالحٌض عمى اختيار الدعكة كقبكليا 

إلى قكمو إذ خاطبيـ في غاية التمطؼ أف  ()، إذ إٌف الخطاب مكجو مف نبٌي هللا نكح (ْ)ال كرىيا كتركيا " 
ني إف كنت عمى بينة أك حجة ظاىرة مف رٌبي كأعطاني نبكة مف عنده فأخفاىا عميكـ أأجبركـ عمى قبكليا اخبرك 
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، كزيادة عمى (ُ)كاإليماف بيا كالحاؿ أٌنكـ كارىكف منكركف ليا ، ال استطيع ذلؾ بؿ ال قدرة لي إاٌل عمى الببلغ 
 .(ِ)أحد أسباب ىذا التقديـ كىك غرض لفظي  العناية كاالىتماـ بشأف المتقٌدـ قيؿ إٌف رعاية الفاصمة ىك

لنا لييبٌيف  ( ّ)جاء االستفياـ اإلنكارمإذ في تحقؽ اإلكراه الحاصؿ منيـ ،  االستفياـدكر كال يمكنا أف نغفؿ      
ذلؾ فقد أفاد االستفياـ " بعثيـ عمى إعادة التأمؿ  فضبل عفحالة تكذيب قكـ نكح الدعائيـ االىتداء عمى اإلكراه ، 

في اآليات كتحضيض نفكسيـ كاستنزاليـ إلى اإلنصاؼ كليس المقصكد معذرتيـ بما صنعكا كال العدكؿ عف تكرير 
النطؽ  ، كعميو فقد صٌكرت لفظة ) أىنيٍمًزميكيميكىىا ( مع االستفياـ جك  اإلكراه باندماج كؿ ىذه الضمائر في(ْ)دعكاىـ " 

 .  (ٓ)، كما يندمج الكارىكف مع ما يكرىكف ، كيشدكف إليو كىـ منو ينفركف 

َأْم يَ ُقولُوَن بِِه ِجنٌَّة َبْل َجاَءُهْم  أيضان في قكلو تعالى  ) كارىكف ( الخبر الخبر) لمحٌؽ ( عمى ؽكقد تقدـ متعمٌ        

َناُهْم بِذِْكرِِهْم ،  بِاْْلَقِّ َوَأْكثَ ُرُهْم ِلْلَحقِّ َكارُِهونَ  َماَواُت َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل َأتَ ي ْ َوَلِو ات ََّبَع اْْلَقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ
حتى يعي السامع ما بعده  اىتماـ بذكر الحؽٌ  التقديـ كفي ذلؾ ، ُٕ – َٕ:المؤمنكف   فَ ُهْم َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضونَ 

أم تكبيخيـ عمى كراىة "داللة التكبيخ ،  يحمؿي ىذا التقديـ، ك  ماعو مكقع العجب مف كارىيو فيقع مف نفسو حسف س
 فضبل عف،  تدعك إلى التعجيب كتستدعي التقريع كالتكبيخ حؽٌ فكراىية ال .(ٔ) "الحٌؽ ، كالتعجب مف ىذا الصنيع

 . في السكرةالتناسب برعاية الفاصمة  اقد حقق المتعمٌؽ كتأخير الخبر فإٌف تقديـ ذلؾ

َناُكْم بِاْْلَقِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ رَُكْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ  كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى       ، كالخطاب ىنا ألىؿ ٖٕ :الزخرؼ   َلَقْد ِجئ ْ
لداعي االىتماـ  ) كارىكف ( النار ، فقد كرىكا مطمؽ الحٌؽ في الدنيا ، فكانت النار جزاءىـ ، كتقديمو عمى الخبر

كالتنكيو بو إذ يعكس تقديـ الحٌؽ كراىيتيـ المطمقة لو كاشمئزازىـ منو ، كال يكتفي بذلؾ بؿ يعكس مناصرتيـ لمباطؿ 
ٌنما يكرىكنو ألٌنو يقؼ في طريؽ أىكائيـ  كالتمٌسؾ بو ، فيؤالء الذيف يكرىكف الحٌؽ ال يجيمكف  أٌنو الحٌؽ ، كا 

 كشيكاتيـ .

بيف  ان جاء متكسط الذم) الحٌؽ ( ) الكارىكف ( الكاقعة خبران جاءت متأخرة عف متعمقيالفظة  كالمبلحظ أفٌ      
ذا أصبحت حائبلن تحكؿ بينيـ كبيف اتٌباعو ، ففي ظؿ ىقد المبتدأ كالخبر ، كذلؾ إشارة إلى أٌف كراىتيـ لمحٌؽ 

األشياد ليتحٌسس الناظريف ليذا المشيد مف أمرىـ عمى رؤكس  ف لمحٌؽ ، كييعجبي ك الكارى المشيد المخيؼ ييخاطىبي 
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ٌف إقامة الفاصمة بيذا التقديـ كانت مف الدكاعي المفظية التي تشكمت إ. كنستطيع القكؿ (ُ)حالة التحذير كالتعجيب
 عمييا فكاصؿ ىذه السكرة .

كجاءت ىذه الداللة مف الدالالت التي يفيدىا تقديـ متعٌمؽ الخبر عمى الخبر ،  االىتماـ كالتككيد كغالبان ما يككف     
فٌ  ()فالكبلـ ىنا عمى لساف لكط  ، ُٖٔ:الشعراء  َُاَل ِإّّنِ ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلَقاِليَ  في قكلو تعالى  المقدـ  كا 

،  قد تقٌدـ عمى لفظ الكراىة ) القاليف ( الكاقع خبران  ) لعممكـ ( الممحؽ بضمير الجمع يعكد عمى قكمو ؽ كىكالمتعمٌ 
فٍ  كاف فيو ) أؿ ( ، ألٌنو  كأشار صاحب البحر المحيط إلى أٌف الجار كالمجركر ) لعممكـ ( متعمؽ بػ) القاليف ( كا 

بأٌف الغرض شعرنا يي  ذاىك ، (ِ)ؿيسك غ في المجركرات كالظركؼ ما ال يسك غ في غيرىا كذلؾ مف باب التكسع كالتساى
، كتككيد ترؾ المقدـ  المعصية كقبح عظـل شمئزازالاك  مف التقديـ ىك إبداء االىتماـ مف جية تزايد الكره كاالزدراء

المنكر ، تعادل مف  فيالرذيمة كتنغمس  فيالنفكس عندما تنحدر ، ألٌف (ّ)و كاحتقاره كىك فعؿ قكمو السيئ كذمٌ 
لى الطير كالعفاؼ  ففي ىذا التقديـ تأكيد كاىتماـ عمى بياف شٌدة البغض ليذا العمؿ لما ، إذف يدعكىا إلى الفضيمة كا 

فٌ . فيو مف ًعظىـ المعصية  رعاية الفاصمة كالتناسب الصكتي كاإليقاعي مف األمكر التي أفادىا التقديـ كالتأخير  كا 
 . ، فتحقؽ ذلؾ مع فكاصؿ اآليات المتكاصمة في السكرة   ةفي تركيب اآلية الكريم

َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن ََل َيَُِدوَن ِنَكاًحا َحَّتَّ يُ ْغِنيَ ُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوالَِّذيَن يَ ْبتَ غُوَن  كمف ذلؾ التقديـ قكلو تعالى       
ًرا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي آتَاُكْم َوََل ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِكَتاَب ِمَّا َمَلَكْت َأّْيَانُُكْم َفَكاتُِبو  ُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخي ْ

نْ َيا َوَمْن ُيْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اَّللََّ ِمْن بَ ْعدِ  ،  ّّ:النكر  ِهنَّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ِإْكَراهِ اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن ََتَصًُّنا لَِتْبتَ ُغوا َعَرَض اْْلََياِة الدُّ
( كذلؾ لغرض االىتماـ كالتككيد كرعاية  غىفيكره رىًحيـه  ؽ الخبر عمى الخبر )( كىك متعمٌ  ًمٍف بىٍعًد ًإٍكرىاًىًيف   فقد تقدـ )
كرحمتو  ، إم االىتماـ بأمر اإلكراه عمى فعؿ الذنب كالتأكيد عميو ، كالتنبيو عمى أٌف مغفرة هللا تعالىالفاصمة 

يغفره هللا لو ، لعذره باإلكراه ه ال يؤاخذ بما يكره عميو ، بؿ كرى المي  ، ألفٌ  المعنى ليفٌ  أفٌ  األظيرف حاصمة لمميكرىات ،
"  ، و غير معذكر بفعمو القبيحألنٌ  -بكسر الراء  -ه رً كٍ دكف المي مف ىك المعذكر باإلكراه  فرة كالرحمةفالمكعكد بالمغ ،

، إذ لك لـ يذكر ىذا المقٌدـ كلك لـ (ْ)" تكسيطىو بيف اسـً إف  كخبًرىا لئليذاًف بأف  ذلؾ ىك السببي لممغفرًة كالر حمةً  فإفٌ 
هللا  فإفٌ  يتقٌدـ عمى الخبر لشممت المغفرة كالرحمة الميكرىىيف ، كىذا ما أفاده ىذا التقديـ ، كىذا ما قرره الرازم بقكلو "

 .(ٓ)"ا المكره فبل عذر لو فيما فعؿاإلكراه عذر لممكرىة ، أمٌ  ألفٌ ك كالعقكبة ،  اإلثـاإلكراه أزاؿ  ، ألفٌ  غفكر رحيـ بيفٌ 
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، مف تقديـ متعٌمؽ لفظ المحٌبة ) راغبكف ( ما أفاد غرض االىتماـ كالتخصيص كرعاية الفاصمة  كمنو أيضان        
ولُُه ِإنَّا ِإىَل َوَلْو َأن َُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوَُاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَرسُ  قكلو تعالى كذلؾ في 

باسـ  ، فقد تقدـ الجار كالمجركر ) إلى هللا ( كىك متعمؽ الخبر ) راغبكف ( ، كفيو اىتماـ ٗٓ:التكبة  اَّللَِّ رَاِغُبونَ 
، كفيو إفادة القصر كاف بأمره سبحانو  (وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهلمتعظيـ ، كلمتنبيو عمى أٌف ما فعمو الرسكؿ  هللا الجميؿ

أيضا ، أم : إلى هللا راغبكف ال إلى غيره ، كالرغبة مٌنا إلى ما قسمو هللا لنا ال إلى دكنو ، أم انحصار الرغبة فيو 
، كلعٌمنا نمحظ إعادة لفظ الجبللة في اآلية لثبلث مرات ، كلرٌبما ىك الذم دعا إلى ذكره (ُ)تعالى كحده دكف سكاه 

 لمتخصيص . ذكرهكاف ف عائدة إلى هللا تعالى جميعيا ، أك ألٌف األمكر لتناسؽ السياؽ لممرة الرابعة

َها ِإنَّا ِإىَل رَبَِّنا رَاِغُبونَ َعَسى رَب َُّنا َأْن يُ ْبِدلََنا  كمثؿ ذلؾ التقديـ جاء في قكلو تعالى       ًرا ِمن ْ ، فأفاد  ِّ :القمـ   َخي ْ
ييشير إلى التكٌجو كاالعتماد عمى هللا تعالى ، ذكر المتقٌدـ بصيغة  اآلية سياؽ، كككف   بالمتقٌدـالتقديـ العناية 

تضمنو معنى اإلقباؿ  زيادة عمػػػػػى، (ِ)ى انتياء الرغبة إلى هللا تعالىػػػػػلمداللة عم ) إلى ( د جاءتػػػفق الربكبٌية ،
 . (ّ)كالتكٌجو 

رْيِ َلَشِديدٌ  كمنو قكلو تعالى        ، ذكر الفٌراء أٌف اآلية فييا تقديـ كتأخير كيعكد  ٖ :العاديات   َوِإنَُّه ِْلُبِّ اْلَْ
ٌنو لمخير لشديد "ذلؾ إلى االىتماـ ككذلؾ رعاية الفاصمة ، كالمعنى عنده :  ٌنو لشديد الحٌب لمخير  الحٌب ،كا  أك : كا 

الحٌب مف آخره  ؼى ذى كالخير ىك الماؿ ، ككأٌف الكممة لما تقٌدـ فييا الحٌب ، ككاف مكضعو أف يضاؼ إليو شديد حى  ،
ٍيرً  . كتقديـ )(ْ) "لٌما جرل ذكره في أٌكلو كلرؤكس اآليات ألٌنو ،  ( عمى متعمقو لبلىتماـ بغرابة ىذا المتعمؽ ًلحيبًٌ اٍلخى

لى االمتناع مف إعطاء حٌؽ هللا تعالى  ، مراعاة الفاصمة ،  فضبلن عف إشارة إلى االنشداد المفرط بالماؿ كالثركة كا 
كمػػػا جػػػرل السياؽ فػػػػي اآليػػة  ركرػػو مجػػدر ألنٌ ػػف ذكات الصػػي مػػكتقديمو عمى عاممو المقترف ببلـ االبتداء كى

 . (ٓ) السابقة

ٌب الماؿ حقيقة في نفس اإلنساف حيف يداللة دالالت منيا عٌدة كييفرز ىذا التقديـ     قمبو مف دكافع  فرغالتكبيخ ، فحي
الشديد الذم تعٌمؽ بحٌب الماؿ أك الشحيح الذم يظمـ الناس بمنعو ف،  التنبيو كالتحذيرداللة  زيادة عمىاإليماف ، 

ؽ أممو بو فضبلن عف أف يؤثره عمى الباقي نٌبو هللا اإلنساف غي لعاقؿ أف يعمٌ ، كلٌما كاف الماؿ فانيان ال ينب الحقكؽ
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ٕٖٔ 

الماؿ الذم يبعث عمى منع  محٌذران إٌياه مف االنشداد المفرط بالماؿ كالثركة ألٌنو سبب البخؿ كالكفراف ، كحبٌ 
 .(ٔ)المعركؼ 

َوِإىَل رَبَِّك  في قكلو تعالى  كما الكريـ في القرآف فيو العامؿ المحٌبة فعؿيتقدـ الجار كالمجركر عمى كقد      
لى ربؾ ( عمى فعمو العامؿ فيو ) فارغب ( ، ٖ :الشرح  فَاْرَغبْ  كفائدتو تخصيص  ، فقد تقدـ الجار كالمجركر ) كا 

كاجعؿ رغبتؾ إليو خصكصا ، كال تسأؿ إاٌل فضمو متككبل عميو ، فإٌف صفة الرسالة أعظـ " ، أم الرغبة إلى هللا
 ،(ّ)و القادر كحده عمى إسعافؾ ، كال تسأؿ غيره فإنٌ (ِ)"الخمؽ فبل يميؽ بصاحبيا أف يرغب غير هللا تعالى صفات

ؾ دكف مف سكاه مف خمقو إذا كاف ىؤالء المشرككف مف قكمؾ قد جعمكا كفي ذلؾ يقكؿ الطبرم " اجعؿ رغبتؾ إلى ربٌ 
التقديـ ىنا التخصيص نشأ منو معنى االشتراط كالتقييد ،  . كلٌما أفاد(ْ)رغبتيـ في حاجاتيـ إلى اآللية كاألنداد "

يا تأتي عاطفة أك في ت بو الفاء في ىذا المكقع ، ألنٌ عممطة لمفعؿ ، كلعؿ مف بديع ما استكتأٌتى ذلؾ مف الفاء الراب
 . (ٓ)جكاب شرط أك في صمة المكصكؿ الفعمية ، كىي ىنا خارجة عٌما كضعت لو 

ذلؾ أسمكب  إفٌ " : أنظارنا إلى ارتباط اآلية بنسقيا العاـ فتقكؿ  الدكتكرة بنت الشاطئ تمفتكفي ذلؾ التقديـ      
لىى  )طؼ فمـز أف يككف ىذا التخصيص في ببلغي يفيد القصر كالتخصيص ، كقد ريبطت اآلية بما قبميا بكاك الع كىاً 

بًٌؾى فىاٍرغىبٍ  كلـ يصمكا اآلية بما قبميا ، كىك الذم  لمفسركفبو ، كىك ما لـ يذكره امرتبطا بما قبمو ، متصبل  ( رى
إذ يككف اتجاه الرغبة إلى هللا كحده الذم افرغ باؿ رسكلو مما كاف يشغمو  يا ،يٌطرد بو النسؽ كتتـ كحدة السياؽ كمٌ 

م ال شٌؾ ذػػػو اليقيف الػػػى كجػػػره ، كبٌشره بيسر قريب عمػػذم أنقض ظيػػو الػػدر ، ككضع الكزر عنػػف ضيؽ الصػػػم
 .   (ٔ)فيو " 

ُكلُّ َذِلَك   في قكلو تعالى  ذلؾ جاء، ك  كثرة تقٌدـ متعمقات الخبر كمٌما نمحظو في ىذا المسمؾ األسمكبي        
األمكر التي ذيكرت في السياؽ ، كقد تقٌدـ فاآلية بياف لكراىة بعض ،  ّٖ :اإلسراء   َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها

بًٌؾى  المتعمؽ ) كىنا ( عمى الخبر ) ًعٍندى رى ( لبياف شٌدة كراىة تمؾ األعماؿ كقبحيا عند هللا تعالى ، كقبح مف عمؿ  مىٍكري
كتقديـ ىذا الظرؼ ،  منييان عنو أك مأمكران بضده و مكركه مذمكـ عند هللا ال يككف إالٌ فالذم كصؼ بالسيئة كبأنٌ  بيا ،
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ٕٖٕ 

 ،لتشنيع الحالة ، أم مكركىان فعميو مف فاعمو  كجاءذ ىك مضاؼ السـ الجبللة ، عمى متعمقو لبلىتماـ بالظرؼ إ
   .(ُ)فاعمو مكركه عند هللا تعريض بأفٌ  ذلؾ كفي

    ىػػػػو تعالػػػقكل مف ألفاظ المحٌبة عف فعمو كتقٌدـ الجار كالمجركر عميػػػو فػػػي كنمحظ في ىذا المسمؾ تأخٌر لفظ    
  َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ٓت َذلِ َوِمْن آيَاتِِه َها َوَجَعَل بَ ي ْ َك ََليَاٍت ِلَقْوٍم َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ

ُرونَ  فييا عظة كتذكير بنظاـ الناس العاـ كىك نظاـ االزدكاج ككينكنة العائمة كأساس  ىذه آية ،ُِ:الركـ  يَ تَ َفكَّ
(عمى  بىٍينىكيـٍ  تقدـ الظرؼ ) ، كفيياي الجبمة ال يشذ عنو إال الشذاذ التناسؿ ، كىك نظاـ عجيب جعمو هللا مرتكزان ف

د ةن  المفعكؿ ) ،  جعؿ في ذلؾ التزاكج أنسان ، ف ياكالتكاد كالرحمة الحاصمة في بينٌية الكريمةالعبلقة التمؾ ( لبلىتماـ ب مىكى
جعؿ ك صبحاف بعد التزاكج متحابيف ، قبؿ التزاكج متجاىميف في كمحبة فالزكجاف يككنافكجيف مكدة جعؿ بيف كؿ ز ك 

             .(ِ) بينيما رحمة فيما قبؿ التزاكج ال عاطفة بينيما فيصبحاف بعده متراحميف كرحمة األبكة كاألمكمة

، أم :   ٔٗ :مريـ   اِت َسَيْجَعُل ََّلُُم الرَّْْحَُن ُودِّاِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاْلَِ  كرد ذلؾ في قكلو تعالى ك     
كيجعؿ بينيـ ألفة ، كيجعؿ ليـ في قمكب العباد محبة كيزرعيا ليـ فييا مف غير  ،يحٌبيـ هللا كيحببيـ إلى أكليائو "

دًّا( الميعٌيف لمميخاطىب عمى الفاعؿ كالمفعكؿ )  لىييـي كىنا تقٌدـ الجار كالمجركر )  ،(ّ) "تكدد منيـ ( لمعناية  الر ٍحمىفي كي
بذلؾ الجعؿ كتخصيصو ألكلئؾ المخصكصيف باإليماف كالعمؿ الصالح ، أم أٌنو خٌصيـ بالرضا بعد أف عٌميـ 

 ّٗ :طو   ِمّنِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِّن َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة  كيكضح ذلؾ قكلو تعالى  بالنعمة جزاءن عمى انقيادىـ لو ،
، كأراد بذلؾ أٌنو حٌببو إلى القمكب كقٌربو إلى النفكس ، كالذم يبدك أٌف اآلية الثانية فٌسرت األكلى ، ففٌسر الكٌد 

مىٍيؾى  كىنا تقٌدـ الجار كالمجركر ) ،(ْ)بالمحبة  ب ةن ( عمى المفعكؿ )  عى ( لمعناية بالمخاطب كلبياف شٌدة كقٌكة  مىحى
ذلؾ  فضبل عف، كزاد في عظمتيا قكلو ) مٌني ( ، ()كفخامة كعظمة المحٌبة التي ألقاىا هللا تعالى عمى مكسى 

دكف غيره ، لذلؾ نٌكرىا ، فكأٌف المحٌبة اإلليٌية استقٌرت  () فإٌف ىذا التقديـ عٌيف خصكصية ىػػػذه المػحٌبػػة بػػػػو
 .  (ٓ)و فبل يقع نظر ناظر إاٌل تعٌمقت المحٌبة بقمبو كجذبتو إليو لما جبمتؾ عميو مف الخبلؿ الحميدة كالشيـ السديدةعمي

َنُكمْ   في قكلو تعالى التقديـكجاء ىذا       َها َوَجَعَل بَ ي ْ َمَودًَّة  َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
ُرونَ  ـٍ  فقػػد تقػػٌدـ الظػػػرؼ )، ُِ :ركـ ػػال  َوَرْْحًَة ِإنَّ ٓت َذِلَك ََلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ د ةن  ( عمػػػى المفعػػػكؿ) بىٍينىكي (  مىكى
تصكيران مكحيان ، ككأنما يمتقط الصكرة  بيذا التعبير المطيؼ الرقيؽ ىايصكر لبلىتماـ بيذه العبلقة البينٌية المقدسة ، كل
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، فالمكٌدة كالرحمة دليؿ عمى األلفة كالمحبة بيف (ُ)مف أعماؽ القمب كأغكار الحٌس ، فالمكٌدة ىنا : المحٌبة كاأللفة
فكأٌف المكٌدة ىي الحٌب الظاىر أثره في مقاـ العمؿ ، "الزكجيف كفي ذلؾ اطمئناف نفسي كىدكء قمبي ككجداني ، 

لمكدة إلى الحٌب كنسبة الخضكع الظاىر أثره في مقاـ العمؿ إلى الخشكع الذم ىك نكع تأثر نفساني عف فنسبة ا
 .(ِ) "العظمة كالكبرياء

َُدِ  في قكلو تعالى  التقديـكجاء ىذا       ُهْم َمَودًَّة َواَّللَُّ  َنُكْم َوبَ ْيَ الَِّذيَن َعاَديْ ُتْم ِمن ْ ُ َعَسى اَّللَُّ َأْن ََيَْعَل بَ ي ْ يٌر َواَّللَّ
ادىٍيتيـٍ ًمٍنييـٍ تقٌدـ الظرؼ )  ، ٕ :الممتحنة   َغُفوٌر رَِحيمٌ  بىٍيفى ال ًذيفى عى ـٍ كى د ةن ( عمى المفعكؿ )  بىٍينىكي (، لبياف ذلؾ  مىكى

، فتضيؽ  حٌبة اإلسبلـقادر عمى أف يغرس في قمكب الكافريف مف أىميـ كأقربائيـ مى  تعالى فاهللالجعؿ كتأكيده ، 
ـٌ بناء جسكر التكاٌد كالتصافي كالمحٌبة كاأللفة كاإلخاء بينيـ كبيف الذيف كانكا يعادكنيـ كيقاطعكنيـ  دائرة العداء ، كيت

 تعالى مف هللا، كقد تقٌدمت ) عسى ( التي ىي (ّ) في الديف ، كبذلؾ تتحٌكؿ البغضة محٌبة كالنفرة مكٌدة كالفرقة أيلفة
 ذكرىا كثير مف المفسريف . كقد كلمتأكيدكاجبة الكقكع 

تبٌيف قرب دخكؿ بعض الكٌفار في اإلسبلـ الذم يمحك كٌؿ العداكات السالفة ،  ًجد  رائعةكىذه اآلية صكرة      
كالكفر الشديد مف قمكب المسمميف ألعدائيـ عند دخكليـ في اإلسبلـ ؛ ألٌنو كاف نيى عف مكاٌدتيـ كعف اتخاذىـ 

انكا في الكفر ، كال سبيؿ إلى إعادة المكٌدة بينيـ إاٌل بيدايتيـ لئلسبلـ ، ليصيركا إخكانان ليـ في الديف ، أكلياء حيف ك
 .  (ْ)يربط بينيـ رباطو الكثيؽ محٌبة كمكٌدة ال تنفصـ عيراىا ، كال ينقطع مداىا

َُْد َكَفُروايَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل  قكلو تعالى  كمنو أيضان       ِبَا  تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َو
اَء َمْرَضاِت ُتِسرُّوَن اًدا ٓت َسِبيِلي َوابِْتغَ َجاءَُكْم ِمَن اْْلَقِّ ُِيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأْن تُ ْؤِمُنوا بِاَّللَِّ رَبُِّكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجهَ 
فقد تقٌدـ ، ُ :الممتحنة   اَء السَّبِيلِ ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا َأْعَلُم ِبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم َوَمْن يَ ْفَعْلُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسوَ 

د ةً ( عمى المفعكؿ )   ًإلىٍيًيـٍ الجار كالمجركر )  مكضعيف في اآلية ، ككبل المكضعيف بياف لمتكبيخ كالتقريع ( في  اٍلمىكى
في المكضعيف (  ًإلىٍيًيـٍ )  أٌما قكلوإلى ذلؾ المعنى إذ قاؿ "  البقاعي كالزجر عف مكاالة أعداء هللا تعالى ، كأشار

شارة إلى بيعدىـ عنيـ بداللة فرض عدـ اتخاذ الكافريف أكلياء ، ؾ ميما بذلت ألنٌ  ففييا داللة عمى التكبيخ أيضان كا 
قد نزلت اآلية في بعض المؤمنيف مف المياجريف الذيف ف ،(ٓ)" ليـ مف النصيحة فإنيـ يكنكف لؾ العداكة كالبغضاء

و ال ينفعيـ اإلسرار بالمكٌدة كانكا يسركف المكٌدة إلى بعض المشركيف مف أىمييـ بمكة ، كىي مسكقة لبياف أنٌ 

                                                           

 ٖٖٗ: ٕٓ، وروح المعانً  ٘٘: 2،  وإرشاد العقل السلٌم  4ٕٖ: 4، والبحر المحٌط  1ٕٗ : ٕالنحاس  –معانً القرآن :  ٌنظر -ٔ

،  وقٌل هً عطؾ قلوب بعضهم على بعض ، وورد إن معنى المودّة فً اْلٌة الكرٌمة هو الجماع ، والرحمة هً الولد ، وبذلك 
 . 1ٕٗ:  ٕالنحاس  –معانً القرآن  ُجعلت المودّة والرحمة بٌن الزوجٌن آٌة من آٌات هللا تعالى ودلٌل من دالئل قدرته . ٌنظر :

 . ٓٙ :الحّب فً القرآن  :  ظر، و ٌن 2ٔٔ: ٙٔالمٌزان  -ٕ

 . 21: 2ٕ، وروح المعانً  1ٔ٘: ٘، والنكت والعٌون  ٕٖٔٓ: ٘، وتفسٌر القرآن العظٌم  ٗٔ٘: ٗالكّشاؾ : ٌنظر  -ٖ

 . 2ٕٗ :ٌنظر : نظرات لؽوٌة فً القرآن الكرٌم  - ٗ
 . 1ٗ٘ – 4ٗ٘ :2نظم الدرر  -٘



 

ٕٖٗ 

المشركيف عمى الرغـ مف إلقاء المكٌدة إلييـ أف يدرككىـ  يـ شيئان كأفٌ تيـ كرفع عداكتلممشركيف في جمب محبٌ 
   .(ُ)فركا بيـ يككنكا ليـ أعداء مف دكف أف يتغير ما في قمكبيـ مف العداكة ضكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  2ٔٙ: ٕ، ومدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل  ٖٕٙ - ٖٕ٘: 1ٌٔنظر : المٌزان  -ٔ



 

ٕٖ٘ 

 :  الحذف 

كيقصد بالحذؼ ىنا ما كاف في باب الببلغة الذم يعٌد مسمكان أسمكبيان رائعان ، إذ يؤدم الكظيفة الفنية المناطة       
بو إذا ما قكرف بالذكر ، فيك باب مف أبكاب اإليجاز ، فقد عٌده ابف جني مف شجاعة العربية ، فقاؿ " إٌف العرب 

اٌل كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب  حذفت الجممة كالمفرد كالحركة كليس شيء مف ذلؾ إال عف دليؿ عميو كا 
كىك عند عبد القاىر الجرجاني " باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأخذ عجيب األمر شبيو بالسحر ، ،  (ُ)في معرفتو " 

فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر ، كالصمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة ، كتككف أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ 
ـٌ ما تككف بيانان إذا لـ تيبٍف "،  كأت

، كحٌد الحذؼ كما ذكره الرماني " ىك إسقاط كممة لبلجتزاء عنيا بداللة غيرىا  (ِ)
ٌنما صار الحذؼ في مثؿ ىذا أبمغ مف الذكر ، ألٌف النفس  في الحاؿ أك فحكل الكبلـ ، كىك أبمغ مف الذكر ، كا 

ككاف االىتماـ بالحذؼ كاضحان جميان عند الدارسيف قديميـ كحديثيـ ، فقد يرجع حسف  .(ّ)تذىب إليو كؿ مذىب "
نما العبارة في كثير مف التراكيب إلى ما يعمد إليو المتكمـ مف حذؼ ال يغمض بو المعنى كال يمتكم  كراء القصد ، كا 

، كالقرآف الكريـ يميؿ كيمتمئ مبناىا بو العبارة كيشتٌد بو أسرىا ، كيقكل حبكيا كيتكاثر إيحاؤىا  كىك تصٌرؼ تصف
كثيران إلى لغة اإليجاز، كفي تمؾ المغة ييترؾ لذىف المتمٌقي العناف لتقدير المحذكؼ لفٌؾ رمكز النص 
(ْ)     . 

ٌب (      َُُكْم َوَرفَ ْعَنا  في قكلو تعالى كحذؼ المضاؼ كاف مف أىـٌ مكاضع حذؼ المصدر ) حي َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَا
َنا َوُأْشرِبُوا ٓت ُُ ُلوِِبُِم  ْعَنا َوَعَصي ْ ٍة َواَْسَُعوا َُاُلوا َسَِ َناُكْم بُِقوَّ َُُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ ُُْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم فَ ْو اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم 

القرائف  ذا دٌؿ عمى ما يريدكف ، كذلؾ بداللةالعرب تحذؼ المضاؼ إف،  ّٗ :البقرة   بِِه ِإّيَانُُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَ 
كتقدير الحذؼ     ) أشربكا  لذلؾ الحذؼ ، مف أىميا التجٌكز في الكبلـ كاالتساع ، أغراض كرتالدالة عميو ، كقد ذي 

ما أشربت عجؿ الذىب حقيقة فكاف في تككينيا ٌف قمكبيـ كأنٌ أ"كييشير ىذا الحذؼ إلى  ،في قمكبيـ حٌب العجؿ (
ة ال الذم يشربو القمب المحبٌ  ألفٌ ك المعنى معمكـ ،  ، فأضمر الحب ألفٌ (ٔ)العجؿ  يـ سقكا حبٌ ، كقيؿ إنٌ (ٓ) "كتركيبيا

. كالعجؿ ليس مكضع ذلؾ ، بؿ المراد : حٌب العجؿ ، فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو ، لمداللة (ٕ)نفس العجؿ 
ة الحٌب لمبلبستو ليـ في قمكبيـ ، كتشٌرب قمكبيـ بيذا الحٌب األعمى عمى ىذه الحقيقة الثابتة ، إذ أنزؿ العجؿ منزل

                                                           

 . ٖٓٙ. ٓٗٔ :ٕالخصائص  - ٔ
 . 2ٙٔ : ٔالعمدة  ، وٌنظر :  ٙٗٔ :دالئل اإلعجاز  - ٕ
 . 2ٙ :ثالث رسائل فً إعجاز القرآن  - ٖ

ًّ    ، وعلم اللؽة النّصً بٌن النظرٌة والتطبٌق، د.  ٖ٘ٔد. دمحم أبو موسى : ، خصائص التركٌب : ٌنظر  - ٗ  ٕصبحً إبراهٌم الفق

 :ٕٗٓ . 
 . ٖٕٔ : ٖمعانً النحو  - ٘

.، والنحو  11ٔ :ٔ، وإعراب القرآن للنحاس  ٔٙ :ٔ، ومعانً القرآن للفراء  ٖٓٔ : ، الفراهٌدي ٌنظر : الجمل فً النحو - ٙ

 .. وقٌل إن الحذؾ للمصدر المضاؾ إلى مفعوله  ٓٗ :الكوفً ، مباحث فً معانً القرآن للفراء 
 ٖٙٔ :، والصناعتٌن  4٘ :البن قتٌبة  ، وؼرٌب القرآن 4٘ؼرٌب القرآن : ، وتفسٌر  21 :ٌٔنظر : التبٌان فً إعراب القرآن  - 2

 . 1ٙ :، والجمان فً تشبٌهات القرآن  ٖٕٓ :، وبدائع الفوائد   2٘ٔ، ٔٗٔ :ٔ،  ونهج البٌان عن كشؾ معانً القرآن 



 

ٕٖٙ 

. إذ إٌف القرينة العقمية (ُ)حتى عاد ذلؾ سمة مف سماتيـ ، كحقيقة تكشؼ عف كاقع حاليـ في اليكل كالضبلؿ 
فٌ  المعنى ،  المتضحة مف المنطؽ العقمي ىي التي حددت طبيعة ىذا الحذؼ ، فإٌف العجؿ ال ييشرب في القمكب ، كا 

ٌب فقط (ِ)أيشربكا حٌب عبادة العجؿ  ٌب عبادة العجؿ ، كاألكلى تقدير الحي ، كذىب (ّ)، كضٌعؼ بعضيـ تقدير : حي
ؿ ) يكق ،(ْ)"الشراب كمازجو يقاؿ : أشرب قمبو حٌب كذا ، أم حٌؿ محؿٌ إذ " أبك حياف إلى تقدير حٌب عبادة العجؿ ،

إصرارىـ عمى الكفر أدل إلى  كنبلحظ في ىذا التركيب قكة في المعنى ، ألفٌ ، (ٓ) "مختمطا بكفرىـ"بكفرىـ ( أم 
حبيـ العميؽ لمعجؿ حتى صار مختمطا كأنو الشراب ال يمكف الفصؿ بينو ، كسقكا ىذا الشراب حتى صار جزءا ال 

و ، كمندمجان فيو يقع في مبلبسة كاقع الحاؿ لمشيء حتى عاد جزءان من عيٌد ىذا الحذؼ مجازان "كقد يتجٌزأ منيـ ، 
 .(ٔ) "اندماجان تامان 

، كىذا الحذؼ يؤدم إلى بياف حالة المحٌبة أك حالة الكراىة  كلمسنا الحذؼ في بعض متعمقات تمؾ األلفاظ      
الحذؼ الجمع بيف إيجاز ىذا كلعٌؿ مف أىـ دالالت المتعٌمؽ بفعؿ المحٌبة ) يرغبكف ( ،  كمف ذلؾ حذؼ حرؼ الجر

َلى َعَلْيُكْم ٓت  العبارة ككفرة معانييا ، ما جاء في قكلو تعالى  ُُِل اَّللَُّ يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يُ ت ْ َوَيْستَ ْفُتوَنَك ٓت النَِّساِء 
ِت ََل تُ ْؤتُونَ ُهنَّ َما ُكِتَب ََّلُنَّ َوتَ ْرغَ  ُبوَن َأْن تَ ْنِكُحوُهنَّ َواْلُمْسَتْضَعِفَي ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأْن تَ ُقوُموا اْلِكَتاِب ٓت يَ َتاَمى النَِّساِء الَلَّ

 "، ىذا المفظ يحتمؿ الرغبة كالنفرة ، ُِٕ :النساء   لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبِه َعِليًما
، فحذؼ حرؼ (ٕ) "لماليف أك لجماليف ، كالنفرة : عف أف تنكحكىف لقبحيفٌ  فالمعنى في الرغبة ، في أف تنكحكىف

الجر بعد الفعؿ ) ترغبكف ( ؛ كذؾ لداللة التعميـ ، ألٌف النساء يشتممف عمى كصفيف ، كصؼ الرغبة فييٌف ، 
ككصؼ الرغبة عنيٌف ، كقيؿ معناه : ترغبكف في نكاحيٌف لماليف كجماليٌف ، كقيؿ معناه : عف نكاحيٌف لزمانتيٌف 

 . (ٖ)كقٌمة ماليٌف ، كالكبلـ يحتمؿ الكجييف 

إذف فمف جماليات التركيب القرآني حذؼ حرؼ الجر في ىذا المكضع ، كذلؾ الحتمالية تعدد األكجو        
مف  اآلية الكريمة صالحة لتقدير كؿٌ  عٌد مف باب اإلجماؿ كاإليجاز البميغ ، ألفٌ عٌد ذلؾ لبسان ، بؿ يي التفسيرية ، كال يي 

، (ٗ)( لمشيء المحبكب ، كبحرؼ ) عف ( لمشيء غير المحبكب الحرفيف ، ألٌف الفعؿ ) رغب ( يتعٌدل بحرؼ ) في 

                                                           

 .  2ٗٔ :مجاز القرآن ، دمحم حسٌن الصؽٌر ٌنظر :  - ٔ

 . ٘٘ – ٗ٘ :الجملة العربٌة والمعنى : ٌنظر  - ٕ

 . ٗ٘ٔ : ٔاألشباه والنظائر فً النحو و،  2ٓٙ : ٕمؽنً اللبٌب ٌنظر :  - ٖ

 . 1ٖٓ – 4ٕٓ : ٔالبحر المحٌط  - ٗ

 . 21 :ٔالتبٌان فً إعراب القرآن  - ٘

 . 2ٗٔ :مجاز القرآن ، دمحم حسٌن الصؽٌر   - ٙ

  .  ٕٖٙ:  ٖالبحر المحٌط  - 2

، واإلتقان فً  14ٕ :، وشرح شذور الذهب  2ٕٗ:ٔ، والكشاؾ  41ٖ :، والصاحبً  2ٗ : ٖالبرهان فً علوم القرآن : ٌنظر  - 4

 . ٖ٘ : ٖعلوم القرآن 

 . ٕٓٔ: ٌٗنظر : التفسٌر الوسٌط  -1



 

ٕٖ2 

شرط الحذؼ في حرؼ الجر ىك أمف  كمنع ابف مالؾ الحذؼ في ىذا المكضع إلشكاؿ المراد بعد الحذؼ ؛ ألفٌ 
 .(ُ) المبس ، كحذؼ الحرؼ ىنا ال ييعد  لبسان بؿ إجماالن 

لرغبة في اآلية ككٌسع في معانييا ، إذ جاز أف تككف اكيرل ابف عاشكر أٌف حذؼ حرؼ الجٌر قد أثرل داللة       
دد المعنى في أحد الطرفيف يـبعضأك تككف الرغبة عف نكاح  يـبعضنكاح  دكف  مف ، كلك ذكر حرؼ الجٌر لحي

كثار المعنى ، أم ترغبكف  اآلخر ، إذ قاؿ : إٌف " لحذؼ حرؼ الجٌر بعد ) ترغبكف ( ىنا مكقع عظيـ مف اإليجار كا 
بعضيف كفي نكاح بعض آخر ، فإٌف الفعؿ ) رغب ( يتعدل بحرؼ ) عف ( لمشيء الذم ال يحٌب ،  عف نكاح

 .  (ِ)كبحرؼ ) في ( لمشيء المحبكب ، فإذا حذؼ حرؼ الجٌر احتمؿ المعنييف إف لـ يكف بينيما تناؼو " 

       فيذه الجممة القرآنية مف الجمؿ ذات الدالالت المتضاٌدة التي تحتكم عمى فعؿ يتعٌدل بحرؼ جرٌو كىك       
) ترغب ( ، كقد حذؼ حرؼ الجر لئلبياـ أك التكسع في إطبلؽ المعنى ، كالمعنى فييا يحتمؿ الرغبة في النكاح 

 .(ّ)كالرغبة عنو 

 إفٌ  إذ ، ّ:الضحى  َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما َُ َلى  في قكلو تعالىكما ييمحظ حذؼ مفعكؿ فعؿ الكراىة ) قمى (       
فٌ  خير ما مثؿ العربية ذلؾ الكتاب  في حذؼ المفعكؿ في العربية لطائؼ بيانية كثيرة ذكرتيا كتب الببلغة كالمغة ، كا 

عبد  العظيـ ، ففيو مف المطائؼ ما أيبيرت بو العقكؿ كحارت في كنيو األذىاف ، كعـٌ فييا البياف ، كقاؿ في حذفو
يا فيو أكثر ، كما يظير الجرجاني : " فإٌف الحاجة إليو أمٌس ، كىك ما نحف بصدده أخٌص ، كالمطائؼ كأنٌ  القاىر

 . (ْ)الركنؽ أنجب كأظير " بسببو مف الحسف ك 

ٌف التقدير      الكاؼ كاكتفى بالكاؼ األكلى مف إعادة األخرل ، كألٌف رؤكس اآليات بالياء  فحذفتكما قبلؾ ، ": كا 
كعمؿ الطبرم في تفسيره ىذا  ،(ٔ)"و اختصار لفظي لظيكر المحذكؼ" إنٌ  : ، قاؿ الزمخشرم(ٓ)"فاجتمع ذلؾ فيو

المخاطب  اكتفاء بفيـ السامع لمعناه ، إذ كاف قد تقدـ ذلؾ قكلو ) ما كدعؾ ( فعيرؼ بذلؾ أفٌ و الحذؼ بقكلو : " إنٌ 
في تعميمو  قكؿ الزمخشرم ، كذىب أبك حياف مفقكؿ الطبرم قريب  كلعؿٌ ، (ٕ)" ( وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهبو نبي هللا 

 ،(ٗ)سبب الحذؼ كاف لفظيان ، القصد منو ىك رعاية الفاصمة  إلى أفٌ  يـ، كذىب بعض(ٖ)إلى السبب نفسو لحذؼا
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ٕٖ4 

و ما قبلؾ كال أم أنٌ "ذكر السببيف السابقيف ، كىي فائدة اإلطبلؽ ،  زيادة عمىكأضاؼ الفخر الرازم فائدة أخرل 
 .(ِ)، كبذلؾ فقد أفاد الحذؼ اإلطبلؽ (ُ) "ؾ إلى يـك القيامةأحدا مف أصحابؾ كال أحدا ممف أحبٌ 

السياؽ ال يعطي التكسع في  أما الدكتكرة عائشة عبد الرحمف فميا تعقيب عمى ما ذكره المفسركف ، فترل أفٌ       
و مف كترل أيضا أنٌ  ،( )صلى هللا علٌه وآلهالخطاب كاف خاصا لمرسكؿ الكريـ  الخطاب عمى ما ذكره الرازم ، بؿ إفٌ 

و لمقتضى معنكم ببلغي يقكيو عمى اعتبار لفظي ، كأنٌ غير المقبكؿ أف يككف تعميؿ الحذؼ برعاية الفاصمة ، أم 
 . (ّ) دكف أف يككف الممحظ الشكمي ىك األصؿمف األداء المفظي 

الذم يقكؿ في الحذؼ في ىذا المقاـ برعاية الفاصمة  كلعمنا نقؼ عمى ىذا الرأم بشيء مف النظر ، كنرل أفٌ       
نما س ياؽ اآلية مف بدئيا حتى قريب نيايتيا تراعى فييا الفاصمة ، ال يقؼ عمى الجانب الشكمي المفظي فقط ، كا 

جمالية أكثر مما لك حدث كقؼ عند ذكر ىذا الجرس كىذا اإليقاع يمنحيا  انسياب السكرة عمى كنرل أيضا أفٌ 
الحذؼ لبلختصار أك لرعاية الفاصمة أك لغيرىا ، كميا مبلحظ بيانية تدعـ قكة  فإفٌ  مف ثىـ  ضمير المخاطب ، ك 

 المعنى كبيانو .  

ذلؾ فإٌف في الحذؼ جانبا معنكيا مرىفا ، فيو مف الرٌقة كالمبلطفة كاالستعطاؼ كالترٌحـ كمحادثة  فضبل عف      
هللا سبحانو تحاشى في خطابو لحبيبو  فٌ إالقمكب كاإليناس كالتقريب لمعباد ، كا عبلميـ بعظيـ الرحمة كالمغفرة ، أم 

بلؾ ( لما في القمى مف الطرد كاإلبعاد كشدة البغض ، أما التكديع ) ما كدعؾ ( المصطفى ذكر الضمير ) ما ق
 . (ْ) فمعٌؿ الحس المغكم فيو يؤذف بالفراؽ عمى كره مع رجاء العكدة كالمقاء

كذلؾ ، (وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهكأٌيد الباحثكف ىذا الرأم بكراىة أف يقع القمى كالبغض صراحة عمى ضمير النبي       
ة ، فميس بمستيجف أف يكدع الحبيب حبيبو ، التكديع أمر معركؼ ، مشتير بيف الناس ، كبخاصة بيف األحبٌ  أفٌ 

 . (ٓ)فمذلؾ كاف ذكر المفعكؿ مع الفعؿ ) كٌدع ( كحذفو كمع الفعؿ ) قمى ( تعظيمان لشأف المفعكؿ 

، كحذفو مف القمى إكراـ ( وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهيـ ذكر المفعكؿ مع التكديع إكراـ لمرسكؿ الكر  كالذم يمحظ أفٌ       
كراـ في الحذؼ ، كىذا مف ألطؼ مكاطف الذكر كالحذؼ  . فضبل عف اختيار (ٔ)لو أيضان ، فيك إكراـ في الذكر كا 

ضافتيا إلى المخاطب أنسب شيء ىينا كأدٌؿ عمى الرعاية كالعناية ، فإٌف الرب ىك المربي كالمر  شد كممة ) الرب ( كا 
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ٕٖ1 

كالسٌيد ، فكيؼ يكدعؾ كيقميؾ ، كأنت عبده كرسكلو ، كىك سيدؾ كمكالؾ أخرجؾ مف الظممة إلى نكر الكحي 
 .(ُ)كالرسالة 

ىا عمى نياية مف الكماؿ في مراعاة ناجدجميع ما كرد مف ألفاظ التنزيؿ كالسٌنة الشريفة ك  ناإذا تأمم ناكبذلؾ فإنٌ       
كالمألكفة ، كمف خصائص ألفاظ القرآف أيضان ىك أننا نستشٌؼ منيا الرٌقة التي يراد بيا ما األلفاظ الرقيقة كالخفيفة 

 كاف مستعمبل في المبلطفات كاستجبلب المكٌدة كالبشارة كالكعد .

-ٕ :النشراح ا  َوِإىَل رَبَِّك فَاْرَغبْ  ،فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصْب  كجاء حذؼ المفعكؿ لداللة التعميـ في قكلو تعالى      
الكماؿ النفساني كانتشار الديف في إاٌل  كىؿ يرغب النبيٌ  (وسلّم )صلى هللا علٌه وآله، كذلؾ ليعـٌ كؿ ما يرغبو النبي  ٖ

، كيكحي انتياء اآلية بيذه المفظة الخالية مف المفعكؿ إلى ذلؾ التعميـ ، فكأٌف الرغبة مشاعة (ِ)كنصر المسمميف 
 كذلؾ تماـ الكٌد كالمحٌبة ككماؿ النعمة .   )صلى هللا علٌه وآله وسلّم(مفتكحة بكؿ ما يرغبو الرسكؿ الكريـ 
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ٕٗٓ 

 اِلطناب : 

يمثؿ اإلطناب ظاىرة أسمكبية تقكـ عمى تفجير شحنات فكرية لدل المتمقي ، بيدؼ إحداث صدمة لغكية عند     
يك الطرؼ المستقبؿ كجعؿ ذىنو في حاؿ استنفار دائـ، كبذلؾ ييعٌد حدثان غير عادم كانحرافان عف المألكؼ المغكم ، ف

نكاع الببلغة ، كأىـ تمؾ الدكاعي تثبيت المعنى الميراد ، ، شأنو شأف باقي أ حقؿ خصب لو أسباب كدكاعو الستعمالو
ثارة الحمٌية مف أجؿ التعظيـ ، أك التيكيؿ ، أك غير ذلؾ  .  (ُ)كالتككيد ، كدفع اإليياـ ، كا 

كاإلطناب مف األساليب الببلغية الضركرٌية في بعض المكاقؼ كالمناسبات التي تقتضييا المقامات المختمفة     
كقد كقؼ عمماء الببلغة كقفة تأمؿ أماـ نظـ الكبلـ كأساليبو ، باحثيف عف أسباب ىذه الزيادة كعٌما  لممخاطبيف ،

التي  ، كمف تمؾ األغراض(ِ)تؤديو مف أغراض بيانية ، فخمصكا إلى مجمكعة مف األغراض التي يفيدىا اإلطناب 
 : كردت في سياؽ ألفاظ المحٌبة كالكراىة 

 االحتراس :   -ٔ

المحافظة عمى المعنى مف كؿ ما "اإلطناب كيسمى التكميؿ ، كىك في اصطبلح الببلغييف  مظاىرىك مف       
 . (ّ)"يفسده كيغيره ، أك ىك أف يؤتى بكبلـ يكىـ خبلؼ المقصكد بما يدفع ذلؾ الكىـ

يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن  في قكلو تعالى كجاء ىذا الغرض في سياؽ ألفاظ المحٌبة      
ُهْم َوُيُِبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن َُيَاِهُدونَ  ب ُّ ٓت َسِبيِل اَّللَِّ َوََل َِيَاُفوَن َلْوَمَة ََلِئٍم َذِلَك  يَْأِت اَّللَُّ ِبَقْوٍم ُيُِ

َأِعزٍَّة كلو تعالى )، فجاء االحتراس في اآلية الكريمة في ق ْٓ :المائدة   َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ  َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمنْ 
يـ ليسكا فيـ أٌف الذٌلة طبيعة فييـ ناشئة عف ضعؼ ، كيفيـ مف االحتراس أيضا ، أنٌ ال يي  لكي( ، َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

ليس المراد بككنيـ أذٌلة ىك أٌنيـ ميانكف ، بؿ المراد المبالغة في كصفيـ إذ  ، ضعفاء أذالء ، كالذٌؿ ليس اليكاف
بالرفؽ كليف الجانب ، فإٌف مف كاف ذليبلن عند إنساف فإٌنو ال يظير شيئان مف التكٌبر كالترٌفع ، بؿ ال يظير إال الرفؽ 

كنو يـ كيحبٌ يحبٌ  –ضؿ هللا ، كألٌف هللا جانبو لٌيف لممؤمنيف كخشف عمى الكافريف ، كىذا مف فأٌف يريد  كالميف ، ككذلؾ
ٌف الذم يحبٌ  - ٌف هللا ال يحبٌ ، كا   .(ْ)العباد األذالء المستضعفيف  و هللا كيحٌب هللا قكمٌّ عزيزه ليس بضعيؼو ذليؿو ، كا 

كصفاف : ؿ إيمانو ، كىـ الذيف اجتمع ليـ ىذاف الهللا سبحانو ال يحٌب إاٌل مف كمي  إلى أفٌ  ترشد ةالسابق ةكاآلي    
،  الشٌدة كالعٌزة عمى الكفار ، كالٌذلة كالرحمة لممؤمنيف ، فيما كصفاف متبلزماف ، ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر
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ٕٗٔ 

ٌف اجتماع ىاتيف الخصمتيف المتضاٌدتيف الشٌدة كالرحمة عند اإلنساف الم سمـ ىي إيماء إلى أصالة آرائو كحكمة كا 
 .  (ُ)صٌرؼ الحكمة كالرشد في أخبلقو كأعمالو ت ، فيك يتصٌرؼ موعق

رَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النَّاِس َواَّللَُّ ُيُِبُّ ا كمنو قكلو تعالى        ْلُمْحِسِنيَ الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ٓت السَّ
 ييحب  هللا تعالى مف اجتمعت فيو الصفات التي كردت في اآلية ، ألٌف بجماعيا يجتمع كماؿ ُّْ:آؿ عمراف ،

( ، ألٌنو داؿٌّ عمى تقدير أٌنيـ بيذه الصفات محسنكف كهللا كىاَّلل ي ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى اإلحساف ، كلذلؾ ذٌيمت اآلية بقكلو ) 
ٌف  ذكر هللا ثكابيا بحٌبو ه ،غير ا كانت ىذه الخصاؿ إحسانان إلى ييحٌبيـ ، كاإلحساف اإلتقاف كاإلجادة ، كلمٌ  إلييـ ، كا 

 لعبد أعظـ درجات الثكاب .محٌبة هللا تعالى ا

خفاؤه ، ذكر  َواْلَعاِفَي َعِن النَّاسِ كجاء االحتراس في قكلو )       ( ، فبعد أف ذكر كظـ الغيظ الذم ىك إمساكو كا 
العفك عف الناس فيما أساءكا بو إلييـ ، كىي تكممة لصفة كظـ الغيظ بمنزلة االحتراس ، ألٌف كظـ الغيظ قد تعرضو 

متأٌصؿه  ندامة فيستعدم عمى مف غاظو بالحٌؽ ، فمٌما كيصفكا بالعفك عٌمف أساء دٌؿ ذلؾ عمى أٌف كظـ الغيظ كصؼه 
ذا اجتمعت ىذه الصفات في نفسو سييؿ ما دكنيا لديو   .(ِ)فييـ ، مستمرٌّ معيـ ، كا 

 التتميم :   -ٕ

، كيعني أف يؤتى بفضمة في كبلـ ال يكىـ خبلؼ المقصكد لنكتة ببلغية ،  الجممة إطناب مظاىركىك مف       
نما يأتي لفائدة بيانية ،  كمعنى ىذا أٌف الكبلـ في غرض التتميـ ال يكىـ شيئان آخر غير الذم يريده المتكمـ ، كا 

سنان بحيث لك حذفت صار الكبلـ مبتذالن  ،(ّ)كيككف لممبالغة  ، قاؿ العمكم : "  (ْ) كىذه الفضمة تكجد في المعنى حي
ـٌ الكبلـ فيمحؽ بو ما يكممو ، إٌما مبالغة أك احترازان أك (ٓ)ىك تقييد الكبلـ بفضمة " ، كعٌرفو الزركشي بأٌنو " ىك أف يت

 .(ٔ)احتياطان "

َُِبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمْن آَمَن  ى ػػػػػو تعالػػػػػي قكلػػػػػػف التتميـ كنمحظ كركد      لَْيَس اْلِِبَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم 
ِبيِل اْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلِخِر َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََب وَ  َي َواْبَن السَّ

َاَم الصَََّلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّابِ  ائِِلَي َوٓت الّرَُِاِب َوأَُ رِيَن ٓت اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَي َوالسَّ
ُُوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َّ  ( ، كفي َعَلى ُحبِّهِ ، كمجيء التتميـ في قكلو تعالى ) ُٕٕ :البقرة  ُقونَ اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَد

ىذا القكؿ معنياف ، األكؿ : أف يعكد الضمير عمى هللا تعالى ، أم عمى حٌب هللا ، فيـ يعطكف الماؿ مف أجؿ هللا 
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ٕٕٗ 

شيء ؛ ألٌنو تماـ معنى اآلية . ( مف التتميـ في َعَلى ُحبِّهِ ال يككف ) ياء كال سمعة ، كعمى ىذا المعنىكحده ال ر 
يـ لو ، كالتتميـ يتـٌ عمى ىذا التفسير ؛ ألٌف كالثاني : أف يعكد الضمير عمى الماؿ ، أم يؤتكف الماؿ عمى حبٌ 

ـٌ قاؿ )َوآَتى اْلَمالَ المعنى انتيى عند قكلو تعالى ) يا ليست جممة مستقٌمة كليست ( كىذه فضمة ؛ ألنٌ َعَلى ُحبِّهِ ( ، ث
ٌنما جئيسان في الجممة ، ك ركنان ر  ، فيـ ييعطكف الماؿ رغـ حٌبيـ لو يء بيا لممبالغةا 

(ُ) . 

لنيؿ البٌر ، " فيك قيد الـز حٌتى يككف مف  يـ لوحبٌ  مف رغـال عمى يعطكف الماؿكىذا التتميـ ييصٌكر حاؿ مف      
يؤتي الماؿ مرتقيان ببذلو إلى مرتبة األبرار إذا قٌدـ عمبلن ىك مف أعماؿ البٌر ، فأعماؿ البٌر تكٌسعه في الخير زائده عمى 

ار ؛ ألٌف خاٌصة إذا بمغ اإلنفاؽ درجة اإليثكب، فإنفاؽ الماؿ ليس بالعمؿ اليسير عمى الجميع ، (ِ)أعماؿ التقكل "
بًٌوً حٌب الماؿ مكجكد بدرجات متفاكتة في كٌؿ القمكب ، كالتتميـ بقكلو ) مىى حي ( إشارة إلى ىذه الحقيقة ، فيؤالء  عى

 يندفعكف لئلنفاؽ رغـ ىذا الحٌب لمماؿ مف أجؿ رضا هللا تعالى .

التتميـ  ، ٖ :اإلنساف   ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِّهِ  قكلو تعالى  كنظير اآلية السابقة     
بًٌوً جاء في قكلو ) مىى حي ( ، فكاف باإلمكاف االستغناء عنو ، كلكٌنو ذكره ليصٌكر شعكر البٌر كالعطؼ كالخير فييـ عى

بًٌوً كذلؾ أبمغ في الكـر ، فمفظ )ممثبلن في إطعاـ الطعاـ مع حٌبو ،  مىى حي ، فقد (ّ)تحسيف في المعنى( فضمة لزيادة العى
ٌبيـ لو ، كتعم ؽ شيكتيـ  حصمت بيذا التتميـ المبالغة في أٌنيـ حريصكف جٌدان عمى إطعاـ الطعاـ عمى الرغـ مف حي
بو ، فاإلطعاـ في ىذه الحالة أبمغ في الداللة عمى ابتغاء مرضاة هللا تعالى ، كىك بسبب ذلؾ أعظـ أجران عند هللا ، 

قيد الـز إلدخاؿ المطًعـ لمطعاـ في مرتبة األبرار ، كىي فكؽ مرتبة المتقيف الذيف يكفييـ أف  (ُحبِّهِ َعَلى )فعبارة 
ييطعمكا الطعاـ الكاجب عمييـ أف ييطًعمكه ، كلك كاف ىذا الطعاـ غير محبكب ليـ
(ْ) . 

، إذ مع اشتيائو كالحاجة إليو  الطعاـ ف عمى حبٌ ك كائنأٌنيـ أم فالمراد بحٌبو تكقاف النفس إليو لشٌدة الحاجة ،     
لـ يكف مجرد إطعاـ ، بؿ إطعاـ مقركف باإليثار العظيـ عند الحاجة الماٌسة لمغذاء ، كمف جية أخرل فيك إطعاـ 
في دائرة كاسعة ، شمؿ أصناؼ المحتاجيف ، كليذا كانت رحمتيـ عاٌمة كخدمتيـ كاسعة كىذا داللة عمػػػػػى سعة 

 . (ٓ)كرميـ

بًٌوً )اإًلطىعاـ بالذكر لما في إطعاـ المحتاج مف إيثاره عمى النفس كما أفاد قكلو خٌص كقد      مىى حي كالتصريح ( ، عى
و لك قيؿ : كيطعمكف فإنٌ  حاليـ في المحٌبة ،تكطئةه ليبنى عميو  ( ييٍطًعميكفى  )و معمكـ مف فعؿ بمفظ الطعاـ مع أنٌ 
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بًٌوً  )مسكينان كيتيمان كأسيران لفات ما في قكلو  مىى حي ذكر الطعاـ  عمى النفس ، عمى أفٌ  تاجيفمف معنى إيثار المح ( عى
 .(ُ)حتى كأف  السامع يشاىد الييئة يفيد تأكيدان مع استحضار ىيئة اإًلطعاـ ( ييٍطًعميكفى ) بعد 
آؿ عمراف   َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ َلْن تَ َنالُوا اْلِِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا َتُِبُّوَن  كنظير ذلؾ قكلو تعالى      

ٌب المينفىؽ  ( تتميـ لممعنى قبمو أك فضمة أفادت المبالغة ًمم ا تيًحب كفى  ، فقكلو ) ِٗ :  .في حي

 االعتراض :  -ٖ

ـٌ الغرض األصمي  كبلميف متصميف، يؤتى في أثناء كبلـ أك أيضان  اإلطناب مظاىركىك مف        مف بشيء يت
دكنو ، كال يفكت بفكاتو ، فيككف فاصبلن بيف الكبلـ أك الكبلميف لنكتة ، كقيؿ ىك إرادة كصؼ شيئيف ، األكؿ منيما 

أم الجممة  – التي كقيؿ ىي ،(ِ)قصدان ، كالثاني بطريؽ االنجرار ، كلو تعميؽ باألكؿ بضرب مف التأكيد 
تأكيدان كتسديدان لمكبلـ الذم اعترضت بيف  متبلزميف متعمقة بو تؤدم معنى مفيدان ، يفتقع بيف شيئ -االعتراضٌية 

ٌف مف سنف العرب كطريقتيـ في كبلميـ أف (ّ)أجزائو ، كال تككف معمكلة لشيء مف أجزاء الجممة المقصكدة ، كا 
 . (ْ)يعترض بيف الكبلـ كتمامو كبلـه ال يككف إاٌل مفيدان 

ينبغي أف ال يتصٌكر كلٌما كاف لمجممة االعتراضية عبلقة معنكية بالكبلـ الذم تعترض بيف جزأيو ، فعميو ال      
أحد بأٌف الجممة المعترضة ىك أٌف مفادىا أجنبي كغريب مف المكضكع المعترض ، بؿ البيٌد أٌف ىناؾ ارتباطان ما 

ـٌ تنزؿ م بينيا كبيف ما قبميا كبيف ما بعدىا ، ، كقد (ٓ)نزلة الصفة في الفائدة ، تكضح عف الشيء كتؤٌكدهكىي مف ث
فى ، فجاء في القرآف الكريـ كفصيح الشعر كمنثكر الكبلـ ، خبلفان  سي كىثيرى ىذا الضرب مف التعبير كشاع استعمالو كحى

          . (ٔ)لمف اٌدعى قٌمتوي أك حاكؿ حصره في دائرة الجمؿ الدعائية 

ـٌ النحاة كقد       بالجممة االعتراضية كأشاركا إلييا في كتبيـ ، غير أٌف ذلؾ االىتماـ لـ يتجاكز حدكد اإلشارة اىت
ال محؿ ليا مف اإلعراب عند  ، فييغة يجكز الفصؿ بيا بيف متبلزمات الجممة العتراضية بكصفيا صيإلى الجمؿ ا

أرباب الببلغة كالبياف يتناكلكف ىذا المكضكع مف زاكية الدالالت كاألغراض التي تؤدييا الجممة  النحاة ، كلكفٌ 
منيا : التنزيو كالتعظيـ ، كالدعاء  أكردتيا كتب الببلغةببلغية كثيرة  كيأتي االعتراض لدكاعو  الكبلـ ، االعتراضية في

 .  (ٕ)لمقصكد ، كاالستعطاؼ ، كالمبادرة لبياف أمر ذم أىمٌية، كالتنبيو عمى أمر ، كالتبٌرؾ ، كالتقرير ، كالتصريح با
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ٕٗٗ 

ُُْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا  في قكلو تعالى  التعظيـ كيأتي اإلطناب باالعتراض لغرض      َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض 
ْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اَّللَُّ  اِبَي َوُيُِبُّ النَِّساَء ٓت اْلَمِحيِض َوََل تَ ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّ وَّ بُّ الت َّ  ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ

رِيَن  ُموا ِْلَنْ ُفِسُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ ، اْلُمَتَطهِّ َُدِّ ِر ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشْئُتْم َو ُُو َُ َوَبشِّ ُكْم ُمََل
ييًحب  اٍلمي )، فقكلو تعالى  ِِّ – ِِِ :بقرة ال  اْلُمْؤِمِنيَ  بيف  ( جممتاف اعتراضيتافتىطىيًًٌريفى ًإف  اَّلل ى ييًحب  الت ك اًبيفى كى

ـي اَّلل ي انو )ػػػػو سبحػػػػكلػػق  كبلميف متصميف في معناىما كىما كي ٍيثي أىمىرى ـٍ ( كقكلو سبحانو )فىٍأتيكىيف  ًمٍف حى ٍرثه لىكي ـٍ حى اؤيكي  (ًنسى
 (ِ)"أمركا بو كالتنفير عٌما نيكا عنوالترغيب فيما " ك، كفائدة ىذا االعتراض ى(ُ)، كىذا القكؿ ىك بياف لمقكؿ السابؽ 

، فالجممة ) نساؤكـ حرث لكـ ( ىي تفسير لجممة ) مف حيث أمركـ هللا ( ، فيي ذات صمة تركيبية بيا ، كالجممة 
كالتكبة مف إثـ  معصيةكىي الطيارة كاجتناب ال الكبرل ىي اعتراضية ، فائدتيا كداللتيا ىك الحٌث عمى الطاعة

 .  (ّ)ا كاف يفعمو بعض األزكاج قبؿ البياف القرآنيإتيانيا الذم رٌبم

ٌف إجممة معترضة كذكرت مسألة التكبة كالطيارة ، إذ تو الصحٌية كالنفسية جاءت ىذه الكأىمي كعكلعظمة المكض     
ـٌ  بعض الناس يصعب عمييـ السيطرة عمى الغريزة الجنسية فيتمكثكف بالذنب كاإلثـ خبلفان لما أمر هللا تعالى ، ث
يعترييـ الندـ عمى عمميـ كيتألمكف مف ذلؾ ، فاهلل سبحانو فتح ليـ طريؽ التكبة كيبل يصيبيـ اليأس مف رحمة هللا 

الطيارة ب تتعٌمؽف إشارة إلى أٌف الطيارة تتعٌمؽ بالطيارة الظاىرٌية ، كالتكبة ، أٌما اقتراف الطيارة بالتكبة فييمكف أف يكك 
لمبالغة في التكبة ذلؾ فإٌف فييا داللة ا فضبل عف،  التكبة طيكر لممذنب، كالكحدة الجامعة بينيما ىك أٌف الباطنٌية 

 .  (ْ)ر الحاليف كالبقاء عمييما كالتطٌير كتكري

كمف األغراض التي يفيدىا االعتراض في الجممة القرآنية التيٌكـ كالسخرية كالتعٌجب ، كىي كما جاءت في قكلو      
يًعا  تعالى  ْتُكْم ُمِصيَبٌة َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيَُبطَِّئنَّ فَِإْن َأَصاب َ  ،يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثُ َباٍت َأِو اْنِفُروا َجَِ

َُْد َأنْ َعَم اَّللَُّ َعَليَّ ِإْذ َلَْ َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا َنُه َمَودٌَّة يَا  ، َُاَل  َنُكْم َوبَ ي ْ َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اَّللَِّ لَيَ ُقوَلنَّ َكَأْن َلَْ َتُكْن بَ ي ْ
د ةه يىا ، فقد اعترضت جممة ) ّٕ – ُٕ :لنساء ا  لَْيَتِّن ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فَ ْوزًا َعِظيًما بىٍينىوي مىكى ـٍ كى ـٍ تىكيٍف بىٍينىكي ( كىأىٍف لى

ـٍ فىأىفيكزى فىٍكزنا عىًظيمنا ( الداؿ عمى ندامتو كحسرتو ، كبيف جممة التمني )ليقكلٌف بيف الفعؿ المؤٌكد )   يىا لىٍيتىًني كيٍنتي مىعىيي
لـ  ( ، أشار الزمخشرم إلى أٌف الجممة المعترضة سيقت لمتيكـ ال إلظيار المكٌدة الحقيقية فقاؿ : " كالمعنى كأفٍ 

ٍف كانكا يبغكف ليـ الغكائ ؛تتقٌدـ لو معكـ مكاٌدة  ؿ ألٌف المنافقيف كانكا يكاٌدكف المؤمنيف كيصادقكىـ في الظاىر ، كا 
ـ كانكا أعدل عدٌك لممؤمنيف كأشٌدىـ حسدان ، فكيؼ يكصفكف بالمكٌدة إاٌل عمى ألٌني؛ في الباطف ، كالظاىر أٌنو تيكـ

                                                           

 . ٖٕ٘ :ٌٔنظر : البالؼة فنونها وأفنانها  -ٔ

 . ٖٕٕ : ٖاإلتقان فً علوم القرآن  : ، وٌنظر 4ٕٔ :تلخٌص المفتاح  -ٕ

 . 2ٙٔ :، والتحلٌل النحوي  أصوله وأدلته  4ٕ :ٌٕنظر : البالؼة العربٌة ، أسسها وعلومها وفنونها  -ٖ

 . ٖٙٔ:  ٕاألمثل ٌنظر :  -ٗ
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، ألٌف الذم  رية كالتعٌجب مف حاؿ المنافقيف، فقد جيء بيا عمى سبيؿ التيكـ كالسخ(ُ)كجو العكس تيكمان بحاليـ "
لطتيـ كصحبتيـ لممؤمنيف يتحٌسر عمى فكات شيء عادة ىك مف ال عمـ بو أك بأسبابو ، أٌما المنافقكف فبسبب مخا

كانكا عمى عمـ بقتاؿ المؤمنيف ألعدائيـ ، ككاف في إمكانيـ أف يخرجكا معيـ ، كذيكر الفعؿ ) ليقكلٌف ( مؤكدان تنبييان 
متصمة في المعنى بقكلو السابؽ ) قد أنعـ هللا عمٌي إذ لـ أكف معيـ شييدا ( ، كعبارة التمني  ،(ِ)عمى فرط تحٌسره 

 .(ّ)"يعاقدكـ عمى اإلسبلـ كيعاضدكـ عمى قتاؿ عدٌككـ ، كلـ يكف بينكـ كبينو مكٌدة في الظاىركأف لـ "أم : 

َلْن تَ َناُلوا اْلِِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا َتُِبُّوَن َوَما  في قكلو تعالى  ليفيد الحٌث كالتحريض كيأتي اإلطناب باالعتراض     
ِإنَّ الَِّذيَن   ، فقد جاءت ىذه اآلية معترضة بيف قكلو تعالى ))ِٗ :آؿ عمراف    ِبِه َعِليمٌ تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اَّللََّ 

 ْم َعَذاٌب َألِيٌم َوَما ََّلُْم ِمنْ َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اْْلَْرِض َذَهًبا َوَلِو افْ َتَدى بِِه ُأولَِئَك َّلَُ 
ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحَلِّ لَِبِّن ِإْسَرائِيَل ِإَلَّ َما َحرََّم ِإْسَرائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه ِمْن َُ ْبِل  ، كقكلو تعالى ُٗ:(( آؿ عمراف  نَاِصرِينَ 

ُِيَ  ْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِد ُُْل فَْأتُوا بِالت َّ ْورَاُة  ، إذا كاف السياؽ يتحٌدث عف تقديـ ّٗ :ف آؿ عمرا  َأْن تُ نَ زََّل الت َّ
ف كاف قميبلن بدليؿ قكلو     الصدقات لنيؿ أعمى مراتب البٌر ، كال ييناؿي ذلؾ إاٌل بإنفاؽ ما تعٌمؽ حٌبو بقمب اإلنساف كا 

( ، كلعٌؿ الميراد مف ىذا االعتراض ىك التحريض عمى اإلنفاؽ الخالص هلل مٌما تعٌمؽ القمب بو ، كالتنكيو  ِمْن َشْيءٍ ) 
 .(ْ)عمى أٌف اإلنفاؽ خصمة مف خصاؿ البٌر 

 التذييل :   -ٗ

يؤتى بعد تماـ الكبلـ بكبلـ مستقؿ في معنى األكؿ ، تحقيقان لداللة منطكؽ "أف  كىك في اصطبلح الببلغييف
، كعٌرفو (ٓ)"ليككف معو كالدليؿ ، ليظير المعنى عند مف ال يفيمو كيعمؿ عند مف فيمواألكؿ أك مفيكمو 

ٌنو ذكر جممة ، ككاف تعريفو دقيقان أل(ٔ)القزكيني بأٌنو " تعقيب جممة بجممة أخرل تشتمؿ عمى معناىا لمتأكيد " 
 .(ٕ)كفائدتو الببلغية التأكيد كالمبالغة  بجممة ، كالتذييؿ ال يككف إاٌل جممة ،

َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُهَو َُمِْسٌن َوات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم  في قكلو تعالى  كجاء اإلطناب بالتذييؿ     
ََذ اَّللَُّ ِإبْ َراِهيَم َخِليًَل ، جاء التذييؿ في قكلو ) ُِٓ :النساء   َذ اَّللَُّ ِإبْ َراِهيَم َخِليًَل َحِنيًفا َواَتََّ  ، فيذه جممة ( َواَتَّ

                                                           

 . ٗٙ٘: ٔالكّشاؾ  -ٔ
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ٕٗٙ 

و نٌ كاإليذاف بأ،  كبشأف مف اتبع طريقتو ()لمترغيب في إتباع مٌمة إبراىيـ ، كلمتنكيو بشأنو  اجيء بيمستأنفة 
 .(ُ)البشرنياية في الحسف كغاية كماؿ 

ََذ اَّللَُّ ِإبْ َراِهيَم َخِليًَل ) جممة  ذكر الزمخشرم أفٌ ك      بيف قكلو جاءت  اعتراضية ال محؿ ليا مف اإلعراب ( َواَتَّ
ََذ اَّللَُّ ِإبْ َراِهيَم َخِليًَل  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُهَو َُمِْسٌن َوات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا تعالى   :النساء   َواَتَّ
َماَواِت َوَما ٓت اْْلَْرِض وََكاَن اَّللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َمُِيطًا ، كقكلو ))ُِٓ ا فائدتيا فيي أمٌ ، ُِٔ:النساء   َوَّلِلَِّ َما ٓت السَّ

، (ِ)"خميبلن ، كاف جديران بأف تيتٌبع مٌمتو كطريقتوألٌف مف بمغ الزلفى عند هللا أف اتخذه "،  لتأكيد كجكب إتباع مٌمتو
، فإٌف مف بمغ ()االعتراض ىنا جٌمة مف جممتيا الترغيب في إتباع ممتو  كفائدة بقكلو " أبك السعكدكيؤٌكد ذلؾ 

أعناؽ اليمـ مف الزلفى عند هللا تعالى مبمغان مصٌححان لتسميتو خميبلن حقيؽه بأف يككف إتباع طريقتو أىـٌ ما يمتد إليو 
 .     (ّ)" كأشرؼ ما يرمؽ نحكه أحداؽ األمـ

بشرائع هللا و كاف عامبلن خميبل هلل تعالى بسبب أنٌ  كاف ماإنٌ  ()إبراىيـ  دٌلت اآلية عمى أفٌ  كبيذا فقد دٌلت     
يفكز بأعظـ المناصب في الديف كذلؾ يفيد  أفٍ مف مف عمؿ بيذا الشرع البٌد  كاف ىذا تنبييان عمى أفٌ ك  تعالى ،

فٌ   .(ْ)الجممة اعتراضية مف شأنيا تأكيد ذلؾ الكبلـ  الترغيب العظيـ في ىذا الديف ، كا 

 التعميل :  -٘

كىك زيادةه في الكبلـ عف أصؿ المعنى الذم ييقصدي التعبير عنو لبياف عٌمتو ، أك سببو ، أك الدليؿ عمى صٌحتو      
أك نفعو كفائدتو . كفائدة اإلطناب بالتعميؿ تككف في زيادة تقرير مضمكف الكبلـ بذكر عٌمتو ، ألٌف النفكس أكثر 

، فيككف تطكيؿ الكبلـ بالتعميؿ كبياف مقركنة ببياف أسبابيا كأدٌلتيا مة الاستعدادان لتقٌبؿ األخبار أك التكاليؼ الميعمٌ 
بمثابة جكاب سؤاؿ  ىكما جاء في القرآف مف تعميؿ  أكثرالدليؿ إطنابان حسنان مفيدان ، ذا أثر في نفكس المتمقيف لو ، ك 

 .(ٓ)مقٌدر ذىنان غير مذككر في المفظ 

َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  كجاء ىذا الغرض في قكلو تعالى       يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبو َُ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ٓت اْلَْ  ،الشَّ ْيطَاُن َأْن يُوَُِع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشَّ ْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم ِإَّنَّ

، ففي ىذا النص اقترف النيي عف الخمر كالميسر ُٗ-َٗ :المائدة  َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَََّلِة فَ َهْل َأنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن 
كاألنصاب كاألزالـ ببياف العٌمة أك السبب أك الحكمة ، لتكليد الدافع الذاتي الجتنابيا ، فقد عمؿ باآلية الثانية سبب 

                                                           

 . 11:  ٕأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل ٌنظر :  -ٔ
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ٕٗ2 

ىـ عف ذكر النيي عف األشياء المذككرة ، كىك إيقاع الشيطاف العداكة كالبغضاء بيف الناس في تعاطييـ الخمر كصدٌ 
هللا تعالى ، فزيادة التعميؿ في ىذا النص كاف إطنابان نافعان ، إذ كانت ىذه األسباب المعممة لمنيي كافية بأف تجعؿ 

 . (ُ)المتمقي يحٌقؽ االجتناب

 ُنوا ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آمَ  ى ػػػػو تعالػػػػي قكلػػػػػػف ان ػػػأيض ككرد اإلطناب بالتعميؿ     
  ( تعميؿ لكعده تعالى لممؤمنيف بالدفاع عنيـ  ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ  ، إذ إٌف نفي المحٌبة في )ّٖ :الحج

يحٌب الكافريف الخائنيف ، فمذلؾ يدفع  ، كبجعؿ العاقبة ليـ ، أم لتقييد الدفاع بككنو عف الذيف آمنكا ، كأٌف هللا ال
 .  (ِ)عف المؤمنيف لرٌد أذل الكافريف

 التفسير : -ٙ

ري بو كبلـه سابؽ إلزالة ما فيو مف لبس أك خفاء ، كلٌما كاف غرض التفسير       كىك أف ييؤتى بكبلـ الحؽ ييفىس 
 .( ّ)زيادة مفيدة كاف إطنابان حسنان كٌمما اقتضاه الحاؿ

د ةً جاء التفسير في عبارة )       ـٍ ًباٍلمىكى يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم  في قكلو تعالى (  تيٍمقيكفى ًإلىٍيًي
َُْد َكَفُروا ِبَا َجاءَُكْم ِمَن اْْلَقِّ  ، لبياف نكع تمؾ المكاالة التي يتخذىا ُ:الممتحنة  ...َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َو

بعض المؤمنيف مع أعداء هللا ، فإلقاء المكٌدة مف التفسير الجزئي لممكاالة ، فمممكاالة مكارد كثيرة . كىذا التفسير فيو 
ف كاف يجمعكـ بيـ صداقة أك قرابة أك نسب ،  ذلؾ فإٌف  فضبل عفداللة النيي عف مكاالتيـ كمكٌدتيـ كىذه حاليـ كا 

 .  (ْ)إلقاء المكٌدة لممشركيف تحمؿ داللة التخٌبط كعدـ التدٌبر في إيصاؿ المحٌبة
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ٕٗ1 

إٌف في القرآف الكريـ صكران بديعة ، كأمثمة رائعة عمى إعجازه ، ببيانو العربي الساحر الذم يأخذي باأللباب ، في      
الستعارة كالكناية كالتشبيو اجميؿ تشبييو كتمثيمو ، كسمككو أساليبى العرب في تخاطبيـ كمحادثاتيـ ، كاستعماليـ 

مىت لغةي العرًب ، كال " التي اختٌصت بيا المغة العربية ،  كالببلغية كالمجاز ، كغير ذلؾ مف الكجكه البيانية فما حى
فى ركنقييا ، كما فاقت سائرى المغات ، إاٌل بما احتكت عميو مف بديع االستعارة ، كلطيؼ الكناية ، فمف أراد أف  سي حى

يىيا عف أخٌص خصائصيا ، كيسمبيا أعز  مزاياىا ، فقد سمؾ بيا طريؽ الغى  يًٌ كالجيالة ، كنزع عنيا ثكب اإلبداع ييعرًٌ
القرآف الكريـ منٌزؿ مف هللا تعالى فيك فريده في نظمو بميغه في تعبيره دقيؽ في ألفاظو معجزه في  ألفٌ ، ك (ُ)"كالجماؿ

داللتو ، أصكاتو أعذب األصكات ، كألفاظو أفصح األلفاظ كيضعت كيٌؿ منيا مكضعان دقيقان يتناسب كقدرتيا عمى 
لفظة أيخرل ، كىذه الخصكصٌية أكسبت القرآف الكريـ قدسٌيتو  تستطيع تأديتيا أمٌ صكصٌية داللية ، ال تأدية خ

المعيكدة كا عجازه الفائؽ ، كمف خبلؿ ما تقٌدـ يمكننا أف نضع أيدينا عمى فنٌية التعبير كجمالية األداء لبعض مف 
 دائيا التعبيرم في الكثير مف الفنكف الببلغية . ألفاظ المحٌبة كالكراىة في االستعماؿ القرآني كبياف سمات أ

 التشبيو :في محيط 

، كاصطبلحان عقد ميماثمة بيف أمريف ، أك أكثر ، قيًصد  وي التشبيو : لغة التمثيؿ ، يقاؿ : ىذا ًشٍبو ىذا كمثيمي       
محاكلة ببلغٌية جاٌدة تيدؼ إلى صقؿ  ، كييعٌد التشبيو(ِ)اشتراكيما في صفة أك أكثر بأداة لغرض يقصده المتكٌمـ 

الشكؿ كتطكير المفظ مف خبلؿ تقريب المعنى إلى الذىف ، فنقؿ المفظ مف صكرة إلى أخرل عمى النحك الذم يريده 
الميصٌكر ييجٌسد المعنى تجسيدان حٌيان ، فيك مف أكثر أساليب البياف داللة عمى سعة عقؿ المينشئ ، كقدرتو عمى 

ٌنو يدؿ  عمى خصب الخياؿ كسمٌكه كسعتو كعمقو ، فيظير مدل القدرة عمى تمثيؿ كا  كاإلبداع الخمؽ كاالبتكار 
مفاىيـ كثيرة لمتشبيو ال  –قدامى كمحدثكف  –. كقد كضع الدارسكف (ّ)المعاني ، كالتعبير عنيا في صكرة فنٌية رائعة

 . (ْ)مجاؿ لحصرىا ىنا كيمكننا أف نكتفي بما ذكرناه خشية اإلطالة 

إلخراجو الخفٌي إلى الجمٌي ، كأدائو البعيد مف القريب ، يزيدي  كجماؿ كمكقعه حسفه في الببلغة ، لمتشبيو ركعةك     
كمف  ،كاسع النطاؽ ، دقيؽ المجرل ، غزير الجدكل  المعاني رفعة ككضكحان ، كيكسبيا جماال كفضبلن ، فيك ففٌّ 

مع التكضيح ، أك كجو مف المبالغة ، عمدت إلى شيء آخر أساليب البياف أنؾ إذا أردت إثبات صفة لمكصكؼ ، 
، تككف ىذه الصفة كاضحة فيو ، كعقدت بيف االثنيف مماثمة ، تجعميا كسيمة لتكضح الصفة ، أك المبالغة في 
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ٕ٘ٓ 

ذا ما تأمٌمنا ىذا الفٌف في سياقا (ُ)إثباتيا ، ليذا كاف الشبيو أٌكؿ طريقة تدٌؿ عميو الطبيعة لبياف المعنى ت المحٌبة ، كا 
كالكراىة القرآنٌية ، كجدناه كاضح الصكرة دقيؽ البياف كاسع الخياؿ ينـ  عف براعةو كتفٌنفو إذ إٌف ىدفو تكضيح الداللة 
كتعميقيا عند المتمقيف ، كيمكننا استجبلء بعض الصكر التشبييٌية مف خبلؿ الكقكؼ عمى بعض تمؾ األلفاظ لبياف 

 براعة االستعماؿ القرآني ليا . 

َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ  قكلو تعالى  كنمحظ أٌف بعض الناس يجعمكف حٌبيـ لؤلنداد كحٌبيـ هللا تعالى كذلؾ في     
َة َّلِلَِّ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَداًدا ُيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا َّلِلَِّ َوَلْو يَ َرى الَِّذينَ   ظََلُموا ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

يًعا َوَأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلعَ  ، كىذاف التشبيياف يتحدثاف عف العبلقة ( ِ) ، ففي اآلية تشبيياف كاقعياف ُٓٔ:البقرة   َذابِ َجَِ
بيف هللا سبحانو كتعالى كالعبد مف جانب كبيف الناس فيما بينيـ أك بيف الناس كمطمؽ المخمكقات مف جانب آخر ، 

  . القرآني النظـي ػػكبخاصة عند كركده ف ، ، كلكؿ تشبيو جماليتو( كذلؾ مف خبلؿ العبلقة القائمة عمى ) الحبٌ 

    َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَداًدا ُيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ   قكلو تعالى  :التشبيو األكؿ 

     َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا َّلِلَِّ   قكلو تعالى  :التشبيو الثاني

) كحب هللا ( كفي قكلو  ،(ّ)األكؿ أٌف بعض الناس قد اتخذكا ليـ مخمكقات يحبكنيـ مثؿ الحب هلل تعالىكفحكل     
أقكاؿ أحدىما : كحٌبكـ هللا ، كالثاني : كحٌبيـ هللا ، كالثالث : كحٌب هللا الكاجب عمييـ ال الكاقع منيـ ، كبتمؾ 

عرفكف هللا تعالى كيينكركف اإليماف ، كاف المعنى عمى القكؿ األٌكؿ األقكاؿ تنفتح داللة التشبيو ، فإذا قيؿ إٌف الكٌفار ي
ذا قيؿ إٌنيـ ال يعرفكف هللا تعالى كاف المعنى عمى القكليف الثاني  ٌبيـ هلل ، كا  ، أم ييساككف بيف حٌبيـ األنداد كحي

ي كصفو ، أك كالحٌب الكاجب المشابية ىنا في أصؿ الحٌب ال ف كعدٌ كالثالث ، أم ييحبكف األنداد كحٌب المؤمنيف هلل 
 .    (ْ)عمييـ

 بأٌف األنداد ىـ أئمة الظمـ ()األصناـ ، كذكر اإلماـ الباقر  األنداد ىـ كيشير بعض المفسريف إلى أفٌ      
ذلؾ في قكلو  كٌضحف أٌف األنداد ليسكا باألصناـ ، ألٌف الكبلـ البلحؽ يٌف السياؽ يبيٌ إذلؾ ف فضبل عف، (ٓ)كأشياعيـ
بًّا َّلل ً  تعالى ) د  حي دكف سكاه ، كسكاه ال يمكف أف مف ، فيذه اآلية تشير إلى أٌف المؤمنيف يحبكف هللا  ( كىال ًذيفى آمىنيكا أىشى

كا األصناـ ، كبذلؾ فبل تصح المقارنة أك المقابمة بيف حٌب هللا سبحانو يككف صنما ، ألٌف المؤمنيف ال يمكف أف يحبٌ 
 األصناـ . كحبٌ 
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ٕ٘ٔ 

أننا كقفنا عمى معنى لفظ ) األنداد ( لكجدنا فيو معنى ) النظير أك الشبيو ( ، كبيذا يككف المعنى أٌف  لكك       
درجة الحب هلل سبحانو متساكية مع ذلؾ النٌد المتخذ ، كفيو أيضا معنى ) الضد ( ، فيككف حبيـ ليذا النٌد حٌبان لما 

أعطى ىذا التشبيو دالالت متعددة مف خبلؿ مفيـك كممة ) األنداد ( ، كىذه سمة مف  ىك ضد  هلل تعالى ، كبذلؾ فقد
 سمات اإلعجاز القرآني .

بًّا َّللً  ( كلـ يقؿ : أشد حبٌ        د  حي هلل مف الناس ، كذلؾ لجعؿ إمكانية  ان أما التشبيو الثاني فقد اكتفى بقكلو ) أىشى
الذم يجعؿ هلل نظيرا  و اآلخربعضالمؤمف أشٌد حٌبا هلل تعالى مف لمقصكد أٌف التفسير كالتأكيؿ مفتكحة بحيث يككف ا

إخبلصيـ العبادة كالتعظيـ فضبلن عف  ، ككصؼ الحٌب باألشٌدٌية داللة عمى الثبات كالدكاـ ،أك ضٌدا لو  في الحبٌ 
عبادتيـ عبادة الشاكريف ، كفي لو كالثناء عميو مع يقينيـ بأٌنو المينعـ عمييـ كالقادر عمى تدبير أمكرىـ فتككف 

 .(ُ)المقابؿ فإٌف ىذا الكصؼ ىك تعريض بالمشركيف ألٌف حٌبيـ سطحي ال بقاء لو كال استمرار

دكف سكاه ، مف هللا تعالى  كفيحبٌ  فالذي يفالمؤمن في مدحكالحقيقة أٌف ىذيف التشبيييف قد أحدثا داللة المقابمة       
إثراء ز ، كالغاية ىي هلل ، كذلؾ مف خبلؿ اتساقيما في نسؽ قرآني مميٌ  ـينداد كحبٌ األ كفيحبٌ  فالذيذـٌ المشركيف ك 
ف تقبيح أحد المتقابميف يبٌيف حسف اآلخر .، كزيادة تشكيؽ ك ناس ممكعظة لال  ثبات عمى أفضؿ المتقابميف ، كا 

ٌب هللا تعالى متعمقان بالمقاتميف المشبييف بالبنياف المرصكص ك       ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الَِّذيَن  في قكلو تعالى يأتي حي
َياٌن َمْرُصوصٌ  ، فقد جاءت محٌبة هللا سبحانو لممقاتميف في سبيمو عمى  ْ : الصؼ  يُ َقاتُِلوَن ٓت َسِبيِلِه َصفِّا َكأَن َُّهْم بُ ن ْ

يـ كصمكدىـ أماـ األعداء ، صيغة التشبيو ، ليككف المعنى أبمغ كأقكل ، فقد شٌبو هللا سبحانو المقاتميف في ثبات
، (ِ)بالبناء المحكـ الكثيؽ الذم صٌفٍت حجاراتو حتى صار متماسكان كالسٌد المنيع ، كىك تشبيو فائؽ الركعة كاإلبداع 

معنى الثبات كالصمكد كالشٌدة  زيادة عمىٌف في التشبيو داللة اإليماف المتمكف في القمكب ، الراسخ في النفكس ، كا  
كالقٌكة . فانظر إلى  صٌؼ المقاتميف المشٌبو بالبنياف الذم رص  بعضو فكؽ بعض فأحكمت لبناتو ، كي ال تتخمميا 

كجاء التشبيو القرآني ليؤالء المقاتميف الصاٌفيف في غاية الركعة كالجماؿ ، كالتعبير بأف  .(ّ)ثغرة تعيؽ حاؿ المقاتميف 
ؤمنكف ) كالبنياف المرصكص ( أركع تعبير عف الثبات كعدـ االنفبلت في المعركة ، كقيؿ ىك كناية عف يككف الم

 .   (ْ)استكاء نياتيـ كاتحاد قمكبيـ كاجتماع كممتيـ في مكاالة هللا تعالى كمعاداة أعدائو 

يطر عميو إاٌل مف خبلؿ سدٌو حديدم كمف بدائع ىذا التشبيو أٌنو يصٌكر لنا العدٌك بأٌنو سيؿ عاـر كمدٌمر ال ييس     
كاف البارم عٌز كجٌؿ ييعمف منيع كمحكـ ، فقد أبدع القرآف في تصكير ىذا التشبيو فيك في غاية الدٌقة كالجماؿ ، فإذا 
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ٕٕ٘ 

لمجاىديف المتراٌصيف ، فإٌنو سبحانو في الكقت نفسو ييعمف سخطو كغضبو عمى الجمكع المسممة إذا كانت حٌبو ا
 .  (ُ)متمٌزقة كمشتٌتة 

ـى كرد ى      ى ػػػاء بقكلو تعالػػػ، أال يمكف االكتفبيػػػذه الصػػػكرة  ذا التشبيوػػػكلعمنا نقؼ عمى ىذه اآلية كنسأؿ أنفسنا ًل
  ًبيًموً ًإف  اَّلل ى ـٌ كباف المراد مف أٌف هللا سبحانو يحٌب   ييًحب  ال ًذيفى ييقىاًتميكفى ًفي سى ، أال نبلحظ أٌف المعنى قد ت

المقاتميف في سبيمو ، كمحبة هللا تكفي المقاتميف كغيرىـ كتجعميـ مطمئنيف ألمر هللا تعالى ، كلكف البياف القرآني 
ذلؾ  فية ، كيرٌغب النفس المجرد ، بؿ جاء التشبيو ليعزز كيقكم تمؾ المحبٌ ـ ىذا اإلخبار أركع كأسمى مف أف يقدٌ 

كتب عليكم القتال وهو كر َ  جاء في قكلو تعالى ك األمر المقرر كىك القتاؿ ، كىك أمر فيو كيرهه كمشٌقة كشٌدة ، 
 .   لكم

َوََل َتْسَتِوي  في قكلو تعالى  لتصٌكر كتبٌيف حالة دفع المؤمف السيئة بالحسنة العدٌك بالكلٌي الحميـ جاء تشبيوك      
َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِلّّ  َنَك َوبَ ي ْ يَِّئُة اْدَفْع بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ يمٌ اْلََْسَنُة َوََل السَّ فيذه اآلية  ،ّْ :فصمت    ْحَِ

ف بآداب اإلسبلـ ، فالحسنة ىي الميداراة ، كالسيئة ىي الغمظة ، أم داًر القكـ بميف كرفؽ المسممك ليتحٌمى جاءت 
كلطؼ ، كال تغمظ عمييـ حتى كأٌف عدٌكؾ الذم ييعاديؾ في الديف يككف بصكرة كلٌيؾ الحميـ ككديدؾ المصافي مف 

كة كمخالطة شكائب المحٌبة ، فكجو الشبو ىك عف زكاؿ العدا معٌبران  حسف معاشرتؾ كلطفؾ كبشرؾ لو ، فجاء التشبيو
اختبلؼ تأٌثر النفس باإلحساف كقٌكة العداكة قبؿ اإلحساف ،  ىعم بة ، كىك معنى متفاكت األحكاؿ ،المصافاة كالمقار 

 صاره فيك لعكارض غير داخمة تحت معنى كال يبمغ مبمغ المشٌبو بو إذ مف النادر أف يصير العدٌك كلٌيان حميمان ، فإفٌ 
عداكة  (وسلّم )صلى هللا علٌه وآله اإلسراع الذم آذنت بو ) إذا ( الفجائية ، كالعداكة التي بيف المشركيف كبيف النبي

ٌنما يحسف ظاىره إنٌ " ، كقاؿ ابف عطٌية : (ِ)الديف و أدخؿ كاؼ التشبيو ألٌف الذم عنده عداكة ال يعكد كلٌيان حميمان ، كا 
كلممفٌسر الرازم ، (ّ)"فيشبو بذلؾ الكلٌي الحميـ ، أم إذا فعمت ما أيمرتى بو صار عدٌكؾ الميشاؽ مثؿ الكلٌي الشفيؽ 

كأفعاليـ القبيحة باألفعاؿ الحسنة ترككا أفعاليـ رأم مخالؼ ليذا القكؿ إذ يرل أٌنؾ " إذا قابمت إساءتيـ باإلحساف ، 
كيؤيد ذلؾ ما ذكره البقاعي مف أٌف العداكة العظيمة ، (ْ)كانقمبكا مف العداكة إلى المحٌبة كمف البغضة إلى المكٌدة "

كلعٌؿ " كيقكؿ اآللكسي : ، (ٓ)التي مؤلت جكفو تتحكؿ إلى قرب في غايتو ، إذ ال يدع ميٌمان إاٌل قضاه كسٌيمو كيٌسره
اٌل فقد تزكؿ العداكة بالكمٌية  . (ٔ)" ذلؾ مف باب االكتفاء بأقٌؿ البلـز كىذا بالنظر إلى الغالب ، كا 
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ٕٖ٘ 

كفائدة التشبيو ىك بياف لآلثار الجميمة التي تترٌتب عمى الدفع كنتيجتيا ، إذ أٌنؾ إف دفعت بالتي ىي أحسف      
بىٍينىوي عىدىاكىةه ميـه ، كما أٌف التعبير بقكلو ) يٌّ حفاجأؾى أٌف عدٌكؾ صار كأٌنو كل ( أبمغ مف ) عٌدكؾ ( مع  ال ًذم بىٍينىؾى كى

األٌكؿ لشٌدة العداكة كقٌكتيا كتمٌكنيا في قمبو ، فكانت نتيجة دفع السيئة بالحسنة زكاؿ األحقاد  اختصاره ، فآثر
 المصافاة .  كالعداكات مف الداخؿ كيحؿ  محٌميا المحٌبة كالمكٌدة ك 

َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اَّللَِّ لَيَ ُقوَلنَّ َكَأْن َلَْ َتُكْن  في قكلو تعالى  يأتي تشبيو حاؿ المنافقيف بحاؿ المؤمنيفك      
َنُه َمَودٌَّة يَا لَْيَتِّن ُكْنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَ ْوزًا َعِظيًما َنُكْم َوبَ ي ْ )صلى هللا علٌه الخطاب ىنا لعسكر الرسكؿ ، ّٕ :النساء   بَ ي ْ

المكٌدة ىنا ألٌف المنافقيف كانكا يبالغكف في إظيار الكٌد كالشفقة  رى كى ، كذى المبطئكف منيـ المنافقكف السٌيما ك  وآله وسلّم(
أك كالنصيحة لممؤمنيف ، فشٌبو حاليـ في حيف ىذا القكؿ بحاؿ مف لـ تسبؽ بينو كبيف المخاطبيف مكٌدة حقيقية 

ككجو ىذا التشبيو أٌنو لٌما تمنى أف لك كاف  صكرٌية ، فاقتضى التشبيو أٌنو كاف بينو كبينيـ مكٌدة مف قبؿ ىذا القكؿ ،
معيـ كتحٌسر عمى فكات فكزه لك حضر معيـ ، كاف حالو في تفريطو رفقتيـ يشبو حاؿ مف لـ يكف لو اتصاؿ بيـ 

، فيذا التشبيو مسكؽ في زيادة ندمو كحسرتو كالتنبيو عمى ضعؼ ال يشيد ما أزمعكا عميو مف الخركج لمجياد  إذ
ف لو مف الخمطة مع اأٌنو قد كك  لرفقتو مف الخير ، عقيدتو ، أم أٌنو الذم أضاع عمى نفسو االنتفاع بما حصؿ

عدكا بو مف نعمة  الغانميف ما شأنو أف يككف سببان في خركجو معيـ كانتفاعو بثكاب النصر كفخره ، كألسعدى مثؿ ما سي
 .(ُ)الغنيمة 

كالجممة التشبييٌية حاؿ مف ضمير ) ليقكلٌف ( أم ليقكلٌف ميشب يان بمف ال مكٌدة بينكـ كبينو ، كقيؿ ىي كبلـ    
عىفة المؤمنيف كأف لـ تكف بينكـ كبيف محمد  مكٌدة  (وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهالميبطئ يقكؿ لمف يثبطو مف المنافقيف كضى

 .  (ِ)لـ يستصحبكـ معو في الغزك حتى تفكزكا بما فاز بو ، كسيؽ ىذا التشبيو كغرضو إلقاء العداكة  بينيـ إذ

 

َفُعَنا  في قكلو تعالى  كالمتحٌير رد التشبيو ليصكر حاؿ المرتدًّ في مكضع آخر يك      ُُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ََل يَ ن ْ
َراَن َلُه َأْصَحاٌب َوََل َيُضرُّنَا َونُ َردُّ  َياِطُي ٓت اْْلَْرِض َحي ْ َيْدُعونَُه ِإىَل َعَلى َأْعَقابَِنا بَ ْعَد ِإْذ َهَدانَا اَّللَُّ َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتُه الشَّ

ُُْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اَّْلَُدى َوُأِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ  )     وػػي قكلػػجاء التشبيو ف ، ُٕ :األنعاـ   اَّْلَُدى اْئِتَنا 
كالذم استيكتو الشياطيف ( ليبيف بو حاؿ اإلنساف المتحٌير الذم لـ يؤتى بصيرة في أمره كعزيمة راسخة عمى 
سعادتو فترؾ أحسف طريؽ كأقكمو إلى مقصده ، كقد ركبو قبمو أصحاب لو ميتدكف بو كبقي متحيران بيف شياطيف 

زليـ أك أشرفكا عمى الكصكؿ إلى اليدل أف ائتنا فبل يدعكنو إلى الردل كاليبلؾ ، كأصحاب ميتدكف قد نزلكا في منا
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ٕ٘ٗ 

إذ إٌف لفظ ) االستيكاء ( لفظ مصكر بذاتو لمدلكلو ، فيا ليت المرتٌد  ،(ُ)ا يفعؿ كىك بيف ميبط كمستكل ػػػيدرم م
اتجاه صاحب القصد المكحد كلك في طريؽ الضبلؿ ، كلكف ىناؾ مف  في اتجاىو ، فيككف لويتبع ىذا االستيكاء 

جانب اآلخر أصحاب لو ميتدكف يدعكنو إلى اليدل ، كىك بيف ىذا االستيكاء كىذا الدعاء حيراف ال يدرم أيف ال
،  كييممس مف خبلؿ التعبير يكاد ييحٌس تحرؾ عمى محياه ، حتى يٌتجو ، كبذلؾ يتبيف العذاب النفسي الذم يرتسـ كي

 . (ِ)ؾ بعد التكحيد فيك مشيد شاخص متحرؾ لمضبللة كالحيرة التي تنتاب مف ييشر 

إذا كاف يحمؿ معنى النزكؿ مف المكضع العالي إلى الكىدة  كىذا التشبيو التمثيمي في غاية الحسف كالركعة      
فسو ، ألٌف نقة ييكم إلييا مع االستدارة عمى الذم ييكم مف المكاف العالي إلى الكىدة العمي ، كذلؾ أفٌ العميقة 

ر كاف حاؿ نزكلو مف األ جى عمى إلى األسفؿ ينزؿ عمى االستدارة ، كذلؾ يكجب كماؿ التردد كالتحٌير ، فعند نزكلو الحى
مف األعمى إلى األسفؿ ال يعرؼ أنو يسقط عمى مكضع يزداد فيو ببلؤه بسبب السقكط أك يقؿ ، كال تجد لمحائر 

 . (ّ)الخائؼ أكمؿ كال أحسف مف ىذا المثؿ

َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك  في قكلو تعالى اىة بعض المؤمنيف تكزيع األنفاؿ بحاؿ كراىتـ القتاؿ ر كيأتي تشبيو حاؿ ك     
، تضمنت اآلية تشبيو حاؿ حاضرة بحاؿ ماضية ، ٓ :األنفاؿ   ِمْن بَ ْيِتَك بِاْْلَقِّ َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنَي َلَكارُِهونَ 

كالكاؼ ىنا شٌبيت ىذه القٌصة التي ىي إخراجو مف بيتو بالقٌصة المتقٌدمة التي ىي سؤاليـ عف األنفاؿ ، كأٌنيـ 
 )صمى هللاسألكا عف النفؿ كتشاجركا فأخرج هللا ذلؾ عنيـ ، فكانت فيو الخيرة كما كرىكا في ىذه القٌصة انبعاث النبٌي 

فتشاجرىـ في النفؿ بمثابة كراىيتيـ ىاىنا الخركج ، كحكـ "فأخرجو مف بيتو فكانت في ذلؾ الخيرة ،   عميو كآلو كسٌمـ(
ـٌ كانت الخيرة في  )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(دكنيـ ىك بمثابة إخراجو نبٌيو مف هللا في النفؿ بأٌنو هلل كالرسكؿ  مف بيتو ، ث

 . (ْ)"تعالىالقصتيف فيما صنع هللا 

كالكاؼ كما ذكرنا لمتشبيو كىي خبر لمبتدأ محذكؼ ىك المشٌبو ، كما بعدىا ىك المشٌبو بو كالتقدير : ىذا      
الحاؿ كحاؿ إخراجؾ ، ككجو الشبو مطمؽ الكراىة ، أم إٌف حاؿ بعض المسمميف في بدر في كراىة قسمة الغنيمة 

، ككانت (ٓ)ة الخركج لمقتاؿ ، كما ترٌتب عمى ذلؾ مف خير لممؤمنيفبالسكٌية بينيـ ، مثؿ حاؿ فريؽ منيـ في كراى
الغاية مف ذكر ىذا التشبيو ىك تقريب الصكرة لممخاطب بأٌف أمر هللا تعالى ىك النافذ كال شٌؾ أٌف فيو خيران لممسمميف 

 ، زيادة عمى ذلؾ فإٌف في التشبيو إشارة إلى تقكية اإليماف باهلل .
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 عارة : ممممممممتاالسفي محيط 

االستعارة ىي استعماؿ المفظ في غير ما كضع لو لعبلقة المشابية بيف المعنى المنقكؿ عنو ، كالمعنى     
المستعمؿ فيو ، مع قرينة صارفة عف إرادة المعنى األصمي ، فاالستعارة ليست إاٌل تشبييان مختصران ، كلكنيا أبمغ 

 يو حيذؼ أحد طرفيو ، ككجو الشبو ، كأداتو ، كلكنيا أبمغ منو ، ألف التشبيو ميما تناىىمنو ، فأصؿ االستعارة تشب
كر المشٌبو كالمشبو بو ، كأف العبلقة ليست إاٌل التشابو كالتداني ، فبل تصؿ إلى حٌد في المبالغة ، فبل بٌد فيو مف ذ

دان ، يصدؽ ػار معنى كاحػو صػػالمشٌبو كالمشٌبو ب االتحاد ، بخبلؼ االستعارة ففييا دعكل االتحاد كاالمتزاج ، كأفٌ 



 

ٕ٘ٙ 

، كمف أىـ خصائص االستعارة تجسيد (ُ)عبلقتو المشابية  ، د، فاالستعارة ) مجاز لغكم ( ال عقميػحعمييا لفظ كا
المعنكيات كتشخيص المجردات ، كخمع الحياة عمى ما ال حياة فيو ، فتصبح المعنكيات كاألمكر المجرٌدة شاخصة 
ٌنيا تبرز المعاني في صكر مستجٌدة ، كتحكؿ بذلؾ  أماـ األعيف ، كيصير فاقد الحياة باالستعارة حٌيان متحركان ، كا 

ٌنيا تيخرج كا  ر الممقكت ، فيي نكع مف اإليجاز تعطي الكثير مف المعاني باليسير مف المفظ ، بينيا كبيف التكرا
األشياء في صكر غير صكرىا كتمنحيا مف الصفات ما ليس ليا فقد ترل مف خبلليا المعاني المخبكءة في العقؿ 

 .(ِ)ماثمة أمامؾ 

كسيمة مف  كىيف عناصر الكماؿ كالجماؿ فيو ، فقد كردت االستعارة في القرآف الكريـ ككانت عنصران م     
الكسائؿ الميٌمة في أداء المعاني كاألغراض الدينٌية كالتربكية المختمفة ، فيي مف أجمؿ أساليب البياف تصكيران 

 (ّ)فأحد الدارسيلمكقائع كاألحكاؿ ، كأكمميا تأدية لممعنى ، كأكثرىا تأثيران في المتمقي ، كأدٌقيا تعبيران ، كقد ذكر 
خصائصيا في االستعماؿ القرآني فيي ليست مقصكدة لذاتيا ، بؿ جاءت لتؤٌدم أغراضان معنكٌية كفكرٌية كثيرة ، كقد 

ككاف أللفاظ المحٌبة كالكراىة نصيب في التعبير االستعارم فجاءت ىذه  تميزت بحسف التصكير كبراعة األداء .
ة كعمقيا أك حالة الكراىة كشٌدتيا ، كلنا أف نستجمي بعض تمؾ األلفاظ في سياقات ذلؾ التعبير لتصٌكر حالة المحبٌ 

 االستعارات .

ُِْذِفيِه ٓت  قكلو تعالى  في الشديدة اإلليية استعارة إلقاء المحٌبة لمعناية كالرعاية كردت     ُِْذِفيِه ٓت التَّابُوِت فَا َأِن ا
اِحِل يَْأُخْذ َُ  ، ففي اآلية  ّٗ:طو  َعُدوّّ ِل َوَعُدوّّ َلُه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمّنِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِّن اْلَيمِّ فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّ

بديعة ، مٌثؿ لشٌدة الرعاية ، كفىٍرًط الحفظ كالعناية ، بمف يصنع شيئان بمرأل مف المحبكب الناظر لو ، ككأنو  استعارة
ٌف الحافظ لمشيء يديـ النظر إليو ، فمث ؿى لو بصكرة مف ييصنع عمى عيف اآلخر ، يرعاه بعينو ، كيرقبيو بنظره ، أل

كالمعنى زرعتي محٌبتؾ في القمكب ، بحيث ال يكاد يصبر عنؾ مف رآؾ ، حتى أحٌبؾ فرعكف كلتككف في حفظي 
 .(ْ)ككؤلم كرعايتي 

، كمعنى إلقاء المحٌبة منو عميو أٌنو ييحٌبو كٌؿ مف يراه ، فكأٌف  بعض الدارسيففيي استعارة تخييمٌية كما يراىا      
كفي كصؼ  ت المحٌبة بقمبو كجذبتو إلى مكسىالمحٌبة اإلليٌية استقٌرت عميو ، فبل يقع عميو نظر ناظر إاٌل تعٌمق
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عرفٌية مف اإللؼ كاالنتفاع، المحٌبة بأٌنيا مف هللا لمداللة عمى أٌنيا محٌبة خارقة لمعادة لعدـ ابتداء أسباب المحٌبة ال
 . (ُ)كفي تنكير لفظ المحٌبة إشارة إلى فخامتيا كغرابة أمره

َر َذاِت الشَّوَْكِة   في قكلو تعالى دت االستعارةر ك ك       َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفتَ ْيِ َأن ََّها َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغي ْ
، لقد ارتبطت االستعارة ) ذات الشككة  ٕ: األنفاؿ  اَّللَُّ َأْن ُيُِقَّ اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َدابَِر اْلَكاِفرِينَ  َتُكوُن َلُكْم َويُرِيدُ 

لمشيء ، كلذلؾ كاف مف األبيف  العظيمة ة( التي أعيرت عف ) الحرب أك القتاؿ ( بمفظة ) الكد ( المعبرة عف المحبٌ 
ىك البياف الفعمي  ، فإذا كاف الكدٌ  منيا ما الشيء الذم عٌبر عنو القرآف بالكد دكف الحبٌ لنستشؼ أف نقؼ عمييا 

ر في سياؽ اآلية التي تعبٌ  دؽٌ ، فيك أعمؽ مف الحب ، كينطكم عمى حالة نفسية عميقة ، فكاف ذلؾ التعبير أ لمحبٌ 
 .عف حالة بعض المؤمنيف الذيف كٌدكا حالة دكف أخرل 

 ...  ُُِل اْْلَنْ َفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسولِ اْْلَنْ َفاِل  َيْسأَلُوَنَك َعنِ  ية في سياؽ الحديث عف األنفاؿ ت ىذه اآلجاء      
، كىذا السؤاؿ جاء مف خبلؿ معركة بدر كغنائميا التي اختمفكا فييا بعد أف كاف فريؽ منيـ قد كره  ُ:األنفاؿ

كقد أعيرت ىذه المفظة كشاع عند العرب استعارة الشككة لمبأس ، تيـ كعدـ استعدادىـ لمحرب ، الخركج لمقتاؿ لقمٌ 
لتعبر عف القتاؿ كحالتو ، فالشككة ىي نبتة ذات أطراؼ حادة تنغرز في القدـ أك الساؽ كتسبب األذل أك الجرح ، 

فقد خمع صفة  اكاألذل المتحصؿ منو ، كبذ ني دقيؽ لمتعبير عف شدة القتاؿآقر  تصٌرؼكلفظة ) ذات الشككة ( 
شيء مادم عمى صفة معنكية كىي شدة الحرب ، كعمى صفة جسمية كىي األذل أك الجرح أك المكت المكاكب 

، كىذا التعبير يحمؿي في نفسو معنى لطيفان ؛ ألٌف الشككة ترمز إلى القدرة كتعني الشٌدة ، كأصميا مأخكذ (ِ)لمقتاؿ 
ـٌ استيعممت في نصكؿ الرماح ، ثـٌ  أطمؽ ىذا االستعماؿ تكسعان عمى كؿ نكع مف االستعماؿ ، كلٌما  مف الشكؾ ، ث

الشككة ىي  أفٌ "، كجاء في الكشاؼ (ّ)الشكؾ كالشٌكةكاف السبلح يمٌثؿ القٌكة كالقدرة كالشٌدة فقد عيٌبرى عنو بالشككة ك 
 .(ْ) "الحٌدة مستعار مف كاحد الشكؾ

دكف عناء كاف ىك مف كبيذا فإف تمني الحالة األسيؿ التي تبعث عمى االرتياح كىي الحصكؿ عمى الغنيمة       
     ر القرآف عف حاليـ بتمني الحالة األسيؿ دكف األصعب كىك القتاؿ بمفظ حاؿ بعض المسمميف آنذاؾ ، كقد عبٌ 

ا إذا أراد الحصكؿ عمى مبتغاه بعناء كمشٌقة ، فذاؾ ) ذات الشككة ( التي ليا انعكاسات نفسية عمى اإلنساف فيم
، ر عف شدائد األشياء يعبٌ  ا كانت لفظة ) ذات الشككة ( رمزاأثبت مف حصكلو عميو بسيكلة كيسر ، كبيذ يككف 

 كالصكرة التي يرسميا القرآف ىنا جديرة بأف تجعؿ المسمـ يتكاضع أماـ اعتقاده في مكاجية الكاقع .
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ٍة َواَْسَُعوا  ارة أيضان في قكلو تعالى نممس االستعك     َناُكْم بُِقوَّ َُُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ َُُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْو َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَا
ُُْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم بِِه ِإّيَانُ  َنا َوُأْشرِبُوا ٓت ُُ ُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم  ْعَنا َوَعَصي ْ ،  ّٗ :البقرة   ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَ َُاُلوا َسَِ

فقد شٌبو حب  العجؿ بشراب لذيذ سائغ الطعـ ، دخؿ قمكبيـ ، كنفذ فييا نفكذ الماء ، فتمٌكف فييا ، كمازجيا ممازجة 
كلك كاف التعبير القرآني غير ىذا التعبير  ،(ُ)المشركب المذيذ ، كطكل ذكر المشٌبو بو عمى طريقة االستعارة المكنية

، كأف يقكؿ : أحبكا عبادة العجؿ كفضمكه عف عبادة هللا سبحانو ، أك اشتٌدت محبتيـ لمعجؿ كغمبت عمى قمكبيـ ،  
 .     (ِ)لدل ىؤالء كتركيـ عبادة هللا  اهكمعن لما تبٌيف مزي ة تمٌكف حٌب العجؿ

كاستعمؿ عمى كجو ،  كاستعير لجعؿ الشيء متصبلن بشيء كداخبلن فيو اإلشراب ىك جعؿ الشيء شاربان ،    
، كذا بمعنى خالط حبو قمبو فبلف أشرب قمبو حبٌ  التجكز في خمط لكف بأخر كأف أحد المكنيف سقى اآلخر ، يقاؿ :

اإلشراب لشدة ؾ استعاركا فمذل، الماء أسرل األجساـ في غيره  ألفٌ ، ككجو الشبو ىك شدة االتصاؿ كالسرياف 
ٌف ك ، فيجر استعماؿ اإلشراب بمعنى السقي  في ذلؾ ، كقد اشتير المعنى المجازم التداخؿ ذكر القمكب قرينة عمى ا 

نٌ  ، ومثؿ عبادة العجؿ أك تأليي ، إشراب العجؿ عمى تقدير مضاؼ مف شأف القمب أفٌ  يـ العجؿ إشرابان ما جعؿ حبٌ كا 
كقكليـ أيكًلع بكذا ، اه إيٌ غيرىـ أشربيـ  ؿ مبمغ األمر الذم ال اختيار ليـ فيو كأفٌ يـ العجو بمغ حبٌ ليـ لئلشارة إلى أنٌ 

ًغؼ  .(ّ)بو كشي

و كالحرص عمى عبادتو كما يتداخؿ الصبغ الثكب ، ميـ حبٌ اخى دى األكؿ : معناه تى  ،في ىذه االستعارة كجياف ك       
ـي ) كقكلو  الشرب مادة لحياة ما تخرجو األرض ، فكذا تمؾ المحبة  كما أفٌ  الثاني :،ك بياف لمكاف اإًلشراب  ( ًفي قيميكًبًي

تيـ لمعجؿ ناشئة عف كفر أف محبٌ ( فيذا يدٌؿ  ًبكيٍفًرًىـٍ بدليؿ قكلو ) ة لجميع ما صدر عنيـ مف األفعاؿ كانت ماد
 .(ْ)سبقو كفر آخر ، فيك كفر عمى كفرسابؽ ، كجحكد متأصؿ فكفرىـ الذم ترتب عمى عبادتيـ لمعجؿ ، قد 

 
رَب ََّنا ِإّّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِِّت  في قكلو تعالى  مف استعارة اإلىكاء لئلسراع في المحٌبة االستعارة ما كرد حيسفكمف     

تَ ْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُُْ ُهْم ِمَن الثََّمَراِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَب ََّنا لُِيِقيُموا الصَََّلَة فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس 
اليكٌم في المغة : النزكؿ  أم تيحٌبيـ كتيحٌب المكضع الذم ىـ ساكنكف فيو ، كقيؿ : ، ّٕ:إبراىيـ  َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

ستعير لفظ ) تيكم ة سرعة ، كقد ا، كما نقكؿ : ىكل النجـ ، فانظر كيؼ يككف النزكؿ كبأيٌ (ٓ)مف عمكٌو إلى انخفاض
يـ ػػطير لتكقان ، ك ػػػأم تسرع إلييـ ش كقد جعؿ اإلسراع كناية عف المحٌبة كالشكؽ إلى زيارتيـ ، لمجيء ،( لئلسراع با
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ٕ٘1 

حنيف قد يككف في ال إلييـ ( لما كاف ىذا التصكير الرائع ، ألفٌ  ) تحفٌ  في غير القرآف – بلػػػػمث -يؿك قػػػػػحٌبان ، كل
ـٌ ق ،المقيـ بالمكاف  اؿ ) مف الناس ( كلـ يقؿ : أفئدة الناس ، ألٌف ) مف ( لمتبعيض ، أم قمكب بعض الناس ، ػػػػث

نما الخٌمص مف العباد  كفي  .(ُ)كلك قاؿ ) أفئدة الناس ( الزدحمت عميو جميع الخمؽ ، كلـ يكف ىذا ىك المراد ، كا 
صٌكر القمكب رفرافة مجٌنحة كىي تيكم إلى ذلؾ البيت كأىمو في ذلؾ الكادم الجديب ، تي ، ىذا التعبير رٌقة كرفرفة 

م الجدب برٌقة القمكب ، ككانت محٌبة الناس إٌياىـ يحصؿ معيا محٌبة البمد كتكرير زيارتو ، كذلؾ  إٌنو تعبير ندٌم يندًٌ
 .  (ِ)سبب الستئناسيـ بو كرغبتيـ في إقامة شعائره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشخيص : في محيط 

خمع الحياة عمى الجمادات كالظكاىر الطبيعية كاالنفعاالت الكجدانية كجعميا تتصؼ " بأٌنوالتشخيص  ييعٌرؼ     
ؽ التصكير ، ترد الصكرة حٌية ، كتمنح الجكامد كالخكاطر شخصية آدمية ائك طريقة مف طر كى،  اإلنسانيةبالصفات 

،كىك لكف مف ألكاف التخييؿ الذم ىك " القدرة عمى تككيف صكر ذىنية ألشياء (ّ) "أكقع في الحٌس كأجمؿ في النفس

                                                           

 . ٖٙٔ – ٕٙٔ :، واإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم  ٕٗ٘: ٌٕنظر : الكّشاؾ  -ٔ

 . ٕٔٗ : ٖ، والتحرٌر والتنوٌر  ٕٓٔٔ: ٌٗنظر : فً ظالل القرآن  -ٕ

 . ٕٔٔ :، وٌنظر : مشاهد القٌامة  24:التصوٌر الفنً فً القرآن ، سٌد قطب  -ٖ



 

ٕٙٓ 

غابت مف عالـ الحٌس ، فتيعيد تشكيؿ المدركات ، كتبني منيا عالمان متميزان في جٌدتو كتركيبو ، كتجمع بيف األشياء 
 .(ُ)النسجاـ كالكحدة " المتنافرة كالعناصر المتباعدة في عبلقات فريدة ، تيذيب التنافر كالتباعد كتخمؽ ا

ّتَّ اْس تَ َوى ِإىَل  قكلػو تعػالى  منيػا، ككاف حػٌظ ىػذا الفػٌف الببلغػي فػي سػياقات ألفػاظ المحٌبػة كالكراىػة حظػان يسػيران     
نَ  ا طَ  ائِِعيَ  ، كىاتػػاف ىمػػا األرض  ُُ :فصػػمت   السَّ  َماِء َوِه  َي ُدَخ  اٌن فَ َق  اَل ََّلَ  ا َولِ  ْْلَْرِض اْئِتيَ  ا َطْوًع  ا َأْو َكْرًه  ا َُالَتَ  ا َأتَ ي ْ

، إذ (ِ)كالسماء عاقمتيف ، يكجو إلييما الخطاب فتسرعاف الجػكاب ، كالخيػاؿ شػاخص إلييمػا تػدعياف كتجيبػاف الػدعاء 
العاقؿ المأمكر المطيع الذم ال يتأتى منػو اإلنساف في التعبير المعجز تصكيرا يقكـ عمى تشبيو األرض كالسماء ب إفٌ 

ٌف ىذا التشػبيو العصياف لكماؿ ىيبتو مف األمر  ىػذه األجػراـ العظيمػة مػف السػماكات  تصػكير القتػداره سػبحانو كأفٌ ،كا 
فٌ ك عدما كلمشيئتو فييا تغييرا كتبديبل رض تابعة إلرادتو تعالى إيجادا ك كاأل المكجو لؤلرض كالسماء يبرزىما  الخطاب ا 

 . (ّ)شأنو حؽ معرفتو كأحاطكا عمما بكجكب االنقياد ألمره كاإلذعاف لحكمو عقبلء مميزيف قد عرفكا هللا جؿٌ 

ِإَذا أُْلُقوا  ضفاء حالة الشييؽ كحالة الغضب الممزكج بالحقد كالكره عمى النار في قكلو تعالى ككرد أيضان إل    
ُعوا ََّلَا َشِهيًقا َوِهَي تَ ُفوُر  ُز ِمَن اْلغَْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوٌج َسَأََّلُْم َخَزنَ تُ َها َأََلْ يَْأتُِكْم نَِذيرٌ  ،ِفيَها َسَِ  - ٕالممؾ   َتَكاُد َِتَي َّ

التمٌيز ىك التقٌطع كالتفٌرؽ ، كالغيظ ىك شٌدة الغضب ، كمعنى اآلية  أٌنو إذا طيرح الكٌفار في جيٌنـ سمعكا ليا ،  ٖ
إلى داخميا كما يجذب اليكاء الشييؽ إلى داخؿ الصدر ، كىي تغمي بيـ فترفعيـ كتخفضيـ  شييقان ، أم تجذبيـ

فيذا ىك كصفيا كشٌدة ىيجانيا كاضطرابيا كانزعاجيا كالتياميا ليـ ، إٌنيا نار ذات (ْ)تكاد تتبلشى مف شٌدة الغضب
يقع فييا ، ىكذا ىك حاؿ جيٌنـ مركز الغضب  محتدمة مزدجرة ، يذكب كيتبلشى ما حرارة عالية جٌدان ، حارقة

فٌ اإلليي ، ك  الغيظ كالزفير كالشييؽ مف صفات اإلنساف ، إذ الغيظ أشد الغضب ، كىك الحرارة التي يجدىا اإلنساف  ا 
مف فكراف دـ قمبو ، كيككف ىذا الغيظ مصحكبا بصكت الزفير كالشييؽ ، كقد أثبت لجينـ الغيط المصحكب 

رٌد  الشييؽ الذم ىكاد أف تتقطع مف شٌدة الغيظ ، كقد ثبت ليا ذلؾ عندما ألقكا فييا ، ككأف بالشييؽ ، فيي تك
، فحاؿ جيٌنـ كحاؿ المغتاظ تتفٌرؽ كتتقٌطع مف شٌدتيا (ٓ)النفس كابتبلعو أشبو بحاؿ إلقائيـ في جكفيا كابتبلعيا إياىـ
ٌبيت ، كسٌمى شٌدتيا كالتيابيا غيظان ألٌف المغتاظ ىك المتقٌطع بم ا يجد مف األلـ عمى اإليقاع لغيره ،  كبيذا فقد شي

جيٌنـ مف جانب شٌدة بيغضيا كحقدىا ككراىتيا لممعذبيف فييا ، كىي تغمي بيـ باإلنساف المغتاظ اغتياظان شديدان 
ـ ممزكجان بالحقد كاالنتقاـ ، كىذا التشخيص قد منح مشيد كراىية جيٌنـ كبغضيا حياة كحركة ، فقد ميًنحت جينٌ 

شخصٌية آدمٌية ليا انفعاالت كجدانٌية كخمجات عاطفٌية ، فيي تشيؽ شييؽ الباكيف ، كتغضب غضب الثائريف ، 

                                                           

 . 2ٔ :الصورة الفنٌّة ، جابر عصفور  -ٔ
 . ٕٔٔ :ٌنظر : التصوٌر الفنً فً القرآن ، د. جبٌر صالح حمادي  -ٕ
 . 22 :ٌنظر : أسلوب النداء فً القرآن  الكرٌم  -ٖ
 . 4ٖٙ: 1ٔلمٌزان اٌنظر :  -ٗ

 . 4ٕٕ :من بالؼة النظم القرآنً :  ٌنظر -٘



 

ٕٙٔ 

كىذا التصكير القرآني يقرر حقيقة أٌف جيٌنـ ىي خميقة مف خبلئؽ هللا تعالى تعرؼ ،  (ُ)كتمتمؾ نىفىسان حاٌد الشعكر
فطرتيا ،  ظ ليذا الجمكد الفكرم الذم تنكرهكفر بخالقو ، كتتغيٌ رٌبيا ، كتيسٌبح بحمده ، كتدىش حيف ترل اإلنساف ي

ُعوا ََّلَا تَ غَيُّظًا َوزَِفريًا شبيو بيذا الكصؼ قكلو تعالىك  .(ِ)كتنفر منو ركحيا   :الفرقاف  ِإَذا رََأتْ ُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد َسَِ
ُِ  . 

نفسية ينطكم عمييا ىذا التعبير ، فإٌف القرآف الكريـ يخاطب الغرائز اإلنسانية ، فالغيظ  ان الحقيقة أٌف ىناؾ أبعاد     
كالغضب حيف أضافيا التعبير إلى النار استثار في النفكس تمؾ المعاني النفسية المترتبة عمييا ، سكاء أكاف ذلؾ 

 .(ّ)ص الصكرة مٌما لو عبلقة بالحقد ، أـ التييؤ لبلنتقاـ ، فيكفؿ ىذا التعبير بتشخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكناية : افي محيط 

لفظ أيريد بو غير معناه الذم كضع لو ، مع جكاز إرادة المعنى األصمي لعدـ كجكد قرينة مانعة  ىيالكناية       
في ، كعٌرفيا الجرجاني بأٌنيا " أف يريد المتكٌمـ إثبات معنى مف المعاني ، فبل يذكره بالمفظ المكضكع لو (ْ)مف إرادتو 

، كترجع ببلغة (ٓ)المغة ، كلكف يجيء إلى معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ بو إليو ، كيجعمو دليبل عميو "
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ٕٕٙ 

الكناية إلى أٌف المعنى بيا يجيء مصحكبان بدليمو فيككف أقكل تأثيران كأشٌد إقناعان ، كلذا قالكا : الكناية أبمغ مف 
 .(ُ)فتجعمو أبمغ كآكد كأشٌد كأقكل كأبيف التصريح ، أم أٌنؾ تزيد في إثبات المعنى

كالحقيقة أٌف الكناية مف التعبيرات البيانٌية الغنٌية باالعتبارات كالمزايا كالمقاصد فيي تضفي عمى المعنى جماالن      
كالتكابع  كركنقان كتزيده قٌكة كتأكيدان ، كمف تمؾ المزايا كالمقاصد إفادة المبالغة في المعنى عف طريؽ إبراز المكاـز

ثباتو ،  ٌنيا تيجٌسد المعاني كتبرزىا كا  الميعب ر بيا عف الميكٌنى عنو ، فيي بمثابة األدٌلة كالبراىيف عمى تحقيؽ المعنى كا 
في صكر محسكسة تزخر بالحياة كالحركة فيككف ذلؾ أدعى لتأكيدىا كرسكخيا في النفس ، كييستطاع بيا أيضان 

خفاء ما يكٌد التعبير عف المعاني غير المستحسن ة بألفاظ ال يرفضيا الذكؽ العاـ ، كييستطاع بيا التعمية كالتغطية كا 
المتكٌمـ إخفاءه حرصان عمى الميكٌنى عنو ، كتيساعد في تفخيـ المعنى في نفكس السامعيف
كمف خبلؿ ىذا البياف  .(ِ)

  المحٌبة كالكراىة .المتعمٌقة بألفاظ لمفيـك كببلغة الكناية يمكننا استجبلء بعض تمؾ الكنايات 

كمف أمثمة اإلبداع الفني في تناكؿ الكنايات  ة ،النظـ القرآني فجاءت عمى صكر عدٌ كثيرت الكنايات في  لقد    
بَ ْعَض يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ  ما كرد في قكلو تعالى المتعٌمقة بسياؽ ألفاظ المحٌبة كالكراىة

ُسوا َوََل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل ْلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُمو َُ َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ  الظَّنِّ ِإّتٌْ َوََل ََتَسَّ
اٌب رَِحيمٌ  ثمو ، ُِ :الحجرات   تَ وَّ العظيـ ، كجاء النيي عنو في تعبير إٌف ىذا الصكرة تيبٌيف قبح االغتياب كا 

عجيب أبدعو القرآف إبداعان ، فعرض ىذا المشيد الذم تتأٌذل منو أشٌد النفكس كثافة كأقٌؿ األركاح حساسٌية ، كلتقبيح 
أمر الغيبة فقد جٌسدىا القرآف عمى شكؿ صكرة كنائٌية بميغة ، فيذه كرامة األخ المسمـ كسمعتو كمحـ جسده ، كابتذاؿ 

فشاء أسراره الخفٌية كمثؿ أكؿ لحمو ، كىي تمثيؿ كتصكير لما ينالو الميغتاب مف عرض ماء ك  جيو بسبب اغتيابو كا 
، فقد مٌثؿ لمغيبة بصكرة فضيعة شنيعة ، صكرة إنساف نبش قبر ميت ، كجمس  (ّ)المغتاب عمى أفضع كجو كأفحشو

بقر ، كىك لحـ أخيو المسمـ ، كليس لحـ عدٌك كافر ، يأكؿ لحمو ، كالمحـ نىٍيءه ، إٌنو لحـ إنساف كليس لحـ شاة أك 
ة تابيف ، جاء عمى شكؿ مبالغات عدٌ فانظر كيؼ ترل ىذا التمثيؿ ، إٌنو تمثيؿ قبيح فضيع ، يقطع أعناؽ المغ

 .(ْ)الطبع السميـ  اعظيمة كشنيعة ينفر مني

ٌف اإلنساف يتأٌلـ قمبو مف قرض العرض كما يتأٌلـ كىذا التصكير إشارة إلى أٌف ًعرض اإلنساف كىدىًمًو كلىٍحًمًو ، أل     
جسمو مف قطع المحـ ، كألٌف عرض اإلنساف أشرؼ مف لحمو كدمو فمٌما لـ يحسف مف العاقؿ أكؿ لحكـ الناس لـ 
رىب الذم يأكؿ المحـ ، فإٌنو ييذىب باإليماف  يحسف منو قرض أعراضيـ ، كيدٌؿ أيضان عمى أٌف االغتياب مثؿ الجى

                                                           

 . ٖٖٓ :، ومن بالؼة النظم القرآنً  1ٓٔ :دالئل اإلعجاز ٌنظر :  -ٔ

 . ٕٕٔ – 2ٕٔ :ٌنظر : علم البٌان ، د. بسٌونً عبد الفتاح فٌود  -ٕ

  . 2ٖٖٗ: ٙ، وفً ظالل القرآن  2ٗٔ :تصحٌح الفصٌح و،  2ٖٙ: ٗالكشاؾ ٌنظر :  -ٖ

والتفسٌر البٌانً ،  1ٙ :، والتصوٌر الفنً فً القرآن  ٖٗٔ :، واإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم  1ٕ : ٌٔنظر : األمالً النحوٌة  -ٗ

 . 1ٖخٌر فً القرآن الكرٌم بالؼة وإبالغ : والتقدٌم والتؤ ، ٖٖٔ:  ٗللقرآن الكرٌم لمحمود البستانً 



 

ٕٖٙ 

ية كالتكٌبر كغيرىا ٌنو إشارة كالتفات إلى تضمينو البكاعث كالدكافع التي تؤٌدم إليو مثؿ الحسد البخؿ كاألنانكا   بسرعة ،
 لمكٌؼ عف بكاعثو كدكافعو ابتداءن .      ان ميمة كالقبيحة ، لذلؾ كاف ذكره بيذه الصكرة إشارة كتنبييمف الصفات الذ

سناد الفعؿ إلى ) أحدكـ ( فيو إشعار بأٌف أحدان ال يحٌب ذلؾ ، كلـ يقتصر عمى تمثيؿ االعتبار بأكؿ لحـ       كا 
اإلنساف حتى جعمو ) أخان ( ، كلـ يقتصر عمى لحـ األخ حتى جعمو ) ميتان ( ، كىذه مبالغات عظيمة ، كمنيا أٌف 

 .(ُ)، فيك كالميت  المغتاب غائب ، كىك ال يقدر عمى الدفع لما قيؿ فيو

بصيغة االستفياـ اإلنكارم لمحبة الشيء ، فإٌف اإلنساف في طبعو  الصكرة التمثيمية ابتدأت ىذهكالذم يمحظ أٌف      
السقيـ يرل أٌف إظيار عيكب اآلخريف كاغتيابيـ ، ىك مف األشياء المحبكبة لديو إلبراز الجانب السمبي لدييـ 

مى تصريح كالعكس مشعره ببياف الجانب اإليجابي عنده ، كاإلنكار يدٌؿ عمى كراىية الطبع السميـ لذلؾ ، زيادة ع
ٌنو مف األمكر المنٌسممة أٌف كٌؿ إنساف يكره إ، كقيؿ ىك استفياـ تقريرم ، أم القرآف الكريـ بكراىية مثؿ ىذه الحالة 
 . (ِ)أكؿ لحـ أخيو حٌيان فضبلن عف أكمو ميتان 

حسف ىػ ( إٌف ىذه اآلية قد اشتممت عمى نكت ببلغية متعددة ، كميا دالة عمى  ْٕٗيذكر العمكم ) ت     
أما  ،المطابقة لمقصد الكناية التي كقعت مف أجمو ، كلعٌمنا نقؼ عمى تمؾ النكت لبياف حقيقة الكناية كمتبلزماتيا 

الكناية فتمثمت بتصكير حالة المغتاب كىك يأكؿ لحـ أخيو الميت ، فيا ليا مف صكرة مقززة لمطبع السميـ ، كمركعة 
النفكس ، كتشمئز  منيا لمنفس القكيمة ، ككاف ىذا المبتغى مف اآلية مف أف تصكر الحالة بيذا الشكؿ كي تنفر منيا 

ة لمشيء فقاؿ تعالى ) أيحٌب أحدكـ ( ، إٌنما جعمو فابتدأت بذكر المحبٌ  (ّ)أٌما النكت التي بينيا العمكم  القمكب ،
لى الغيبة كاإلصغاء إلى مف يتحٌدث بيا ، مع ما إمحبكبان لما جبمت عميو النفكس كمالت إليو األىكاء ، مف اإلسراع  

ٌنو قد أتى بيا بمفظ المحب ة ، كلـ يجيء بمفظ اإلرادة ، داالن فييا مف الحظر ككعيد الشرع ، فميذا صٌدرىا بالمحبة ، كا 
بذلؾ عمى مكقعيا في النفكس كتطٌمع الخكاطر إلييا ، كلفظ اإلرادة يعطي ىذا المعنى ، كال يتمٌكف في األفئدة تمكف 

 .  (ْ)المحبة فميذا آثره 

حـ أخيو ( ،فجعؿ الغيبة الغيبة بمثابة أكؿ لحـ األخ ، فقاؿ تعالى ) أف يأكؿ ل أما النكتة الثانية فقد بٌينت أفٌ       
ما تككف بذكر معايب بمنزلة أكؿ اإلنساف لحـ غيره ، لما في ذلؾ مف شٌدة المبلئمة لممعنى ، كذلؾ أف الغيبة إنٌ 

 تمزيؽ العرض مماثؿ ألكؿ اإلنساف لحـ مف يغتابو ، ألفٌ  أفٌ  في الناس كبياف مثالبيـ كتمزيؽ أعراضيـ ، كال شؾٌ 
 ألكصالو ، فمذلؾ كانت المقاربة بيف الشكؽ لمغيبة كما ىك الشكؽ كالكلع ألكؿ المحـ . أكؿ المحـ تقطيع لو كتمزيؽ

                                                           

 . ٘٘ :ٕالبرهان فً علوم القرآن ٌنظر :  -ٔ

 . ٕٕٔ: 4ٌنظر : إرشاد العقل السلٌم  -ٕ

 . 4ٖٖ: ٕ٘، وٌنظر : روح المعانً ٕٗٓ – ٕٕٓ :ٔالطراز : ٌنظر  -ٖ
، وخواطر من تؤّمل لؽة القرآن  1ٕٙالبالؼة : ، وجواهر  ٕٗٓة : دراسة تحلٌلٌ –الكرٌم  نٌنظر : التصوٌر الفنً فً القرآ -ٗ

 . 4ٙ،  ٗٙالكرٌم :



 

ٕٙٗ 

أما النكتة الثالثة فتمثمت بإضافة المحـ إلى األخ فقاؿ تعالى ) لحـ أخيو ( ، كبيذا فقد انطكت اإلضافة عمى       
أكؿ  أفٌ  زيادة عمىرمة لكافر أك فاسؽ ، أف التحريـ إنما كقع في غيبة المسمميف كأىؿ الديانة دكف غيرىـ ، فبل ح

أكؿ لحـ األخ أكقع في التحريـ مف غيره ، كالغيبة فيو أعظـ ، فمذلؾ  أفٌ  في ، فبل شؾٌ  خبيث لحـ األجنبي مستكره
 فظ عمى جية المبالغة في المعنى .       مأكرد ال

أٌما الرابعة فتمثمت بقكلو تعالى ) ميتان ( ، كينطكم ىذا المفظ عمى داللتيف ، ككف المغتاب غائبان فيك بمنزلة       
الميت ، فبل يشعر بما كقع فيو مف النقص ، كال يستطيع الدفع لعدـ شعكره ، أك أٌف أكؿ المحـ يككف مستكرىا إذا 

 أدخؿ في التقذير كأعظـ في االستخباث .     كاف ىزيبلن ، فكيؼ بو إذا كاف ميتة ، فيككف

ا الخامسة فقد اختتمت اآلية  بقكلو تعالى ) فكرىتمكه ( كىذا إخبار لما سبؽ ، فيك مكركه ال محالة بؿ في أمٌ      
 .(ُ)غاية الكراىة ، كىي نتيجة حتمية لمف يتسـ عقمو بالرجحاف كطبعو بالسبلمة 

ف كاف لفظ المحبة مصٌدر كيمحظ أيضان في ىذه اآلية أنٌ       و تعالى ابتدأىا بمفظ المحبة كاختتميا بمفظ الكراىة ، كا 
باستفياـ ييفيـ اإلنكاري منو لمحالة البلحقة ، إاٌل إٌف النفكس كالخكاطر تميؿ إلى فعؿ الغيبة كترل فيو أمران محبكبان ، 

ىذه المفظة أشبو بصدمة كيربائية تعيد حالة  فكأفٌ ، عمييا كنٌبو رفض الحالة بمفظ ) فكرىتمكه (  دكلكٌنو تعالى أكٌ 
نا ينبغي أف ننفر مف الغيبة كما ننفر مف ىذه الصكرة ، . فالقرآف الكريـ يرشدنا إلى أنٌ سٌي االستقرار الصحٌي كالنف

 ذهصكرة أكؿ لحـ األخ الميت ، تمؾ صكرة محسكسة لشيء معنكم ، عٌبر عنيا بيذه الكناية المكحية اليادفة ، كى
يحائيا نستشٌؼ منيا المعنى كامبل غير منقكص ، نجدىا ذات أدب رفيع ، فيي تعٌمـ كتيٌذب  الكنايات مع إيجازىا كا 

و يمنع عمييا االغتياب ، إذ إٌف القرآف الكريـ عندما يريد تيذيب النفس كاالرتفاع بمستكاىا إلى درجة المسؤكلية فإنٌ (ِ)
لمتعبير عف ىذا اليدؼ الكبير ، فيصكره تصكيران يدعك إلى اشمئزاز  يعمد إلى صيغة الكناية بتكثيؼ ظٌمو بأفٍ 

 . (ّ)النفكس منو 

  لُِيِحقَّ اْْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكر ََِ اْلُمْجرُِمونَ  في قكلو تعالى أٌنو كٌنى بالكراىة عف مقاكمة اإلرادة  كنمحظ    
، جاءت الكراىة ىنا كناية عف لكازميا كىي االستعداد لمقاكمة الميراد مف تمؾ اإلرادة ، فإٌف المشركيف  ٖ :األنفاؿ 

رادة هللا تنفذ عمى الرغـ مف كراىة المجرميف ، كأٌما مجرد الكراىة  بكثرة عىددىـ كعيٌدتيـ يريدكف إحقاؽ الباطؿ ، كا 
ذ مراد هللا تعالى إحقاؽ الحٌؽ ؛ ألٌنو إحساس قاصر عف صاحبو فميس صالحان أف يككف غاية لممبالغة في أحكاؿ نفك 

 . (ْ)، كلكٌنو إذا بعثو عمى مدافعة األمر المكركه كانت أسباب المدافعة ىي الغاية لنفكذ األمر المكركه عمى الكاره 

                                                           

 ٕٗٓ – ٕٕٓ :ٔالطراز : ٌنظر  -ٔ

 . ٖٗٓ – ٖٖٓ : ٌٕنظر : البالؼة فنونها وأفنانها  -ٕ

 . ٘ٔٔ :ٌنظر : أصول البٌان العربً ، رإٌة بالؼٌة معاصرة  -ٖ

 . 2ٖٕ: 1ٌنظر : التحرٌر والتنوٌر  -ٗ



 

ٕٙ٘ 

َوََل ُيُِبُّونَُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َها أَنْ ُتْم ُأوََلِء َتُِبُّونَ ُهْم  قكلو تعالى في  ٌنو كٌنى الغيظ بعٌض األنامؿكا      
ُُْل ُموتُوا بِغَْيِظُكْم ِإنَّ اَّللََّ  آؿ    َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ َلُقوُكْم َُاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلغَْيِظ 

اآلية صكرتاف ، صكرة الحب كعدمو ، تمثمت الصكرة األكلى ببعض المؤمنيف  ،  لقد تقابمت في ىذهُُٗ :عمراف 
الذيف يكنكف مشاعر الحب تجاه اآلخريف الذيف تربطيـ بيـ عبلقات صداقة أك جكار أك قرابة ،كىؤالء يبدكف حسف 

ككانت ىذه الصكرة ف آخر ، ا الصكرة الثانية فتمثمت بصكرة المنافقيف الذيف يبدكف أمرا كيخفك النية دائما ، أمٌ 
ممزكجة بالغيظ كالحقد كالكره ، كىذا حاؿ المنافقيف ككنيـ يظيركف حالة نفسية معينة  عدمية الحبٌ مكضحة 

 كيبطنكف حالة أخرل ، أم يعيشكف حالة ازدكاجية مشكبة بالقمؽ كعدـ االستقرار .

كناية عف  األنامؿ ( ، فعٌض اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيظِ  َعضُّوا َعَلْيُكمُ ية التي نحف بصددىا قكلو تعالى )كالصكرة الكنائ      
كالغضب كالحنؽ إذ عجز المنافقكف ة الممزكجة بالحقد كالكره النفسيٌ  تعبير عف حالة البلحبٌ شٌدة الغيظ كالتحٌسر، ك 

لقرآف الكريـ ، فقد عٌبر اعف االنتقاـ مف المسمميف كالعرب تصؼي المغتاظ كالنادـ بعٌض األنامؿ كالبناف كاإلبياـ 
بمظير حسٌي حركٌي لعممية داخمية نفسية ، كىذه ىي الكناية تعبير محدكد عف أشياء غير محدكدة أك ىي إحداث 

 .  (ُ)عبلقة بيف شيئيف ال عبلقة بينيما في دنيا الكاقع 

 لة جسمية ، إذ إفٌ األنامؿ كىك حا القرآف الكريـ قد أكجد عبلقة بيف الحقد كىك حالة نفسية كعٌض  كالحالة أفٌ       
األنامؿ حالة شكمية محدكدة كلكنيا عٌبرت عف دالالت متعددة  الحقد حالة داخمية تمظيرت بشكؿ خارجي ، كعٌض 

 ، كذلؾ بما يصاحب الحاقد مف حاالت التكتر كالصراع كالقمؽ كعدـ االستقرار كغيرىا .

المنافؽ تجاه المؤمنيف الذيف يتمتعكف بالطمأنينة ر عف الحالة العدائية التي يمتاز بيا كىذا الكضع يعبٌ       
حالة  فضبل عفالحقد عمى المؤمنيف ،  كفيكن فكاالستقرار ، كبذلؾ فقد جٌسدت ىذه الصكرة شخصية المنافقيف الذي

كمف ىنا فإننا نجد النص القرآني يحذر المؤمنيف مف االنخداع بيـ ،  ،افؽ المكـ كالحسرة كالندـ التي تعايش المن
  و تعالىػػػػػي قكلػػػػاىـ بعدـ إقامة عبلقات كدية معيـ ، مشيرا في آية الحقة إلى مشاعرىـ حياؿ المؤمنيف فإيٌ  البان مط

 ِإْن ِتََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفَرُحوا ِِبَا ...   آل عمران: ٕٔٓ . 
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 ابمة : ممممالمقفي محيط 

كقد  ، ضمف مبحث عمـ البديع كالمعانيمف الطباؽ كالمقابمة تمكيناف ببلغياف ينضكياف  مف المعمكـ أفٌ       
 بإيراد المفظ المفرد كنقيضو في المقاـ الكاحد عمى التكالي يقكماف كىما ،(ُ)جمعيما بعض الدارسيف في مبحث كاحد

الطباؽ كيقاؿ لو المطابقة كالتطبيؽ كالتضاد ، ، ف ألغراض تحسينية كبيانية ، يخالفيما عمى التكالي ، أك بإيراد ما
، (ِ)، يقاؿ : طابقت بيف الشيئيف إذا جمعت بينيما عمى حذك كاحد كالتطابؽ االتفاؽ  كمعناه في المغة : المكافقة 
، كمٌما سبؽ يمحظ أٌنو ال تكجد مناسبة بيف (ّ)ىػػػك الجمع بيف الشيء كضٌده في الكبلـ كفي اصطبلح الببلغييف 

المعنييف المغكم كاالصطبلحي ، ذلؾ أٌف األكؿ مبني عمى المكافقة ، كالثاني مبني عمػػػػى الجمػػػع بيػػػف المتضػػػاديف ، 
حسنو كالحقيقة " أٌف مغزل الجمع بيف األمكر المتضاٌدة يكسك الكبلـ جماال كيزيده بياءن كركنقان ، فالضٌد يظير 

                                                           

 . ٕٖ٘ : ٌٕنظر : البالؼة فنونها وأفنانها  - ٔ

 . ٙٙٔٔ :، وٌنظر : القاموس المحٌط  1ٕٓ : ٓٔلسان العرب  -ٕ
، وعلم البدٌع ، عبد العزٌز عتٌق :  1ٓٔاإلٌضاح فً علوم البالؼة : ، و ٕ٘ :، وأسرار البالؼة  21ٔ :ٌنظر : مفتاح العلوم  -ٖ

٘1 – ٙٙ . 
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بالضٌد ، زيػػػادة عمى ىذه الزينة الشكمٌية فإٌنو يعمؿ عمى إظيار المعاني الدقيقة ببياف القيـ الداللٌية لؤللفاظ في 
 . (ُ)سياقاتيا المختمفة " 

ىي أف تجمع بيف شيئيف متكافقيف أك أكثر كضٌدييما ، أك أف يؤتى بمعنييف متكافقيف أك معافو متكافقة  فالمقابمة   
ـٌ يؤ  تى بما يقابؿ ذلؾ عمى الترتيب ، كالحقيقة أٌف كثيران مف األلفاظ كالمعاني تيعرؼ بذكر ما يقابميا ، إذ إٌنيا تتٌميز ث

، كذلؾ شأف مف (ِ)تميزان كبيران إذا ما قكرنت بضٌدىا أك قكبمت بو ، كألٌف ذلؾ يظير أىميتيا كيعٌمؽ المعرفة بيا 
فبل يمكف حصرىا في الشأف المغكم فقط كما يذكر أستاذنا الدكتكر شؤكف الككف كالكجكد كسمة مف سمات الفكر 

 .  (ّ)فاخر الياسرم

فٌ ك      ٌنواإلعجاز التقابؿ في القرآف  أبرز سمات مف ا  لمكضكح  ان بياف التي تجد فييا المعاني معرضؽ الائمف طر  ، كا 
مجرد أسمكب لغكم ببلغي يتصؼ بجماليات التقابؿ  مـ يعد أسمكب، ف النفكس لذة كسركران  ، كالتي تجد فييا كالجماؿ

نما غدا أداة كشؼ الجماؿ  . كالحقائؽ معان  مثيرة كا 

قيمتيا  ، أك التضاد التقابمي أك غيرىا مجرد كممات قادرة عمى إبراز في مفيكـ النسؽ التقابمي كلـ تعد المغة     
نٌ  التمثيمية لؤلشكاؿ الجمالية ككظائفيا  نظاـ دائـ التحفيز لمعقؿ كالعكاطؼ تجتمع في ما ىي عناصر جمالية فنية، كا 
، فقابمية الرؤية تنمك  التكازف كاالزدكاج ازداد التكىج الجمالي ، ككمما ازداد ، إلدراؾ أشكاؿ التكافؽ كاالختبلؼ

التقابمي  عمؽ الكظائؼ كاألىداؼ في النص القرآني المبني عمى أسمكب التضاد إلىكىي تتجو  كتتطكر كتزداد كثافة
ـ أـ المتشابو أك الباطف في المحك ا يحممو مف أسرار كثيرة بصفتو رمزان كمجازان لمحقائؽ الثابتة سكاء كردتبم

   .(ْ)كالجمي

ظ المحٌبة كالكراىة في مكاضع كقد تشٌكؿ مكضكع بحثنا ليحمؿ ىذه السمة في بنائو ، إذ كرد التقابؿ بيف ألفا     
ة لتككف ىذه المكاضع كسيمة مف كسائؿ التمٌيز كالبياف إلظيار قيتميا الداللية التي تؤدييا داخؿ السياؽ ، كقد عدٌ 

جمعنا بيف فنيف مف فنكف الببلغة ألٌنيما يحمبلف في مضمكنيما فنٌية التقابؿ بيف األلفاظ ،  كلعٌمنا نقؼ عمى بعض 
  تمؾ المقاببلت لبياف قيميا الفنٌية كالداللية .

        ىػػػو تعالػػػي قكلػػػف التكثير في الشيء كالمبالغة فيو لمداللة عمى ( كالكره الحبٌ ) ردت المقابمة بيف فعمي ك قد ك      
  َحبََّب َ ّيَاَن َوزَي ََّنُه ٓت ُُ ُلوِبُكْم وََكرَّ ََ َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اَّللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ٓت َكِثرٍي ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اَّللَّ ِْْ ِإلَْيُكُم ا

تشير اآلية إلى صفة ميٌمة في المجتمع  ، ٕ :الحجرات   ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 
                                                           

 . ٖٔٔ -ٕٔٔ :علم البدٌع ، د. بسٌونً عبد الفتاح  -ٔ
،  2ٙ٘ :، وأسالٌب البٌان فً القرآن  41 :، والنكت فً إعجاز القرآن  22ٔ :، وتلخٌص المفتاح  ٕٖٗ : ٌٕنظر : اإلٌضاح  -ٕ

 . 1ٕٔ -4ٕٔ :، والمباحث البالؼٌة فً مواهب الرحمن  ٖٗٗ: -مقدمات وتطبٌقات  –والبالؼة العربٌة 
 . ٖ٘ٔ :ٌنظر : خطرات فً اللؽة القرآنٌة  - ٖ

 . ٘ٔ :ٌنظر : التقابل الجمالً فً القرآن  - ٗ
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ف الشرعية ، كقد عٌبر عف ذلؾ بمفظيف الراشد ، كىي االنسجاـ النفسي كالفكرم كالسمككي مع المبادئ كالقكاني
متقابميف يحمؿ األٌكؿ معنى االنجذاب النفسي كاالنشداد الركحي ، كيحمؿ الثاني معنى النفرة كالردع الذاتي عف 
المخالفة كاالنحراؼ ، كمٌما الشٌؾ فيو أٌف عمـ هللا تعالى بحاجة العباد كحكمتو في مجاؿ التكامؿ كتربية المخمكقات 

يتفٌضؿ بيذه النعـ المعنكٌية الكبرل عمى عباده ، فالميراد بتحبيب اإليماف إلييـ جعمو محبكبان عندىـ ،  تكجباف أف
كبتزيينو في قمكبيـ تحميتو بجماؿ يجذب قمكبيـ إلى نفسو فيتعمقكف بو كيعرضكف عما ييميييـ عنو ، كالميراد بتكريو 

ب ( أم قربو كأدخمو في معنى في ) حبٌ ، إذ إٌف ال(ُ)نفكسيـ  الكفر كما يتبعو إلييـ جعميا مكركىة عندىـ تنفر عنيا
ا المعنى أمٌ  ،بو فامتثمتـ  او كالرض، كقيؿ : دعاكـ إلى حبٌ (ِ)قمكبكـ كزينو فييا بحيث ال تفارقو كال يخرج مف قمكبكـ 

ترغبكنو إذا كاف الديف  و ال ترغبكا في حصكؿ مافي ) كٌره ( فيك الرغبة في النفكر كاالبتعاد ، كمرادىا في اآلية أنٌ 
اإليماف ممؾ قمكبيـ فمـ يبؽ مكاف لدخكؿ الكفر كالعصياف بؿ جعمو مكركىا كمطركدا  يصٌد عنو ، كمعنى اآلية : أفٌ 

 . (ّ)مف قمكبيـ

بصيغة الماضي الدالة عمى حصكؿ الشيء كتحقيقو كتأكيده ، أم تحقيؽ دخكؿ  ت المقابمة بالفعميفكجاء      
أٌما التضعيؼ في الفعؿ فممتعبير عمى الشدة كالرغبة  ، تحبيبيـ لو ، ككذلؾ حصكؿ الكره كتحقيقواإليماف قمكبيـ ك 

لفعبلف بػ ) إلى ( لتضمنيا عٌدم ا ، كقد(ْ)التكثير كالمبالغة  زيادة عمىأك الكره ،  العميقة في تطبيؽ فعؿ الحبٌ 
لمتدليؿ عمى كصكؿ ىذا التحٌبب كالكراىة إلى الغاية  اإليماف ككره الكفر، ) بمغ ( ، أم : بمغ إليكـ حبٌ معنى

كجاءت التعدية مطمقة في الفعؿ ) زينو ( لئليماء إلى أٌنو لٌما رٌغبيـ في اإليماف ، ككٌرىيـ الكفر امتثمكا  ،(ٓ)كالمنتيى
فييـ  ياكتعٌمقلكره )إلى ( بمعنى ) في ( لمداللة عمى تمٌكف الحٌب كا فٌ أ ، كجاء(ٔ)فأحٌبكا اإليماف كزاف في قمكبيـ 

ف يعٌدياف بيا ، كيككف يمعناىا عمى األصؿ كىك انتياء الغاية ، ألٌف الفعم لؤلمكر التي ذيكرت بعد الفعميف ، كقيؿ إفٌ 
 .   (ٕ)المعنى عندىا الكصكؿ إلى نياية الغاية في الحٌب كالكره ليذه األمكر

كالذم نمحظو مف ىذه المقابمة أٌنيا جاءت لتحريؾ اليمـ كتنشيطيا كترغيب النفس لمراعاة محبة اإليماف ككراىة      
الكفر، كفي ذلؾ بياف لمظاىر فضمو تعالى عمييـ كرحمتو كىك فضؿ ما بعده فضؿ فيك مف كماؿ الديف كتماـ 

تحصيؿ المرغكب مف اليكل دكف تمييز بيف ما يرضي هللا  ذلؾ فإٌنيا إشارة إلى أٌف االندفاع إلى فضبل عفالنعمة ، 
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تعالى كما ال يرضيو أثر مف آثار عدـ اإليماف ، إذ ال يمكف تحقؽ اإليماف كحٌبو في القمب حتى يخمك مف الكفر 
 كشكائبو .

َوِهَي ُدَخاٌن فَ َقاَل ََّلَا َوِلْْلَْرِض ائْتَِيا ّتَّ اْستَ َوى ِإىَل السََّماِء  تعالى  ولك قفي لفظا ) الطكع كالكره ( متقابميف  أتيكي    
َنا طَائِِعيَ  كالكره  استعمؿ القرآف الكريـ في ىذه المقابمة ثنائية الطكع كالكره ،، ُُ :فصمت   َطْوًعا َأْو َكْرًها َُالََتا َأتَ ي ْ

لطاعة ، كلعٌمو ثمرة مف ثمار أم كارىيف أك مكرىيف ، أٌما الطكع فيك مف ا ىنا فعؿ األشياء مف دكف رغبة بيا ،
المحٌبة ،كجاءت ىذه الثنائية لتصكير إظيار كماؿ قدرتو كتأثيرىا ككجكب كقكع مراده ال إثبات الطكع كالكره ليما ، 
كلبياف أٌف امتناعيما عف قدرتو ميحاؿ ، فيي بمثابة قكلؾ لمف تحت يدؾ : لتفعمٌف ىذا شئتى أـ أبيتى ، أم أعطيا 

ىما األرض ، فيا(ُ)المقٌدر لكما اختياران أك إجباران ، فكانت إجابتيما بالطكع امتثاليما التاـ ألمر هللاالطاعة في السير 
، (ِ)ف ، يكجو إلييما الخطاب فتسرعاف الجكاب ، كالخياؿ شاخص إلييما تدعياف كتجيباف الدعاءاكالسماء عاقمت
حيف يشاء  األشياءف هللا سبحانو ينطؽ أ بيف الخالؽ سبحانو كالمخمكؽ ) غير العاقؿ ( ، إال ان ثمة حكار  أفٌ كالمبلحظ 
ىذا الحكار يبعث فينا رؤية كتأمبل كاف مف األجدر الكقكؼ عمييا ليرل اإلنساف حجمو أماـ المخمكقات  ، كلعؿٌ 

ىناؾ مف المخمكقات ال تأتي  إشارة إلى أفٌ  دكف الكرهمف  األخرل في حاؿ استنطاقيا ، ثـ تككف اإلجابة بالطكع
 سياؽىذه الثنائٌية في يا تعصي أمر هللا فيأتي بيا هللا سبحانو كرىا ، كنممح أيضا مف خبلؿ طكعان بؿ كراىية ، ألنٌ 

انو مف يأتي طائعا فيك منساؽ ألمر هللا سبح بياف لقدرة هللا سبحانو كتحديو لمبشر ، فيي رسالة إلييـ ، أم أفٌ  اآلية
 ، كىك كارد إلى هللا ال محالة، فإرادة هللا ماضية في كؿ األحكاؿ أـ آجبلن فسيأتي بو هللا مكرىا ا اآلخر فعاجبل ، أمٌ 
و أراد : ائتيا بمف فيكما مف الخبلئؽ ، ألنٌ  ذىب إلى الجمع السالـ ؛التثنية ، ففي الخطاب عمى  أصؿكاف ف، 

قؿ مف الذككر ) طائعيف ( لمداللة عمى ىذا المعنى ، كىك إتياف الجمع ، كغمب مف يعلفظ  إلىفخرجت الحاؿ 
كاف مف أىـ بكاعث مجيء  –قدرة هللا سبحانو كقدرة المخمكقات  –كلعٌؿ بياف القدرة  ،(ّ)األرض كالسماء بمف فييما 

اف ػػة كػػالية الفنيػػع كالجمدا ػػاء ، إذف فاإلبػػز أك إيحػػي ذلؾ رمػػػتمؾ األلفاظ عمى شكؿ المقابمة في اآلية الكريمة ، كف
 . (ْ)ي ىذا االستخداـ ػػرا فػػظاى

ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ٓت السََّماَواِت َواْْلَْرِض طَْوًعا  في قكلو تعالى  أيضان  ككردت ىذه الثنائية      َر ِديِن اَّللَِّ يَ ب ْ َأفَ َغي ْ
ألمر هللا كشرائعو ، كقد  تبٌيف أٌف كٌؿ مف في الككف خاضع كمستسمـ، لّٖ :آؿ عمراف  َوِإلَْيِه يُ ْرَجُعونَ  وََكْرًها

، كىذا االستسبلـ كالخضكع  (وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهجيمعت بصكرتيا الكاممة الشاممة في ديف نبٌي اإلسبلـ محمد 
نان أخرل إزاء القكانيف التككينٌية ، يككف طكعان أك اختياران أحيانان إزاء القكانيف التشريعٌية ، كيككف كرىان أك إجبارياى أحيا

                                                           

 . ٗٗٔ:  ٕٗ، وروح المعانً  11: 2ٕ مفاتٌح الؽٌبٌنظر :  -ٔ
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ذىب فريؽ مف المفسريف إلى أٌف الطكع مختصٌّ بالمسمميف كالمبلئكة، ك إذف فجميع الخمؽ خاضعكف ألمر هللا ، 
كالكره مختصٌّ بالكافريف كغير العقبلء ، كقيؿ إٌف مف العقبلء مف أسمـ اختياران لظيكر الحٌؽ لو ، كمنيـ مف أسمـ 

رة كالمبلئكة ، أك اإلسبلـ كرىان ، أم أكرىتو األدٌلة كاآليات ، أك ىك إسبلـ الكافريف عند المكت كرؤية بالجبٌمة كالفط
ٌف ىذه الثنائٌية كىذا التقابؿ جاء لبياف أٌف ديف هللا اإلسبلـ ىك الغالب ، كأٌف إ. كمف ىنا يمكف القكؿ  (ُ)سكء العاقبة

ا التقابؿ انقياد المخمكقات لمخالؽ فيـ كاقعكف تحت سمطانو العظيـ قدرة هللا ماضية في المخمكقات ، فقد صٌكر ىذ
 كقدرتو النافذة .

َوَّلِلِّ َيْسُجُد   تعالى كفي آية أخرل يأتي ىذا التقابؿ ليثبت انقياد الخمؽ هلل سبحانو في صكرة السجكد في قكلو     
َماَواِت َواَْلْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظَلَُّلُم فعميان بالعبكدية  اعترافاىذه اآلية  عد  ، تي ُٓ :الرعد   بِاْلغُُدوِّ َواَلَصالِ  َمن ٓت السَّ

هلل تعالى كىي مكضع سجدة مف سجكد القرآف ، كمف حكمة السجكد عند قراءتيا أف يضع المسمـ نفسو في عداد ما 
 فقد عطفت اآلية عمى ، (ِ)يسجد هلل طكعا بإيقاعو السجكد الذم ىك أقصى رمز لمعبكدية

ؽًٌ   سابقتيا لو  كالتقدير الناتج عف عطؼ اآليتيف ) ، بالكاك الذم يفيد مطمؽ العطؼ ،ُْ :الرعد  لىوي دىٍعكىةي اٍلحى
البلـ في قكلو )كهلل( تكمئ إلى صفة ٌف . كا   دعكة الحؽ كلو يسجد مف في السمكات كاألرض( كىذا شعار األلكىية

فييا التذلؿ هلل كعبادتو كىك عاـ في اإلنساف كالحيكاف كالجماد كىذا المعنى يتألؼ مع  كاألصؿ، الخالؽ الجبللية
داللة السجكد الذم ىك أدؽ رمز لمعبكدية هلل جؿ كعبل ، كالسجكد "ضرباف سجكد باختيار كليس ذلؾ إال لئلنساف 

المقصكد في اآلية الثاني ىك  السجكد لعؿٌ ك  (ّ)كبو يستحؽ الثكاب ، كسجكد تسخير كىك لئلنساف كالحيكاف كالنبات"
 . المباركة
فٌ ك كتأتي الثنائيات المتضادة لتؤدم دكرىا في العبكدية هلل تعالى       ، يشير إلى ثبكت بالصيغة االسمية يئيامج ا 

اإليماف باهلل تعالى أكلى الحقائؽ التي اتجو القرآف الكريـ إلى تأكيدىا كالغاية مف ذلؾ إخراج  كحقيقة سجكدىا كى
 الناس مف ظممات الضبلؿ إلى نكر اليداية.

سجكد مف في السمكات كاألرض يعني ضمنا سجكد الككف كمو هلل تعالى كفي قكلو )طكعا ككرىا( يأتي  إفٌ      
العبادة هلل كالتذلؿ كالخضكع لو سبحانو يككف في االضطرار المتمثؿ  تكمف في أفٌ  المتضاداف لتأكيد حقيقة جكىرية

كاف جامعا ألحكاؿ  ىذا التقابؿ بقكلو )كرىا( كفي االختيار أم عدـ االضطرار المتمثؿ بقكلو )طكعا( كلذلؾ فإفٌ 
د كاالنسياؽ عف النفس تقربا كزلفىن الساجديف كىذا ىك المستفاد مف تفسير المفظتيف المتضادتيف "المراد بالطكع االنقيا

كليس المراد مف الكره الضغط  (ٓ)ا المراد مف الكره االضطرار عند الشدة كالحاجةأمٌ  (ْ)لمحض التعظيـ كمحبة هللا"
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ف فينقادكف ألمر هللا بالضغط ك ، كىذا مختٌص بالمسمميف كما أشرنا ، أٌما الكافر (ُ)كما يشير ابف عاشكر كاإللجاء
 كاإللجاء . 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلَ تَ ُقولُوَن َما  في السياؽ القرآني في قكلو تعالى  ( المقت كالحبٌ )  لفظي المقابمة بيف تأتيك     
بُّ الَِّذيَن يُ َقاتِلُ  ،َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اَّللَِّ َأْن تَ ُقوُلوا َما ََل تَ ْفَعُلوَن   ،ََل تَ ْفَعُلوَن  َياٌن ِإنَّ اَّللََّ ُيُِ وَن ٓت َسِبيِلِه َصفِّا َكأَن َُّهْم بُ ن ْ

المقت البغض الشديد كىك ضٌد الحٌب ، كآية المقت في مقاـ التعميؿ لمضمكف  ، ْ – ِ :الصؼ   َمْرُصوصٌ 
سابقتيا ، فيك تعالى يبغض مف اإلنساف أف يقكؿ ما ال يفعمو ألٌنو مف النفاؽ ، كقيؿ الخطاب لبعض المسمميف 

نيكاالذيف يٌدعكف اإليماف لذا خاطبيـ بقكلو )   كلكف إذا لقينا العدٌك لف نفر كلف نرجع ( فقد كانكا يق يىا أىي يىا ال ًذيفى آمى
ـٌ لـ يفكا بما قالكا ؛ لذلؾ جاءت اآلية الثاني لمقاتميف األشٌداء كقيؿ التؤٌكد عمى القتاؿ كمحٌبة هللا تعالى  ةعنيـ ، ث

ؿ جعؿ هللا تعالى المقت لمفع التقابمي في ىذا السياؽ، ك (ِ)دكف الفعؿمف الخطاب لممؤمنيف ينياىـ هللا عف القكؿ 
( ، فمك جاء يىا أىي يىا ال ًذيفى آمىنيكاو خاطب أصحاب الكصؼ الممقكت بقكلو )كالحٌب لمفاعؿ ، كالسبب في ذلؾ أنٌ 

يـ ، كلكنو المقت لمفاعؿ ، ألفضى ذلؾ إلى مقت الذيف آمنكا الذيف خكطبكا بذلؾ كهللا ال يمقت الذيف آمنكا بؿ يحبٌ 
في حيف جعؿ الحٌب لمفاعميف بسبب فعميـ ،  ،يـ بذلؾ إكرامان لممؤمف ىيـ عف أف يمقتيـ ربٌ يمقت ىذا الكصؼ فنزٌ 

 .(ّ)فأحٌب الفعؿ كالفاعميف ، فأٌم كرامة لممؤمف دٌلت عمييا اآليتاف في المقت كالحٌب 

بؽ بمفظ ) كىبيرى ( التي تفيد التعٌجب ، كمعنى التعٌجب ىنا ىك تعظيـ األمر في قمكب       كالذم ييمحظ أٌف المقت سي
السامعيف ، ألٌف التعٌجب ال يككف إاٌل مف شيء خارج عف نظائره كأشكالو ، كانتصب ) مقت ( عمى التمييز لمداللة 
عمى أٌف قكليـ ما ال يفعمكف مقت خالص ال شكب فيو لفرط تمٌكف المقت منو ، كزاد في تبشيعو في التنفير منو 

، فبعد أٌف تمٌيز أمر المقت بيذه الطريقة  (ْ)ده كؿ متعاظـ ( أم الممؾ األعظـ الذم يحقر عن ِعْنَد اَّللَِّ بقكلو )
البديعة كاف البيٌد مف تمييز أمر الحٌب بطريقة أكثر إبداعان ، لذلؾ أسنيد الحٌب مباشرة هلل تعالى كمحٌبة هللا تعالى ىي 

كرى ىذا المقابؿ عمى ما ىك عميو مف التشبيو الذم أبدعو إبداعان ك  ما مٌر ذكره . إكرامو كرضاه ، ثيـٌ صي

ٍقتنا ًعٍندى اَّللً  أىٍف تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى كفي السياؽ نفسو قاؿ تعالى )     هللا يحٌب  ( كلـ يقؿ بمقابؿ ذلؾ ) إفٌ كىبيرى مى
ـى ذلؾ ؟ ، كلعٌؿ الجكاب يعكد إلى أٌف هللا تعالى يي  كارتضاىا حٌب األفعاؿ التي أرادىا الذيف يفعمكف ما يقكلكف ( ، فًم

و سيفعؿ و ال يحٌب الذم يقكؿ إنٌ فعؿو أٌيان كاف ذلؾ الفعؿ ، فإٌنو ليس األمر عمى إطبلقو ، فإنٌ  حٌب كؿٌ لنا ، كال يي 
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ـٌ يفعمو بؿ عميو أف ينتيي عنو حتى لك أقسـ عمى فعمو ، فالذم يقكؿ أنو سيقطع رحمو أك يفعؿ منكران عميو  سكءان ث
 .(ُ)فعؿ المعركؼ ، كلذا ال يصح ىذا القكؿ عمى إطبلقو  أاٌل يفعؿ ذاؾ بؿ يفعؿ نقيضو مف

ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقتَاُل َوُىَو  قكلو تعالى أيضان في  ( المحٌبة كالكراىة) كفي مكضع آخر تأتي المقابمة بيف فعمي      
  ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرٌّ َلُكْم َواَّلل ُ َيْعَمُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَمُمونَ ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن 

تتحدث اآلية عف فريضة الجياد كفرضيا عمى المخاطبيف ، كقد كيًره القتاؿ في نفكسيـ، فيـ يكرىكنو  ،ُِٔ :البقرة 
ٌف المقابمة ال النفس كالماؿ ،كراىية طباع لما فيو مف مشٌقة كبذؿ  تي نمحظيا في اآلية بيف لفظي الكراىة كالمحٌبة كا 

جاءت لتحدث ىٌزة في نفكس المخاطبيف في بياف حقيقة كرىيـ كحقيقة محٌبتيـ ، فأرشدىـ األسمكب القرآني بيذا 
التقابؿ إلى خطئيـ في األمريف ، فبل يعني أٌف حٌبيـ ككرىيـ لؤلشياء فيو صالحيـ كصالح اإلسبلـ ، فاهلل تعالى 

ـي م كرات التي ال يحٌبيا الناس إاٌل ا فيو صالح اإلسبلـ كالمسمميف ، كىذه المقابمة إشارة إلى أٌف القتاؿ مف الضر يعم
ٌف حكمة التكميؼ تعتمد المصالح كدرء كا    ٌف تركيا يفضي إلى ضرر عظيـ ،أ ٌنيا إشارة إلى تمقي الشرائع معممة ، كا 

 .(ِ)كره الطبع شيئان كفيو نفعو كقد يحٌب شيئان كفيو ىبلكوالمفاسد كال تعتمد مبلءمة الطبع كمنافرتو ، إذ ي

كتكشؼ لنا ىذه المقابمة جانبان مف تربية القرآف الكريـ لمفطرة اإلنسانٌية ، فيكذا يكاجو اإلسبلـ الفطرة اإلنسانٌية ،      
ال منكران عمييا مشاعرىا الطبيعٌية ، كال ميريدان ليا األمر الصعب بمجٌرد التكميؼ ، كلكف مرٌبيان ليا عمى الطاعة ، 

جبار ، كىكذا تيرٌبى الفطرة في اإلسبلـ ، فبل تمٌؿ لتبذؿ الذم ىك أدنى في سبيؿ  الذم ىك خير بطكعو ال بقسرو كا 
التكميؼ ، كال تجزع عند الصدمة األكلى ، كال تخجؿ كتتياكل عند انكماش ضعفيا أماـ الشٌدة ، كلكٌنيا تثبت كىي 

يب ، يعرؼ طريقو إلى مسارب النفس تعمـ أٌف هللا تعالى يعذرىا كيمٌدىا بعكنو كيقكييا ، إٌنو منيج في التربية عج
اإلنسانٌية كحناياىا كخفاياىا الكثيرة ، فيذه الممسة الربانٌية لمقمب البشرم لتفتح أمامو عالمان آخر غير العالـ المحدكد 

 .  (ّ)الذم تبصره عيناه

َفِرَح  قكلو تعالى  ؾكبيف الفعؿ) كره ( ، كذل) فرح ( التي ىي مف دكاعي المحٌبة  المقابمة بيف الفعؿكتأتي     
ُُْل  اْلُمَخلَُّفوَن ِبَْقَعِدِهْم ِخََلَف َرُسوِل اَّللَِّ وََكرُِهوا َأْن َُيَاِهُدوا بَِأْمَواَّلِِْم َوَأنْ ُفِسِهْم ٓت َسِبيلِ  اَّللَِّ َوَُاُلوا ََل تَ ْنِفُروا ٓت اْْلَرِّ 

الكراىة  ك، فقد قابؿ بيف الفرح الذم ىك مف ثمرات المحٌبة  ُٖ :التكبة   نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرِّا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهونَ 
، كالفرح حالة نفسية كجدانية يشعر معيا اإلنساف بمٌذة كنشكة كانتعاش كىي خبلؼ الغـٌ ، كىذا كاف (ْ)مقابمة معنكٌية

                                                           

 . 4ٕٓ :ٔعلى طرٌق التفسٌر البٌانً  -ٔ
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بالكراىية كالجياد تنـ  عف عداكة شعكر المنافقيف بعدـ خركجيـ مع الرسكؿ لمقتاؿ ، كىذه المقابمة بيف الفرح كالقعكد 
 . (ُ)المنافقيف كشٌدة حقدىـ ، فسركرىـ كامف في القعكد كالتخٌمؼ ، كحزنيـ ككراىيتيـ في الجياد إلعبلء كممة الحؽٌ 

كجاءت ىذه المقابمة لتظير غاية اإلظيار خصمة ذميمة أخرل مف خصاؿ أىؿ النفاؽ كىي كراىيتيـ لمجياد ،      
عمت جممتيا معطكفة ، كلـ تيجعؿ مقترنة ببلـ التعميؿ مع أٌف فرحيـ بالقعكد سببو ىك  كلككنيا خصمة أخرل جي

راىة المنافقيف لمجياد كانت تأكيدان لفرحيـ بالقعكد ، ألٌف ذلؾ إٌنيا جاءت لتيبٌيف أٌف ك فضبل عف،  (ِ)الكراىية لمجياد
ف كاف يتضمنيا فجاءت لتؤٌكد ذلؾ ، فقد ييسر  اإلنساف بالمعصية  الفرح بالقعكد رٌبما ال يصؿ إلى مرتبة الكراىة كا 

تفكا بفرحيـ كال يكره أف يككف بدليا أك معيا طاعة ، كىؤالء ضمكا إلى سركرىـ بيا كراىيتيـ الطاعة ، إذ لـ يك
بالتخٌمؼ كتركيـ الكاجب ، بؿ كرىكا ذلؾ كراىة راكزة في طبعيـ ، كسعكا بكراىتيـ إلى دفع المسمميف عف الجياد 

لجياد ىي عبلمة ة في صدكر المسمميف ، ككراىيتيـ ابكساكسيـ الشيطانٌية كمحاكلة إخماد جذكة الحماسة الممتيب
ذا األمر إذ قاؿ " اعمـ أٌف الفرح باإلقامة يدٌؿ عمى كراىة الجياد إاٌل أٌنو كأشار الرازم إلى ى كفرىـ  كثمرة نفاقيـ .
، كيقكؿ أيضان " كلعٌؿ الميراد أٌنو ماؿ طبعو إلى اإلقامة ألجؿ إلفو تمؾ البمدة كاستئناسو بأىمو (ّ)تعالى أعاده لمتأكيد " 

 . (ْ)لنفس " ككلده ، ككره الخركج إلى الغزك لما فيو مف تعريض ليدر الماؿ كقتؿ ا

( إذ إٌف كراىة  ََل تَ ْنِفُروا ٓت اْْلَرِّ ذلؾ أٌنيـ بكراىيتيـ سعكا إلى تثبيط عزيمة المسمميف لمجياد بقكليـ ) فضبل عف     
اإلنساف لؤلشياء ال تعني نييو غيره عنيا ، كلكٌف ىؤالء جمعكا إلى سركرىـ بالقعكد ككراىيتيـ الجياد نيييـ غيرىـ 

 .  (ٓ)عمى ذلؾ الفعؿ

َ ََّلُُم اَّْلَُدى  في قكلو تعالى  (الكراىة)في مقابؿ  (االتباع)يأتي ك      وا َعَلى َأْدبَارِِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يَّ ِإنَّ الَِّذيَن ارْتَدُّ
َل ََّلُْم َوَأْمَلى ََّلُْم  ْيطَاُن َسوَّ ُ يَ ْعَلُم ِإسْ  ،الشَّ ُ َسُنِطيُعُكْم ٓت بَ ْعِض اْْلَْمِر َواَّللَّ َراَرُهْم َذِلَك بِأَن َُّهْم َُاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زََّل اَّللَّ

ُهُم اْلَمََلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهمْ  ، ا َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه َفَأْحَبَط َذِلَك بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا مَ ،  َفَكْيَف ِإَذا تَ َوف َّت ْ
 بأقبح صٌكرىـ القرآف الكريـالمرتديف عمى أدبارىـ  عف المنافقيف في اآلية الحديث ،ِٖ - ِٓ:محمد َأْعَماََّلُْم 

كىـ في نياية حياتيـ عمى ىذه  ،كىـ يحتضركف ال حكؿ ليـ كال قكة  ،مشيد مفزع مييف  فيىا أشنعك ة صكر 
ة ، لحظة في لحظة الكفا ،ىذه الحياة التي تفتتح بضرب الكجكه كاألدبار  ،كفي مستيؿ حياتيـ األخرل  ،األرض 

فيـ الذيف ،  فياليا مف مأساة! ، ا عمييا مف بعدما تبيف ليـ اليدلكاألدبار التي ارتدك  ،الضيؽ كالكرب كالمخافة 
ىـ الذيف عمدكا إلى ما أسخط هللا مف نفاؽ كمعصية كتآمر مع أعداء هللا  ،لمصير كاختاركه أرادكا ألنفسيـ ىذا ا

                                                           

 . ٕٙٔ :علم البدٌع ، د. بسٌونً عبد الفتاح فٌود  -ٔ
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فأحبط  ،يغضبو كىـ الذيف كرىكا رضكاف هللا فمـ يعممكا لو ، بؿ عممكا ما يسخط هللا ك  ،لو فاتبعكه كأعداء دينو كرسك 
 .(ُ)أعماليـ

في تأدية المعنى، فاتباعيـ لما أسخط هللا كالذم يمثمو  كقد جاء تداعي المعاني بتسمسؿ منطقي كتناسؽ عجيب     
 ثنائيتاففي ذكر اتباع مىا أسخط هللا ككراىة رضكانو لفظاف ) أسخط ( ك ) كرىكا ( يناسبو حبط في األعماؿ ، ف

كالجمع بيف اإلخبار عنيـ باتباعيـ ما أسخط هللا ككراىتيـ  ،كالرضكاف ، كاالتباع كالكراىية  لممضادة بيف السخط
ضرب المبلئكة كجكه ىؤالء مناسب إلقباليـ عمى ما  رضكانو مع إمكاف االجتزاء بأحدىما عف اآلخر لئليماء إلى أفٌ 

 .(ِ)كراىة تستمـز اإلعراض كاإلدبارال ضربيـ أدبارىـ مناسب لكراىتيـ رضكانو ألفٌ  فٌ ا  أسخط هللا ، ك 

هللا تعالى ذكر أمريف : ضرب الكجو ، كضرب األدبار ، كذكر بعدىما أمريف  أفٌ  كى كمف لطائؼ ىذا التقابؿ     
يضربكف  فقاؿ : كفاتيـر حاليـ كقت صكٌ ك  األمريفو تعالى قابؿ آخريف : اتباع ما أسخط هللا ككراىة رضكانو ، فكأنٌ 

، أقبمكا عمى سخط هللا  إذ صيانة ليا عف ضرب الكفارالتي ىي أشرؼ جكارحيـ التي جبنكا عف الحرب جكىيـ ك 
ما يككف عمى ىكاف المضركب كسفالتو ثـ تتصؿ بعد ذلؾ آالميـ كعذابو  التي ضربيا أدؿٌ كيضربكف أدبارىـ 

 . (ّ)الكاره لمشيء يتكلى عنو كا عما فيو رضا هللا ، فإفٌ يـ تكلٌ ألنٌ ،  كىكانيـ إلى ما ال آخر

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن  في قكلو تعالى  ليصٌكر حاؿ الكٌفار (البغضاء)ليقابؿ  (الكدٌ )يأتي ك      
َُْد بََدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأفْ َواِهِهْم َوَما َُتِْفي ُصُدورُهُ  َُدْ ُدوِنُكْم ََل يَْأُلوَنُكْم َخَباًَل َودُّوا َما َعِنتُّْم  نَّا َلُكُم اَْليَاِت ِإْن   ْم َأْكبَ ُر  بَ ي َّ

فأظير هللا تعالى بو حقيقتيـ ، ما  كبكاطنيـ ، صٌكر ىذا الثنائي ظكاىر الكٌفارُُٖ :آؿ عمراف   ُكْنُتْم تَ ْعِقُلونَ 
يبدكنو كما يخفكنو، فقد نيى هللا تعالى عف مكاالة الكٌفار كمخالطتيـ خكؼ الفتنة منيـ ، فيـ يحٌبكف في ضمائرىـ 
كدخائؿ نفكسيـ إدخاؿ المشٌقة عميكـ كيتمنكف إضبللكـ عف دينكـ ، كقد ظيرت لكـ أمارات العداكة كالبغض 
كالتكذيب صراحة في حديثيـ كفي فحكل كبلميـ كفي فمتات ألسنتيـ عندما تقفز منيـ كممة أك أيخرل تكشؼ عف 

مٌما يبدكنو ، ألٌف ذاؾ في عمـ هللا فيك  الحقد الدفيف ، كما تيخفي صدكرىـ مف البغض لممسمميف كلئلسبلـ أكثر
، كجاء ىذا (ْ)مٌطمع عمى خفاياىـ ، كقد أظير هللا تعالى لكـ مف الدالالت الكاضحات التي تمٌيز الكلٌي مف العدك

ونَُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب  َها َأنْ ُتْم ُأوََلِء َتُِبُّونَ ُهْم َوََل ُيُِبُّ  قكلو تعالى التمييز في اآلية التالية بثنائٌية الحٌب كعدمو في 
ُُْل ُموتُوا بِغَْيظِ    ُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم بَِذاِت الصُُّدورِ ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم َُاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلغَْيِظ 

أصحاب الفطرة السميمة مع صكرة بغض الكافريف كالمنافقيف صكر حٌب المؤمنيف قد تقابمت ف،  ُُٗ :آؿ عمراف 
 أصحاب الفطرة السقيمة ، ليككف ذلؾ مف أدٌؿ الدالئؿ عمى نيي مكاالتيـ .
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لقد رسـ القرآف الكريـ بيذه الثنائيات المتقابمة صكرة كاقعٌية كحقيقية لمكافريف ، إٌنيا صكرة ناطقة بدخائؿ النفكس      
سٌجؿ المشاعر الباطنة ، كاالنفعاالت الظاىرة ، كمٌما الشٌؾ فيو أٌف ىذه الصكرة التي رسميا ، كشكاىد المبلمح ، ت

القرآف ىذا الرسـ العجيب كالدقيؽ كانت تنطبؽ تمامان عمى حاليـ ، كتظير قٌكة كظميـ غيظيـ الدفيف الذم كانكا 
نت تجيش في صدكرىـ ، كأٌف ىذه الحقيقة ال يضمركنو لممسمميف ، كما تيظير الشٌر المبٌيت كالنكايا السيئة التي كا

 تغسؿ أحقادىا مكٌدة كصحٌبة مف المسمميف ، كقد حٌذرت ىذه الثنائيات جماعة المسمميف كبٌصرتيـ بحقيقة األمر .

، بيف لفظيف  ّ:الضحى   َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما َُ َلى في قكلو تعالى  (التكديع كالقمى)بيف  التقابؿ كجاء    
داللة ىذه المقابمة ىي مخاطبة الجكىر الركحي  مترادفيف في المعنى عمى اليجر كالترؾ ، ىما ) كٌدع كقمى ( ، فإفٌ 

نفسو ىاجس القمؽ كاالضطراب الذم ينتابو ، كىي الحالة التي كاف عمييا  النفسي لئلنساف الذم يزيح عفك 
ـٌ إفٌ ( وسلّم )صلى هللا علٌه وآلهالمصطفى  ؼ النسؽ ) الكاك ( مع ) ما ( يجٌسد صكرة الترتيب المعجز استعماؿ حر  ، ث

 (ُ)ى ) المكادعة كالمسالمة كالعيد كالعطاء كاليدنة (ػػداٌؿ عمػػػفي الداللة لئبل ينحرؼ السامع إلى معنى ) كٌدعؾ ( ال
مقصكدان إلزالة حالة اإليياـ و بػ ) قمى ( ليثٌبت لمفظ ) كٌدع ( معنى اليجر أك الترؾ ، لذلؾ كاف ىذا التقابؿ ػػ، فقابم

 . (ِ)في الداللة عند السامع
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 النتائُأىم الخاتمة ب

القرآف الكريـ منٌزؿ مف هللا تعالى فيك فريده في نظمو بميغه في تعبيره دقيؽ في ألفاظو معجزه في داللتو ،      
أصكاتو أعذب األصكات ، كألفاظو أفصح األلفاظ كيضعت كيٌؿ منيا مكضعان دقيقان يتناسب كقدرتيا عمى تأدية 

كىذه الخصكصٌية أكسبت القرآف الكريـ قدسٌيتو المعيكدة  خصكصٌية داللية ، ال تستطيع تأديتيا أٌية لفظة أيخرل ،
ككاف أللفاظ المحٌبة كالكراىة خصكصٌية داللية مٌيزتيا عف باقي األلفاظ في أدائيا المفظي كتنكعيا  كا عجازه الفائؽ ،

فبعد ج البحث ، ، كنتاج غرسنا نتائ ان مٌما ال شٌؾ فيو أٌف لكٌؿ غرسو نتاجك  ،الداللي كانعكاسيا الكجداني كالنفسي 
مف طكؿ  الباحث نتائج ، استقاىاال مف ضع بيف يدم القارئ جممةنأف  رتجييا يمكفنالتي  ةغايالبحث إلى صكؿ الك 

 -كيمكف أف نجمؿ ذلؾ باآلتي :،  دراستياك  القرآف الكريـ المحٌبة كالكراىة في ألفاظ استقراء
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كمشحكنة بالحنيف كالمكعة ، ككاف ىذا مبعثو الجمالي عند الحٌب الذم اعتاده الناس عبارة عف عاطفة مؤلمة  - 
أرحب كجماليات أكثر ، فأضحى شعكران  سالؾآخر كسمؾ م الشعراء كاألدباء ، أٌما في القرآف الكريـ فقد اٌتخذ منحىن 

( لـ  ةحبٌ مىادئان كعميقان يظير مكامف العكاطؼ األخكٌية ، كترابط المؤمف برٌبو ، كاألمر البلفت لمنظر أٌف لفظة ) ال
لـ  ()ترد كصفان لمعبلقة العاطفية بيف الرجؿ كالمرأة ، بؿ لمجرد الميؿ كالتعٌمؽ ، فيي في قٌصة نبٌي هللا يكسؼ 

تعبيران عف عبلقة متبادلة بيف الرجؿ بالمرأة ، بؿ ىي ميؿ قمبي مف طرؼ دكف اآلخر ، فالحٌب سمة مف سمات  ترد
الحياة الركحٌية في عقيدة المؤمف ، كعاطفة ليا كزنيا في الجٌك اإلسبلمي ، كالمحيط الديني كالعقدٌم ، كىي شرط 

أٌنو قاؿ " مف أكثؽ عيرل اإليماف أف   عميو كآلو كسٌمـ () صمى هللافي استكماؿ اإليماف كتمامو ، فقد ركم عف النبي 
 تيحٌب في هللا كتيبغض في هللا " .

شكمت لفظة ) حٌب ( كمشتقاتيا حيزان كاسعان في االستعماؿ القرآني بكصفيا المفظة المعبرة عف ىذا الشعكر ،  - 
 جاءت بدالالت عديدةانب مف ىذا المعنى ، كقد فظٌمت أكثر األلفاظ دكارنان فيو مف أم كممة تيعٌبر عف معناىا أك ج

ٌب ، كىذا  زيادة عمى معنى المفظة األصؿ الداؿ عمى التعٌمؽ القمبي ، أك تقٌرب المًحٌب النفسي كالكجداني مف الميحى
ٌنما يعني اإلكراـ كاإلنعاـ ك  التشريؼ األمر متعمؽ باإلنساف ، أٌما الحٌب عند هللا فميس في ذلؾ ميؿ أك تقٌرب قمبي ، كا 

، كمف المعمكـ أٌف هللا تعالى مينٌزه مف الحبًٌ كالبيغض عمى حٌد ما يكجد فينا معشر اإلنساف ، إاٌل إٌنو لٌما كاف األمر 
 كالنيي عندنا بحسب الطبع صادريف عف حٌب كبيغض كيٌني بيما عف اإلرادة كالكراىة .

التسع كلفظة ) المحٌبة ( مرة كاحدة ، كىذه المرات مرات  تسع القرآف الكريـ في المصدرٌية ( حبٌ  )لفظة  كردت - 
كليذا عندما أراد هللا تعالى  ،سمككان مف البشر تجاه هللا تعالى ، أك تجاه مكضكعات في الحياة  جاء التي كرد فييا

 ،ع البشر ( المستعممة م حبٌ  كليس كممة ) ،(  محٌبة ية اسمنا مف ىذه الماٌدة جعمو كممة )أف يضيؼ لذاتو العمٌ 
ذا كاف م حبٌ  و إذا كاف الحٌب حاصبلن مف البشر جاء بكممة )كلذلؾ نجد في الكتاب العزيز أنٌ  ى ػػػػف هللا تعالػػػػ( ، كا 

 . أفرده القرآف الكريـكىذا تخصيص لمعنى الكممة  ،( محٌبة اف بكممة )ػػػػك

التمني يتضمف معنى الكٌد ،  ييف عمى أفٌ الكٌد : محبة الشيء كتمني ككنو ، كيستعمؿ في كؿ كاحد مف المعن - 
 ، معافو منيا األلفة كالتمني كالمحبة كالمكاالة كالرضاعٌدة  كتأتي المكدة عمى التمني تشيي حصكؿ ما تكٌده ، ألفٌ 

مع ا في التمني مف شٌدة االشتياؽ لحصكؿ الشيء المطمكب ، لمكٌدة بيف المحٌبة كالتمني ، لمفي تعريؼ ا كقد جي
كييستدٌؿ مٌما سبؽ أٌف الكٌد كالمكٌدة انفعاؿ نفسي مميء بمشاعر الحٌب ييعٌبر فيو اإلنساف عف صفك المحٌبة كخالصيا 

أكثر مٌما  أشٌد مف الحٌب ، كألصؽ في النفس ، كزيادة عمى ذلؾ فأٌف في المكٌدة جانبان تكاصميان عمميان ، كىي بذلؾ 
 ىك شعكر نفسي كجداني كما ىك الحٌب .
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ك أ اتسع القرآف الكريـ بعاطفة الحٌب بألفاظ دٌلت عميو صراحة ، كقد عٌدت كتب المغة ىذه األلفاظ مػػػف مرادفػػػات - 
 عميولفظػػػػة ) حٌب ( ، ككاف معناىا عمى الحٌب ظاىران في االستعماؿ القرآني زيادة عمى دالالتيا األخرل ، ك  أشباه

ٌنما دٌلت عميو  فقد شغمت ىذه الفمسفة حٌيزان أرحب ، كىذه الرحابة تعززت بألفاظ كثيرة لـ تدٌؿ صراحة عمى الحٌب كا 
مت ىذه األلفاظ خصيصة تعبيرية مف مثٌ  كلذا في بياف تمؾ الداللة ،مف كضعيا في السياؽ ، فكاف السياؽ معينان لنا 

ٌف امتبلء القرآف الكريـ باأللفاظ إخصائص القرآف الكريـ ، كشٌكمت حقبلن دالليان قرآنيان لمحٌب ، كمف ىنا يمكننا القكؿ 
ه الفمسفة في نفكس دليؿ عمى إرادة إلييو غايتيا تكطيد ىذ –الصريحة كغير الصريحة  –الدالة عمى المحٌبة 

 المسمميف .     

ارتبطت لفظة ) حٌب ( كمشتقاتيا في القرآف الكريـ بألفاظ ىي في كاقعيا المغكم التركيبي مف متعمقاتيا ، كقد  - 
بٌينت ىذه المتعمقات تكجيو تمؾ الفمسفة لمذكات كاألشياء كالصفات ، فمئلنساف عمكمان محبكبات كلممؤمف محبكبات 

لحٌب صفة مشتركة بيف المخمكؽ كالخالؽ ، كقد أسيمت ىذه بكصفو إنسانان مؤمنان ، كهلل تعالى محبكبات ، إذف فا
 المتعمقات بشكؿ كبير في تيذيب النفس مف خبلؿ بياف الرغبة كالرىبة .   

مف خصكصيات التعبير القرآني أٌنو لـ ترد فيو لفظة ) العشؽ ( التي تعٌبر عف السرؼ في الحٌب ، كالمبالغة في  - 
حيف أٌف الحٌب ميؿه  عمىذىاب عقمو ، كقد كيًصؼى بأٌنو تعبير عف االشتياء ، الميؿ ، كتمٌكف الحٌب مف صاحبو ب
 قمبٌي ليس االشتياء دافعو أك غايتو . 

جاءت لفظة ) يحٌب ( مسندة إلى الذات اإلليية في سياؽ النفي ، كىي تنفي حٌب هللا تعالى لبعض األلفاظ  - 
بشكؿ كبير مف شأنو تيذيب المجتمع  في القرآف الكريـ صفاتال ىذه تعددتالدالة عمى صفات المكركىيف ، كقد 

ال ينسب لنفسو  تعالى و، أم أنٌ (كره يف ) ع ( بدالن  حبٌ يككاف التعبير القرآني يميؿ إلى ذكر لفظة ) ال  اإلسبلمي 
مف المفظة نفي المحبة في التعبير القرآني أبمغ  عماؿاست ألفٌ ك  ،كىك الرؤكؼ الرحيـ بعباده  –حاشا هلل  –  الكراىة
لفظة ) يكره ( عمى أف الصفة في حيف تدٌؿ يا تنفي جميع الصفات التي يتصؼ بيا ىذا المنفي ، ألنٌ  ؛المقابمة 

فٌ المحددة ىي المكركىة فقط ، كربما ىناؾ صفات أخرل غير مكركىة  نفي محٌبة هللا تعالى نفي رضاه كتقريبو  ، كا 
ة كالجفاء ، فيك في معنى التحذير مف ظ، لما عرفكا بو مف الغم ىؿ الشرؾتعريض بأخبلؽ أ  كعٌمف ىذا كصفو ، كى

 .بىقايا األخبلؽ التي كانكا عمييا 

عٌبر القرآف الكريـ عف الحٌب كالمحٌبة بنفي لفظ مف ألفاظ الكراىة ليككف ذلؾ مناسبان لسياؽ الحاؿ كالسياؽ  - 
ا  كػػػما فػػػي قكلو تعالى  زيادة عمى إبراز القيمة اإليقاعية ، المغكم ، كليككف أكثر تأكيدان كأثبت فػػػي النفس ، مى

ا قىمىى مى ب ؾى كى د عىؾى رى  . ّ :الضحى   كى
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لـ يرد فعؿ الحٌب مف هللا تعالى في القرآف الكريـ نفيان أك إثباتان مسندان إلى ضمير المتكٌمـ ، أم أٌف هللا تعالى لـ  -
فسو بالضمير ) أنا ( ، كأف يقكؿ ) أنا أحٌب الصابريف أك المتقيف أك غيرىا مف يقؿ في جميع القرآف ميخبران عف ن

ألفاظ المحبكبيف ( أك يقكؿ ) أنا ال أحٌب الكافريف أك المسرفيف أك غيرىا مف ألفاظ غير المحبكبيف (، بؿ يسند ذلؾ 
 إلى لفظ الجبللة في األغمب أك إلى ضميره .

لـ تشغؿ ألفاظ الكراىة الصريحة كغير الصريحة في القرآف الكريـ ذلؾ الحيز الكبير الذم شغمتو ألفاظ المحٌبة ،  - 
قياسان بألفاظ الكراىة  ككثرتيا بتصٌرفاتيا العديدةكذلؾ كاضح مف خبلؿ عدد ألفاظ المحٌبة الصريحة كغير الصريحة 

ٌف اإلسػػػبلـ ديف مػػػكٌدة ، كىذا دليؿ كاضح عمى أٌف القػػػرآف كتاب محٌبة   سبلـ .ك ككئاـ ، كا 

إٌف القرآف الكريـ بٌيف بإيجازه كببلغتو العمؽ النفسي لداللة الكراىية ، كأٌف الكره كالكراىية انفعاؿ متأٌصؿ في  - 
اْعَمُموا َأن  وَ  كما في قكلو تعالى كىك مف هللا تعالى النفس اإلنسانية ، كغالبان ما يككف سمبيان ، كقد يككف إيجابيان 

يمَ  اَن َوَزي َنُو ِفي ُقُموِبُكْم َوَكر َه ِإَلْيُكُم ِفيُكْم َرُسوَل اَّلل ِ َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكن  اَّلل َ َحب َب ِإَلْيُكُم اِلِْ
اإلجبار  معنى كقد عٌبرت لفظة ) الكره ( عف ، ٚ :الحجرات   ُدونَ اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُىُم الر اشِ 

 في حيف.  زيادة عمى المعاني األخرل الني ذكرناىا في البحث كالقسر في أغمب مكاضعيا في االستعماؿ القرآني
  عٌبرت األلفاظ األخرل الصريحة التي عٌدىا المغكيكف مف مرادفاتيا عف معنى الكراىة . 

إنعامو عمييـ كتكريمو ليـ ، كرضاه عنيـ  حث أٌف محٌبة هللا تعالى لعباده ىياالتي تكٌصؿ إلييا الب الحقائؽمف  -  
كعمى ىذا فإٌف كراىة هللا لمعباد التي ىي بالضٌد ، كيتبعو إحسانو إلييـ كمثكبتيـ ، كالمغفرة كالرحمة كالثناء عمييـ ، 

ٌنما كردت ىذه الكراىة ألفعاليـ بصيغة الفعؿ الماضي المسند إلى هللا تعالى ،  مف ذلؾ لـ ترد صراحة في القرآف ، كا 
  َعاَثُيْم َفَثب َطُيْم َوِقيَل اْقُعُدواَمَع اْلَقاِعِدينَ َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا َلُو ُعد ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّلل ُ اْنبِ  كما في قكلو تعالى 

َواْعَمُموا َأن  ِفيُكْم َرُسوَل اَّلل ِ َلْو  كردت بصيغة الفعؿ الماضي المضٌعؼ ) كٌره ( في قكلو تعالى ك .  ْٔ :التكبة 
يَماَن َوَزي َنُو ِفي ُقُموِبُكْم َوَكر َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكن  اَّلل َ  َحب َب ِإَلْيُكُم اِلِْ

 . ٚ :الحجرات   َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُىُم الر اِشُدونَ 

ـٌ كثير مف الدارسيف بترتيب ألفاظ المحٌبة كالكراىة دالليان كذكركا ترتيبيا في كتبيـ ، كال -  حقيقة أٌف مراتب الحٌب اىت
ٌف بعضيـ زاد عمى صاحبو مرتبة أك أكثر ، كبعضيـ ذكر أسماء  التي ذكرىا الدارسكف لـ تكف ذات ترتيب كاحد ، كا 
فييا معنى الكصؼ لحالة أك درجة مف درجات الحٌب ، كىذا يدٌؿ عمى اضطراب في الترتيب ، كلعٌمو يعكد إلى أٌف 

كما  يابع تجارب اآلخريف كيراقبيـ اآلخر راح يتابعضفسير األصؿ المغكم ، ك تيبو عمى تبعضيـ راح يعتمد في تر 
يمركف بو مف شعكر نفسي ، كاألغمب كاف يعتمد عمى استحضار حالة المتصكٌفة كما يمركف بو مف ذكباف في ذات 

، ألٌف ترتيب مثؿ ىذه األلفاظ في سٌمـ تصاعدم أمر  أٌف ىذا التداخؿ كاالضطراب في الترتيب طبيعيٌ  كيبدكهللا ، 
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ذاتية  زيادة عمىال يمكف تصكره عمى شكؿ مف األشكاؿ بسبب تداخؿ الدالالت ، كغياب تاريخ كالدة الكممة ، 
الكره الشعكر كاإلحساس بالمعاناة . كلكف يمكننا أف نبٌيف ترتيبان ما اعتمادان عمى حالة االنفعاؿ التي يبرزىا السياؽ ، ف

كالكراىية ىي انفعاؿ نفسي يحدث لدكافع داخمية أك خارجية ، كالبغض ىك انفعاؿ نفسي يحدث بدافع الكراىية 
الشديدة كيزداد في النفس بقكة الدافع الداخمي ، كالشنآف ىك انفعاؿ نفسي سمبي ، كيعني شٌدة البغض ، كالمقت 

 كذلؾ .

( كلفظة ) كره ( كبياف مدل مقاربتيا لمعنى الحٌب أك الكره ،  تتٌبع مرادفات أك مقاربات لفظة ) حبٌ ب قمتي  - 
ـ  في المعنى ، كىذا الرأم دكف التطابؽمف التقارب الداللي كنعني بالترادؼ  بياف ليترؾ فسحة لمباحث المغكم  التا

  .المعاني الدقيقة بيف األلفاظ المتقاربة 

كقد بٌينت تجاه تمؾ الكراىة كمداىا ، منيا ما  قميمة في القرآف الكريـأصناؼ الكراىة غير عمى ٌف األلفاظ الدالة إ - 
تعٌمؽ بكراىة هللا تعالى لؤلشياء أك األفعاؿ التي تصدر عف العباد ، كأغمبيا تعٌمقت بكراىة الكافريف أك المنافقيف ليذه 

عمى البغاء مثبل ، كفي ذلؾ بياف  األشياء أك األفعاؿ ، كبعض ذلؾ تعٌمؽ بإكراه الناس لبعض األعماؿ كإكراه النساء
 لقيـ التعبيرية كاإلببلغية التي تبرزىا حالة الكراىة . ا

سػياقيا السػتجبلء إلػى  ةحػرص الباحػث عمػى ضػٌـً كػؿًٌ لفظػفكاف السياؽ خير معػيفو لنػا فػي تفقٌػد داللػة األلفػاظ ،  - 
كػػؿ   فٌ القػرآف الكػريـ بشػكؿ خػػاص يػدرككف تمامػان أ دالالتيػا ؛ ألٌف المعنيػيف بدراسػة ألفػػاظ المغػة العربيػة عمكمػان كألفػػاظ

 . لسمةو تعبيرية أك معنى محدكد ةمقصكد سياؽ ما لفظة في

تسػتمد صػػكرة المحٌبػػة كالكراىػػة فػػي القػرآف الكػػريـ قيميػػا الفنٌيػػة كالببلغيػػة مػف طبيعػػة ىػػاتيف العػػاطفتيف التػػي تبرزىػػا  - 
كجدناىا كاضحة الصكرة ، دقيقة البياف ، كاسعة الخياؿ ، تنـ  عف براعةو كتفٌنفو  فقد سياقات المحٌبة كالكراىة القرآنٌية ،

 إذ إٌف ىدفيا تكضيح الداللة كتعميقيا عند المتمقيف .

عدد  فٌ إ، إذ  عند النظر في ألفاظ المحبكبيف  كألفاظ غير المحبكبيف  ييمحظ  أٌف ىناؾ تناسبان عدديان بيف الصنفيف -
كىذا التكازف  ،حٌبيـ كذلؾ كاف عدد األصناؼ الذيف ال يي األصناؼ الذيف يحٌبيـ هللا تعالى ستة عشر صنفان ، ك 

 .الدقيؽ كالعجيب يشيد عمى أٌف هللا تعالى ال يظمـ الناس شيئا 

ٌنواإلعجاز التقابؿ في القرآف  أبرز سمات مف إفٌ  -  لمكضػكح  ان المعاني معرضبياف التي تجد فييا ؽ الرائقمف ط ، كا 
التقابؿ مجرد أسمكب لغكم ببلغي يتصػؼ بجماليػات  مـ يعد أسمكب، ف النفكس لذة كسركران  ، كالتي تجد فييا كالجماؿ

نما غدا أداة  ، كقد كٌظؼ القرآف الكػريـ صػكرة التقابػؿ بػيف ألفػاظ المحٌبػة كالكراىػة  كالحقائؽ معان  كشؼ الجماؿلمثيرة كا 
يريػػة العميقػػة ليػػاتيف العػػاطفتيف المتعمقتػػيف بػػالنفس كالكجػػداف مػػف خػػبلؿ إسػػياـ كػػٌؿ منيمػػا فػػي تقكيػػة إلبػػراز القػػيـ التعب
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ظياره بشكؿ دقيؽ كعميؽ .   داللة اآلخر كا 

ف أخطػػأ فالرجػػاء عفػػكؾ ،  فػػي بحثػػو حػػثاىػػذا جانػػب ممػػا قد مػػو الب      ، الميػػـ فػػإف أصػػاب فيػػك بفضػػؿ جػػكدؾ ، كا 
 كصحبو الغيرًٌ المياميف.  الطيبيف الطاىريف ة كالسبلـ عمى رسكلو األميف ، كآلوكالحمد هلل رب العالميف ، كالصبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

 ) حرف األلف (

آالء الرحمف في تفسير القرآف ، تأليؼ : محمد جكاد الببلغي النجفي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ،  -
 ، ) د . ت ( .لبناف 

لبناف ،  –اإلبداع البياني في القرآف العظيـ ، تأليؼ : الشيخ محمد عمي الصابكني ، المكتبة العصرية ، بيركت  -
 ـ . ََِٕ

إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر ، تأليؼ : شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد الغنٌي الدمياطي  -
،  ّالشيخ أنس ميرة ، دار الكتب العممٌية ، بيركت ، لبناف ، ط، كضع حكاشيو :  ق (ُُُٕ) ت الشيير بالبٌناء

 ـ . ََِٔ

، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، المكتبة العصرية ،  ق (ُُٗ) ت اإلتقاف في عمكـ القرآف ، السيكطي -
 ـ .ََِٖبيركت ، لبناف ، 

مشرؼ بف أحمد الزىراني ، مؤسسة  أثر الدالالت المغكية في التفسير عند الطاىر بف عاشكر ، تأليؼ : د. -
 ـ .ََِٗ،  ُالرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ، ط

ىػ ( ، دار مصر لمطباعة ، القاىرة َٓٓإحياء عمكـ الديف ، تصنيؼ : أبي حامد محمد بف محمد الغزالي ) ت  -
 ـ . ُٖٗٗ، 

زم ، مطبعة سميمانزاده ، مدرسة اإلماـ عمي بف أبي األخبلؽ في القرآف ، تأليؼ : الشيخ ناصر مكاـر الشيرا -
  .ـََِٔ – ََِٓ،  ّقـ ، إيراف ، ط ()طالب 

ىػ (، تحقيؽ : د. رجب عثماف عمر  ْٕٓحٌياف األندلسي ) ت  فارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ، تأليؼ : أب -
 ـ . ُٖٗٗ –ىت ُُْٖ،  ُ، مراجعة : د. رمضاف عبد التٌكاب ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط
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إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ المسٌمى) تفسير أبي السعكد ( ، تأليؼ : أبي السعكد محمد بف محمد  -
 ىػ ( ، تحقيؽ : منشكرات دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف .ُٓٗالعمادم ) ت 

ضى الحسيني الميبلني ، مؤسسة اإلرشاد كالتكجيو تأليؼ : السيد مرت -تفسير كتكضيح –أسئمة كأجكبة قرآنية  -
 ـ .ََُِ،  ُالديني ، النجؼ األشرؼ ، ط

ىػ (، دار إحياء ّٖٓأساس الببلغة ، تأليؼ : اإلماـ جار هللا أبي القاسـ محمكج بف عمر الزمخشرم ) ت  -
 ـ. ََُِ -ىػ ُِِْ،  ُالتراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ط

،  ُالقرآف ، تأليؼ : سيد جعفر الحسينٌي ، مؤسسة الطباعة كالنشر ، طيراف ، إيراف ، طأساليب البياف في  -
 ىػ .ُُّْ

ىػ ( ، تحقيؽ : ىػ . ريتر ، دار الكتاب لمتراث ُْٕأسرار الببلغة ، تأليؼ : اإلماـ عبد القاىر الجرجاني ) ت  -
 . ُّٓٗالعربي ، القاىرة ، 

ىػ ( ، تحقيؽ : ٕٕٓ-ُّٓات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنبارم ) أسرار العربية ، تأليؼ : أبي البرك -
 ـ .ُٓٗٗ –ىػ ُُْٓ،  ُد. فخر الديف قباكة ، دار الجيؿ ، بيركت ، ط

دراسة نحكية ، تأليؼ : يكنس عبد مرزكؾ الجنابي ، دار المدار  –أسمكب التعميؿ كطرائقو في القرآف الكريـ  -
 ـ .ََِْ،  ُ، طاإلسبلمي ، بيركت ، لبناف 

     أسمكب النداء في القرآف الكريـ خصائصو كأسراره الببلغية، تأليؼ : أحمد فريد إبراىيـ أبك سالـ ،  -

http:::faculty.ksu.edu.sa:71938:DocL...%85%D8%AF2.doc    

 ـ .ََِْاألسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ، تأليؼ : فتح هللا أحمد سميماف ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ،  -

ىػ ( ، تحقيؽ : محمد عبد القادر الفاضمي ، المكتبة ُُٗاألشباه كالنظائر في النحك ، تأليؼ : السيكطي ) ت  -
 ـ .ََِٗالعصرية ، بيركت ، لبناف ، 

http://faculty.ksu.edu.sa/71938/DocLib/%D8%AF%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF2.doc
http://faculty.ksu.edu.sa/71938/DocLib/%D8%AF%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF2.doc
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،  ُ، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاركف ، دار الجبؿ ، بيركت ، لبناف ، طق(ُِّ)ت، تأليؼ : ابف دريد االشتقاؽ  -
 ـ . ُُٗٗ

( ، تحقيؽ : د. عبد الحسيف  قَّْاشتقاؽ أسماء هللا ، ألبي القاسـ عبد الرحمف بف اسحؽ الزجاجي )ت  -
 ـ . ََِٗ،  ُالمبارؾ ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، العراؽ ، ط

ىػ ( ، شرح كتحقيؽ : أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف ، دار ِْْإصبلح المنطؽ ، ابف السكيت )ت  -
 ـ .ُٕٖٗ،  ْالمعارؼ ، مصر ، ط

ؼ : الدكتكر محمد حسيف عمي الصغير ، دار الشؤكف الثقافية رؤية ببلغية معاصرة ، تألي -أصكؿ البياف العربي -
 ـ . ُٖٔٗالعامة ، بغداد ، 

ىػ (، تحقيؽ : عبد ُّٔالنحكٌم البغدادٌم ) ت  السٌراجتأليؼ : أبي بكر محمد بف سير األصكؿ في النحك ،  -
 ـ .ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ،  ِالحسيف الفتمٌي ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

 -ىػ ُِْٔ،  ُىػ ( ، دار المرتضى ، بيركت ، لبناف ، طِّٗ، لمحمد بف يعقكب الكمينٌي ) ت  أصكؿ الكافي -
 ـ .ََِٓ

أضكاء عمى القيمة المغكية كالداللية لؤلحرؼ التي قيؿ بزيادتيا في القرآف الكريـ ، تصنيؼ : د. إبراىيـ الخكلي ،  -
 ـ . ََِٔ،  ُكد. أحمد عبد التٌكاب الفيكمي ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، ط

تأليؼ : د. عائشة عبد الرحمف ) بنت دراسة قرآنية لغكية بيانية ،  –اإلعجاز البياني لمقرآف كمسائؿ ابف األزرؽ  -
 ـ .ُْٖٗ،  ِالشاطئ ( ، دار المعارؼ ، مصر ، القاىرة ، ط

 ـ .ُٗٗٗ،  ُتأليؼ : د. حسيف نٌصار ، مكتبة مصر ، القاىرة ، ط –الفكاصؿ  –إعجاز القرآف  -
ىػ(، دار َّٕالكيو ) تإعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف ، تأليؼ : أبي عبد هللا الحسيف بف أحمد المعركؼ بابف خ -

 ـ . ُُْٗ -ىػ َُّٔة ، القاىرة ، الكتب المصري

ىػ( ، قٌدمت لو ّٓٓإعراب القرآف ، تأليؼ : أبي القاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ القيرشٌي األصبيانٌي) ت -
السعكدية ، ككثٌقت نصكصو ككضعت فيارسو : د. فائزة بنت عمر المؤٌيد ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ، الرياض ، 

 ـ . ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ
 –إعراب القرآف المنسكب إلى الزجاج ، تحقيؽ كدراسة : إبراىيـ اإلبيارم ، الناشركف : دار الكتاب المصرم  -

 ـ .ُِٖٗ :ىػ َُِْبيركت ، الطبعة الثانية  –القاىرة ، كدار الكتاب المبناني 

ىػ ( ، تحقيؽ : د. زىير غازم ّّٖابف النحاس ) ت إعراب القرآف ، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ  -
 ـ . ََِٖ -ىػ ُِْٗ،  ِزاىد ، عالـ الكتب ، بيركت ، لبناف ، ط

ألفاظ الطبيعة في القرآف الكريـ ، تأليؼ : د. خكلة عبيد خمؼ الدليمي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ،  -
 ـ . ََِٖ،  ُط
ىػ(، قسـ الدراسات ُّٖمد بف عمي الحسيف بف مكسى بف بابكيو القمٌي )تاألمالي ، تأليؼ : أبي جعفر مح -

 ق .ُُُْ،  ُاإلسبلمية ، مؤسسة البعثة ، قـ المقدسة ، ط
ىػ( ، تحقيؽ : محمد ِْٓأمالي ابف الشجرم ، تأليؼ : ىبة هللا بف عمي بف محمد بف حمزة الحسنٌي العمكٌم )ت -
 ـ . ََِٗ، ُبيركت ، ط –صيدا  الفضؿ إبراىيـ ، المكتبة العصرية ، يأب
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أمالي المرتضى) غرر الفكائد كدرر القبلئد (، تأليؼ : الشريؼ المرتضى عمي بف الحسيف المكسكٌم  -
 ـ .ُٕٔٗ –ىػ ُّٕٖ،  ِالفضؿ إبراىيـ ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، ط يىػ(، تحقيؽ : د. محمد أبّْٔ)ت

مكتبة النيضة  –، تحقيؽ : ىادم حسف حمكدم ، عالـ الكتب ( ىػْٔٔتاألمالي النحكية ، ابف الحاجب ) -
 ـ .ُٖٓٗ،  ُالعربية ، بيركت ، لبناف ، ط

،  ُأمثؿ البياف لمعارؼ القرآف ، تألبيؼ : الشيخ عمي اإلبراىيمي ، دار المحٌجة البيضاء ، بيركت ، لبناف ، ط -
 ـ .ََِٗ -ىػ َُّْ

ؼ : الشيخ ناصر مكاـر الشيرازم ، مطبعة األميرة لمطباعة كالنشر األمثؿ في تفسير كتاب هللا المنٌزؿ ، تألي -
 ـ . ََِٗ،  ِكالتكزيع ، بيركت ، لبناف ، ط

، ()اإلمعاف في ألفاظ القرآف الكريـ ، تأليؼ : السيد يكسؼ السيد ميدم المكسكم ، مطبعة ثامف الحجج  -
 ىػ .ُِْٗ،  ُكرببلء المقدسة ، ط

رآف مف أضكاء ، تأليؼ : محمد جعفر الشيخ إبراىيـ الكرباسٌي ، مطبعة اآلداب ، نباء بما في كممات القاإل -
 ـ . ُٕٖٗالنجؼ ، 

الخير عبدهللا بف عمر بف محمد الشيرازم الشافعي  التأكيؿ ، تأليؼ : ناصر الديف أبيأنكار التنزيؿ كأسرار  -
 –، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ىػ ( ، إعداد كتقديـ : محمد عبد الرحمف المرعشمي ٖٓٔالبيضاكم ) ت 

 ، ) د . ت  ( . ُلبناف ، ط
ىػ ( ، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد ُٕٔبف ىشاـ األنصارم ) الية ابف مالؾ ، فأكضح المسالؾ إلى أل -

 ـ .ََِٖالحميد ، المكتبة العصرية ، بيركت ، لبناف ، 

ىػ (،شرح كتعميؽ كتحقيؽ : د. محمد ّٕٗ – ٔٔٔاإليضاح في عمكـ الببلغة ، تأليؼ : الخطيب القزكيني )  -
السعدم فرىكد ، كد. محمد عبد المنعـ خفاجي ، كد. عبد العزيز شرؼ ، دار الكتاب المصرم ، القاىرة ، كدار 

 ـ .   ََِْ -ىػ ُِْٓالكتاب المبناني ، بيركت ، 

  ) حرف الباء (

   

 ّق(، دار إحياء التراث العربي ،بيركت ، لبناف ، طُُُُ)ت بحار األنكار ، لمشيخ محمد باقر المجمسي -
 ـ . ُّٖٗ –ق َُّْ،
حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حٌياف األندلسٌي  يالبحر المحيط في التفسير ، تأليؼ : أب -

زىير جعيد ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  ىػ (، طبعة جديدة بعناية الشيخْٕٓ – ْٓٔالغرناطي ) 
 ـ .ُِٗٗبيركت ، لبناف ، 

بحكث كدراسات في تراثنا المغكم كالنحكم ، تأليؼ : الدكتكر : فاخر ىاشـ الياسرم ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع  -
 . ََُِ،  ُ، األردف ، ط

، تحقيؽ : د. محمد االسكندراني كعدناف دركيش ، دار الكتاب  ق(ُٕٓ)ت بدائع الفكائد ، البف قيـ الجكزية -
 ـ .ََِٔالعربي ، بيركت ، 
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البرىاف في تفسير القرآف ، تأليؼ : العبٌلمة السيد ىاشـ البحراني ، حققو كعٌمؽ عميو : لجنة مف العمماء المحققيف  -
 ـ .  ََِٔ -ىػ ُِْٕ،  ِ، منشكرات مؤسسة األعمى لممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، ط األخصائييف

الفضؿ إبراىيـ ، المكتبة العصرية ،  ي، تحقيؽ : محمد أب  ق(ْٕٗ)ت البرىاف في عمكـ القرآف ، لمزركشي -
 ـ . ََِٔبيركت ، لبناف ، 

ىػ ( ُٕٖبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ، تأليؼ : مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزأبادم )ت  -
االستاذ عبد العميـ الطحاكم ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ، ، تحقيؽ : 
 ـ .ُّٕٗ -ىػ ُّّٗالقاىرة ، 

القاسـ عكف ، دار المدار اإلسبلمي ، بيركت ،  كريـ ، تأليؼ : د. عمي أبيببلغة التقديـ كالتأخير في القرآف ال -
 ـ .ََِٔ،  ُلبناف ، ط

لحديثة في ضكء المنيج اإلسبلمي ، تأليؼ : د. محمكد البستاني ، دار الفقو لمطباعة كالنشر ، إيراف ، الببلغة ا -
 ىػ . ُِْْ،  ُط
الببلغة العربية ، أسسيا كعمكميا كفنكنيا ، تأليؼ : عبد الرحمف حسف حبٌنكة الميداني ، دار القمـ ، دمشؽ ،  -
 ـ .ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ،  ُط

تأليؼ : د. بف عيسى باطاىر ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ، بيركت  –مقدمات كتطبيقات  –الببلغة العربية  -
 ـ .ََِٖ،  ُلبناف ، ط ،

تأليؼ : األستاذ الدكتكر فضؿ حسف عباس ، دار النفائس لمنشر  –عمـ البديع كالبياف  -الببلغة فنكنيا كأفنانيا  -
 ـ .ََِٗ،  ُِكالتكزيع ، األردف ، ط

لقرآنية في آيات صفات المؤمنيف ، تأليؼ : د. ىند بنت جميؿ بف صالح نايتة ، دار كنكز اشبيميا ، الببلغة ا -
 ـ .ََِٖ -ىػ ُِْٗ،  ُلمنشر كالتكزيع ، المممكة العربية السعكدية ، ط

ة دنديس، إعرابان كتفسيران بإيجاز ، إعداد : بيجت عبد الكاحد الشيخمي ، مكتب –ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز  -
 ـ . ََُِ،  ُاألردف ، ط

ببلغة الكممة في التعبير القرآني ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، دار عٌمار لمنشر كالتكزيع ، األردف ، عٌماف ،  -
 ـ .ََِٖ،  ٓط

 ـ .ُْٖٗالببلغة كاألسمكبية ، تأليؼ : د. محمد عبد المطمب ، الييئة المصرية لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،  -

منشكرات كزارة التعميـ العالي كالبحث  ،الببلغة كالتطبيؽ ، تأليؼ : د. أحمد مطمكب كد. كامؿ حسف البصير  -
  ـ . ُٗٗٗ -ق َُِْ،  ِ، ط بغداد العراؽ ، ، العممي

الببلغة الكاضحة ) البياف كالمعاني كالبديع (، تأليؼ : عمي الجاـر كمصطفى أميف ، مؤسسة الصادؽ لمطباعة  -
 ىػ .ُِْٔ،  ُ، طيراف ، ط كالنشر

بناء الجممة العربية ، تأليؼ : د. محمد حماسة عبد المطيؼ ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ،  -
 ـ .ََِّ

 ـ .َََِ -ىػ َُِْ،  ِالبياف في ركائع القرآف ، تأليؼ : د. تماـ حٌساف ، عالـ الكتب ، القاىرة ، ط -

 ـ ََِْ،  ُالكريـ ، تأليؼ : محمد فاركؽ الزيف ، دار الفكر ، دمشؽ ، طبياف النظـ في القرآف  -
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ىػ ( ، تحقيؽ كشرح : عبد السبلـ ىاركف ، ِٓٓالبياف كالتبييف ، ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ ) ت  -
 ـ .ُٖٓٗ،  ٓمكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط

 ) حرف التاء (
 

 ىػ .  َُّٔىػ (، المطبعة الخيرٌية ، مصر ، َُِٓ، تأليؼ : محمد مرتضى الزبيدٌم ) ت  تاج العركس -

تأليؼ : السيد كماؿ الحيدرم ، دار فرقد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، إيراف   –النظرية كالمعطيات  –تأكيؿ القرآف  -
 ـ .ََِٓ،  ُ، ط
ىػ(، تعميؽ : إبراىيـ شمس ِٕٔسمـ بف قتيبة الدينكرم )تتأكيؿ مشكؿ القرآف ، تأليؼ : أبي محمد عبد هللا بف م -

 ـ . ََِٕ –ق ُِْٖ،  ِالديف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

ىػ (، تحقيؽ : أحمد السيد سيد أحمد عمي ، المكتبة التكفيقية ُٔٔ – ِٖٓالتبياف في إعراب القرآف ، لمعكبرم )  -
 ، مصر ، ) د . ت ( .

التبياف في تفسير غريب القرآف ، تصنيؼ : شياب الديف أحمد بف محمد بف عباد المعركؼ بابف اليائـ ) ت  -
 ـ .  ََِّ،  ُىػ ( ، تحقيؽ : د. ضاحي عبد الباقي محمد ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت ، طُٖٓ

ىػ ( ، تحقيؽ كتصحيح َْٔ – ّٖٓالتبياف في تفسير القرآف ، تأليؼ : أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي )  -
 ىػ .َُّٗ،  ُ: أحمد حبيب قصير العاممي ، دار إحياء التراث العربي ،  ط

 ـََِّ،  ٓ، دار المعارؼ ، مصر ، طشكقي ضيؼ  تأليؼ : د. تجديد النحك ، -

كف ، دار سحن ق(ُّّٗ)ت التحرير كالتنكير ، تأليؼ : سماحة األستاذ اإلماـ الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر -
 ـ .ُٕٗٗلمنشر كالتكزيع ، تكنس ، 

 ـ.ُٗٔٗ -ىػ ُّٖٗ،  ُ، مطبعة السعادة ، القاىرة ، طق(ِٕٗ)تتحصيؿ نظائر القرآف ، تأليؼ : الترمذم  -

التحفة القيميبية في حٌؿ الحمكلية في غريب القرآف ، تأليؼ : شيخ اإلسبلـ مكسى بف محمد بف مكسى بف يكسؼ  -
ىػ ( ، تحقيؽ : الشيخ كامؿ محمد محمد عكيضة ، منشكرات محمد عمي ُِّّ) ت القيميبٌي العمرم المالكي 

 ـ .ُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ُبيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

،  ُأصكلو كأدٌلتو ، تأليؼ : د. فخر الديف قباكة ، الشركة المصرية العالمية لمنشر ، ط –التحميؿ النحكم  -
 ـ .ََِِ

، تأليؼ : أبي القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد هللا بف جزم الكمبٌي الغرناطٌي ) ت  لعمـك التنزيؿالتسييؿ  -
 ىػ .ُُْٔ،  ُىػ (، تحقيؽ : د. عبد هللا الخالدٌم ، دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت ، لبناف ، طُْٕ
اب ، كد. محمد بدكم المختكف ، كزارة تصحيح الفصيح كشرحو ، البف درستكيو ، تحقيؽ : د. رمضاف عبد التكٌ  -

 ـ .ََِٗاألكقاؼ المصرية ، القاىرة ، 
 التصكير الفني في القرآف الكريـ ، سيد قطب ، دار الشركؽ ، بيركت ،)د.ت ( -

، تأليؼ : د. جبير صالح حمادم ، إشراؼ : د. محمد عبد  دراسة تحميمية –التصكير الفني في القرآف الكريـ  -
 ـ . ََِٕ -ىػ ُِْٖ،  ُ، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، طالحميد أحمد 
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اإلشكاؿ كاألشكاؿ كاألمثاؿ ، تأليؼ : د. ميدم أسعد عرار ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  –التطكر الداللي  -
 ـ .ََِّ،  ُلبناف ، ط

 ـ ََِٗالكتب ، القاىرة ،  التعبير القرآني ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، شركة العاتؾ لصناعة -

التعبير القرآني كالداللة النفسٌية ، تأليؼ : د. عبد هللا محمد الجيكسي ، دار الغكثاني لمدراسات القرآنية ، سكريا ،  -
 ـ .ََِٔ -ىػ ُِْٔ،  ُدمشؽ ، ط

ـ األبيارٌم ، ىػ (، تحقيؽ : إبراىئُٖالتعريفات ، تأليؼ : أبي الحسف عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ) ت  -
 ـ .ُٖٓٗدار الكتاب العربي ، بيركت ، 

ق ( ، دراسة كتحقيؽ : د. ُّٗتفسير أبي القاسـ الكعبٌي البمخٌي ، تأليؼ : أبي القاسـ الكعبٌي البمخٌي ) ت -
 ـ .ََِٕخضر محمد نبيا ، دار الكتب العممٌية ، بيركت ، 

: مركز  تحقيؽ  ( ى َُُٗ - ََُٕلكاشاني)المكلى محمد محسف الفيض ا، تأليؼ : التفسير األصفى  -
 اإلعبلـمطبعة مكتب  ، : محمد حسيف درايتى كمحمد رضا نعمتي المحققاف اإلسبلمية ،كالدراسات  األبحاث
 ىػ .ُُْٖ،  ُ، قـ المقٌدسة ، ط اإلسبلمي

 ٖالمعارؼ ، القاىرة ، طالتفسير البياني لمقرآف الكريـ ، تأليؼ : د. عائشة عبد الرحمف ) بنت الشاطئ ( ، دار  -
 ـ .ََِٓ، 

التفسير البياني لمقرآف الكريـ ، تأليؼ : د. محمكد البستاني ، مؤسسة الطبع التابعة لئلستانة الرضكية المقٌدسة ،  -
 ىػ .ُِِْ،  ُإيراف ، ط

الديف عبد ىػ ( كجبلؿ ْٖٔيف لمقرآف الكريـ ، تأليؼ : جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمٌي ) ت يتفسير الجبل -
ىػ ( ، حققو كقٌدمو كراجعو : محمد عبد الرحمف المرعشمي ، دار إحياء ُُٗالرحمف بف أبي بكر السيكطي ) ت 

 ـ .ُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ُالتراث العربي ، مؤسسة التأريخ العربي ، بيركت ، لبناف ، ط

منشكرات مكتبة الصدر ، ( ى َُُٗ - ََُٕالمكلى محمد محسف الفيض الكاشاني)تأليؼ : التفسير الصافي ،  -
 .  ُّٕٗ،  ّ، إيراف ، طيراف ، ط

ىػ (، تحقيؽ : السيد أحمد ِٕٔ – ُِّتفسير غريب القرآف ، تأليؼ : أبي محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة )  -
 ـ .ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗصقر ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

( ، تحقيؽ : محمد صبحي بف حسف حبٌلؼ ، دار ابف كثير  ىػَٓٔتفسير غريب القرآف ، لمصاغاني ) ت  -
 ـ .َََِ،  ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، دمشؽ ، ط

دراسة داللية ، تأليؼ : د. أحمد رسف ، دار السياب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، لندف ،  –تفسير القرآف بالقرآف  -
 ـ .ََُِ،  ُط

تفسير القرآف الجميؿ ، المسمى ) لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ( ، تأليؼ : عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم  -
، كبيامشو تفسير ابف عربي ، طبعو حسف حممي الكتبي كمحمد حسف جمالي الحمبي ق(ُْٕ)تالمعركؼ بالخازف 

 ىػ .ُُّٕ، مصر ، 
،  ّلمنار ( ، تأليؼ : السيد محمد رشيد رضا ، دار المنار ، مصر ، طتفسير القرآف الحكيـ الشيير بػ) تفسير ا -

 ىػ .ُّٕٔ
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ىػ ( ،  ْٕٕ- ََٕتفسير القرآف العظيـ ، تأليؼ : أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ) -
 ـ .  ََُِ،  ُتحقيؽ : أبك عبد هللا عبد الحميـ بف محمكد ، مكتبة مصر ، القاىرة ، ط

ىػ(، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ُِِْير القرآف الكريـ ، تأليؼ : السيد عبد هللا شٌبر ) ت تفس -
 ـ . ََِٕ –ق ُِْٖ،  ُط

تفسير القرآف الكريـ المسٌمى ) بحر العمـك ( ، تأليؼ : أبي الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم  -
 -ىػ َُْٓ،  ُ: د. عبد الرحيـ أحمد الزقة ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، ط ىػ ( ، دراسة كتحقيؽّٕٓ) ت 
 .ـُٖٓٗ

التفسير القٌيـ ، تأليؼ : ابف القٌيـ ، مراجعة كتقديـ : مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية ، إشراؼ :  -
 ـ .  َُٗٗ -ىػ َُُْ،  ُالشيخ إبراىيـ الرمضاف ، منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ ، بيركت ، لبناف ، ط

 ـ .ََِّ،  ُتفسير الكاشؼ ، تأليؼ : محمد جكاد مغنية ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ، ط -

 ، تأليؼ : أحمد مصطفى الميراغٌي ، دار الفكر ، مصر ، ) د.ت( . راغيٌ تفسير المي  -
، حاشية تفسير البحر المحيط ، دار الفكر ، بيركت  ق(ْٕٓ) ، تأليؼ : أبي حٌياف األندلسيٌ  النير المادتفسير  -

 ـ .ُٖٕٗ،  ِ، لبناف ، ط

 -ىػ ُِْٕ،  ُالتفسير اليادم لمقرآف الكريـ ، إعداد : الشيخ خميؿ رزؽ ، دار اليادم ، بيركت ، لبناف ، ط -
 ـ .ََِٔ

 ـ . ََِٓ -ىػ ُِْٔ التفسير كالمفسركف  ، تأليؼ : د. محمد حسيف الذىبٌي ، دار الحديث ، القاىرة ، -

  .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ،  ِد طنطاكم ، مطبعة السعادة ، القاىرة ، طيٌ سالتفسير الكسيط ، تأليؼ : الدكتكر محمد  -

دراسة جمالية فكرية أسمكبية ، تأليؼ : د. حسيف جمعة ، دار المنير  –التقابؿ الجمالي في النص القرآني  -
 ـ .ََِٓ،  ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، دمشؽ ، ط

ببلغ  –التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ  - ، تأليؼ : د. خمدكف سعيد صبح ، دار الينابيع ، دمشؽ ، -ببلغة كا 
  ـ .ََِِ،  ُط

 تمخيص المفتاح في المعاني كالبياف كالبديع ، تأليؼ : جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف الخطيب القزكيني -
 ـ .ٌََِٖدـ لو : د. ياسيف األيكبٌي ، المكتبة العصرية ، بيركت ، قرأه ككتب حكاشيو كق ، ق(ّٕٗ)ت

ىػ( تحقيؽ : عبد السبلـ محمد ىاركف َّٕتيذيب المغة ، تأليؼ : أبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم )ت  -
 -ىػ ُّْٖمصر ،  –كآخريف ، مراجعة : محمد عمي النجار ، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كاألنباء كالنشر 

 ـ .     ُْٔٗ

، تحقيؽ : د. محمد رضكاف الداية ، دار  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ، تأليؼ : محمد عبد الرؤكؼ المناكمٌ  -
 ـ .ََِِالفكر ، دمشؽ ، 

ىػ ( ُّٕٔ – َُّٕتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، تأليؼ : عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم) -
هللا بف عبد العزيز بف عقيؿ كالشيخ محمد الصالح العثيميف ، مؤسسة الرسالة ،  بيركت ،  قٌدـ لو : الشيخ عبد

 . ـ ََِِ -ىػ ُِّْ،  ُلبناف ، ط
 



 

ٕ41 

 ) حرف الثاء (
في  ق(ُْٕ)تكعبد القاىر الجرجانيٌ  ق(ّٖٖ)تكالخٌطابي ق(ّْٖ)تثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف لمرماني -

كد. محمد زغمكؿ سبٌلـ ، دار المعارؼ القاىرة ، ، الدراسات القرآنية كالنقد األدبي ، تحقيؽ : محمد خمؼ هللا أحمد 
 ـ .ََِٖ،  ٓط

 ) حرف الجيم (
   جامع البياف في تأكيؿ القرآف ، تأليؼ : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم -
 -ىػ َُِْ ّىػ (، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط َُّ - ِِْ) 

 ـ .ُٗٗٗ
ىػ ( ، تحقيؽ : سالـ ُٕٔ) ت الجامع ألحكاـ القرآف ، تأليؼ : أبي عبد هللا بف أحمد األنصارم القرطبي  -

 -ىػ َُِْ،  ُ، بيركت  ، لبناف ، طالبدرم ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية  ىمصطف
 ـ .َََِ

 .ـُٕٗٗ،  ُجماليات المغة العربية ، تأليؼ : الدكتكر محمد التكنجي ، دار الفكر العربي ، بيركت ، لبناف ، ط -
المفردة القرآنية في كتب اإلعجاز كالتفسير ، تأليؼ : أحمد ياسكؼ ، إشراؼ كتقديـ : الدكتكر نكر الديف  ةجمالي -
 ـ .ُْٗٗ،  ُ، دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، سكرية ، دمشؽ ، طتر نع

ضكاف الجماف في تشبييات القرآف ، ألبي القاسـ عبد هللا بف محمد بف ناقيا البغدادم ، تحقيؽ :الدكتكر محمد ر  -
 ـ . ََِِ،  ُسكريا ، ط ،الداية ، دار الفكر ، دمشؽ 

،  ِا ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، دار الفكر ، عماف ، األردف ، طتأليفيا كأقسامي -الجممة العربية  -
 .ـََِٗ

 ـ .ََِٗ،  ِالجممة العربية كالمعنى ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، دار الفكر  ، عماف ، األردف ، ط -
، تحقيؽ : د. فخر الديف قباكة ،  ق(ُٕٓ)ت : الخميؿ بف أحمد الفراىيدم المنسكب خطأن إلىالجمؿ في النحك ،  -

 ىػ .َُُْ،  ُمؤسسة الرسالة ، ط

ىػ (، تحقيؽ : د. رمزم منير ُِّ) ت ابف دريد أبي بكر بف الحسيف األزدٌم البصرٌم جميرة المغة ، تأليؼ :  -
 ـ .ُٕٖٗ،  ُبعمبكي ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، لبناف ، ط

، تحقيؽ : محمد محيي الديف  ق(ّّٕ)ت ج قدامة بف جعفر الكاتب البغدادمجكاىر األلفاظ ، تأليؼ : أبي الفر  -
 ـ . َُُِ،  ُعبد الحميد ، دار الطبلئع ، القاىرة ، ط

جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ، تأليؼ : السيد أحمد الياشمي ، مؤسسة الصادؽ لمطباعة كالنشر ،  -
 . ُِّٖ،  ِطيراف ، ط

الجكاىر الحساف في تفسير القرآف المسٌمى ) تفسير الثعالبي ( ، تأليؼ : اإلماـ عبد الرحمف بف محمد بف  -
ىػ ( ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معٌكض كالشيخ عادؿ أحمد ٕٖٓ – ٖٕٔمخمكؼ أبي زيد الثعالبي المالكي ) 

 -ىػ  ُُْٖ،  ُبي ، بيركت ، لبناف ، طعبد المكجكد كالدكتكر عبد الفتاح أبك سٌنة ، دار إحياء التراث العر 
 ـ . ُٕٗٗ
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  ) حرف الحاء (

 

الحٌب في التراث العربي ، تأليؼ : د. محمد حسف عبد هللا ، عالـ المعرفة ، اصدار المجمس الكطني لمثقافة  -
 ـ .َُٖٗٗكالفنكف كاآلداب ، الككيت ، 

،  ُلتككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ، دمشؽ ، طالحٌب في التصٌكؼ اإلسبلمي ، تأليؼ : يحيى الراضي ، دار ا -
 ـ .ََِٗ

ٌب في القرآف ، تأليؼ : د . محمكد بف الشريؼ ، منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ ، بيركت ، لبناف ، ط - ،  ُالحي
 ـ .ُّٖٗ

 ، تحقيؽ : سعيد األفغاني ، ق(ْ)ت ؽ بف زنجمةتأليؼ : أبي زرعة عبد الرحمف بف محمد  حجة القراءات ، -
   ـ .ََُِ -ىػ ُِِْ،  ٓمؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف ، ط

، تحقيؽ : د. عبد العاؿ سالـ مكـر ، دار الشركؽ  ق(َّٕ)ت ، تأليؼ : ابف خالكيوالحجة في القراءات السبع   -
   ـ . ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ،  ّ، بيركت ، لبناف ، ط

د. نكر اليدل لكش ، منشكرات جامعة قار يكنس ، حركؼ الجر في العربية بيف المصطمح كالكظيفة ، تأليؼ :  -
 ـ .ُٓٗٗ،  ُبنغازم ، ليبيا ، ط

الحؿ القصدم لمغة في مكاجية االعتباطية ، تأليؼ : عالـ سبيطي النيمي ، دار المحٌجة البيضاء ، بيركت ،  -
 ـ .ََِٕ،  ُلبناف ، ط

  ) حرف الخاء (
ىػ ( ، تحقيؽ : د . محمد عمي النجار ، قدـ ىذه ِّٗأبي الفتح عثماف ابف جٌني ) تتأليؼ : الخصائص ،  -

 ـ . ََُِ،  ٓالطبعة : د، عبد الحكيـ راضي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، ط

، مكتبة كىبة ، القاىرة ،  د. محمد أبك مكسىتأليؼ :  ، دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني خصائص التركيب -
 ـ .ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ،  ْط

، تأليؼ : د. الشحات محمد أبك شيت ، مطبعة األمانة ، مصر ()خصائص النظـ القرآني في قٌصة إبراىيـ  -
 ـ .ُُٗٗ،  ُ، ط

،  ُط خطرات في المغة القرآنية ، تأليؼ : د. فاخر ىاشـ الياسرم ، دار الشؤكف الثقافية ، العراؽ ، بغداد ، -
 ـ .ََِٖ

 ـ .ََِٔ،  ُخكاطر مف تأٌمؿ لغة القرآف الكريـ ، تأليؼ : د. تٌماـ حٌساف ، عالـ الكتب ، القاىرة ، ط -
 

 ) حرف الدال (

 

دراسات ببلغية ، تأليؼ : األستاذ الدكتكر بسيكني عبد الفتاح فيكد ، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ،  -
 ـ .ََِٔ،  ِط
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،  ُت جديدة في إعجاز القرآف  ، تأليؼ : عبد العظيـ إبراىيـ المطمعي ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، طدراسا -
 ـ .ُٔٗٗ

،  ُدراسات قرآنية في جزء عـٌ ، تأليؼ : د. محمكد أحمد نحمة ، دار العمكـ العربية ، بيركت ، لبناف ، ط -
 ـ .ُٖٗٗ

 ـ .ََِْالخالؽ عضيمة ، دار الحديث ، القاىرة ،  دراسات ألسمكب القرآف الكريـ ، تأليؼ : محمد عبد -

ىػ ( ، ٕٔٓالدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ، تأليؼ : أحمد بف يكسؼ المعركؼ بالسميف الحمبي) ت  -
 تحقيؽ : أحمد محمد الخراط ، دار القمـ ، دمشؽ .

ىػ (، صححيا كخٌرج ُُٗكطي ) ت الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ، تأليؼ : اإلماـ جبلؿ الديف السي -
،  ُلبناف ، ط –أحاديثيا : الشيخ نجدت نجيب ، تقديـ : عبد الرزاؽ ميدم ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت 

 ـ .ََُِ

ق ( ، تحقيؽ : أحمد ناجي القيسي ّّٖبعد  دقائؽ التصريؼ ، تأليؼ : القاسـ بف محمد بف سعيد المؤدب) ت -
 بغداد ،  -كد. حسيف تكراؿ ، مطبعة المجمع العممي العراقي  ، حاتـ صالح الضامف ،

 ـ .  ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ

ىػ (، تحقيؽ : محمكد محمد شاكر ، دار المدني ، ُْٕعبد القاىر الجرجاني ) ت تأليؼ : دالئؿ اإلعجاز ،  -
 ـ .ُِٗٗ،  ّالسعكدية ، جٌدة ، ط

 ـ .ُّٔٗ،  ّتبة األنجمك المصرٌية ، طداللة األلفاظ ، تأليؼ : الدكتكر إبراىيـ أنيس ، مك -

الداللة القرآنية عند الشريؼ المرتضى ، تأليؼ : د. حامد كاظـ عٌباس ، دار الشؤكف الثقافية العاٌمة ، بغداد ،  -
 ـ .ََِْ،  ُط
ممى -  -ىػ َُْٖ،  ُ، تحقيؽ : عمي حسف فاعكر ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط ديكاف زىير بف أبي سي

 ـ .ُٖٖٗ
 ) حرف الراء (

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ، تأليؼ : شياب الديف محمكد ابف عبدهللا الحسيني  -
ىػ (، تحقيؽ : ماىر حبكش كآخركف، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، َُِٕ – ُُِٕاأللكسي ) 
 ـ .ََُِ،  ُبيركت ، ط

 ) حرف الزاي ( 

 ق(ٕٗٓ)ت تأليؼ : أبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم زاد المسير في عمـ التفسير ، -
ىػ ُِِْ،  ِ، خٌرج آياتو كأحاديثو ككضع حكاشيو : أحمد شمس الديف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

 ـ .ََِِ -

ىػ (، تحقيؽ : د. حاتـ ِّٖت الزاىر في معاني كممات الناس ، تأليؼ : أبي بكر محمد بف القاسـ األنبارم )  -
 ـ .ُٕٖٗ،  ِصالح الضامف ، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد ، ط

 



 

ٕ1ٕ 

شرح ابف عقيؿ عؿ ألفٌية ابف مالؾ ، تأليؼ : بياء الديف عبد هللا بف عقيؿ العيقيمٌي اليمذانٌي المصرٌم ) ت  -
 -ىػ ُّٖٓ،  ُْة التجارية الكبرل ، القاىرة ، طىػ ( ، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، المكتبٕٗٔ
 ـ . ُٓٔٗ

، تأليؼ : عمي بف محمد األشمكنٌي ، تحقيؽ : محمد محيي  ق(ِٗٗ)ت شرح األشمكنٌي عمي ألفية ابف مالؾ -
 ـ .   ُّٗٗ،  ِالديف عبد الحميد ، مطبعة البابي الحمبٌي كأكالده ، مصر ، ط

، تصحيح كتعميؽ : يكسؼ حسف عمر ، منشكرات ق(ٖٖٔ)تسترباذم شرح الرضي عمى الكافية ، لمرضي اال - 
 ـ .ُٔٗٗ،  ِجامعة قار يكنس ، ليبيا ، بنغازم ، ط

ىػ ( ، د. بركات يكسؼ ىبكد ، دار ابف كثير ، دمشؽ ، ُٕٔشرح شذكر الذىب ، البف ىشاـ األنصارم ) ت -
 ـ .ََِٓ،  ُط

ىػ (، تحقيؽ : محمد جعفر الشيح أحمد ُٕٔم ) تشرح قطر الندل كبٌؿ الصدل ، البف ىشاـ األنصار  -
 ـ .ََِٓ،  ُالكرباسي ، دار االعتصاـ ، ط

 ىػ ( ، عالـ الكتب ، بيركت ، لبناف .     ّْٔشرح المفصؿ ، تأليؼ : مكٌفؽ الديف بف يعيش النحكٌم ) ت  -
 

  ) حرف الصاد (

ىػ ( ، تحقيؽ : ّٓٗ ت) تأليؼ : أبي الحسف أحمد بف فارس ، في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا الصاحبي -
 ـ .ُٕٕٗأحمد صقر ، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العممية ، القاىرة ، 

ىػ ( ، تحقيؽ : أحمد ّّٗالصحاح ، تاج المغة كصحاح العربية ، تأليؼ : إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ) ت  -
 ـ .َُٗٗ،  ْبيركت ، لبناف ، طعبد الغفكر عطار ، دار العمـ لممبلييف ، 

ىػ( ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ِٔٓصحيح البخارم ، ألبي عبد هللا محمد إسماعيؿ البخارم )ت  -
 ـ .ُُٖٗ -ىػ  َُّْطبع باألكفست عف طبعة دار الطباعة العامرة باستانبكؿ ، 

ىػ ( ضبطو  ٕٔٔ – ُّٔيحيى بف شريؼ النكرم ) صحيح مسمـ بشرح النكرٌم ، لئلماـ ميحٌي الديف أبي زكريا  -
 ـ .ََِْ -ىػ ُِْٓ،  ِكخٌرج أحاديثو كعٌمؽ عميو : محمد محمد تامر ، دار الفجر لمتراث ، القاىرة ، ط

 صفكة التفاسير ، تأليؼ : محمد عمي الصابكني ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف . -
اللية ، تأليؼ : د. أحبلـ ماىر حميد ، دار الكتب العممية ، دراسة صرفية د –صيغة  فٌعؿ في القرآف الكريـ  -

 ـ .ََِٖ،  ُبيركت ، لبناف ، ط
 ) حرف الطاء (

بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ العمكم  ىيحي تأليؼ : ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز ،المتضٌمف الطراز  -
 ـ . ََِٖ(، تحقيؽ : د.عبد الحميد الينداكم ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت ،  ىػ ْٕٗاليمني ) ت 

الطريؼ في عمـ التصريؼ ، دراسة صرفية تطبيقية ، تأليؼ : عبد هللا محمد األسطي ، منشكرات كمية الدعكة  -
 ـ .ُِٗٗاإلسبلمية ، طرابمس ، ليبيا ، 

 ) حرف الشين (



 

ٕ1ٖ 

سير البياني لمقرآف الكريـ ، تأليؼ : د. طالب محمد الزكبعي ، منشكرات جامعة قار ظاىرة الترادؼ في ضكء التف -
 ـ .ُٓٗٗ،  ُيكنس ، بنغازم ، ليبيا ، ط

 ـ .ُُٗٗ،  ُالسعكدية ، ط –الظاىرة الجمالية في القرآف الكريـ ، تأليؼ : نذير حمداف ، دار المنارة ، جٌدة  -

 ُنبٌي ، تأليؼ : عبد الجميؿ يكسؼ بدا ، المكتبة العصرٌية ، بيركت ، طالظكاىر النحكية كالصرفية في شعر المت -
 ـ .ََِٔ، 

 ) حرف العين (
ىػ (، تحقيؽ : الشيخ محمد َٓٔ – ٕٕٓكالمباب الفاخر ، تأليؼ : الحسف بف عمي الصغانٌي )  العباب الزاخر -

 ـ . ُٕٗٗ -ىػ ََُْد ، بغداد ، حسف آؿ ياسيف ، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ العراقية ، دار الرشي
العظمى الشيخ محمد طاىر آؿ شٌبر الخاقاني ، مطبعة مير ، قـ  في تفسير القرآف ، تأليؼ آية هللاالعقؿ البشرم  -

 ىػ .َُّّالمقدسة ، 
 ـ .ََِِعمى طريؽ التفسير البياني ، د. فاضؿ السامرائي ، جامعة الشارقة ،  -
 ـ .ََِْ -ىػ ُِْْدار اآلفاؽ العربية ، عمـ البديع ، تأليؼ : د. عبد العزيز عتيؽ ،  -

كد ، دراسة تاريخية كفنية ألصكؿ الببلغة كمسائؿ البديع ، تأليؼ : الدكتكر بسيكني عبد الفتاح فيٌ  –عمـ البديع  -
 ـ .ََِٖ،  ِمؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ط

  النيضة العربية ، بيركت ، لبناف .، تأليؼ : د. عبد العزيز عتيؽ ، دار  عمـ البياف  -
كد ، مؤسسة المختار لمنشر دراسة تحميمية لمسائؿ البياف ، تأليؼ : الدكتكر بسيكني عبد الفتاح فيٌ  –عمـ البياف  -

 ـ .ََِٖ،  ِكالتكزيع ، القاىرة ، ط

تأليؼ : د. صبحي إبراىيـ الفقٌي ، دار ًقباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،  -
 ـ .َََِ -ىػ ُُّْ،  ُالقاىرة ، ط

 ـ . ََِْ -ىػ ُِْْعمـ المعاني ، تأليؼ : د. عبد العزيز عتيؽ ، دار اآلفاؽ العربية ،  -
رم المتكلي ، دار غريب عمـ النحك العربي رؤية جديدة كعرض نقدم مفاىيـ كمصطمحات ، تأليؼ : د. صب -

 ـ .ََُِلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 
عمكـ القرآف ، تأليؼ : آية هللا السيد محمد باقر الحكيـ ، مركز الطباعة كالنشر لممجمع العالمي ألىؿ البيت ،  -

 ىػ .ُِْٓ،  ْإيراف ، ط

ىػ ( ، صٌنفو  ْٔٓرشيؽ القيركاني ) ت  كنقده ، تأليؼ : أبي عمي الحسف بف كآدابو الشعر محافالعمدة في  -
ـ َََِ -ىػ َُِْ،  ُكعٌمؽ عميو كصنع فيارسو : د. النبكم عبد الكاحد شعبلف ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط

  . 

 ميدم المخزكمي ،د. ىػ( تحقيؽ : ُٕٓ - ََُ العيف ، تأليؼ : أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ) -
 ـ .ُِٖٗ -ىػ َُِْبغداد ،  -امرائي ، دار الرشيد براىيـ السإ كد.
 

  ) حرف الظاء (



 

ٕ1ٗ 

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ، تأليؼ : نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمٌي النيسابكرٌم ، تحقيؽ : الشيخ  -
 ـ . ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ،  ُلبناف ، ط :زكريا عميراف ، دار الكتب العممية ، بيركت 

 ( ) حرف الفاء
عبد هللا ىػ ( ، تحقيؽ : َُّٕ – ُِْٖ)  صديؽ حسف خاف القنكجي، تأليؼ :  فتح البياف في مقاصد القرآف -

 ـ .ُِٗٗ - ىػُُِْ، بيركت ،  لمكتبة العصرية، نشر ا بف إبراىيـ األنصارم

فتح القدير الجامع بيف فنٌي الركاية كالدراية في عمـ التفسير ، تأليؼ : اإلماـ محمد بف عمي بف محمد الشككاني  -
 .ـ ََِٓ –ىظت ُِْٔىػ ( ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ، َُِٓ – ُُّٕ) 
مؿ عمى تفسير الجبلليف ( ، بتكضيح تفسير الجبلليف لمدقائؽ الخفٌية الميسٌمى ) حاشية الجالفتكحات اإلليية  -

ىػ (، مطبعة عيسى البابي الحمبٌي كشركاه ، َُِْتأليؼ : سميماف بف عمر العجيمٌي الشافعٌي الشيير بالجمؿ ) ت 
 مصر ) د . ت ( .

فركؽ المغات في التمييز بيف مفاد الكممات ، تأليؼ : نكر الديف نعمة هللا الحسيني المكسكم الجزائرم ، تحقيؽ :  -
 ـ .ََِّ،  ُحمد رضكاف الداية ، مكتبة الرشيد ، طد. م
(، تعميؽ : محمد باسؿ  ىػّٓٗالعسكرم ) ت الحسف بف عبد هللا بف سيؿ أبي ىبلؿتأليؼ :  الفركؽ المغكية ، -

 ـ .ََِٔ،  ِعيكف السكد ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

،  ُأبي أكس إبراىيـ الشمسانٌي ، طبع جامعة الككيت ، ط ؼ :، تألي الفعؿ في القرآف الكريـ ، تعديتو كلزكمو  -
 ـ .ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ

 ـ .ََِْ،  ُ، دار الفرقاف ، عماف ، األردف ، ط الزيدمٌ ياسر كاصد  تأليؼ : د. ، العربية فقو المغة -

براىيـ األبيارم كعبد  قِْٗتفقو المغة كسر العربية ، ألبي منصكر الثعالبي )  - ( ، تحقيؽ : مصطفى السقا كا 
 الحفيظ شمبي ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، مصر ، القاىرة ، ) د.ت (.

فنكف التصكير البياني ، تأليؼ : د. تكفيؽ الفيؿ ، منشكرات دار السبلسؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الككيت ،  -
 ـ . ُٕٖٗ،  ُط

 ـ .ََِْ،  ّْآف ، تأليؼ : سيد قطب ، دار الشركؽ ، القاىرة ، ط في ظبلؿ القر  -

 ) حرف القاف (
ىػ (، دار الجيؿ ، المؤسسة ُٕٖالقامكس المحيط ، تأليؼ : مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزأبادم ) ت  -

 العربية لمطباعة كالنشر ، بيركت ، لبناف . 
أليؼ : د. خالد إسماعيؿ عمي ، دار المتٌقيف لمثقافة كالعمكـ لمطباعة القامكس المقارف أللفاظ القرآف الكريـ ، ت -

 ـ .ََِٗ،  ُكالنشر ، بيركت ، ط
، ()مؤسسة اإلماـ الصادؽ :القصص القرآنية دراسة كمعطيات كأىداؼ ، تأليؼ : آية هللا جعفر السبحاني  -

 ىػ .ُِْٕ،  ُإيراف ، قـ المقدسة ، ط
،  ِدالليان كجماليان ، تأليؼ د. محمكد البستاني ، مؤسسة السبطيف العالمية ، إيراف ، ط –قصص القرآف الكريـ  -

 ىػ .ُِْٓ

 (غين ) حرف ال



 

ٕ1٘ 

دراسات نظرية كتطبيقية في المنيج األصكلي لتحميؿ النص القرآني ، تأليؼ : د. عبد  –قضايا لغكٌية قرآنية  -
 ـ . ََِّ،  ُاألمير كاظـ زاىد ، مطبعة أنكار دجمة ، بغداد ، ط

  رف الكاف () ح
: عبد السبلـ  كشرح (، تحقيؽ ىػَُٖسيبكيو ) ت بف قنبر الممٌقب أبي بشر عمرك بف عثماف الكتاب ، تأليؼ : -

 .ـ ََِٗ،  ٓىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط

(،  ىػّٓٗ العسكرم ) ت الحسف بف عبد هللا بف سيؿ أبي ىبلؿتأليؼ :  ، الكتابة كالشعر الصناعتيف كتاب -
 ـ .ََِٔ،  ُتحقيؽ : عمي محمد البجاكم ، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت ، ط

، تأليؼ : أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف  عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿالكٌشاؼ  -
 -ىػ ُُِْ،  ِالتراث العربي ، بيركت ، لبناف ، طىػ (، دار إحياء ّٖٓ – ْٕٔأحمد، الزمخشرم جار هللا ) 

 ـ .ََُِ

 – ّٓٓ، تأليؼ : أبي محمد مكي بف أبي طالب القيسٌي )  الكشؼ عف كجكه القراءات السبع ك عمميا ك حججيا -
 ـ . ُْٖٗ -ىػ َُْْ،  ِىػ (، تحقيؽ : محيٌي الديف رمضاف ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف ، طّْٕ
: ابف ىػ ( ، تحقيؽ ِْٕ) ت  إسحاؽ الثعمبي ي: أحمد أبتأليؼ  المعركؼ بػ) تفسير الثعمبٌي ( كالبيافالكشؼ  -

 ـ .ََِِ - ىػُِِْ،  ُ، بيركت ، لبناف ، ط دار إحياء التراث العربي،  نظير الساعدمك محمد  يعاشكر أب
، معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، تأليؼ : أبي البقاء أيكب بف مكسى الحسينٌي الكفكٌم         الكميات  -

ىػ ُُْٗ،  ِىػ (، تحقيؽ : د. عدناف دركيش كمحمد المصرٌم ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف ، طَُْٗ) ت 
  ـ . ُٖٗٗ -

 ) حرف الًم (
دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ ىػ ( ، ُُٕ - َّٔ رم )لساف العرب ، تأليؼ : ابف منظكر األنصا -

 ىػ . ََُّ،  ّاعتنى بتصحيحو : أميف محمد عبد الكىاب كمحمد الصادؽ العبيدم ، ط :العربي 
 ـ .ََِْ،  ّالمغة العربية معناىا كمبناىا ، تأليؼ : د. تماـ حساف ، عالـ الكتب ، بيركت ، ط -

غي ، تأليؼ : د. عدناف عبد الكريـ جمعة ، دار السياب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، لندف ، المغة في الدرس الببل -
 ـ .ََِٖ،  ُط
لمسات بيانية في نصكص التنزيؿ ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، شركة العاتؾ لصناعة الكتاب لمطباعة  -

 ـ . ََِٔ،  ِكالنشر كالتكزيع ، ط

 

  ) حرف الميم (

الببلغية في المطبكع مف تفسير مكاىب الرحمف لسماحة آية هللا العظمى السيد عبد األعمى السبزكارم ، المباحث  - 
 ـ .َُُِ،  ُتأليؼ : أحمد جاسـ أؿ مسمـ الخياؿ ، دار الضياء لمطباعة كالتصميـ ، النجؼ األشرؼ ، ط

 . ىػُّٕٓمباحث في عمـ الصرؼ ، تأليؼ : د. محمكد شكيب الضارم، األىكاز ،  -

 ىػ (، مكتبة دار التراث ، القاىرة .ُْٓمتشابو القرآف ، تأليؼ : القاضي عبد الجبار أحمد اليمذاني ) ت -
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دراسة في العدكؿ البياني ، تأليؼ : د. محمد ماجد العطائي ، مؤسسة  –المتشابو المفظي في القرآف الكريـ  -
 ـ . ََُِالرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ، 

 صبلح ميدم ، تحقيؽ : )ىػُِٓ - ْْْالبطميكسي ) محمد عبد هللا بف محمد بف السيد يأب ، تأليؼ : المثم ث -

 . ـُُٖٗ :ىػ 1401 ، بغداد ،  دار الرشيد - كزارة الثقافة كاإلعبلـ العراقية ، نشر الفرطكسي
تحقيؽ : د. محمد فؤاد سزكيف ، مكتبة  ىػ ( ،َُِمجاز القرآف ، ألبي عبيدة معمر بف المثنى التيمٌي ) ت  -

 ـ .  َُٕٗالخانجي ، القاىرة ، 

خصائصو الفنٌية كببلغتو العربية ، تأليؼ : د. محمد حسيف عمي الصغير ، دار الشؤكف الثقافية  –مجاز القرآف  -
 ـ .ُْٗٗ،  ُ، بغداد ، ط

حقيؽ : السيد أحمد الحسينٌي ، دار ت ىػ (َُٖٓمجمع البحريف ، تأليؼ : الشيخ فخر الديف الطريحٌي ) ت  -
 ىػ . ُّٖٔ،  ُالكتب العممية ، مكتبة الكٌراؽ ، مطبعة اآلداب ، النجؼ األشرؼ ، العراؽ ، ط

ىػ (، رابطة الثقافة ْٖٓمجمع البياف لعمكـ القرآف ، تأليؼ : أبك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسٌي ) ت  -
 ـ .ُٔٗٗ  - ىػُُْٕ،  ُكالعبلقات اإلسبلمية ، طيراف ، ط

ىػ ( ، راجعو كدقؽ أصكلو : محمد طعمة ، دار ّٓٗمجمؿ المغة ، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ) ت  -
 ـ .ََِٓ،  ُإحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ط

ـ ( ، ضبطو كصححو كخٌرج آياتو ُُْٗىػ ُِّّمحاسف التأكيؿ : تأليؼ : محمد جماؿ الديف القاسمي ) ت  -
،  ِأحاديثو : محمد باسؿ عيكف السكد ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، طك 

 ـ .  ََِّ -ىػ ُِْْ

، ىػ ( ِّٗالمحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ، تأليؼ : أبي الفتح عثماف بف جٌني ) ت -
نٌجار كعبد الفتٌاح إسماعيؿ شمبي ، المجمس األعمى لمشؤكف تحقيؽ : عمي النجدم ناصؼ ك عبد الحميـ ال

 ـ .ََِٗ -ىػ َُّْاإلسبلمٌية ، القاىرة ، 

الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تأليؼ : القاضي أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف المحرر  -
ىػ (، تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي محمد ، دار الكتب العممية ، ْٔٓتماـ بف عطية المحاربٌي األندلسٌي ) ت 

 ـ . ََِٕ -ىػ ُِْٖ،  ِبيركت ، لبناف ، ط

ىػ (، تحقيؽ : محمد عمي النجار  معيد المخطكطات ْٖٓ، تأليؼ : ابف سيدة ) ت المحكـ كالمحيط األعظـ  -
 ـ .ََِّ  -ىػ ُِْْ،  ِالعربية ، القاىرة ، ط

ىػ(، تحقيؽ : الشيخ محمد حسيف آؿ ّٖٓ – ِّٔ، تأليؼ : الصاحب بف إسماعيؿ بف عٌباد ) المحيط في المغة -
 ـ .ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ،  ُياسيف ، مطبعة المعارؼ ، بغداد ، ط

ابف أبك عبد هللا الحسيف بف أحمد بف حمداف اليمذاني مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع ، تأيؼ :  -
 ، القاىرة ، د. ت . المتنبي ، تحقيؽ : آرثر جفرم ، مكتبة ( ىػ َّٕ - ىػِٖٓ )خالكيو

ىػ (، المكتب التجارم لمطباعة كالنشر ، ْٖٓالمخصص ، تأليؼ : أبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيدة ) ت  -
 بيركت ، لبناف .

http://www.marefa.org/index.php/285%D9%87%D9%80
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، دار الصدر ، مركز  المدرسة القرآنية ، تأليؼ : سماحة آية هللا العظمى السيد الشييد محمد باقر الصدر -
 ىػ .ُِْٖ،  ْية لمشييد الصدر ، طيراف ، طاألبحاث كالدراسات التخصص

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ، تأليؼ : عبدهللا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف أبك البركات النسفي ) ت  -
،  ُىػ ( ، ضبطو كخٌرج آياتو كأحاديثو : الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، طَُٕ
  ـ .ََِٖ -ىػ ُِْٗ

،  ُمراجعات قرآنية ، أسئمة ، شبيات كردكد ، تأليؼ : السيد رياض الحكيـ ، دار اليبلؿ ، بيركت ، ط -
 ـ .ََِٓ –ق ُِْٓ

مسائؿ الرازم كأجكبتيا ، تأليؼ : محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي  -
 . ـُُٔٗ -ق ُُّٖكأكالده ، 

 ـ. ََِِ -ىػ ُِّْْ،  ُْالقرآف ، تأليؼ : سيد قطب ، دار الشركؽ ، القاىرة ، ط مشاىد القيامة في -

ىػ(، ، تحقيؽ : مصطفى السٌقا ، مطبعة البابي الحمبي َٕٕ، تأليؼ : أحمد بف محمد الفيكمٌي ) المصباح المنير -
 ، مصر ، ) د. ت ( .

  ـ . ُّٗٗىػ ُُّْ،  ِ، طبع جامعة بغداد ، ط د. جكاد عمي تأليؼ : المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ، -

 – ْٕٔالزمخشرم جار هللا )  القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد يالمفٌصؿ في صنعة اإلعراب ، تأليؼ : أب -
 ـ. ُٗٗٗ،  ُىػ (، تحقيؽ : د. أميؿ بديع يعقكب ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، طّٖٓ
ىػ (، دار الفكر َُٓأكيؿ ، تأليؼ : أبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ) تمعالـ التنزيؿ في التفسير كالت -

 ـ . ََِِ -ىػ ُِِْ،  ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبنات ، ط

ػ ، تحقيؽ : د. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ، ( قّْٖت)  عمي بف عيسى الرمانيٌ تأليؼ : معاني الحركؼ ،  -
 . ) د . ت(القاىرة ،  –مطبعة دار العالـ العربي 

 ـُٖٕٗ،  ّ، تأليؼ : د. عبد الفتاح الشيف ، طبعة دار المعارؼ ، مصر ، طالمعاني في ضكء أساليب القرآف  -

ىػ (تحقيؽ : د. ىدل محمكد قراعة ، ُِٓالحسف األخفش سعيد بف مسعدة ) ت  يمعاني القرآف ، تأليؼ : أب -
 ـ .َُٗٗ،  ُمكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط

 ـ .ُّٖٗ،  ّىػ (، عالـ الكتب ، بيركت ، طَِٕالفٌراء ) ت  أبي زكريا يحيى بف زياد معاني القرآف ، تأليؼ : -
اد بناءه كقٌدـ لو : د. عيسى شحاتة عيسى ، دار ىػ(، أعُٖٗمٌي بف حمزة الكسائي )تمعاني القرآف ، تأليؼ : ع -

 ـ .ُٖٗٗقباء لمطباعة كالنشر ، القاىرة ، 

ىػ (، تحقيؽ : د. يحيى مراد ، دار الحديث ، القاىرة ، ّّٖ، تأليؼ : أبي جعفر النحاس ) ت قرآفمعاني ال -
 ـ .ََِْ

ق (، شرح كتحقيؽ : د. عبد ُُّمعاني القرآف كا عرابو ، تأليؼ : أبي القاسـ إبراىيـ بف الٌسرٌم الزجاج ) ت  -
 ـ . ََِْ-قُِْْالجميؿ عبدة شمبٌي ، خٌرج أحاديثو : األستاذ عمي جماؿ الديف محمد ، دار الحديث ، القاىرة ، 

،  ِكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف ، طمعاني النحك ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، دار الف -
 ـ .ََِّ
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ىػ(، ُُٗ)ت معترؾ األقراف في إعجاز القرآف ، تأليؼ : أبي الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر السيكطي -
 -ىػ َُْٖ،  ُضبطو كصححو ككتب فيارسو : أحمد شمس الديف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

 .ـ ُٖٖٗ

،  ُدراسة أسمكبية ، إعداد : سمير بسيكني ، مكتبة اإليماف ، المنصكرة ، مصر ، ط –معجـ األدكات النحكية  -
 ـ .ََِّ

معجـ األضداد كالمترادفات ، إعداد : د. ميدم الضناكم كاألستاذ جكزيؼ مالؾ ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ،  -
 ـ .ََِٕ،  ُطرابمس ، لبناف ، ط

، بيركت ،  دار العمـ لممبلييف ،مكسى بف محمد بف الممياني األحمدم، تأليؼ :  المتعدية بحرؼمعجـ األفعاؿ  -
 ـ .ُٕٗٗ ،  ُلبناف ، ط

معجـ تفسير مفردات ألفاظ القرآف ، تأليؼ : سميح عاطؼ الزيف ، منشكرات الدار األفريقية العربية ، لبناف ،  -
 ـ .ََِِ،  ْط
ق(، تحقيؽ كتخريج : حمدم بف عبد الحميد َّٔالمعجـ الكبير ، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ) -

 السمفي ، دار إحياء التراث العربي ، القاىرة ، ) د . ت ( . 
المقدسة المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ، كضعو : محمد فؤاد ىبد الباقي ، مطبعة نكيد إسبلـ ، إيراف ، قـ  -

 ىػ .ُّّٖ،  ٕ، ط
ىػ(، تحقيؽ كضبط : عبد السبلـ ّٓٗمعجـ مقاييس المغة ، تأليؼ : أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت -

 ـ . ُٗٔٗ –ق  ُّٖٗ،  ِمحٌمد ىاركف ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ، مصر ، ط

حمف لطالب مكاضيع القرآف (، تصنيؼ : الشيخ المعجـ المكضكعي لتصنيؼ القرآف الكريـ المسٌمى ) فتح الر  -
 ُ، جمع كفيرسة : محسف عقيؿ ، دار المحٌجة البيضاء ، بيركت ، لبناف ، ط ق(ُُُُ)ت محمد باقر المجمسيٌ 

 . ـَُُِ -ىػ ُِّْ، 
   معجـ كتفسير لغكم لكممات القرآف ، تأليؼ : د. حسف عٌز الديف الجمؿ ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  -

 ـ .ََِٖ،  ُالقاىرة ، ط

المعجـ الكسيط ، قاـ بإخراج الجزء األكؿ : إبراىيـ مصطفى كأحمد حسف الزيات كحامد عبد القادر كمحمد عمي  -
النجار ، كقاـ بإخراج الجزء الثاني : د. إبرىيـ أنيس كد. عبد الحميـ منتصر كعطية الصكالحي كمحمد خمؼ هللا 

 ـ .ُِٕٗ،  ِؿ ، تركيا ، طأحمد ، دار الدعكة ، استانبك 

ىػ (، َُٔ – ّٖٓالميغرب في ترتيب المعرب ، تأليؼ : اإلماـ المغكم أبي الفتح ناصر الديف المطرزم )  -
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ،  ُتحقيؽ : محمكد فاخكرم كعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بف زيد ، حمب ، سكريا ، ط

بف ىشاـ األنصارم ) ت  أبي محمد عبد هللا جماؿ الديف بف يكسؼ :مغني المبيب عف كتب األعاريب ، تأليؼ  -
 ـ .ََِٕىػ (، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيركت ، لبناف ، ُٕٔ

مفاتيح الغيب  المعركؼ بػ) تفسير الفخر الرازم أك التفسير الكبير( ، تأليؼ : أبك عبد هللا محمد بف عمر بف  -
ىػ ( ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف ،  َٔٔ – ْْٓف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم ) الحس
 ـ . ََِٓ،  ُط



 

ٕ11 

تحقيؽ : د. اكـر عثماف ، ىػ (ِٔٔمفتاح العمكـ ، تأليؼ : أبي يعقكب يكسؼ بف محمد بف عمي السكاكي ) ت  -
 .ـ ُِٖٗ :ىػ  َُِْ ،بغداد ،  ُ، ط مطبعة دار الرسالة ،منشكرات جامعة بغداد ،  يكسؼ

ىػ ( ، تحقيؽ : صفكاف عدناف داككدم ، منشكرات ذكم ِْٓمفردات ألفاظ القرآف ، الراغب األصفياني ) ت  - 
 ىػ .ُُّْ،  ٔالقربى ، قـ ، ط

ق ػ (، تحقيؽ : محمد عبد الخالؽ  ِٖٓ – َُِالمقتضب ، تأليؼ : أبي العٌباس محمد بف يزيد الميبٌرد )  -
 ـ .ََِٗ -ىػ َُّْعضيمة ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمٌية ، القاىرة ، 

مبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظ مف آم التنزيؿ ، تأليؼ : اإلماـ أحمد بف  -
 ُبلمي ، بيركت ، لبناف ، طإبراىيـ بف الزبير الثقفي العاصي الغرناطي ، تحقيؽ : سعيد الفبٌلح ، دار الغرب اإلس

 ـ .ُّٖٗ -ىػ َُّْ، 

 ـ .ََِٗ،  ُمف أسرار البياف العربي ، تأليؼ : د. فاضؿ السامرائي ، دار الفكر ، عماف ، األردف ، ط -

 ـ .ُُٕٗ،  ْمف أسرار المغة ، تأليؼ : د. إبراىيـ أنيس ، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة ، ط -

 .ـ َُٓٗ،  ّيؼ : د. أحمد أحمد بدكم ، مكتبة نيضة مصر ، الفجالة ، طمف ببلغة القرآف ، تأل -

دراسة ببلغية تحميمية لمسائؿ المعاني كالبياف كالبديع في آيات الذكر الحكيـ ، تأليؼ  –مف ببلغة النظـ القرآني  -
  ـ .ََُِ،  ُبسيكني عبد الفتاح فيكد ، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ط د.: 

مف جماليات التصكير في القرآف الكريـ ، تأليؼ : محمد قطب عبد العاؿ ، مطابع الييئة المصرٌية العاٌمة لمكتاب  -
 . ََِٔ،  ِ، القاىرة ، ط

مف الدراسات المغكية القرآنية ، تأليؼ : د. فاخر ىاشـ الياسرم ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع ، األردف ، عٌماف ،  -
 ـ .َُُِ،  ُط
مف كحي القرآف ، تأليؼ : د. إبراىيـ السامرائي ، منشكرات المجنة الكطنية لبلحتفاؿ بمطمع القرف الخامس عشر  -

 ـ .ُُٖٗ -ىػ َُُْ،  ُاليجرم ، بغداد ، العراؽ ، ط

مف كحي القرآف ، تأليؼ : السيد محمد حسيف فضؿ هللا ، دار الزىراء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف  -
 ـ .ُّٖٗ -ىػ َُّْ،  ُط ،

مكاىب الرحمف في تفسير القرآف ، تأليؼ : آية هللا العظمى السيد عبد األعمى المكسكم السبزكارم ، نشر دار  -
 ـ . ََِٕ - ُِْٖ،  ِالتفسير ، مطبعة شريعت ،  إيراف ، ط

، منشكرات مؤسسة  ق(َُِْ)ت الميزاف في تفسير القرآف ، تأليؼ : العبلمة السيد محمد حسيف الطباطبائي -
 ـ . ُٕٗٗ،  ُاألعمى لممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، ط

 ) حرف النون (
ىػ ( ، تحقيؽ : د. محمد ُٖٓفي النحك ، تأليؼ : أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا السييمٌي) ت  نتائج الفكر -

 ـ .ُٖٕٗإبراىيـ البٌنا ، منشكرات جامعة قار يكنس ، بنغازم ، ليبيا ، 

النحك الككفي مباحث في معاني القرآف لمفٌراء ، تأليؼ : د . كاظـ إبراىيـ كاظـ ، عالـ الكتب ، بيركت ، لبناف ،  -
 ـ .ُٖٗٗ،  ُط

  ـ .ُٕٓٗ،  ّ، تأليؼ : عباس حسف ، دار المعارؼ ، مصر ، ط النحك الكافي -
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،  ُدار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط ،النداء في القرآف الكريـ ، تأليؼ : د. معف تكفيؽ دحاـ الحيالي  -
 ـ .ََِٖ

، تأليؼ : الحافظ أبي الخير محمد بف محمد الدمشقٌي الشيير بابف الجزرم ) ت النشر في القراءات العشر  -
 ىػػ (، شرح كمراجعة : عمي محمد الضٌباغ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ،) د. ت(  ّّٖ

رآف الكريـ ، تأليؼ : د. صالح بف حسيف العايد ، دار إشبيميا لمنشر كالتكزيع ، المممكة نظرات لغكية في الق -
 ـ .ََِِ،  ِالعربية السعكدية ، الرياض ، ط

نظرية النحك القرآني ، نشأتيا كتطكرىا كمقكماتيا األساسية ، تأليؼ : د. أحمد مكي األنصارم ، دار القبمة  -
 ىػ .َُْٓ،  ُة  ، طلمثقافة اإلسبلمية ، مكة المكرم

نظرية النظاـ المغكم لمقرآف الكريـ ، تأليؼ : د. حسف منديؿ العكيمي ، ديكاف الكقؼ الشيعي ، مطبعة النماء ،  -
 ـ .َُُِ -ىػ ُِِْ،  ُبغداد ، ط

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ، تأليؼ : برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط  بف   -
ىػ ( ، خٌرج آياتو كأحاديثو ككضع حكاشيو : عبد الرزاؽ غالب الميدم ، دار ٖٖٓمي بف أبي بكر البقاعي ) ت ع

 ـ .ََِّ -ىػ ُِْْ،  ِالكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

 ، ُالنعت في التركيب القرآني ، تأليؼ : د. فاخر ىاشـ الياسرم ، دار الشؤكف الثقافية ، العراؽ ، بغداد ، ط -
 ـ .ََِٗ

ىػ ُُْٗ،  ُيؼ : عمي محمد عمي دخيؿ ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، طنفحات قرآنية ، تأل -
 ـ .ُٗٗٗ -

ضمف ثبلث رسائؿ في ىػ (  ّْٖالنكت في إعجاز القرآف ، تأليؼ : أبي الحسف عمي بف عيسى الرماني ) ت  -
، تحقيؽ : محمد خمؼ هللا أحمد كزغمكؿ سبلـ ، دار لجرجانيٌ إعجاز القرآف لمرمانٌي كالخطابٌي كعبد القاىر ا

 .ـ ُٖٔٗ،  ُ، ط المعارؼ ، مصر

          تأليؼ : أبي الحسف عمي بف فٌضاؿ المجاشعٌي  –في معاني القرآف كا عرابو  –النكت في القرآف الكريـ  -
،  ُالعممية ، بيركت ، لبناف ، ط ىػ (، دراسة كتحقيؽ : د. عبد هللا عبد القادر الطكيؿ ، دار الكتبْٕٗ) ت

 ـ .ََِٕ

النكت كالعيكف ، تأليؼ : أبي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم ، راجعو كعٌمؽ عميو  -
 ـ .ََِٕ،  ِ: السيد عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ط

      ، تأليؼ : مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ابف األثيرالنياية في غريب الحديث كاألثر  -
ىػ ُّٗٗىػ ( ، تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكم ك محمكد محمد الطناجي ، المكتبة العممية ، بيكت ،  َٔٔ – ْْٓ) 
 ـ . ُٕٗٗ -

: حسف الدركاىي ، مؤسسة نيج البياف عف كشؼ معاني القرآف ، تأليؼ : محمد بف الحسف الشيباني ، تحقيؽ  -
 ـ .ُْٗٗ،  ُدائرة المعارؼ اإلسبلمية ، طيراف ، ط
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ىػ( ُُٗىمع اليكامع كشرح جمع الجكامع في عمـ العربية ، تأليؼ : عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )ت  -
 بيركت، د.ت . -عيني بتصحيحو : السيد محمد بدر الديف النعساني ، دار المعرفة 

 
 

 ) حرف الواو (
ىػ ( تحقيؽ : أحمد فريد َُٓ) ت  الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ ، تأليؼ : العبٌلمة مقاتؿ بف سميماف البمخي -

 ـ .ََِٖالمزيدم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

 -ىػ ْٖٕالدامغاني ) ت الكجكه كالنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز ، تأليؼ : أبي عبد هللا الحسيف بف محمد  -
 -ىػ ُُّْـ (، تحقيؽ : محمد حسيف أبك العـز الزفيتي ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمٌية ، القاىرة ، َُٖٓ
 ـ .ََُِ

الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تأليؼ : عمي بف أحمد أبي الحسف الكاحدٌم ، تحقيؽ : صفكاف عدناف داككدم  -
 ىػ  .ُُْٓ،  ُ، دار القمـ ، دمشؽ ، ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) حرف الياء (
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كمية التربية  :دراسة داللية ، رياض يكنس خمؼ ، ماجستير ، جامعة المكصؿ  –اسـ التفضيؿ في القرآف الكريـ  -
 ـ .ََِٓ،  أ.ـ. د. ىاني صبرم عمي آؿ يكنس إشراؼ، 
، أحمد محمد نعماف عبد الحميد ، ماجستير ، جامعة  داللية ةنحكي دراسة –اسـ التفضيؿ في القرآف الكريـ  -

 ـ .ََِّ إشراؼ أ. د. فاخر ىاشـ الياسرم ، البصرة ، كمية التربية ،

دراسة داللية ، رياض  – )صمى هللا عميو كآلو كسٌمـ(أفعاؿ التبميغ في القرآف الكريـ مف هللا تعالى إلى الرسكؿ محمد  -
 ـ .ََِٓكمية التربية ،  :عمي حسف ، ماجستير ، الجامعة المستنصرٌية 

 :ألفاظ أحكاؿ النفس كصفاتيا في القرآف الكريـ ، زيف حسيف أحمد ياسيف ، ماجستير ، جامعة النجاح الكطنية  -
 ـ .ََِٗ كأ.د. محمد جكاد النكرم ،إشراؼ أ.د. يحيى عبد الرؤكؼ جبر  فمسطيف ، –كمية الدراسات العميا 

 http:::scholar.najah.edu:sites:default:files:all-hesis:self_expression.pdf 

إشراؼ أ.  ألفاظ التسامح في الخطاب القرآني ، ناطؽ نجـ عبد هللا ، ماجستير ، جامعة البصرة ، كمية التربية ، -
 ـ .ََِٗ د. فاخر ىاشـ الياسرم ،

دراسة داللية ، ميثاؽ حسف عبد الكاحد الصالحي ، ماجستير ، جامعة البصرة  –ألفاظ العذاب في القرآف الكريـ  -
 ـ .ََِٗ، ، إشراؼ أ. د. فاخر ىاشـ الياسرم ، كمية التربية 

ابف  :دراسة نحكية صرفية ، معمر منير مسيير العاني ، ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية التربية  –سكرة الكيؼ  -
 ـ .ََِْ ، محمد صالح التكريتي أ.د. إشراؼ رشد ،

دراسة صرفية داللية ، محمد عمكاف لطيؼ الجبكرم ، ماجستير ، جامعة تكريت  –صيغة فعيؿ في القرآف الكريـ  -
 ـ . ََِّ، ، بإشراؼ أ.ـ.د. شياب أحمد إبراىيـ كمية اآلداب  :

إشراؼ أ. د. كمية التربية ،  :دة ىاشـ ، دكتكراه ، جامعة البصرة الفركؽ الداللية في األسمكب القرآني ، حسيف عك  -
 ـ .ََِٕفاخر ىاشـ الياسرم ، 

مستكيات تفسير النص القرآني في التراث األدبي العربي حتى نياية القرف الخامس اليجرم ، بشير سعيد سير  -
 ـ .  ََُِ ،  عمي جبار سامي إشراؼ أ. د. كمية التربية ، :محمد المنصكرم ، دكتكراه ، جامعة البصرة 

 

 

 

 البحوث

أسمكب التفضيؿ في القرآف الكريـ : أحمد عبد الستار الجكارم ) بحث ( ، مجمة المجمع العممي العراقي ، بغداد  -
 ـ .  ُٕٖٗىػ = َُْٕ( ، ُ( ، الجزء )ّٖ، المجمد )

 (   ّٓ، مجمد) ُْٕٗالكصؼ بالمصدر لمدكتكر أحمد عبد الستار الجكارم ) بحث(، مجمة المجمع العراقي لسنة  -
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    Recently as  well as tradibarally al quoranic uocabwlary has received a 

special inlerest  al tappssear ossool al phekhh and lingwishcs yet on special 
suience has been established concerning it : ( al- wojohh-wal-nazaar). Hay 
quoran is a mircele in almost everything : ist pronunsiahim imeaning and style . 
the specified yes ay al-qmoranic vocabulary is camsidered to be a slulistic 
phenomenon that attracts the attenlian to the quoranic-marvel greatness.  

    As mentained above ,holy quoran is a miracle in its pronunciation ,its 
meanings and its style. So , al- quottabi (T388H) in his (bayian iejaz al-quoran) 
has shpulated.''notice that holy quoran is considered to be a miracle;for,it give 
us the most rheton,c words  arranged in their most beawlidwl systemic 
composition in duding their meanings. And this is very obvious even with the 
use aj a sirgle letter which has its own miracle position that on other letter can 
replace it; to show the coherence of its wards , so does the single ward with ils 
own stalement as well as its shatememt with its own verse, soon.  

    Holy quoran is a miracle, for, it is considered to be alive picture to like 
iuniverse, and humanity. And it is a miracle in its meaning to show the humanic 
truth and its enistence missisn. A miracle in its sciences and kmowledjes that 
have been scientifically proved recently. It is a miracle with its lagiclation to 
cesnre human rights to astablich an idle society for both man and unirerce. For 
all these reagams holy qmaran is always attacked as being a magical book , for, 
it has the ability to make him audience ( listeners: readers ) unconsciously 
obeyed and this is by itself a deliberated confession concerned the quoranic 
attraction and this is be comes as the tact they, the taste and sense as the 
attracted ward putting it in its beautiful expensive manner is an innate capacity 
within each human being .                                                                            
                        if we considered holy Quran very carefully , we can tined its 
carefulness in choosing every single word ,and them has its own quoranic 

Abstract  



 

ٖٓٗ 

context bearing with it the most marred expressive signs along the whole 
language systems (phonology ,syntax ,and lexicon ).so , holy Quran is an 
immortal marvel verse that still and will exist throughout the passage as time . 
this is the reason for the following question " why I choose such a subject  
matter as being the contents and title as my dissertation : " love and hate 
expressions in Al Quran Declaration " . 

     Declaration here means: exploring : exploring and chouing . that is to say 
that shoring Al Quran lexis and their valuable signs as well as their artificial 
meanings . this does not mean that the researchers job is to show the use as 
simile and metaphor in holy Quran , on the contrary , his job aims at exploring 
the way putting and composing these lexis in a way to reveal the exact intended 
meanings of the speaker's ideas , so as , to be received in the right way by the 
hearer .  

    Since , it is a wide subject matter to deal with , this dissertation falls into 
three main chunks. The first two chunks are divided into three chapters . 
whereas , the third chunks is divided into two chapters .                  

    As far as the first chunk is concerned it contains all " love expressions " 
whether explicitly revealed . the first chapter includes all explicit love 
expressions : their associate's their synonymous ate . chapter two deals with 
the emplicit ones. Thence chapter three reveals all" love" expression as collected 
 together whether , explicit , implicit ; nearby ; synonymous , soon .  

    With the second chunk , all " hate " expressions – explicit or implicit – are 
maintained . this is because of the fact that " hate " lexis are just the opposite of 
" love " lexis for this reason chunk two is divided in the same way as chunk one 
does . 
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     The last chunk " third one " collects both " love and hate " expression to 
explore , explain and show the valuable artificial meanings of both " love and 
hate " expression of the Quoranic use of vocabulary . this cannot be explored or 
explained clearly , so, this chunk is divided into chapters. The first shows the 
artificial expressive meaning of such lexis.  . whereas , the second shows the 
artificial valuable declaration of such lexis 

 The dissertation ends with a conduction shows the results that the research 
arrives of explaining their values. Needless to say that, it is a challenge to deal 
with such a subject matter because of its sensitive factor. To deal with such a 
sensitive factor mean to face a hard work and time because of the sacred nature 
of holy Quran.  

                

          


