
 

 ماليزيا دولة

                                  )  MOHE ( العالي التعليم وزارة

  العالمية المدينة جامعة

 وعلومه الكريم القرآن قسم -  اإلسالمية العلوم كلية

 

 

 الكريم القرآن في والذم المدح بين الجدل

  وعلومه الكريم القرآن في الماجستير درجة لنيل مقدم تكميلي بحث 

 باصهيب علي محمد أمل : الباحثة اسم

         : المرجعي الرقم

 نجم أحمد سيد:  الدكتور المساعد األستاذ إشراف تحت

 وعلومه الكريم القرآن قسم – اإلسالمية العلوم كلية

م 4153  - هـ5341



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 ب



 

 CERTIFICATION OF DISSERTATION WORK PAGE : التحكيم  صفحة
 ..……………………: بحث الطالبتمّ إقرار 

 من اآلتية أسماؤهم:
The thesis of …………………………. has been approved by the following: 

 
 
 
 

 Supervisor Academic   على الرسالة المشرف

 

   

   Supervisor of correctionحعلى التصحيالمشرف 
 

 
 Head of Department    القسمرئيس 

 

 
 

 

      Dean, of the Faculty     الكليةعميد 

 
 Academic Managements & Graduation Deptقسم اإلدارة العلمية والتخرج 

Deanship of Postgraduate Studies    العليا الدراسات عمادة 

 

 

 ج
 
 
 



 

 إقرار

أقررُت بأّن هذا البحث من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، والنقل واالقتباس من املصادر واملراجع 
 .هاملتعلقة مبوضوع

 

 .--------------اسم الطالب : 

 -----------------التوقيع :     

 -----------------التاريخ :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د



 

 

 
DECLARATION 

 

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except where otherwise 

stated.  

Name of student: ------------------------------.  

 

Signature:  ------------------------ 

Date:          ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ



 

 جامعة المدينة العالمية

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة © 4102حقوق الطبع 

 اسم الباحث هنا

    عنوان الرسالة هنا

 

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 
 من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:موقع مكتوب 
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 ؛من هذا البحث غري املنشور نسخة مباليزيا استخراج العامليّ جامعة املدينة  حيق ملكتبة -3

 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 البحث ملخص
 : حول احلديث ويدور الكرمي القرآن يف والذم املدح بني اجلدال موضوع البحث هذا تناول

 سنّ  من وأول(  واملكابرة،  واملناظرة،  احلوار)   للجدل مرادفة وألفاظ،  واصطالحا   لغة اجلدل معىن 1
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 واجلدال اهلل وحدانية إثبات يف واجلدل، اهلل وجود إثبات يف اجلدال)  ائدعقال يف القرآين اجلدل حماور 3
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 مع فرعون آل مؤمن وجدال،  كافر وغين صابر فقري وجدال،  السالم عليهما واخلضر موسى بني
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 ( . للمؤمنني املنافقني وجدال،  زوجها يف وسلم عليه اهلل
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Research summary 

This research explores  the subject of 'Debate' between praise and criticism, in the 

wholly Qur'an and includes: 

1. The meaning of debate (in language and idiomatically), words synonymous 

with debate  (dialogue, argument, and discussion, and arrogance)  the first 

how introduced  debate, its divisions, and etiquette, and its properties. 

2. The concept of inference, the reasoning in Quranic forms, and the methods of 

rhetorical debate in the wholly Qur'an. 

3. Categories  of debate in the Quranic beliefs (debate to prove the existence of 

God (Allah) , the controversy in proving the oneness of Allah,  the debate  in 

proving the wholly messages, and the debate in the afterlife and the penalty, 

and the debate in the legislation). 

4. The debate on various topics (the debate between the two sons of  Adam, 

Abraham's debate  about  the people of Loot, the debate involving Moses and 

Alkhdher peace be upon them, the debate between a poor patient person and a 

wealthy disbeliever , the controversy of a believer Pharaoh with his people, 

debate involving   Christians and Jews people with  Ibrahim peace be upon 

him,  the debate raised by  Khawla daughter of Thalbah  to the Messenger of 

Allah peace be upon him about  her husband, and the debate of the hypocrites 

with the  believers). 

5. The conclusion including findings and recommendations. 
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 وتقدير شكر

 هذه كتابة إلمتام ووفقين به أكرمين ما على وتعاىل سبحانه أمحده،  وعظمته جبالله يليق محدا   هلل احلمد
 َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعيِن  َرب  : ) وتعاىل سبحانه احلق لقوله وامتثاال ذلك على الشكر وله احلمد فله،  الرسالة
(  الصَّاحِلِنيَ  ِعَباِدكَ  يف  ِبَرمْحَِتكَ  َوأَْدِخْليِن  تـَْرَضاهُ  َصاحلِ ا أَْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَلى َعَليَّ  أَنـَْعْمتَ  الَِّت  نِْعَمَتكَ 

 أتوجه فإين، (2)(  اهلل يشكر ال الناس يشكر ال من: )  وسلم عليه اهلل صلى املصطفى لقول وامتثاال(1)
 جنم أمحد بن سيد/  الدكتور املساعد األستاذ فضيلة إىل وامتناين دعائي وخالص وتقديري شكري خبالص
،  صدره بسعة مشلين فقد الرسالة هذه على اإلشراف على باملوافقة عليّ  وتفضل تكرم الذي،  اهلل حفظه
 منزلته و شأنه وأعلى درجته اهلل ورفع،  وأحسنه اجلزاء أعظم عين اهلل فجزاه،  أخالقه وكرم،  صربه وعظيم
 . ومكروه سوء كل من وحفظه

 مناقشة بقبول تفضال اللذين،  املناقشة جلنة عضوي الكرميني ألستاذي والتقدير الشكر بعظيم وأتوجه كما
 . وتقصري زلل من فيه ما وتصويب،  البحث هذا

 خالد نبوي حجاج ./ الدكتور فضيلة

 املتويل علي شحات ./ الدكتور وفضيلة

 بشكري أتقدم كما،  مكروه كل من وحفظهما،  عناء كل عنهما وأبعد،  اجلزاء خري عين اهلل فجزمها
 التدريس فضل من عليّ  هلما ملا،  وإداريني،  وأكادمييني،  اإلنسانية العلوم كلية يف أساتذيت جلميع وتقديري
 الشامخ العلمي الصرح هلذا والعرفان بالشكر أتوجه كما،   اجلزاء خري عين اهلل فجزهم،  واإلرشاد والتوجيه
،  هبا لاللتحاق الفرصة يل أتاحت الت العاملية املدينة اجلامعة إىل،  كيد كل من حيفظه أن اهلل أسأل الذي
 . والتقدير الشكر موفر فلها العليا دراست إلمتام

 جزيل فلهم وإدارييها بعميدها ممثلة،  باجلامعة العليا الدراسات عمادة إىل والتقدير بالشكر وأتوجه كما
 . والتقدير الشكر

 

                                                           

 . 11( سورة النمل ، من اآلية :1)

، حديث صـحي  1154 احلديث قم، ر  445/ 35، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك  البر والصلة كتاب،  الرتمذي ن( سن2)
 . 414، رقم احلديث 101/  1يف سلسلة األحاديث الصحيحة،  صححه األلباين
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 اإلهداء

 بأفضاهلما عليّ  وأغدقا،  رعايتهما ثوب ألبساين من،  الكرميني والدي إىل . 

 األخوات و اإلخوة إىل. 

 والعمات األعمام إىل . 

 واخلاالت األخوال إىل . 

 املتعلمني وواحة العلماء وحصن العلم قلعة – الغراء جامعت إىل . 

 إليه وداع للخري مريد كل إىل . 

 

 . الكرمي لوجهه خالص جيعله أن وجل عز املوىل سائال املتواضع البحث هذا أهدي مجيعا هؤالء إىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ط



 

 الموضوعات فهرس
 الصفحة رقم          الموضوع
 ب    ...............................................................        البسملة
 ج           (  ........................................ اللجنة توصية)  اإلقرار صفحة
 د       .......................     ..........................................  إقرار
 ه      ..     ................................................. جنليزيةاإل باللغة إقرار 

 و      ............................................       العربية باللغة البحث ملخص
 ز          ............................................جنليزيةاإل باللغة البحث خصمل

 ح    ..........................................................وتقدير شكر
 ط       .............................................................. اإلهداء

 ي     ....................................................        املوضوعات فهرس 
 1          ..............................................................  املقدمة
 2  .........................................................          املوضوع أمهية

 2  ...............................................           املوضوع اختيار أسباب
 2.....................................................              البحث إشكالية
 3......................................................             البحث أهداف

 5.....................................           ............... السابقة الدراسات
 1........................................................             البحث منهج
 8........................................................             البحث خطة
 12  ........................... القرآين اجلدل علم إىل مدخل:  األول الفصل
 13  ........................... القرآين اجلدل علم إىل مدخل:  األول املبحث
 14  ............................................ اجلدل معىن:  األول املطلب

 11  ........................ واملناظرة واحملاّجة احلوار و اجلدال:  الثاين املطلب

 11   .................................................          واحلوار اجلدل:  أوال  

 11...................................................         واحملاّجة اجلدل:  ثانيا  



 

 11      ..........................................    واملكابرة واملناظرة اجلدل: ثالثا   

 11  .................................. اجلدل سن من أول يف:  الثالث املطلب

 18  ............................................ اجلدل أقسام:  الرابع املطلب

 20  .......................................... اجلدل آداب:  اخلامس املطلب

 22...............................           القرآين اجلدل خصائص:  السادس املطلب

 28   .....................        احملاّجة و االستدالل يف القرآين املنهج:  الثاين املبحث
 28......................................           االستدالل مفهوم:   األول املطلب

 21    .........................      ...... القرآين االستدالل أشكال:  الثاين املطلب

 21     ...............................................     ةاإلضماري األقيسة:  أوال  

 21.......................................         القرآين بالقصص االستدالل:  ثانيا  

 31 ................................................       ..... اخللف قياس:  ثالثا  

 31      ...............................................     والتقسيم و السرب:  رابعا  

 32......................................................           التمثيل:  خامسا  

 33..........................            القرآين للجدل بالغية أساليب:  الثالث املطلب

 33.....................................................             االستفهام:  أوال  

 34   ..........................................................         التوكيد ثانيا  

 35    ..................................        األمر صيغة يف ائيةالند الرتاكيب:  ثالثا  

 31    ...............................................        والتعريف التنكري:  رابعا  

 31....................................................         االستدراج:  خامسا  



 

 38   ................         الوضعية واملناهج القرآين املنهج بني الفرق:  الرابع املطلب

 38..................................................             القرآين املنهج:  أوال  

 31................................................             الوضعية املناهج:  ثانيا  

 42.....................................            القرآين اجلدل حماور:  الثاين الفصل
  43..........................            العقائد يف القرآين اجلدل حماور:  األول املبحث

 44.............................            اهلل وجود إثبات يف اجلدال:   األول املطلب

  41..........................               اهلل وحدانية إثبات يف اجلدال:  الثاين املطلب

 41..................................           قومه مع السالم عليه نوح جدال:  أوال  

 41  ............................................  السالم عليه إبراهيم:  ثانيا  

 52  ................................ قومه مع السالم عليه صاحل جدال:  ثالثا  

 54  .................................. قومه مع السالم عليه لوط جدال:  رابعا  

 51  .......................      قومه و فرعون مع السالم عليه موسى جدال:  خامسا  

 58..............               ومشوهلا احملمدية الرسالة إثبات يف اجلدال:  الثالث املطلب

       14 .............................               واجلزاء البعث يف اجلدال:  الرابع املطلب

 11..............................               التشريعات يف اجلدال:  اخلامس املطلب

  11          ................................ القبلة حتويل يف املشركني جدال:  أوال  

 11      ..................................  الذبائ  يف املشركني جدال:  ثانيا  

 13...              ....................... خمتلفة موضوعات يف اجلدال:  الثاين املبحث

 13.....            ..................................  آدم ابين جدال:  األول املطلب

 



 

  11...            ................ لوط قوم يف السالم عليه إبراهيم جدال:  الثاين املطلب

 18....            ............ السالم عليهما واخلضر موسى بني جدال:  الثالث املطلب

 80       ...................................................... السفينة قصة

 80.......................................................              الغالم قصة

 80       ................................................... القرية أهل قصة

 81    ......................          كافر وغين صابر فقري بني جدال:  الرابع املطلب

        83        ........     ............ قومه مع فرعون آل مؤمن جدال:  اخلامس املطلب

 81      ..      ..... السالم عليه إبراهيم يف والنصارى اليهود جدال:  السادس املطلب

 11.    . أوس زوجها يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول خولة جدال:  السابع املطلب

 13  .............................           للمؤمنني املنافقني جدال:  الثامن املطلب

 11       ................................................  والتوصيات اخلامتة

  11..............................................             القرآنية اآليات فهرس

 104............................................             النبوية األحاديث فهرس

 101       ..........................     .................. واملراجع املصادر فهرس

 

 ل



1 
 

  المقدمة

 اهلل يهده من،  أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ،  ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 حممد أن وأشهد،  له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد،  له هادي فال يضلل ومن له مضل فال
ا قـَْوال   َوُقوُلوا اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيّـَُها يَا:) تعاىل قال،  ورسوله عبده  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِل ْ ( 10) َسِديد 
ا فـَْوز ا فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ   . (1)((11) َعِظيم 

 : بعد أما

 حمدثاهتا األمور وشر،  وسلم عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدي وأحسن،  اهلل كتاب احلديث خري فإن
 . (2) النار يف ضاللة وكل،  ضاللة بدعة وكل،  بدعة حمدثة وكل،

 وََكانَ : ) تعاىل قال كما الرد داعي منه وينبعث إال قوال يسمع يكاد فال،  اجلدل اإلنسان طبيعة كانت ملا  
ْنَسانُ   يـَزَالُونَ  اَل : )  تعاىل قال كونية إرادة وأورده اخلالف عزوجل اهلل قضى وملا،  (3) ( َجَدال   َشْيء   َأْكثـَرَ  اإْلِ
 بد فال،  واحملاورة واملناظرة اجلدل اخلالف الزم من وكان،  (4) ( َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ ( 118) خُمَْتِلِفنيَ 

 مبا أولياءه اهلل أيد وقد،  هلم املخالفني باطل به ويدفعون حقهم به ينصرون سالح من احلق وأهل للمسلمني
َناكَ  ِإالَّ  مبََثل   يَْأتُوَنكَ  َواَل :)  تعاىل قال باحلق اجملادلة هلم يوجب  . (5)( تـَْفِسري ا َوَأْحَسنَ  بِاحلَْق   ِجئـْ

 

 

                                                           

 . 11، 10األحزاب ، اآليتان:  سورة(1)
/ رقم 28/ 1( من حديث ابن مسعود ، صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ، 342/ 1أخرجه أبو يعلي يف مسنده )  (2)

 . 582احلديث 
 . 54الكهف ، من اآلية : سورة( 3)
 . 111،  118هود ، من اآليتان : سورة( 4)

 . 33، اآلية : لفرقانا سورة( 5)
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 :  الموضوع أهمية

 وأمره اجلدال على اإلنسان شجع حينما فالقرآن،  القرآن يف والذم املدح بني اجلدال أسلوب أمهية إبراز
 حني من اإلنسان وتنتاب انتابت الت واإلشكاليات األسئلة عن وإجابته معينة وضوابط شروط وفق ذلك
 وسائل من وسيلة اجلدل يكون كيف اإلنسان ليعلم املاضي يف جدال من حدث ما علينا وقّصه آلخر
 طبيعة فيه ويثري،  أحسن هي بالت ويتعظ ويقتنع يقنع كيف اإلنسان وليعلم،  والعمل،  واالعتقاد، التفكري
 تكمن وهنا،  النور على يتطلع كيف ويتعلم،  صمته عن ليخرج الداخل من اإلنسان وحيرك،  املواجهة
 مبا يستغلها ومل امليزة هذه استغالل حيسن مل الشديد لألسف اإلنسان أن إال وضرورته املوضوع هذا أمهية
،  األنبياء برساالت فكفر،  اآلخرة يف والفالح والفوز الدنيا يف والصالح بالنفع غريه وعلى عليه يعود

 والتنقيب البحث يف وعقله فكره يكد ومل،  الرساالت هذه مضمون يتدبر ومل يتأمل ومل،  وحارهبا وأنكرها
 عليهم القضاء وحاول أصحاهبا هاجم هذا من وأكثر،  عليها ومترد حارهبا بل وضرورهتا وأمهيتها قيمتها عن

 األوض  والعبارات،  األنسب واملنهج،  احلسنة بالطريقة جيادلوهنم أمامهم األنبياء ووقف، صوهتم وإسكات
 من اإلجيايب املوقف هذا أن غري وآداب أخالق من أتو ومبا، اخلفيف السهل الدقيق البليغ البديع والكالم،

 .  وفسادا فيه هم ملا وإصرارا واستكبارا عتوا إال يزيدهم مل األنبياء

 : الموضوع اختيار أسباب

 .                                                                                              القرآن يف والذم املدح بني اجلدل مواضع استخراج وحماولة القرآن يف الغوص إيل ميلي -1

 والذي به اهلل أمر الذي القرآين اجلدل يف الصحي  املنهج الناس من كثري وفهم معرفة عدم وأيضا -2
 .  يهمعل وسالمه اهلل صلوات اهلل ورسل،  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول انتهجه

،  ثقافتهم اختالف على املسلمني عموم متناول يف تكون العلمية الرسائل من مجلة إىل ماسة حباجة أننا -3
 . رهبم كتاب فهم على وتعينهم مداركهم وتوسع

 : البحث إشكالية  
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 ؟ اجلدل معىن ما  

 واحلوار؟ اجلدال بني الفرق هو ما  

 ؟ الكرمي القرآن يف اجلدال سنّ  من أول من  

 ؟ اجلدل أقسام اذكر  

 ؟ احملمود اجلدال آداب اذكر  

 ؟ اجلدال خصائص ماهي 

 ؟ القرآين االستدالل أشكال ماهي  

 ؟ القرآين للجدل البالغية األساليب بعض اذكر  

 ؟ القرآين اجلدل حماور ماهي  

 : البحث أهداف

 :إىل احلايل البحث هذا يهدف

 ورضوانه وجل عز اهلل مرضات ابتغاء . 

 والذم املدح بني اجلدال مبوضوع الكرمي القرآن عناية إبراز  . 

  اإلسالمية املكتبة وتزويد،  العلم وطلبة الدارسني أمام جديدة آفاق فت  . 
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 :  منها أخرى تفصيلية أهداف وهناك

 يف الشيء استحكام باب من وهو واحد أصل والالم والدال اجليم جدل:  لغة اجلدال معىن بيان 
 . فيه يكون اسرتسال

 على واملفاوضة ، الكالمية املشادة أيضا   وهو ، والكالم البيان يف واملنازعة اخلصومة:  اصطالحا 
 .مراء عن عبارة وهو ، النقاش يف اخلصومة واشتداد،  واملغالبة املنازعة سبيل

 2-الصراع معىن الثانية الكلمة تضمن باعتبار ،" اجلدل" كلمة من مدلوال   أوسع" احلوار" كلمة ، 
 . ولغريه له تتسع األوىل الكلمة جند بينما

 عليهم اهلل صلوات املالئكة اجلدال سنّ  من أول . 

 املذموم واجلدل،  احملمود اجلدل:  قسمني إيل اجلدل ينقسم  . 

 من يقصد أن بد فال،  األعمال مجيع يف شرط واإلخالص،  القصد حسن  اجلدال آداب من 
 حممود والوقار واحلسن السمت استعمال،  للمسلمني والنصيحة احلق وطلب اهلل وجه املناظرة
  جهته يف الناس وميل،  اهلل لتأييد سبب وهي وزينته املؤمن حلية وهو، حال بكل شرعا   استعماله

 إحكامه و متانته،  مداركهم حسب الناس لكل خماطبته منها القرآن اجلدل خصائص بيان  ،
 . أحسن هي بالت الدعوة و التوجيه و اإلرشاد

 قياس و،  القرآين بالقصص واالستدالل،  االضمارية كاألقيسة القرآين االستدالل أشكال بيان 
 . التمثيل و،  والتقسيم والسرب،  اخللف

 صيغةاألمر يف الندائية والرتاكيب، التوكيد و،االستفهام القرآين للجدل البالغية األساليب من. 

 اجلدل يف الوضعية املناهج و القرآين املنهج بني الفرق بيان . 
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 و،  اهلل وحدانية إثبات يف واجلدال،  اهلل وجود إثبات يف اجلدال العقائد يف القرآين اجلدل حماور من 
 . التشريعات يف واجلدال،  ومشوهلا احملمدية الرسالة إثبات يف اجلدال

 جدال، لوط قوم يف السالم عليه إبراهيم جدال و،  آدم ابين كجدال خمتلفة موضوعات يف اجلدال 
 اهلل لرسول خولة جدال  ، كافر وغين صابر فقري بني وجدال،  السالم عليهما واخلضر موسى بني
 .  أوس زوجها يف وسلم عليه اهلل صلى

 :السابقة الدراسات

 الدراسات بعض على واطلعت،  القرآين اجلدل موضوع يف تيأجر  الت السابقة الدراسات من استفدت لقد
 :  مثل السابقة

 .(2005 - 2004)  لعساكر عمر يوسف.أ"ودالالته خصائصه القرآن يف اجلدل "رسالة:  أوال

 :                           التشابه وجه      

 " .  القرآين للجدل البالغية األساليب"  مسمى ناحية منو  ،"  القرآين اجلدل خصائص"  حبثه من اقتبست

 :  االختالف وجه

 واإلشكالية اللغوي اجلانب على لعساكر عمر يوسف. أ ركز.  األلفاظ بعض يف و ، األسلوب يف 
 إليها يستند الت احلجج إىل تضاف أخرى حجة اللغوي اجلانب اعتبار ميكن هل الدراسة هذه يف املطروحة
 عنوان وضع اإلشكالية هذه عن وإلجابة اجلدل مضمون اللغوي اجلانب خدم كيف ؟ املتجادلة األطراف

)  والنحوية والصرفية الصوتية اخلصائص باخلصائص وقصد"  وداللته خصائصه القرآن يف اجلدل"  حبثه
 مبا اجلدل مضمون جلانب اخلصائص هذه خدمة مدى هبا فقصد الداللة أما،  القرآين للجدل(  الرتكيبية
 .  دالالت من عليه تدل
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 كتب من علميا تفسريا اآليات وتفسري،   القرآن يف والذم املدح بني اجلدل مواضع عن أحتدث أن حرصت
 .    واملوثقة احملققة التفسري

 . األملعي عواض زاهر. د"  الكرمي القرآن يف اجلدل مناهج"  رسالة:  ثانيا  

 :التشابه وجه

 " . الكرمي القرآن يف اجلدل مواضع"  عناوين يف ، و"  القرآين االستدالل أشكال"  ألفاظ يف 

  :  االختالف وجه

 كتب من علمي ا تفسري ا اآليات تفسري،و  واملراجع املصادر يف التنوع ،و األلفاظ بعض يف ،و األسلوب يف 
 .  واحملققة املوثقة التفسري

 (.م 2013_  هـ1434) الثقفي عابد حممود سناء. د" أساليبه وتنوع القرآن يف احلوار"  رسالة :ثالثا

 :  االختالف وجه

 . األلفاظ، و  األسلوب يف

 احلوار وإعجاز،  احلوار واقعية،  القصة عرض يف احلوار وأمهية،  احلوار أسلوب على سناء الدكتورة ركزت 
 . احلوار وخصائص وأغراض،  اللغوي

 وآداب،  اجلدل وأقسام،  واملناظرة واحملاّجة واحلوار اجلدل بني والفرق،  اجلدل معىن ذكرت فقد حبثي أما 
،  القرآين للجدل البالغية األساليب وبعض،  القرآين االستدالل وأشكال،  اجلدل وخصائص،  اجلدل
 . خمتلفة موضوعات ويف العقائد يف القرآين اجلدل وحماور

 مل( . م2011_هـ1432) الزين أمحد حممود. د"  وأساليبه أصوله املخالفني مع القرآن حوار" رسالة :رابعا
 .  حبثي موضوع يف الرسالة هذه من اقتبس
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 :  االختالف وجه

 .  األلفاظ ،و األسلوب يف 

 حول احلوار من ومناذج،  املخالفني مع وأساليبه القرآين احلوار أصول على الزين أمحد حممود الدكتور ركز 
 .  متنوعة ومناذج،  البعث وقضية،  التوحيد قضية

 عبد بن جنم بن الرمحن عبد الفرج أيب الدين ناص "  الكرمي القرآن من اجلدال استخراج كتاب" :  خامسا
 ( .  هـ134_  هـ554)    احلنبلي بابن: املعروف األنصاري الوهاب

 :   التشابه وجه

 الصانع وجود على األدلة ذكر يف، لألمم السالم عليهم األنبياء جدال يف ،و اجلدال سنّ  من أول يف 
 .  وتعاىل سبحانه

 : االختالف وجه

 . األلفاظ ،و األسلوب يف

 تفسري ا اآليات وتفسري،  خمتلفة موضوعات ويف العقائد يف القرآين اجلدل حماور عن أحتدث أن حرصت 
 .   واحملققة املوثقة التفسري كتب من علمي ا

 .                                   والسداد العون اهلل فأسأل

 : البحث منهج

 القرآن يف والذم املدح بني اجلدال مواضع الستخراج التحليلي االستقرائي املنهج على حبثي يف اعتمدت -
 عليه اهلل صلى اهلل رسول انتهجه والذي،  به اهلل أمر الذي الصحي  املنهج إىل الوصول هبدف،  الكرمي
 . الغاية أو باألسلوب تعلق ما سواء الكرمي القرآن يف عليهم وسالمه اهلل صلوات اهلل ورسل،  وسلم
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 .  البحث مادة إلثراء واللغة،  القرآن علوم كتب بعض و،  التفسري كتب من بكثري استعنت -

 . العلمية املادة عرض يف واحملققة املوثقة التفسري كتب اخرتت -

 .  السورة واسم اآلية رقم ذكر مع سورها إىل البحث يف الواردة القرآنية اآليات عزوت -

 .  البحث يف الواردة األحاديث خرجت -
 . األصلية مصادرها من بالبحث املتعلقة املعلومات توثيق -

 بعد الرسالة آخر يف واملراجع املصادر قائمة يف الكاملة النشر بيانات مع واملراجع املصادر مجيع أثبت -
 . األول املؤلف لقب حبسب أجبديا ترتيبها

 :يلي ما على اشتمل فهرس ا البحث آخر يف عملت -

 القرآنية اآليات فهرس . 

 النبوية األحاديث فهرس   . 

 واملراجع املصادر فهرس . 

 :البحث خطة

 . وفهارس، وخامتة،  وفصلني، مقدمة:  على البحث خطة تشتمل

،  البحث وأهداف،  البحث وإشكالية،  املوضوع وأمهية،  املوضوع اختيار أسباب بيان فيها وتّ :  املقدمة
 . البحث ومنهج،  السابقة والدراسات
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 القرآني الجدل علم إلى مدخل:  األول الفصل

 :مبحثين على يشتمل و

 . القرآني الجدل علم إلى مدخل:  األول المبحث

 :  مطالب ستة على ويشتمل

 اجلدل معىن:  األول املطلب . 

 واملناظرة واحملاّجة احلوار و اجلدال بني الفرق:   الثاين املطلب . 

 اجلدل سنّ  من أول يف:  الثالث املطلب . 

 اجلدل أقسام:  الرابع املطلب . 

 اجلدل آداب:  اخلامس املطلب . 

 القرآين اجلدل خصائص:  السادس املطلب . 

 . المحاّجة و االستدالل في القرآني المنهج:  الثاني المبحث

 : مطالب أربعة على يشتمل و

 . االستدالل مفهوم:   األول املطلب

 . القرآين االستدالل أشكال:  الثاين املطلب

 . القرآين للجدل بالغية أساليب:  الثالث املطلب

 .الوضعية واملناهج القرآين املنهج بني الفرق:  الرابع املطلب
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 . القرآني الجدل محاور:  الثاني الفصل

 : مبحثين على يشتمل و

 .العقائد في القرآني الجدل محاور:  األول المبحث 

 : مطالب خمسة على يشتمل و

 . اهلل وجود إثبات يف اجلدال:   األول املطلب

 .  اهلل وحدانية إثبات يف اجلدال:  الثاين املطلب

 .  ومشوهلا احملمدية الرسالة إثبات يف اجلدال:  الثالث املطلب

 . واجلزاء البعث يف اجلدال:  الرابع املطلب

 . التشريعات يف اجلدال:  اخلامس املطلب

 . مختلفة موضوعات في الجدال: الثاني المبحث

 :  مطالب ثمانية على يشتمل و

 .  آدم ابين جدال:  األول املطلب

 .  لوط قوم يف السالم عليه إبراهيم جدال:  الثاين املطلب

 . السالم عليهما واخلضر موسى بني جدال:  الثالث املطلب

 . كافر وغين صابر فقري بني جدال:  الرابع املطلب

 .  قومه مع فرعون آل مؤمن جدال:  اخلامس املطلب

 . السالم عليه إبراهيم يف والنصارى اليهود جدال:  السادس املطلب

 . أوس زوجها يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول خولة جدال:  السابع املطلب
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 . للمؤمنني املنافقني جدال:  الثامن املطلب

 .  والتوصيات النتائج أهم: على تشتمل: الخاتمة

 : الفهارس

 القرآنية اآليات فهرس  . 

  النبوية األحاديث فهرس  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملراجع املصادر فهرس . 
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 األول الفصل

 القرآني الجدل علم إلى مدخل
 :مبحثين على يشتمل و

 . القرآين اجلدل علم إىل مدخل:  األول املبحث

 . القرآين للجدل منطقية مناهج:  الثاين املبحث
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 األول المبحث

 القرآني الجدل علم إلى مدخل
 :  مطالب ستة على ويشتمل

 . اجلدل معىن:  األول املطلب

 . واملناظرة واحملاّجة احلوار و اجلدال:  الثاين املطلب

 . اجلدل سن من أول يف:  الثالث املطلب

 . اجلدل أقسام:  الرابع املطلب

 . اجلدل آداب:  اخلامس املطلب

 . القرآين اجلدل خصائص:  السادس املطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 األول المبحث

 القرآني الجدل علم إلى مدخل

 وصل ما أرقى يف البشري العقل حيتاج،  وسلم عليه اهلل صلى اإلسالم لنيب خالدة معجزة الكرمي القرآن إن
 يوم إىل البشر مواهب وقهرها حتديها يف مستمرة قائمة املعجزة وستظل،  األبد إىل ويتحداه،  العلم من إليه

 . القيامة

 قيام إىل بعده آن كل يف ملزمة أهنا وكما،  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على تنزله وقت ملزمة به فاحلجة
 دون األول العصر أهل وال قوم دون قوم خيص مل القرآنية باملعجزة التحدي فإن،  سواء حد على الساعة
 زمان كل أهل يفحم به والتحدي،  والشهور والسنيني العصور مر على خالدة ثابتة معجزة فهو،  غريهم
ْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ : ) تعاىل قال،  ومصر عصر كل يف قائم فيه واإلعجاز ومكان  يَْأُتوا َأنْ  َعَلى َواجلِْنُّ  اإْلِ
 . (1)( َظِهريا   لِبَـْعض   بـَْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  مبِْثِلهِ  يَْأُتونَ  اَل  اْلُقْرَآنِ  َهَذا مبِْثلِ 

 ما مجيع يف املعاندين وإلزام الكافرين هلداية وساقها عليها اشتمل الت وأدلته براهينه هو الكرمي القرآن وجدال
 . الناس أذهان يف وترسيخها احلقائق تبيان من إليه قصد

 . الجدل معنى:  األول المطلب

 يكون اسرتسال يف الشيء استحكام باب من وهو واحد أصل والالم والدال اجليم جدل:  لغة اجلدل
،  أحكمته أي البناء وجدلت فتله أحكمت أي احلبل وجدلت (2) الكالم ومراجعة اخلصومة وامتداد،فيه
 .(3) الصلبة األرض وهي اجلدالة على صاحبه اإلنسان وإسقاط الصراع اجلدال يف األصل وقيل

 

 

 

 

                                                           

 .88( سورة اإلسراء، اآلية : 1)

 ين) مصر : مصطفى األلبا 2حتقيق : عبدالسالم هارون ، ط  , اللغة مقاييسبن زكريا أبو احلسني ،  فارس( ا بن فارس ، أمحد بن 2)
 . 433/ 1م ( ، 1111 –ه 1381،  وأوالدهاحلليب 

مبكتبة نزار  لبحوث: مبركز الدراسات وا قيق، حتفي غريب القرآن  المفرداتالقاسم احلسني بن حممد الراغب ،  ( األصفهاين ، أيب3)
 .111/ 1مصطفى الباز ، د ، ط ) مكتبة نزار مصطفى الباز ، د ، ت ( ، جدل ، 
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 .(1) واخلصومة املناظرة: واجملادلة، وجداال جمادلة جادل وقد عليها والقدرة اخلصومة يف اللدد:  واجلدل

 على واملفاوضة ،(3)الكالمية املشادة أيضا   وهو ،(2) والكالم البيان يف واملنازعة اخلصومة: اصطالحا   اجلدل
 .(1) مراء عن عبارة ،وهو(5) النقاش يف اخلصومة واشتداد، (4) واملغالبة املنازعة سبيل

 مدعاه بإبطال واإللزام ،(1) وتقريرها املذاهب اإلظهار هو إليه يؤدي وما الغاية حيث من اجلدل مفهوم أما-
 وإسقاط ما رأي اختاذ يف واحلجة بالدليل الغلبة حتقيق إىل اجلدل يهدف كما ،(8) املتكلم دعوى وإثبات
 .(1) املخالف بالرأي

 معرفة هو اجلدل أن فريى – املقدمة يف خلدون كابن – وضوابط آداب له كعلم اجلدل تناولوا الذين أما -
 والقبول الرد يف املناظرة باب كان ملا فإنه ، وغريهم الفقهية املذاهب أهل بني جتري الت املناظرة آداب
 صوابا   يكون ما ومنه ، االحتجاج يف عنانه يرسل واجلواب االستدالل يف املتناظرين من واحد كل ، متسعا  

 الرد يف حدودها عند املتناظران يقف وأحكاما   آدابا   يضعوا أن إىل األئمة فاحتاج ، خطأ يكون ما ومنه ،
 خمصوما   يكون وكيف مستدال   يكون أن له يسوغ وحيث ، واجمليب املستدل حال يكون وكيف والقبول
 وعرفه ،(10) واالستدالل الكالم وخلصمه السكوت عليه جيب وأين ، معارضته أو اعرتاضه وحمل ، منقطعا  

                                                           

 .511/  1، د . ط ) دار املعارف ، د . ت ( مادة : جدٌل ،  لسان العرب، (ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم 1)

 .20د ، ط ) مطابع الفرزدق التجارية ، د ، ت ( ، ص  ، الجدل في القرآن الكريم مناهج( األملعي ، زاهر عواض ، 2)

 .14الشهاب ( ، ص  د ، ط ) اجلزائر : شركة ، فعاليته في بناء العقلية اإلسالمية قرآنال في الجدل( التومي ، حممد ، 3)

 .1/111،  القرآن غريب في المفردات(  األصفهاين ، 4)

 .20، صـ  ، ملعي( األ5)

 .20، صـ  الكريم القرآن في الجدل مناهج (األملعي ،1)

 .20، صـ   الكريم القرآن في الجدل مناهج األملعي ،(1)

 .20، صـ  الكريم القرآن في الجدل مناهج (األملعي ،8)

 .14، صـ    اإلسالمية العقلية بناء في فعاليته القرآن في الجدل ، ( التومي1)

بريوت : املكتبة املصرية  –)صيدا  2، حتقيق : دويش اجلويدي ، ط  خلدون ابن  مقدمةخلدون ، عبد الرمحن بن حممد ،  ابن( 10)
 .428 / 5م ( ،1111هـ  1411طباعة والنشر ،لل
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 كان ، هدمه أو رأي حفظ إىل هبا يتوصل الت االستدالل يف واآلداب احلدود من بالقواعد معرفة بأنه أيضا  
 .(1) غريه أو الفقه من الرأي ذلك

 .والمكابرة والمناظرة والمحاّجة والحوار الجدل بين الفرق:  الثاني المطلب

 . والحوار الجدل:  أوالا 

 مدلوال  " اجلدل" أخذ فقد ،" احلوار" كلمة من وأسلوبه القرآن حديث يف مساحة أوسع" اجلدل" كلمة- 1
 ، العقيم بالكالم مناظرهتما أو حديثهما ليفرقا ، املتجادالن أو املتناظران يتبعها الت بالطريقة يوحي جديدا  
 إىل الفكرة ختضع ، لفظية مناقشات أو جانبية قضايا من يثريه مبا..  الذهين الرتف إىل يقرتب قد الذي

 ؟ يستقر وأين ، ينتهي كيف اإلنسان يعرف ال متاهات

 على التدرب أجل من ، لذاهتا الكثريون يقصدها صناعة إىل حتول" اجلدل" أن هو ، ذلك يف السبب ولعل
 أو احلقيقة إىل ليوصله ال ، خصمه قوة ليعطل...  الفكري الصراع جماالت يف والدفاع واهلجوم والرد األخذ
 .قناعة إىل معه ليصل

 بينما ، الصراع معىن الثانية الكلمة تضمن باعتبار ،" اجلدل" كلمة من مدلوال   أوسع" احلوار" كلمة إن -2
 .(2)... واجلواب السؤال بطريقة الفكرة إيضاح منه يراد مما ، ولغريه له تتسع األوىل الكلمة جند

 : والمحاّجة الجدل: ثانياا 

 مذهبه اتباع على خصمه إلزام دون ، وبراهني أدلة من ميلك مبا دعواه إلثبات اخلصم استدالل احملاّجة
 رأيه إبراز الطرفني من كال   حياول ما قضية يف خصمان جتادل ،فإذا ذلك من أعم اجلدل بينما وآرائه،
 .( 3) به يقوم ال مذهبا   وإلزامه رأيه باتباع خصمه يلزم ذلك من وأكثر ، األص  باعتباره

 

                                                           

 .428 /  5،  خلدون ابن  مقدمةخلدون ، بن(ا1)

هـ 1411لبنان : دار املالك ،    –) بريوت  5ط ،قواعده , وأساليبه , ومعطياته   الحوار في القرآن ,حسني  حممد( فضل اهلل ، 2)
 .52م ( ، صــ1111 -

 .1، صـــ   اإلسالمية العقلية بناء في فعاليته القرآن في الجدل ( التومي ،3)
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 :والمكابرة والمناظرة الجدل:  ثالثاا 

 منها الغرض يكون" املناظرة"و ، االستدالل مقام يف عليه والتغلب ، اخلصم إلزام منه الغرض يكون" اجلدل"
 منها الغرض يكون ال" املكابرة"و ، فيه املتنافسني أنظار اختلفت الذي املوضوع يف الصواب إىل الوصول
 من ذلك غري أو ، اللجاجة مطلق أو والشهرة ، اجمللس اجتياز بل ، للحق الوصول وال ، اخلصم إلزام

 .( 1) فتيال   احلق يف تغين ال الت األغراض

 احلقيقة إىل الوصول بغية املناقشة يف املتناقشان يبتدئ ولقد للمناقشة جلسة يف املعاين هذه جتتمع أن وميكن
 ، واضحا   ويراها الدامغة باألدلة عليه خصمه ويلزم ، به فيتمسك صوابا   يراه رأي أحدمها ذهن يف ويرد ،

 . (2)مكابرة يسمى وحينئذ جلاجته يف فيتمادى باإلمث العزة تأخذه ولكن

 .  الجدل سنّ  من أول في:  الثالث المطلب

 اأْلَْرضِ  يف  َجاِعلٌ  ِإين   لِْلَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذْ : ) قالوا حيث عليهم اهلل صلوات املالئكة اجلدال سن من أول
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يـُْفِسدُ  َمن ِفيَها َأجَتَْعلُ  قَاُلوا ۖ   َخِليَفة    َأْعَلمُ  ِإين   قَالَ  ۖ   َلكَ  َونـَُقد سُ  حِبَْمِدكَ  ُنَسب  ُ  َوحَنْنُ  الد 
 جهة من أيضا بالرتجي  هلم اهلل جواب وكان،  واألولوية بالرتجي  استدالل منهم وهذا، (3)(  تـَْعَلُمونَ  َمااَل 
 اهلل عدل بل كائن به ووصفوهم فيهم ظنوه الذي أن سبحانه علم قد إذ قوهلم عليهم يرد مل وهلذا أخرى
 باحلكمة احملوط صنعي وتدبري خلقي ترتيب من( ، تـَْعَلُمونَ  اَل  َما أَْعَلمُ  ِإين  : ) فقال جممل أمر إىل سبحانه
 . مدحهم يف املالئكة على سبحانه اهلل حجة ورجحت،  خلقهم على الدال

 يظهر مل مالئكة وبني بينه والفرق، البالد يف به وسار العناد وركب اخلالف أظهر من أول فهو إبليس فأما
 يف فانقطع مسألته يف ودل أفىت وإبليس،  والبيان اإليضاح بسؤاهلم طلبوا بل،  عصيان وال خالف منهم
 نَار   ِمنْ  َخَلْقَتيِن  : ) قال وأنه،  تأويله يف الصواب عن وأزاغته،  تعليله فساد وبيان كرته يف وخسر جمادلته

                                                           

 .5م (، صـ 1134) دار الفكر العريب ،  1، ط , تاريخ الجدلمصطفى أمحد  أمحد( أبو زهرة ، حممد 1)

 .1، 5،  صـ  الجدل تاريخ أبو زهرة ،( 2)

 . 30سورة البقرة ، اآلية : ( 3)
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 الطني و، اإلحراق وسلطان اإلشراف قوة له شفاف لطيف جوهر النار أن ومعناه ,(0) (ِطني   ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ 
 . اخلفيف وال باللطيف ليس،  كثيف مظلم جسم

 ومضمون كالمه منتهى هذا،  منهما األعلى هبا واألوىل له املسجود تعظيم يتضمن خدمة والسجود
 فاسد بقياس آلدم بالسجود اهلل أمر وعارض البدعي اجلدل قانون وضع من أول هو إبليس. (2)قوله

 .وثين يوناين ومنطق بدعي جدل من فيها أدخلوه مبا الشرعية العلوم إفساد يف سعوا كذلك اإلنس وشياطني

 وجهد متميز دور له كان شك ال ولكنه،  الفاسدة الفلسفية العقلية العلوم أدخل من أول هو ليس واملأمون
 نشأ حني من أنه شك وال مبراحل مر البدعي باجلدل الشرعية العلوم وخلط،  ذلك يف مشكور غري كبري

 .(3) هذا يومنا إىل اهلشيم يف النار انتشار انتشر حىت ذلك بعد متصلة حلقة له صارت

 .  الجدل أقسام:  الرابع المطلب

 :  قسمني إىل اجلدل ينقسم

 صلى نبيه اهلل أمر وقد،  والرباهني احلجة وإقامة،  الباطل عن وكشف احلق إظهار:  احملمود اجلدل(  1) 
 بِالَِّت  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنة َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  رَب ك َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ : )   تعاىل قوله يف اجلدال هبذا وسلم عليه اهلل
 ظََلُموا الَِّذينَ  ِإال َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّت  ِإال اْلِكَتابِ  أَْهلَ  جُتَاِدُلوا َوال:) تعاىل قوله أيضا   و،(2)( َأْحَسنُ  ِهيَ 
ُهمْ   . ( 3)(ِمنـْ

                                                           

 . 12(سورة األعراف ، من اآلية : 1)

:  حتقيقالجدال من القرآن الكريم ,  استخراج،  ين بن جنم بن عبدالوهاب األنصار الدين أيب الفرج عبدالرمح  ابن احلنبلي ، ناص( 2)
 .31م ( ، صـ 1112 -هـ 1413لبنان  : دار الريان ،  -  وت) بري  1حممد بن صبحي بن حسن حالق ، ط 

الفحيحيل : مكتبة ابن القيم ،  –) الكويت  1، ط  لسنةالجدل والمناظرة في الكتاب وا أصولالعثمان ، محد بن إبراهيم ، ( 3)
 . 13م ( ، صـ 2001 -هـ 1422

 .125سورة النحل ، من اآلية : 

 .125( سورة النحل ، من اآلية : 2)

 .41( سورة العنكبوت  ، من اآلية : 3)
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 بِاْلَباِطلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوجُيَاِدلُ : ) تعاىل قال،  احلق ظهور بعد الباطل تقرير هو:  املذموم اجلدال(  2) 
 .(1)(    احلَْقَّ  ِبهِ  لُِيْدِحُضوا

 تريد الت للفكرة خيضع الباطل من به جيادلون ما هؤالء على االستنكار أن – املوضوع هذا يف ونالحظ
، الباطل مع الصراع ذلك يف سواء،  مواقعه من موقع أي يف وتفصيال مجلة الباطل يرفض أن املؤمن لإلنسان

 احلالتني كلتا يف القضية ألن...  آخر جانب يف مثله باطل بإقرار جانب يف الباطل إضعاف إرادة حالة يف
 إىل أكانت سواء النتائج بني فرق دون من بشرعيته واالعرتاف الباطل إقرار وهو،  واحد موقع يف تقع

 . الباطل أم احلق جانب

 بني ما والسباق الصراع موقف ليس املوقف إن وهي أساسية حقيقة عرفنا إذا،  جيدا   القضية نفهم ولعلنا
 أو حق من الصراع أسلحة من ميلكه ما كل حيشد أن فيحاول، اآلخر على يتغلب أن أحدمها يريد فريقني
 مع الوقوف أجل من والباطل احلق بني الصراع موقف هو املوقف بل،  الغلبة هذه حتقيق سبيل يف،  باطل
 .  ومواقعه مظاهره جبميع الباطل ضد مستوياته جبميع احلق

 فمن،  احلق إىل الوصول كان إذا احلوار من اهلدف أن هي،  هنا معاجلتها نريد الت الفكرة وخالصة
 دخول ألن،  والغاية األسلوب يف وتفصيال مجلة احلوار جيسده الذي الفكرة هو احلق يكون أن البديهي
 وحده – هو أنه نشعر جتعلنا الت قوته من وبالتايل،  ونقائه صفائه من احلق جيرد احلوار يف كعنصر الباطل

 يف باحلقائق التالعب على وتعتمد،  احلق عن تبتعد الت اجلدلية األساليب نرفض فإننا وهلذا،  امليدان يف-
 ( .2)  الباطل ضد القوي املوقف ممارسة عن اجملادل ضعف إلخفاء حماولة

 

 

                                                           

 .51( سورة الكهف ، من اآلية : 1)
 

 . 10، 81، صـ  ومعطياته , وأساليبه , قواعده  القرآن في الحوار ، حسني حممدفضل اهلل ،   (2)
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  .الجدال آداب:  الخامس لمطلبا

 يلزم،  خصوصا واملتناظرين املختلفني أدب و،  عموما   العلم أهل بأدب يتأدب أن املناظرة قصد مبن حري
 احلق معرفة من مقصوده حيصل وحىت،  هلل طاعة الشرع يقتضيه مبا خمالفه ومعاملة غريه حماجة يف اهلل أمر

 : اآلداب هذه ومن،  أحسن هي بالت اجملادلة وحتقيق،  ولزومه وإظهاره

 وطلب اهلل وجه املناظرة من يقصد أن بد فال،  األعمال مجيع يف شرط واإلخالص،  القصد حسن( 1) 
 . للمسلمني والنصيحة احلق

 كل مع واحدة حالة يلتزم ال أن املناظر على فينبغي،  العلم يف طبقات الناس،  املناظر قدر مراعاة( 2) 
 الناظر وبني،  والبدعي السين وبني،  واملتعنت للحق املتحري وبني، دونه ومن العامل بني فيميز،  يناظره من

 .واملتطفل

 يظهر أن إال للبدعي يلني ماال للسين ويلني،  واملتطفل املتعنت عن ويعرض واملسرتشد العامل على يقبل
 . للحق حتريه

 بِاحلِْْكَمةِ  َرب كَ  َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ : )  تعاىل قال،  باحلسىن لةباجملاد وجل عز اهلل أمرنا،  باحلسىن اجملادلة( 3) 
 .(1)( َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّت  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ 

 وهي وزينته املؤمن حلية وهو،  حال بكل شرعا   استعماله حممود والوقار واحلسن السمت استعمال( 4) 
 . جهته يف الناس وميل،  اهلل لتأييد سبب

 .  باحلجة القيام يف اجلد عدم إىل يؤدي ألنه،  املخالف مع التهاون عدم( 5) 

 عند فإنك اهليبة اخلوف جمالس يف والكالم وإياك:( 1)اجلويين اإلمام وقال،  اهليبة جمالس عن اإلعراض( 1) 
 . الدين ونصرة املذهب حراسة من شغل على الروح حراسة يف ذلك

                                                           

 .125اآلية :  من(سورة النحل ، 1)
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 ينبغي ال كذلك،  خصمه مع التهاون للمناظر ينبغي ال أنه كما،  اخلصم من التوقي يف اإلفراط عدم( 1) 
 . فينقطع اخلذالن عليه يستوي ال حىت االحتياط يف اإلفراط له

 . باحلجة القيام ضعف يف سبب يكون ورمبا،  الذهن يشوش ذلك ألن،  احلاضرين إىل االلتفات ترك(8)

 أنه له املناظر يظن ال وحىت،  عنه بغريه ينشغل وال فكره املناظر يستجمع حىت املناظر على اإلقبال( 1)
 .عنه معرض به مستخف

 . املزاج اعتدال( 10)

 .   واحلدة الضجر جتنب( 11)

 مناظره على يلقيه أن يريد الذي الكالم يف يدقق أن املناظر على وينبغي،  إرساله قبل الكالم تفحص(12)
 ومدى الكالم ويتفحص إرساله قبل استعجال غري من التثبيت غاية ذلك يف ويتثبت معانيه فيتفهم، 

 . فيها املتناظر للمسألة مطابقته

 .مناظرك إنصاف( 13)

 .  املناظر كالم مراعاة( 14)

 فالواجب،  حججه بذكر الطرفني أحد وبدأ،  املناظرة يف الطرفان شرع إذا،  واملصادرة املداخلة ترك( 15)
 .كالمه آخر على يأيت حىت املتكلم على املداخلة وعدم اإلنصات اآلخر على

 حجج ببطالن للحضور وإيهام حيلة الطريقة هذه يسلك البعض،  املخالف على الشناعة من احلذر( 11)
 .واخلصام واللفظ والسجع التهويل على يعول وإمنا،  والبيان باألدلة حججه بطالن يذكر ال فرتاه،  مناظره

                                                                                                                                                                                                 

، حتقيق : فوقية حسني حممود ، د ، ط ) القاهرة : مطبعة عيسى  في الجدل الكافية عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف ،(اجلويين ،1)
 .530،   521م ( ، صـــ 1111 -هـ  1311البايب احلليب وشركائه ، 
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 إال تقل وال مناظرتك يف تفجر فال،  والتقوى والديانة املروءة أهل طريق من ليس مناظرك على والشناعة
 . املذمومة اجملادلة شأن وهذا،  خريا  

 . وأحسنه عبارة بألطف األقوال ومستند املدارك إبداء هي احملمودة واجملادلة

 . الواجب عن اإلعراض( 11)

 . املخالف مع التبسم( 18)

 . وتبينه احلق إظهار املقصود ألن،  احلجج من األقوى تقدمي( 11)

 .( 1) الكالم حشو عن التباعد( 20)

 . القرآني الجدل خصائص:  السادس المطلب

 . مداركهم حسب الناس لكل خماطبته:  أوال

 معني جيل على دعوته تقتصر أن دون ، ولألبيض لألسود و لألمحر ، مجيعا للناس جاء الكرمي القرآن أن مبا
 تعدد و ألواهنم و أشكاهلم و مستوياهتم و مداركهم باختالف مجيعا الناس يقع أن وجب معني زمان أو

 يرضى وال ، أخرى طائفة مدراك عن ينزل وال طائفة مدراك على يعلو ال أسلوبه يكون أن ووجب ، نزعاهتم
 ما فيه جيد  مناهجه يف املتفكر آلياته فاملتدبر مث ومن ،( 2)استثناء دون اجلميع بغيته فيه جيد بل أخرى دون
 للعامي واض  هو أدلة من يشتمل وما الكرمي فالقرآن ( 3) ، العامل هنمة يرضى و الغافل ينبه و اجلاهل يعلم
 الباحث العامل فيه ويرى ، فيه شبهة وال صدق منه يدركه وما إدراكه إليه يسمو و خياله يناسب ما يدرك
 يـَرَ  َأوملَْ : ) تعاىل قوله لتقرأ ، ( 4) عقلية جمهودات و جتارب بعد احلديث العلم إليها وصل ملا ةصادق حقائق

                                                           

 .  541- 511، صـ  والسنة الكتاب في والمناظرة الجدل أصول ، عثمان( ال1)

 .11صـــ ، الجدل تاريخ (أبو زهرة ، 2)

 . 11، صـ   الجدل تاريخ(أبو زهرة ، 3)

 .12، صـ  الجدل تاريخ بو زهرة ،أ( 4)



23 
 

 مل علما فيها يرى الناس من فالعامي ، ( 1)( ۖ   فـََفتَـْقَنامُهَا َرتْـق ا َكانـََتا َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ 
 دقة ، الكون نشأة عن الباحث الفيلسوف و العامل فيه يرى كما ، أبلغه و بيان بأسهل أدركه قد يعلم يكن
 ..  الدليل علو و البيان مسو مع البشري العقل إليه وصل ما موافقته و إحكامه و العلم

 .  إحكامه و متانته : ثانيا

 و اجلودة من متينة أسس على قامت"  براهينه و حججه أن جند جدل من يسوقه ما و القرآن تأملنا فإذا
 معاجلة يف مراميها بعد و نتائجها و مقدماهتا صحة يف أم تراكيبها و نظمها يف ذلك أكان سواء األحكام
 .(2) اإلنسانية اجملتمعات إصالح القلوب أدواء

 . أحسن هي بالت الدعوة و التوجيه و اإلرشاد ثالثا :

 و اللني و الرفق استعمال إىل اإلصالح و الدعوة و للتوجيه يتصدى من كل يدعو القرآن جدل كان
 بالت فرعون يدعو أن السالم عليهما هارون أخاه و موسى سيدنا اهلل أمر فلقد ، أحسن هي بالت اجلدال
 . أحسن هي

 . بعلم اجلدل إىل دعوته:  رابعا

 و احلق إحقاق يريد جداله يف ألنه ، بالعلم اجلدل يريد الذي يتسل  أن اجلدل معرض يف الكرمي القرآن دعا
 ِإنَّ  ۖ   ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْقفُ  َواَل : ) تعاىل قال بالعلم إال احلق إيل الدعوة تكون أن ميكن فال إليه يدعو
 ِبَغرْيِ  اللَّهِ  يف  جُيَاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : ) أيضا وقال ، ( 3)(  َمْسُئوال   َعْنهُ  َكانَ  ِئكَ أُولَ   ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ 

                                                           

 .30( سورة األنبياء ، من اآلية : 1)

 .81، صـــ   الكريم القرآن في الجدل مناهج ( األملعي ،2)

 .31 : ( سورة اإلسراء، اآلية3)
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 َحاَجْجُتمْ  هؤالء أَنـُْتمْ  َها: ) الكتاب أهل جدال شأن يف أيضا وقال ، ( 1)(  َمرِيد   َشْيطَان   ُكلَّ  َويـَتَِّبعُ  ِعْلم  
 . ( 2)( تـَْعَلُمونَ  اَل  َوأَنـُْتمْ  يـَْعَلمُ  َواللَّهُ  ۖ   ِعْلمٌ  بِهِ  َلُكمْ  لَْيسَ  ِفيَما حُتَاجُّونَ  فَِلمَ  ِعْلمٌ  بِهِ  َلُكمْ  ِفيَما

 . احلس و العاطفة و للعقل خماطبته خامسا :

 إليقاظ اإلنسان تواجد الت احلسية بالصورة أو تارة باملثل الفكرة تقريب إىل القرآين األسلوب يتجه قد
 كثري أمام احلاالت من كثري يف تغفو قد الفطرة ألن"  بأمثاهلا احلسية املعرفة إثارة بواسطة الفطري اإلحساس

 هلا جيسد الذي لديها املتحرك بالواقع ارتبطت إذا إال تستيقظ فال بالنفس حتيط الت الضبابية األجواء من
 ليغري فيه الكرمي القرآن أنطق الذي كله هذا ولعل ، جمال من أكثر يف احملسوسة الصورة نطاق يف الفكرة
 يف الفكرية القاعدة حركة من العقيدة اإلنسان وليواجه ، إليها الوصول يف املنهج تغيري خالل من الفكرة
 على املرتكز اجتاه من أكثر يف املتحرك املرن األسلوب إن ، اآلخرين حياة يف التيار حركة من ال ، كيانه
 يف و قلبك يف و فكرك يف اجملال لك ليفت  ثالثة جهة من احلس و ، أخرى العاطفة على و تارة العقل

 كل إليه الوصول على تعمل هدف أي يف و تلجه أن تريد باب كل يف ولتشعر ، تناقش و لتفكر وجدانك
 ختاطب لكوهنا اليوناين املنطق أشكال عن خيتلف القرآين اجلدل جند فلذلك ، ( 3)"  موضوعية مبحبه ذلك
 .  سواه ما دون العقل هو و معينا جانبا

 . أوضاعهم و أحواهلم يناسب مبا اخلصوم جمادلة: سادسا 

 حكاه ما ذلك مثل ، أحواهلم و أوضاعهم حسب على اخلصوم جيادل أنه القرآين اجلدل خصائص من
 العبادة هذه أن الكواكب عبادة ألصحاب يبني أن أراد حينما السالم عليه إبراهيم سيدنا لسان على القرآن
 يعتقدون مثلما يعتقد أحدهم كأن و تصل  ال أهنا على واضحة داللة يدل مما تتغري كيف هلم بني و باطلة
 سيدنا لسان على تعاىل قال ، مساعها بعد احلجة ألزمهم ذلك بعد و ، قبوله و احلق إىل مييلون جيعلهم لكي

                                                           

 .3اآلية : ( سورة احلج ، 1)

 .11(سورة آل عمران ،اآلية : 2)

 .11،18، صـــ    ومعطياته , وأساليبه , قواعده  القرآن في الحوار ، حسني حممدفضل اهلل ، ( 3)
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 َحِنيفا   َوْاأَلْرضَ  السماوات َفطَرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإين  ( 18)ُتْشرُِكونَ  مم َّا بريءٌ  ِإين   قـَْوم يَا قَالَ : ) إبراهيم
ْشرِِكنيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما

ُ
  مزاعمهم إبطال و خصومه إفحام غرضه ، ( 1)( ( 11) ْامل

 . واملناقشة للتفكري الفرصة إتاحة :سابعا 

 العقيدة يف مشكالت من عليه يطرأ ما كل يف يناقش أن جدله معرض يف لإلنسان الكرمي القرآن أتاح ولقد
 أو تفقها   أو عنادا   أم مكابرة يناقش اجملادل أو احملاور أكان سواء واملناقشة احلوار باب وفت ،  الفقه يف أو

 وجل عز اهلل من السالم عليه إبراهيم سيدنا طلب فحينما،  نيته حسب كل األصناف وجادل،  اطمئنانا  
  ين ِإبـْرَاِهيُم َرب  أَرِ  قَالَ  َوِإذْ : )  تعاىل قال،  ذلك إىل إجابة واليقني االطمئنان بنية املوتى حيىي كيف يريه أن

إِلَْيَك مُثَّ  ُهنَّ ِمَن الطَّرْيِ َفُصرْ  ة  قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْليب قَاَل َفُخْذ أَْربـَعَ  ِمنْ َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَوملَْ تـُؤْ 
َنَك َسْعي ا َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم (اْجَعْل َعَلى ُكل  َجَبل  ِمنـُْهنَّ ُجْزء ا مُثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِي

 مثال نضرب و، (2)
 سأل حينما،(3)( األعلى ربكم أنا: )  قائال الربوبية ادعى الذي الطاغية فرعون اجلاحد املعاند الصنف على
َربّـَُنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ  قَالَ ) موسى سيدنا أجابه،(4)(َربُُّكَما يَا ُموَسى َمنْ فَ  قَالَ : ) قائال هارون و موسى

 الت املرأة قول اهلل مسع فلقد الفقهية باألحكام يتعلق ما أما بالعقيدة يتعلق ما هذا،(5)َشْيء  َخْلَقُه مُثَّ َهَدى (
واشتكت إليه من معاملة زوجها هلا إذ قال هلا أنت علي   هايف زوج وسلم عليه اهلل صلى الرسول جادلت

 الَِّت  قـَْولَ  اللَّهُ  مسَِعَ  َقدْ من أمر زوجها ، فقال تعاىل : ) أمههاكظهر أمي ، فأجاب اهلل عن سؤاهلا وما 
 م ن ِمنُكم يُظَاِهُرونَ  الَِّذينَ ( 1) َبِصريٌ  مسَِيعٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  حَتَاُورَُكَما َيْسَمعُ  َواللَّهُ  اللَّهِ  ِإىَل  َوَتْشَتِكي َزْوِجَها يف  جُتَاِدُلكَ 
 َلَعُفو   اللَّهَ  َوِإنَّ  َوُزور ا اْلَقْولِ  م نَ  ُمنَكر ا لَيَـُقوُلونَ  َوِإنَـُّهمْ  َوَلْدنـَُهمْ  الَّالِئي ِإالَّ  أُمََّهاتـُُهمْ  ِإنْ  أُمََّهاهِتِمْ  ُهنَّ  مَّا ن َساِئِهم

                                                           

 .11، 18اآليتان : من (سورة األنعام ، 1)

 .210( سورة البقرة ،اآلية : 2)

 .24( سورة النازعات، اآلية : 3)

 .41( سورة طه، اآلية : 4)

 .50طه ،اآلية :  ة( سور 5)
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 ُتوَعظُونَ  َذِلُكمْ  يـََتَماسَّا َأن قـَْبلِ  م ن َرقـََبة   فـََتْحرِيرُ  قَاُلوا ِلَما يـَُعوُدونَ  مُثَّ  ن َساِئِهمْ  ِمن يُظَاِهُرونَ  َوالَِّذينَ ( 2) َغُفورٌ 
 .(1)(( 3) َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  مبَا َواللَّهُ  ِبهِ 

الديين الذي يتعلق بكل قضايا  ررائعة من وثائق احلوا يقةحسني فضل اهلل يف هذا الصدر " القرآن وث يقول
 (.2)العقيدة ابتداء من فكرة وجود اهلل ووحدانيته إىل األحكام الشرعية " 

 هاخلالدة وإضافة إىل كون م.إن القرآن الكرمي إضافة إيل كونه معجزة النيب صلى اهلل عليه وسل إعجازه ثامنا :
ن وغريهم على اإلسالم ، وإضافة إىل كل هذا على العديد من األسئلة الت اعرتض هبا املشركو  ابأيضا أج

مستدل  تجاجهيناصي أساليب اح والإىل بيانه متكلم أو حمتج ، تسامىهو املثل األعلى الذي ال ي
 وأساليبهمعجزة ،  وألفاظه، وإطنابه معجز ،  عجزمعجز فإجيازه م يهما ف كل، وهذا راجع إىل"(3)جمادلأو 

 . (2)نوع من الكالم جتهال يصل إىل در  انهمعجزة ، ونغماته ونظمه وفواصله كل هذا معجز ، واستدالله وبي

 

 

  

                                                           

 .3، 1( سورة اجملادلة ، اآليات  1)

 .15، صـــ    ومعطياته , وأساليبه , قواعده  القرآن في الحوار ، حسني حممداهلل ،  فضل( 2)

 .51، صـــ    الجدل تاريخ(أبو زهرة ، 3)

 . 81 ص ، وداللته خصائصه القرآن في الجدل رسالة ، عمر يوسف ، لعساكر (2)
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 الثاني المبحث

 المحاّجة و االستدالل في القرآني المنهج

 : مطالب أربعة على يشتمل و

 . االستدالل مفهوم:   األول املطلب

 . القرآين االستدالل أشكال:  الثاين املطلب

 . القرآين للجدل بالغية أساليب:  الثالث املطلب

 . الوضعية واملناهج القرآين املنهج بني الفرق:  الرابع املطلب
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 . حاّجةو الم ستدالل: المنهج القرآني في اال يالثان لمبحثا

يف صورة واضحة جلية يفهمها العامة  مةوالرباهني الت حاج هبا خصو  األدلة من كثريا   تناول الكرمي القرآن
واخلاصة ، و أبطل كل شبهة فاسدة ونقضها باملعارضة واملنع يف أسلوب واض  النتائج ، سليم الرتكيب ال 

 عقل أو كثري حبث . لحيتاج إىل إعما

ن صالحية يف املقدمات والنتائج الت يعتمدون عليها ، مرآن يف اجلدل طريقة املتكلمني اإليسلك الق مل
يف قياس التمثيل  خربأحد اجلزأين على اآل داللاالستدالل بالكلي على اجلزئي يف قياس الشمول ، أو االست

على الكلي يف قياس االستقراء ، ألن القرآن جاء بلسان العرب وخاطبهم مبا  باجلزئي، أو االستدالل 
ميان مبا تشاهد وحتس دون عمل يعرفون ، وألن االعتماد يف االستدالل على ما فطرت عليه النفس من اإل

 .  (1)أبلغ حجة  وفكري عميق أقوى أثرا  

 األول : مفهوم االستدالل . المطلب

االستدالل : مايستدل به ، والدليل : الدَّال . وقيل : قد دلّه على الطريق ، يدلّه داللٌة ، وأنشد أبو  معىن
 .  (2)عبيد : إين امرؤ بالطرق ذو دالالت 

فيسمى استدالل أنيا أو العكس  ؤثر: تقرير الدليل إلثبات املدلول سواء كان ذلك من األثر امل االستدالل
 . (3) اآلخرويسمى استدالل مليا أو من أحد األثرين إىل 

 

 

                                                           

 .211م ( ، صـ  1181 -هـ 1401) بريوت : مؤسسة الرسالة ،  2، ط في علوم القرآن مباحث(القطان ، منّاع ، 1)

 . 1414/  11" ،  دلل، مادة : "   العرب لسان(ابن منظور ، 2)

، حتقيق : حممد صديق املنشاوي ، د ، ط )  دار الفضيلة ، د ، ت (،  التعريفات معجم(اجلرجاين ، علي بن حممد السيد الشريف ، 3)
 . 18صـ 
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 الثاني : أشكال االستدالل القرآني . المطلب

 . ةاإلضماري األقيسة:  أوال

املقدمات مع وجود ماينبئ عن احملذوف فهو حمذوف معلوم مطوى  ىاألقيسة الت حتذف وفيها إحد وهي
سيناء يف الشفاء : اخلطابة  ابنيف الكالم منوى فيه ، وهذا احلذف يكثر يف االستدالل اخلطايب ، بل يقول 

بأمر جلامع بينهما ،  رضماري ، والتمثيل هو إحلاق أموالتمثيل ، والضمري هو القياس اإلمعولة على الضمري 
 فقهيا  ،  بينما هو يف عرف املناطقة متثيال ، ألن فيه مشاهبة بني أمرين . ساسمى يف عرف الفقهاء ، قياوي

، يعطي الكالم حجة يف الرد على  ااحلذف قد صري يف الكالم طالوة ، وجعل اجلملة مثاال مأثور  وأن
 .(1)تراب فال عزة إال هلل تعاىل ويذكر اجلميع بأن آدم والناس مجيعا ينتهون إليه ، وإمنا خلق من النصارى

 : االستدالل بالقصص القرآني . ثانيا

، أي نبني لك أحسن البيان .والقصص يف القرآن  (2)(   نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ  حَنْنُ  تعاىل : ) قال  
ومجيع األمساء الت ترد يف قصصه معربة عن ذوات سواء كانت  ةحيكي أمورا ماضية واقعة ، ومضامينها صادق

 . (3)(  َوبِاحلَْق  نـََزلَ  اهُ أَنـْزَْلنَ  َوبِاحلَْق  أشخاصا أو أمكنة أو غريها ، دالة على مسمياهتا حقيقة ، قال تعاىل : ) 

 

 

 

 القصص القرآين :  فوائد

                                                           

 . 311، د ، ط ، ) دار الفكر العريب ، د، ت ( ، صـ القرآن  ىالكبر  المعجزة( أبو زهرة ، حممد ، 1)

  .3( سورة يوسف ، من اآلية : 2)

 . 105( سورة اإلسراء ، من  اآلية : 3)
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عبادة اهلل وحده ال شريك له ، وقد جاءت قصص القرآن  هيبيان أن دعوة الرسل مجيعا واحدة و  – 1
حاكية لدعوة األنبياء ألممهم وملا أجيبوا به وما احتملوه يف سبيل الدعوة وكيف كان عاقبة صربهم ، وكيف  

 حال من عادهم ومل يستجب لدعوهتم .  انك

الثبات يف سبيل الدعوة هو  آلم نصلى اهلل عليه وسلم ومن ءامن معه ، إذا اعلموا أ لنيبتثبيت ا – 2
 الفوز والعزة .

األنبياء واألمم من أعظم اآليات الدالة على صدق  الإعالم النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمته بأحو  – 3
يقرأ يف كتب  أنعليه العهود من غري  ادمتالنيب صلى اهلل عليه وسلم ألنه خيرب مبا تطاولت عليه القرون وتق

 .  الكتابةومل يعرف القراءة وال 

دفع تعنت أهل الكتاب يف أسئلتهم الت كانوا يريدون هبا تعجيز النيب صلى اهلل عليه وسلم فكان ذكر  – 4
 جلاجهم . دفعبعض القصص يرد تعنتهم وي

،  (1)عندهم سجتدد األمل يف نفوس املؤمنني بنصر اهلل هلم وإهالك عدوهم كلما جتمعت عوامل اليأ – 5
َمْن َنَشاُء َواَل يـَُردُّ بَْأُسَنا َعِن  ُنج يَ اْستَـْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنَـُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصرُنَا فَـ  اِإذَ  َحىتَّ قال تعاىل: ) 
  (2)(  ِمنيَ اْلَقْوِم اْلُمْجرِ 

 

 

 

 
                                                           

مصر للطباعة  ضة) دار النه 1، حتقيق : حممد سيد أمحد املسري ،  ط , منهج الفرقان في علوم القرآن (  سالمة ، حممد علي 1)
 .158،  154/  2م ( ،  2002والنشر ، 

 . 110( سورة يوسف، اآلية : 2)
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 .  الخلف قياس:  ثالثا

ويثبت احلق ، وأن القرآن الكرمي ، فدليل اخللف أن يبطل النقيض (1)ببطالن نقيضه  بإثبات املطلو  هو
يتجه يف استدالله إىل إبطال عبادة األوثان ، ويثبت التوحيد ، ومن ذلك االستدالل على التوحيد قوله 

من قياس  ، وأيضا (2).( ُفونَ اللَِّه َرب  اْلَعْرِش َعمَّا َيصِ  ْبَحانَ َكاَن ِفيِهَما َآهِلٌَة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفسُ   َلوْ تعاىل : )
ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا  نْ َوَلْو َكاَن مِ  ُقْرَآنَ يـََتَدبَـُّروَن الْ  أََفاَل اخللف يف إثبات القرآن من عند اهلل ، قوله تعاىل : )َ 

 ( .3)( ِفيِه اْخِتاَلف ا َكِثري  

 : السبر والتقسيم . رابعا
، وقد ذكر السيوطي  أن من أمثلته يف  (4)األوصاف ، وإبطال أن يكون واحد منها علة للحكم حصر

اثـْنَـنْيِ ُقْل آَلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَمَّا  ْلَمْعزِ اثـْنَـنْيِ َوِمَن ا ْأنِ أَْزَواج  ِمَن الضَّ  ََثَانَِيةَ القرآن الكرمي قوله تعاىل : )  
اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلبَـَقِر اثـْنَـنْيِ ُقْل  ِبلِ ( َوِمَن اإْلِ 143ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )  نْ ِعْلم  إِ أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ نـَب ُئوين بِ  ْيهِ اْشَتَمَلْت َعلَ 

ْن َأْظَلُم أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَُّه هِبََذا َفمَ  نْيِ َآلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنـْثـَيَـ 
 .(5) ( الظَّاِلِمنيَ ِعْلم  ِإنَّ اللََّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم  ممَِّن افـْتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذب ا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ 

 عاىلتارة وإناثها أخرى رد اهلل ت ألنعامالسيوطي وجه االستدالل فقال : إن الكفار ملا حرموا ذكور ا وبني
ذلك عليهم بطريقة السرب والتقسيم ، فقال : إن اخللق هلل تعاىل ، خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا و أنثى 
،فما جاء به حترمي ما ذكرت ، أي علته ال خيلو إما أن يكون من جهة الذكورة ، أو األنوثة أو اشتمال الرحم 

ك عن اهلل تعاىل ، و األخذ عن اهلل تعاىل أو ال يدرى له علة ، و هو التعبدي بأن يأخذ ذل ،الشامل هلما 
ُكْنُتْم   أَمْ ، إما بوحي أو إرسال رسول ، أو مساع كالمه ، و مشاهدة تلقي ذلك عنه ، وهو معىن قوله  :) 

                                                           

حممد مظهر بقا ) دار ، حتقيق : ابن حاجب  مختصرالمختصر شرح  بيان(  األصفهاين ، أبو الثناء حممود بن عبدالرمحن بن أمحد ، 1)
 .131/ صـ  1م ( ،  1181 -هـ  1401املدين ، 

 . 22(  سورة األنبياء ، اآلية : 2)

 . 82( سورة  النساء ، من اآلية : 3)

 . 303، صـ  القرآن علوم في مباحث(  القطان ، 4)

 . 144،  143، اآليتان :  ألنعام( سورة ا5)



32 
 

(، فهذه وجوه التحرمي ، مث ال خترج عن واحد منها ، واألول يلزم عليه أن يكون  هِبََذا لَّهُ َوصَّاُكُم ال ذْ ُشَهَداَء إِ 
الصنفني معا  رمييع الذكور حراما ، والثاين يلزم عليه أن تكون مجيع اإلناث حراما ، و الثالث يلزم عليه حتمج

فعلوه من حترمي بعض يف حالة ، و بعض يف حالة ، ألن العلة على ما ذكر تقتضي إطالق  ما، فبطل 
ألنه مل يأيت إليهم رسول  ،كذلك   التحرمي ، وألخذ عن اهلل بال واسطة باطل ، ومل يدعوه ، و بواسطه رسول

اهلل عليه و سلم ، إذا بطل مجيع ذلك ، ثبت املدعي و هو أن ما قالوه افرتاء على اهلل تعاىل  ىقبل النيب صل
 .  (1)و ضالل  

 : التمثيل . خامسا

ذهن السامع ، وإحضاره يف  إىلوإيصاله  عىنقد ضرب اهلل تعاىل األمثال للناس لتقريب املراد وتفهيم امل 
نظريه، فإن  باستحضار هنفسه بصورة املثال الذي مثل به فقد يكون أقرب إىل فهمه وضبطه واستحضاره ل

 . (2)وعدم النظري الوحدةالنفس تأنس بالنظائر واألشباه و تنفر من الغرابة و 

التمثيل :" هو إحلاق أحد الشيئني باآلخر ، وذلك بأن يقيس املستدل  اسزاهر األملعي يف تعريفه لقي يقول
خياطبه ، أو على أمر بديهي ال تنكره العقول و يبني اجلهة  نيدعيه على أمر معروف عند م ذىاألمر ال

 ى،  تأيت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت األجر ، وعلى املدح و الذم ، وعل (3)اجلامعة بينهما "  
، ويرد قياس التمثيل   (4)أمر وإبطال أمر   قيقلثواب والعقاب ، وعلى التفخيم األمر أو حتقريه ، وعلى حتا

لََنا َمَثال  َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم  َوَضَربَ  كثريا عند االستدالل حول قضية البعث ، قال تعاىل :)
( الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر 11) َخْلق  َعِليمٌ  ل  َأوََّل َمرَّة  َوُهَو ِبكُ  أَْنَشَأَها( ُقْل حُيِْييَها الَِّذي 18َوِهَي َرِميٌم )

                                                           

)  1، حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ، ط في علوم القرآن اإلتقان(السيوطي ، أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ، 1)
 .  1110،  1151/ صـ 1هـ ( ، 1421جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، 

 . 13اإلمام الصادق ( ، صـ ، د ، ط ) مؤسسة في القرآن الكريم  األمثال(  السبحاين ، جعفر ، 2)

 . 12، ص   الكريم القرآن في الجدل مناهج ، يع(  األمل3)

، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ) القاهرة : دار الرتاث ، د، ت(  في علوم القرآن البرهان(  الزركشي ، بدر الدين حممد عبداهلل ، 4)
 ،1 /481 . 
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 مْ َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلهُ  ى( َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدر  َعلَ 80وَن )نَار ا فَِإَذا أَنـُْتْم ِمْنُه ُتوِقدُ  َضرِ اأْلَخْ 
ُق اْلَعِليُم ) الَّ  . (1) (81بـََلى َوُهَو اخلَْ

                                            الثالث : أساليب بالغية للجدل القرآني .        المطلب 
 ستفهام .: اال أوال

االستفهام من أكثر األساليب اإلنشائية ورودا  يف اجلدل القرآين ، ولعل احلوار الذي كان يدور بني  يعد
اهلل وسيلة إلقامة احلجة  أنبياءاملرسلني و أقوامهم تطلب وجود الصيغة االستفهامية والت اختذت من جانب 

 يف كثري من األحيان وذلك على عكس ما تلقوه من جانب أقوامهم . بالنصيحةواإلقناع وامتزجت 

يف الذهن عن طريق أدوات االستفهام وهي اهلمزة ، هل ، من ، ما  ءالشيطلب حصول صورة  واالستفهام
،  وقد خيرج االستفهام عن غرضه األصلي إىل أغراض  (2)، أي ، كيف ، أين ، أىن ، مىت ، أيان ، كم  

 : أخرى ، ومنها 

إثباته ، مثل  تكلمالتقرير : حني يطلب من املخاطب اإلقرار مبا بعد أداة االستفهام ، أو يريد من امل – 1
 .  (3)(  ِبَقاِدر  َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى َذِلكَ  أَلَْيسَ قوله تعاىل ) 

 نيـَُقصُّو  ُكمْ ُرُسٌل ِمنْ  يَْأِتُكمْ  َأملَْ التوبيخ : حني يكون املستفهم عنه مستقبحا ، مثل قوله تعاىل : ) – 2 

  ( .4)(  َآيَايت  َعَلْيُكمْ 
 )       التعجب : حني يكون املستفهم عنه مثريا  للعجب والدهشة عند املتكلم ، مثل قوله تعاىل : – 3
 . (1)(  أََرى اهْلُْدُهدَ  اَل يلَ  َما

                                                           

  . 81،  18يات : (  سورة يس   ، اآل1)

/ 1 م ( ،  1181) مؤسسة شباب اجلامعة ،  1، ط  اللغوي في القصة القرآنية اإلعجاز, (   مصطفى ، حممود السيد حسن 2)
253. 

 . 40(  سورة القيامة ، اآلية : 3)

 .  130، من اآلية :  ألنعام(  سورة ا4)
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 . (3)(  َمَع اللَّهِ  أَِءَلهٌ ، مثل قوله تعاىل : ) (2)اإلنكار : حني يراد إنكار املستفهم عنه - 4

ُرَك َما يـَْعُبُد َآبَاُؤنَا َأَصاَلُتكَ     للتهكم ، مثل قوله تعاىل : ) –  5 . (4)(   تَْأُمُرَك َأْن نـَتـْ

 . (5)( بِِإْذنِهِ ِعْنَدُه ِإالَّ  ْشَفعُ َذا الَِّذي يَ  َمنْ النفي ، مثل قوله تعاىل : ) – 1
 : التوكيد  .                                                                                  ثانيا 

:  لويالتوكيد من األساليب البالغية الت استعملها القرآن الكرمي يف جمادلته مع اخلصوم ، يقول ابن الع يعد
الشكوك وإماطة الشبهات عما أنت بصدده أن التوكيد متكني الشيء يف النفس وتقوية أمره ، وفائدته إزالة 

 .(1)وهو دقيق املأخذ ، كثري الفوائد  

 أساليب كثرية يف القرآن الكرمي ، فمنها :  وللتوكيد

، وفائدة هذا  (1)(  اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعونَ  َفَسَجدَ  بكل وأمجع ، مثل قوله تعاىل : ) يالتوكيد املعنو   -1

 يتوهم من عدم الشمول. االنوع من التوكيد رفع م

التوكيد اللفظي ، بأن يكرر السابق لفظه امسا كان ، أو فعال ، أو اسم فعل ، أو حرف ، أو مجلة ،  – 2
 .  (1)(  ُجونَ أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكْنُتْم تـُرَاب ا َوِعظَام ا أَنَُّكْم خُمْرَ  أَيَِعدُُكمْ مثل قوله تعاىل : )

                                                                                                                                                                                                 

 .20(  سورة النمل ، من اآلية : 1)

هـ  1421) دمشق : مكتبة الغزايل ،  1، ط االستفهام في القرآن الكريم غرضه , و إعرابه  أسلوب(  يوسف ، عبدالكرمي حممد ، 2)
 .  18،  11م ( ، صـ  2000 -

 . 14:  ية(  سورة النمل ، من اآل3)

 . 81(  سورة هود ، من اآلية : 4)

 . 255(  سورة البقرة ، من اآلية : 5)

، د ، ط ) مصر : مطبعة املقتطف ، د ،  ضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالمت الطراز(  ابن العلوي ، حيىي بن محزة ، 1)
 . 111/ 2ت (

 . 30(  سورة احلجر ، اآلية : 1)
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َوُهْم بِاآْلَِخرَِة  لزََّكاةَ الصَّاَلَة َويـُْؤتُوَن ا يُمونَ يُقِ  الَِّذينَ  تأكيد الضمري املنفصل مبثله ، مثل قوله تعاىل :) – 3
 . (2) (ُهْم يُوِقُنوَن 

يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن حَنُْن  قَاُلوا، مثل قوله تعاىل : ) باملنفصلتأكيد الضمري املتصل  – 4 
 ، ويف تأكيدهم ما يشعر بثقتهم بأنفسهم .( 3)اْلُمْلِقنَي ( 

أداة من أدوات التأكيد ، وهي إن ، أن ، والم االبتداء ، والقسم ، و  ملةألوان التوكيد أن يكون يف اجل ومن
أن يف تأكيد التشبيه ، وضمري الشأن ، وضمري الفصل ، وقد ، والسني ، ، وها التنبيه ، وك ستفتاحيةأال اال

وسوف ، والنونان يف تأكيد الفعل ، ودخول األحرف الزائدة يف اجلملة ، وتؤكد اجلملة بذلك لتثبيت 
اإلنكار ، كان موضع التوكيد أنسب و  ومعناها وتوطيده يف النفس ، وكلما كان هذا املعىن جماال للشك أ

 . (4)أقوى 
 الندائية في صيغة األمر  . التراكيب:  ثالثا
الرتاكيب الندائية يف صيغة األمر من األساليب البالغية الت استخدمها القرآن الكرمي يف قصص األنبياء  تعد

تقدم   وقد،  (5)( اْلَمِسيُ  يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اللََّه َريب  َوَربَُّكْم  َوقَالَ  مع أقوامهم ، مثل قوله تعاىل : )

إليهم املسي  بأنه عبداهلل ورسوله وكان أول كلمة نطق هبا وهو صغري يف املهد ، ومن مث دعا إىل عبادة اهلل 

                                                                                                                                                                                                 

 . 35(  سورة املؤمنون ، اآلية : 1)

 .3(  سورة النمل ، اآلية : 2)

 .115(  سورة األعراف ، اآلية : 3)

،  114م ( ، صـ  2005،  صرالقاهرة : شركة هنضة م –، د ، ط ) الفجالة  من بالغة القرآن كتاب،  محد(  بدوي ، أمحد أ4)
115 . 

 . 12(  سورة املائدة ، من اآلية : 5)
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، وهذا عليه أنبياء اهلل ورسله   (1)(  اللََّه َريب  َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمٌ  َوِإنَّ  الواحد فقال : )

 .  (2)أمجعني 
 .  والتعريف التنكير:  رابعا

، أما ما يذكره علماء البالغة من معان  : هو أن التنكري جييء لفائدة جزلة يقصد عن إفادهتا العلم التنكري
استفيدت من النكرة ، فإهنا ال تفيدها بطبيعتها ، وإمنا استفادهتا من املقام الذي وردت فيه ، فكأمنا املقام 

  ، (3)(  َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلي بِاْلبَـيـ َناتِ  ُقلْ  ):  اىلمعناها مثل قوله تع وحيددهو الذي يصف النكرة ، 
فالرسل منكرة ال تدل على أكثر من معىن املرسلني والكثرة ما استفيدت من هذه الصيغة من مجوع التكثري 

من وصف هؤالء الرسل بأهنم  ستفادالدالة على هذه الكثرة ، أما التعظيم فال يستفاد من التنكري ، وإمنا ي
 .  (4) لرسلهؤالء ا مجاءوا بالبينات ، فاملقام هو الذي عظ

اإلشارة ، مث املعرف  اءيف املضمرات ، واألعالم ، وأمس لتعريف: ما دّل على شيء بعينه ويكون ا التعريف
الظاهر  سمالقرآن يضع اال ومثال،  (5)، مث املضاف إىل واحد من هذه إضافة معنوية ال لفظية  الالمب

َكْيَف يـُْبِدُئ   َرْوايَـ  َأوملَْ   : )، ألمور تلمسها يف كل مكان حدث فيه هذا الوضع ، قال تعاىل لضمريموضع ا

( ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يـُْنِشُئ 11) اللَُّه اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ 

                                                           

 . 31(  سورة مرمي  ، اآلية : 1)

/ 1 ( ، م 1181) مؤسسة شباب اجلامعة ،  1، ط  اللغوي في القصة القرآنية اإلعجاز كتاب( مصطفى ، حممود السيد حسن ، 2)
225  ،221 . 

 . 183(  سورة آل عمران ، من اآلية : 3)

 .103،  102، صـ   القرآن بالغة من كتاب (  بدوي ، 4)

 .11، صـ     اإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار المتضمن الطراز،  محزة بن حيىي(  ابن العلوي ، 5)
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، فوضع اهلل مكان ضمريه ألن هذا االسم يوحي  (1)( 20) َقِديرٌ ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكل  َشْيء   ِخَرةَ النَّْشَأَة اآْلَ 
 . (2)جالل ، املؤذن بيسر بدء اخللق عليه ، وقدرته على إنشاء النشأة اآلخرة باإل

  . االستدراج:  خامسا

، وهو  كربينمن األساليب البديعية الت استعملها القرآن الكرمي يف حواره مع املعاندين واملست تدراجاالس يعد
أن يقدم املخاطب ما يعلم أنه يؤثر يف نفس املخاطب من ترغيب، وترهيب، و إطماع ،وتزهيد ، وأمزجة 

فينبغي أن يستمال كل شخص مبا يناسبه ، وهذا ال يؤثر فيه التعليم إال يسري ،  لالناس ختتلف يف ذلك ، ب
يف الكالم كتصرف اإلنسان يف  بل ينبغي أن يكون يف مزاج اإلنسان قوة تؤديه إىل ذلك ، وهي تصرف

ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه  اْذَهَبا، ومن أحسنه موقعا وأشده تلطفا ، قوله تعاىل : ) (3)وأفعاله مبا يعود عليه نفعه أحواله
َنا أَْو َأْن َيْطَغى  ََنَافُ  ِإنَـَّنا( قَااَل َربَـَّنا 44( فـَُقواَل لَُه قـَْوال  لَيـ ن ا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو خَيَْشى )43طََغى ) َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

( فَْأتَِياُه فـَُقواَل ِإنَّا َرُسواَل َرب َك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل َواَل 41( قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى )45)
بـُْهْم َقْد جِ  َناكَ تـَُعذ  َنا أَ  وِحيَ ( ِإنَّا َقْد أُ 41السَّاَلُم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدى )وَ  كَ بَِآيَة  ِمْن َرب   ئـْ َعَلى  ابَ اْلَعذَ  نَّ إِلَيـْ
، أمر اهلل سبحانه وتعاىل موسى وهارون بالتلطف واالستدراج مع فرعون ، (4) ((48)تـََوىلَّ َمْن َكذََّب وَ 

فـَُقواَل ِإنَّا َرُسواَل رَب َك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل  َياهُ َفْأتِ وأمنهما اهلل سبحانه وتعاىل ، مث علمهما كيف خياطبانه )
 َفَأْرِسلْ يقوال : إنا رسوال ربنا ، من التلطف البديع ، أما قوله :)  ، ومل إليهإنا رسوال ربك نسبة  فقوال( أي: 

بـُْهْم ( أي :مل يصرحا له بالد أن يكف  الهعوة إىل اإلميان ، أما التعذيب الذي سأَمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل َواَل تـَُعذ 
عنه هو ما كان فرعون يسخر له بين إسرائيل من األعمال الشاقة يف اخلدمة ،ألنه كان يعد بين إسرائيل  

َناَك بَِآيَة  ِمْن َرب َك ( فيها بيان مجلة ) َقدْ كالعبيد جزاء إحالهلم بأرضه ، ومجلة ) ( فكانت  رَب كَ  اَل َرُسو  ِإنَّاِجئـْ
من اهلل مبا يظهر اهلل على يد أحدمها  األوىل إمجاال والثانية بيانا ، وفيها معىن التعليل لتحقيق كوهنما مرسلني

                                                           

 .20، 11(  سورة العنكبوت ، اآليتان: 1)

 . 105، صـ  القرآن بالغة من كتاب(  بدوي ، 2)

 . 124م( ،صـ 1111ـ ـه 1411، د،ط) القاهرة: دار الفكر العريب ، في ضوء أساليب القرآن  البديع( الشني ، عبد الفتاح ، 3)

 .48، 43 : (  سورة طه ، اآليات4)
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أي : سالمة من اتبع اهلدى ثابتة هلم دون  (1) َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدى ( َوالسَّاَلمُ من دالئل الصدق ، وقوله: )
َنا َأنَّ اْلَعَذاَب  إِنَّااتبعاه مبا هو أشد ، وهو الذي قدم التلطف بني يديه ، فقاال : )  مثريب،  َقْد أُوِحَي إِلَيـْ

على التكذيب قبل حصوله منه ليبلغ الرسالة على أت وجه  إلنذاره( 3)تعريض  (2) َوتـََوىلَّ ( َعَلى َمْن َكذَّبَ 
عد ظهور رأيه بتصري  توجيه اإلنذار إليه ، وهذا من أسلوب قبل ظهور رأي فرعون يف ذلك حىت ال جياهبه ب

 ( .4)القول اللني الذي أمرمها اهلل به

فقد استعمل القرآن الكرمي كثري من األساليب البالغية جملادلة خصومه ، فالبعض ذكرته والبعض مل  وأخريا
 أذكره لضيق املقام ... 

 الجدل . يالرابع : الفرق بين المنهج القرآني و المناهج الوضعية ف المطلب
 القرآني . المنهج:  أوال
يسلك القرآن يف جدله طريق املتكلمني ألنه جاء بلسان عريب مبني بعيدا  عن املصطلحات املنطقية  مل

 املعقدة اجلافة .

و ميتاز باحليوية و املرونة وال خياطب العقل من املنطق يف دقته ،  علىطرق اجلدل القرآين و استدالالته أ إن
، ومل تتقيد أساليب القرآن بأساليب املناطقة ، وال بأشكال  وجدانفقط بل يتعدى إىل خماطبة احلس و ال

أدلتهم ، ففي القرآن التقدمي و التأخري ، و اإلجياز و اإلطناب تبعا لروعة البيان و نسقه و مجاله ، و ليس 
. و يقول فخر الرازي يف  (5)يستطيع أن جياريه اخلطباء  ال، فكان املثل األعلى الذى  انهتبعا ألشكال الرب 

و املناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال ،  ميةآخر عمره : لقد تأملت الطرق الكال
                                                           

 . 41ة : اآليمن سورة طه ، (1)
 . 48سورة طه ، اآلية :  ( 2)
،  230، 221/  11، د ، ط ) تونس: الدار التونسية للنشر ، د ، ت( , تفسير التحرير و التنوير ( ابن عاشور ، حممد الطاهر 3)

 . 125، صـ  القرآن أساليب ضوء في البديع،  الفتاح عبد وينظر : الشني ،

   نالقرآ أساليب ضوء في البديع،  الفتاح عبد، وينظر : الشني ،  230، 221/  11،   التنوير و التحرير تفسير (  ابن عاشور ،4)
 .  125، صـ

 . 411، صـ   القرآن الكبرى المعجزة ( أبو زهرة ،5)
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 َكِلمُ َيْصَعُدالْ  إِلَْيهِ )(1)(  َوىاْستَـ  َعَلى اْلَعْرشِ  الرَّمْحَنُ :)  باتالقرآن ، اقرأ يف اإلث ريقةورأيت أقرب الطرق ط
 (4)(  حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلم ا َواَل ، )(3)( َكِمْثِلِه َشْيءٌ   لَْيسَ ، واقرأ يف النفي : ) (2)(   هُ الطَّي ُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُ  يـَْرفَـعُ 

 . (5)، ومن جرب مثل جتربت عرف مثل معرفت  

 اوقال ابن رشيد : إن أدلة القرآن من قبل األدلة اجلدلية و اخلطابية ، و قال إن أكثرها خطايب و بعضه 
 . (1)   فحامو اإل مجديل فيه اإللزا

منطق القرآن و جدله ميتزج باألسلوب العاطفي املثري ألنه خياطب اإلنسان ، ويثريه عن طريق قضاياه و  إن
و مصريه البعيد ،و هو يدعو إىل قواه  ضرةذات الصلة حبياته احلا يقةفة احلقمعر  ىلمشكالته ليحرك تطلعه إ

 . (1) حيصالعقلية ليكون إميانه عن تأمل و تدبر ال عن تقليد ملا وجد عليه اآلباء من غري نظر وال  مت
  الوضعية . المناهج:  ثانيا
الوضعية متاهات املتكلمني ، لقد خاض املتكلمون يف بيان كالم اهلل على هنج الفالسفة  ناهجمن امل - 1 

فأوقعوا الناس يف متاهات أضلتهم عن سواء السبيل ، حيث قسموا كالم اهلل تعاىل إىل قسمني : نفسي 
األنبياء  على لقدمي قائم بذاته تعاىل ليس حبرف وال صوت وال ترتيب وال لغة ، و كالم لفظي هو املنز 

، و أغرق علماء الكالم يف خالفاهتم الكالمية املبتدعة أيكون القرآن هبذا املعىن الثاين خملوقا  المعليهم الس
يكون خملوقا ، و خرجوا بذلك عن منهج السلف الصاحل فيما مل يرد يف كتاب و ال  أنأم ال ؟ ورجحوا 

                                                           

 . 5( سورة طه ، اآلية : 1)

 . 10( سورة فاطر ، من اآلية : 2)

 . 11(  سورة الشورى ، من اآلية : 3)

 . 110طه ، من اآلية :  سورة ( 4)

 .  501/  21م (  2001 -هـ 1422، د ، ط ، ) مؤسسة الرسالة :  النبالء المأع سير، حممد بن أمحد بن عثمان ،  الذهيب ( 5)

، دراسة وحتقيق : حممد المقال فيها بين الحكمة و الشريعة من االتصال  فصل أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد ، ، رشيد(ابن 1)
 . 51، ص  م (  1181للدراسات و النشر ،   ة) املؤسسة العربي 2مارة ، ط ع

 ص ،(  م 1111 ، النشر و للتوزيع التونسية الشركة) اجلزائر امعةج توراةدك رسالة القرآنية القصة سيكولوجية ، التهامي ، نقرة(  1)
410 . 
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 .  (1)ي إىل التشكيك يف عقيدة التوحيد  سنة ، و تناولوا صفات اهلل بالتحليل الفلسفي الذي يؤد
و اجلدل سلكوا مسلك القرآن ، و ساروا يف مسته لكان علمهم  لعقائدا إثباتأن املتكلمني الذين عنوا ب ولو

أكثر فائدة ، و لكنهم سلكوا مسلك املنطق و قيوده ، و الربهان و أشكاله ، فكان علمهم للخاصة من 
امة يدركون دقائق القرآن على قدر عقوهلم ، وال يدركون شيئا من أشكال غري أن يفيد العامة ، فإن الع

 األقيسة . 
رضى اهلل  قالو طريقة املتكلمني ، ف رآنقد وازن الغزايل يف كتابة إجلام العوام عن علم الكالم بني أدلة الق و

به آحاد الناس ، و  فعاء ينتعنه : أدلة القرآن مثل الغذاء ، ينتفع به كل إنسان ، وأدلة املتكلمني مثل الدو 
الرجل القوي ، و سائرا  وبه الصيب الرضيع ،  ينتفعالذي  كاملاءيستضر به األكثرون ، بل إن أدلة القرآن  

 .(2)األدلة كاألطعمة الت ينتفع هبا األقوياء مرة و ميرضون هبا أخرى ، وال ينتفع هبا الصبيان أصال
 عداالستدالل يف القرآن مع بعض القواعد املنطقية يف نتائج صحيحة ال ي( لو فرضنا اتفقت بعض مناهج 2

دليال على أن القرآن سلك يف جدله منهج املنطق اليوناين أو أنه صورة مقتبسة منه ، إال أنه يدل على توافق 
 هافقيكون صحيحا يو  مامعصوما من اخلطأ منه  ليسالقرآن مع االستدالل الصحي  ، و املنطق اليوناين 

. يقول  (3)القرآن يف جدله ، و منه ما يكون غري صحي  فال مينع من اتفاق احلق يف نتيجة صحيحة  
نقرة يف هذا الصدد أيضا : أّما ما جاء فيه موافقا لبعض أقيسة املنطق يف احملاّجة كالذي  اميالدكتور الته

قرآن خيضع يف حججه إىل القواعد استخلصه الغزايل يف ) القسطاس املستقيم ( فال يعّد دليال على أن ال
الت اصطل  على وضعها علماء املنطق ، فإنه غري مطّر ، فهو شبيه مبا يقول إن القرآن شعرا لوجود ما 

، إذن إن جدل القرآن حججه و  (4)و نصف بيت يف أوزانه و تفعيالته   الشعريصل  أن يكون بيتا من 

                                                           

 . 41، ص   القرآن علوم في مباحث(  القطان ، 1)

 . 411، ص  الكبرى القرآن المعجزةزهرة ،  أبو ( 2)

 . 11، ص   الكريم القرآن في الجدل مناهج(  األملعي ، 3)

 . 411ص ،  لجزائرا جامعة دكتوراة رسالة القرآنية القصة سيكولوجية ، التهامي،  (  نقرة ، 4)
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وال خيضع لقواعد استداللية وضعتها البشر ألن هذه القواعد ال ،  (1)اليوناين   نطقاستدالالته ال تستند مل
 .  (2)تتسم بالكمال و من مث ال تسلم من اخلطأ و السقم و الركاكة 

أخريا إن اجلدل اإلسالمي هو منهج أصيل يؤصله القرآن الكرمي ، غايته يف املقام األول غاية دعوية يف  و
جواء الرحبة من أجل استيعاب األفكار املضادة بأناءة و حلم و إحقاق احلق و إبطال الباطل ، و إقامة األ

صرب مث جمادلتها بالت هي أحسن و صوال إىل الصواب و الدين احلق و ليس جمرد االنتصار و إفحام 
                                             اخلصم.

 

 

 

 

 

                                                           

 . 81، ص   الجزائر جامعة دكتوراة رسالة القرآنية القصة سيكولوجية ، التهامي (  نقرة ،1)

 رسالة ، عمر يوسف ، و ينظر : لعساكر ، 18، ص   الجزائر جامعة دكتوراة رسالة القرآنية القصة سيكولوجية ، التهامي(نقرة ، 2)
 . 14، ص    وداللته خصائصه القرآن في الجدل
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 الثاني الفصل

 القرآني الجدل محاور

 : مبحثين على يشتمل و

 . العقائد يف القرآين اجلدل حماور:  األول املبحث

 . خمتلفة موضوعات يف اجلدال:  الثاين املبحث
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 األول المبحث

  العقائد في القرآني الجدل محاور

 : مطالب خمسة على يشتمل و

 . اهلل وجود إثبات يف اجلدال:   األول املطلب

 .  اهلل وحدانية إثبات يف اجلدال:  الثاين املطلب

 .  ومشوهلا احملمدية الرسالة إثبات يف اجلدال:  الثالث املطلب

 . واجلزاء البعث يف اجلدال:  الرابع املطلب

 . التشريعات يف اجلدال:  اخلامس املطلب
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 . العقائد في القرآني الجدل محاور:  األول المبحث

 .اهلل وجود إثبات في الجدال:  األول المطلب

 . التوحيد قضية يف أداره الذي احلوار من أهدأ بشكل يسري كان ، اإلحلاد فكرة رفضإّن 
 يدفعه أن يريد الذي اجلديد املنهج خالل من الصورة رسم يف بدأ الكرمي القرآن أن نالحظ ذلك ضوء يف و
 ظواهر من فيه مبا ، كله الكون يف التفكري إىل بالدعوة فابتدأ القضايا مواجهة يف طريقته و اجملتمع تفكري إىل
 أراد و ، حركته يف توجهه و حتكمه الت ، الطبيعية القوانني عن و أسراره عن البحث أجل من ، خملوقات و
 و الصافية الفطرة ألن يفكر هو و عقله هدوء إىل و ، يتعامل هو و فطرته صفاء إىل يرجع أن اإلنسان من

 و ببصره فيه يقرأ الذي املفتوح الكون كتاب على املنفت  اإلنسان كيان يف انطلقا إذا ، اهلادئ العقل
 . قدير حكيم مدبر من للكون البد أنه هي و احلامسة النتيجة إىل يقوداه أن استطاعا ، بصريته
 يطرح أن حياول بل ، كله ذلك يف للتفكري اإلنسان دعوة على يقتصر ال القرآن أن اجلانب هذا يف ونالحظ
 .(  1) الطريق بدايات على يدله و السبيل هذا يف األوىل اخلطوات أمامه

ِبلِ  ِإىَل  يـَْنظُُرونَ  أََفاَل :)  تعاىل قوله فمنها ، حتصى ال تعاىل اهلل وجود تثبت الت القرآنية اآليات و  َكْيفَ  اإْلِ
 َكْيفَ  اأْلَْرضِ  َوِإىَل ( 11) ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اجْلَِبالِ  َوِإىَل ( 18) رُِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َوِإىَل ( 11) ُخِلَقتْ 
َا َفذَك رْ ( 20) ُسِطَحتْ    ( (21)ُمذَك ر أَْنتَ  ِإمنَّ

 َواجْلَِبالَ ( 1) ِمَهاد ا اأْلَْرضَ  جَنَْعلِ  َأملَْ ):  تعاىل قوله و ،( 2)
 َمَعاش   النـََّهارَ  َوَجَعْلَنا( 10) لَِباس ا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا( 1) ُسَبات ا نـَْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا( 8) أَْزَواج ا َوَخَلْقَناُكمْ ( 1) َأْوتَاد ا

َنا( 11) ا َماء   اْلُمْعِصرَاتِ  ِمنَ  َوأَنـْزَْلَنا(13)َوهَّاج ا ِسرَاج ا َوَجَعْلَنا(12) ِشَداد ا َسبـْع ا فـَْوَقُكمْ  َوبـَنَـيـْ ( 14) َثجَّاج 
( (11)ْلَفاف اأَ  َوَجنَّات  ( 15) َونـََبات ا َحبًّا ِبهِ  لُِنْخرِجَ 

 اَل  أُمََّهاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواللَّهُ :) تعال قوله و ،(3)

                                                           

) بريوت _ لبنان : دار املالك ،  5ط  ،الحوار في القرآن قواعده _ أساليبه _ معطياته  كتاب(فضل اهلل ، السيد حممد حسني ، 1)
 .  108، 101م ( ، ص  1111هــ _  1411

 .  21،  11(سورة الغاشية ، اآليات : 2)

 .  11،  1(سورة النبأ ، اآليات : 3)
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 الَِّذينَ  يـَرَ  َأوملَْ : ) تعاىل وقوله ،( 1) (َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيئ ا تـَْعَلُمونَ 
( 30) يـُْؤِمُنونَ  أََفاَل  َحي   َشْيء   ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا فـََفتَـْقَنامُهَا َرتْـق ا َكانـََتا َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا
ا ِفيَها َوَجَعْلَنا هِبِمْ  مَتِيدَ  َأنْ  َرَواِسيَ  اأْلَْرضِ  يف  َوَجَعْلَنا  َسْقف ا السََّماءَ  َوَجَعْلَنا( 31) يـَْهَتُدونَ  َلَعلَُّهمْ  ُسُبال   ِفَجاج 
 .    (  2) ( (32)ُمْعِرُضونَ  آيَاهِتَا َعنْ  َوُهمْ  حَمُْفوظ ا

 يف تنحصر سبحانه الصانع وجود إىل املفضية األدلة على املنبهة القرآن يف الواردة اآليات أن رشيد ابن ذكر
 تأمل ملن بني ذلك و قال مث االخرتاع ودليل ، العناية دليل_  بذلك يعين_  األدلة من اجلنسني هذين
 : أنواع ثالثة املعىن هذا يف العزيز الكتاب يف الواردة اآليات

 . العناية داللة على التنبيه تتضمن آيات -1

 . االخرتاع داللة على التنبيه تتضمن آيات -2

 .(  3) مجيعا  الداللة من األمرين جتمع آيات -3

( 1) َأْوتَاد ا َواجْلَِبالَ ( 1) ِمَهاد ا اأْلَْرضَ  جَنَْعلِ  َأملَْ :  تعاىل قوله مثل ، فقط العناية تتضمن تال فاآليات
 . القرآن يف كثري هذا ومثل ،( 4)(  أَْزَواج ا َوَخَلْقَناُكمْ 

ِبلِ  ِإىَل  يـَْنظُُرونَ  أََفاَل :)تعاىل قوله مثل ، فقط االخرتاع داللة تتضمن الت اآليات وأما  (17) ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ
 ال الت اآليات من ذلك غري إىل ،(  5)( ( 11) ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اجْلَِبالِ  َوِإىَل ( 18) رُِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َوِإىَل 

 . حتصى

                                                           

 .  18(سورة النحل ، اآلية : 1)

 .  32،  30(سورة األنبياء ، اآليات : 2)

 .  131، ص  ناهج الجدل في القرآن الكريمم(األملعي ، 3)

 .  8،  1(سورة النبأ ، اآليات : 4)

 .  11،  11:  ت(سورة الغاشية ، اآليا5)
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 َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَيّـَُها يَا: ) تعاىل قوله مثل ، كثرية فهي الداللة جتمع الت اآليات وأما
 َماء   السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنـَْزلَ  بَِناء   َوالسََّماءَ  ِفرَاش ا اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي( 21) تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ 
 .(  1) ( (22)تـَْعَلُمونَ  َوأَنـُْتمْ  أَْنَداد ا لِلَّهِ  جَتَْعُلوا َفاَل  َلُكمْ  رِْزق ا الثََّمرَاتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفَأْخرَجَ 

 و ، أهنار و جبال و وحبار ، كواكب و أفالك و بديع نظام من فيها وما ، األرض و السموات إبداع يف إن
 مدار على واالعتدال والقصر الطول مع والنهار الليل تعاقب و ، مثمرة غري و مثمرة أشجار و ونبات زروع
 من يكون أن بشرط ، ووحدانيته وعظمته قدرته وكمال اهلل وجود على  دالة ألدلة ، الفصول حبسب و العام
 ومنافع أسرار من األرضو  السموات يف ما ويتفكرون ، ئقهاحبقا األشياء تدرك الت التامة العقول ذوي
 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  يف  َويـَتَـَفكَُّرونَ ):تعاىل ،قال(2)ورمحته وعلمه وقدرته اخلالق عظمة على دالة وحكم
 .(  3)(النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  بَاِطال   َهَذا َخَلْقتَ  َما َربَـَّنا

 . اهلل وحدانية إثبات في الجدال:  الثاني المطلب

 و األنبياء بني وقع ما هو ، ذكرها يف فصل و الكرمي القرآن عنها حتدث الت اجلدال حماور أبرز من إن
 حىت أقوامهم بألسنة رسله اهلل أرسل وهلذا ، بالعقيدة تتعلق مواضع يف مناقشات و جدال من أقوامهم
 ( 4) ( قـَْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإالَّ  َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما)  : تعاىل قال ، إليهم بيانه يستطيعون و إليه يدعوهنم ما يفهموا

 .( 5) الناس على احلجة لتقوم الواض  املبني التبليغ الكرام الرسل وظيفة تعاىل اهلل وجعل ،

 . أقوامهم مع األنبياء جدال من مناذج املطلب هذا يف اذكر وسوف

 . قومه مع السالم عليه نوح جدال:  أوال
                                                           

 .  22،  21، اآليتان :  ة(سورة البقر 1)

 1118هــ _  1418) دمشق _ سورية : دار الفكر ،  2،  ط  المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج التفسير، وهبة ،  ي(الزحيل2)
 .4/201م ( ، 

 .  111(سورة آل عمران ، من اآلية : 3)

 . 4من اآلية :  ،(سورة إبراهيم 4)

 .448م (، ص2010 -هـ 1431:مؤسسة الرسالة ناشرون ،  لبنان–،ط ا )بريوت  أصول الدعوة كتاب،(زيدان ،عبدالكرمي 5)
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 سورة يف عنه احلديث جاء فقد ، سورة من أكثر يف قومه و عليه السالم نوح عن الكرمي القرآن حتدث لقد
 وقد ،عليه السالم نوح مثل األذى من قومه نيب يلق ومل. ونوح الشعراء و املؤمنون و وهود يونس و األعراف
 قوما أن األصنام عبد ما أول وكان ، اإلسالم على كلهم قرون عشرة السالم عليهما ونوح آدم بني كان
 ، عبادهتم و حاهلم ليتذكروا ، فيها أولئك صور وصوروا ، مساجد عليهم قومهم فبىن ، ماتوا صاحلني كانوا
 ، نسرا و يغوث و ويعوق سوعا و ودا الصاحلني أولئك بأمساء مسوها و األصنام تلك عبدوا الزمان طال فلما
 شريك ال وحده اهلل بعبادة فأمرهم السالم عليه نوحا رسوله تعاىل و سبحانه اهلل بعث األمر تفاقم فلما
ا أَْرَسْلَنا َلَقدْ : ) تعاىل فقال ،(1)له رُهُ  إَِله   ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا فـََقالَ  قـَْوِمهِ  ِإىَل  نُوح   َأَخافُ  ِإين   َغيـْ

 نُوحٌ  َأُخوُهمْ  هَلُمْ  قَالَ  ِإذْ ( 105) اْلُمْرَسِلنيَ  نُوح   قـَْومُ  َكذََّبتْ : ) تعاىل وقال ،(  2) ( َعِظيم   يـَْوم   َعَذابَ  َعَلْيُكمْ 
 ِإنْ  َأْجر   ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َوَما( 108) َوَأِطيُعونِ  اللَّهَ  فَاتَـُّقوا( 101) أَِمنيٌ  َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإين  ( 101) تـَتـَُّقونَ  َأاَل 

ا أَْرَسْلَنا َوَلَقدْ : ) تعاىل ،وقال(  3) ( (110)َوَأِطيُعونِ  اللَّهَ  فَاتَـُّقوا( 101) اْلَعاَلِمنيَ  َرب   َعَلى ِإالَّ  َأْجرِيَ   ِإىَل  نُوح 
 .(  4) ((21)أَلِيم   يـَْوم   َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإين   اللَّهَ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا اَل  َأنْ ( 25) ُمِبنيٌ  َنِذيرٌ  َلُكمْ  ِإين   قـَْوِمهِ 

 : عناصر بثالثة دعوته يف اهتم السالم عليه نوح سيدنا أن جند السابقة اآليات خالل من

 . تعاىل اهلل بعبادة أمرهم أنه -1

 . بالتوحيد اإلقرار أي ، اهلل غري إله ال أن حكم أنه -2

 ،واملراد الطوفان يوم عذاب ،أو القيامة يوم عذاب إما:  أي(  عظيم يـَْوم   َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإين  ) -3
 .(  5) الدين ذلك يقبلوا مل إن اآلخرة يف وإما الدنيا يف إما هبم العذاب بنزول جازما ألنه ، اليقني:  باخلوف

                                                           

م 1181 -هـ 1410د ، ط ) الرياض :مكتبة املعارف ،  ،كثير   بنالعلي القدير الختصار تفسير ا تيسير (الرفاعي ،حممد نسيب ،1)
 ،)8/211  . 

 . 51(سورة األعراف ، اآلية : 2)

 .  110،  105(سورة الشعراء ، اآليات : 3)

 . 21،  25(سورة هود اآليتان : 4)

 . 8/251،  المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير ، لزحيلي(ا5)
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 نـَرَاكَ  َما قـَْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  فـََقالَ : ) له ردهم كان اهلل عبادة إىل قومه السالم عليه نوح دعا فلما
َلَنا َبَشر ا ِإالَّ  َنا َلُكمْ  نـََرى َوَما الرَّْأيِ  بَاِديَ  أَرَاِذلَُنا ُهمْ  الَِّذينَ  ِإالَّ  اتَـّبَـَعكَ  نـَرَاكَ  َوَما ِمثـْ  َنظُنُُّكمْ  َبلْ  َفْضل   ِمنْ  َعَليـْ

 : شبهات أربع على تشمل و الدعوة معارضة يتضمن الرد هذا تأملنا إذا و ،( 1)( َكاِذِبنيَ 

: منهم الكافرين من الكرباء السادة قال أي(  ِمثْـَلَنا َبَشر ا ِإالَّ  نـَرَاكَ  َما قـَْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  فـََقالَ ) -1
 علينا هبا متتاز مزية ،فال اجلنس يف لنا مشابه بشر ،ولكنك مبلك لست ،أي مثلنا بشر إال أنت ما

 . الطاعة تستوجب

 الفقراء ،وهم ،والصناع كالزراع األخساء القوم أراذل إال يتبعك مل:  أي... (  ِإالَّ  اتَـّبَـَعكَ  نـَرَاكَ  َوَما) -2
 .(2)(اأْلَْرَذُلونَ  َواتَـّبَـَعكَ  َلكَ  أَنـُْؤِمنُ : ) تعاىل كقوله الناس، من األشراف التبعك صادقا كنت ولو والضعفاء،

َنا َلُكمْ  نـََرى َوَما) -3  أو ثروة أو قوة أو فضيلة من ظاهرا امتيازا علينا لكم رأينا ما:  أي(  َفْضل   ِمنْ  َعَليـْ
 .(   3)( إِلَْيهِ  َسبَـُقونَا َما َخيـْر ا َكانَ  َلوْ : )  تعاىل ،قال اتباعكم على ،حيملنا جاه أو علم

( 4)الداراآلخرة يف السعادة و الصالح ادعائكم يف كذبكم لدينا يرتج  بل:أي( َكاِذِبنيَ  َنظُنُُّكمْ  َبلْ ) -4

 عليهم رد ، شبهات من عليه أثاروا وما أدلتهم يف تأمل و إليهم عليه السالم نوح سيدنا مسع أن بعد
عليه  نوح لسان على تعاىل قال ، الباطلة دعاويهم تدحض و مزاعمهم تفند بأدلة جذاب و رقيق بأسلوب
 أَنـُْلزُِمُكُموَها َعَلْيُكمْ  فـَُعم َيتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َرمْحَة   َوآتَاين  َريب   ِمنْ  بـَيـ َنة   َعَلى ُكْنتُ  ِإنْ  أَرَأَيـُْتمْ  قـَْومِ  يَا قَالَ : ) السالم
 ِإنَـُّهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِبطَارِدِ  أَنَا َوَما اللَّهِ  َعَلى ِإالَّ  َأْجرِيَ  ِإنْ  َماال   َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  اَل  قـَْومِ  َويَا( 28) َكارُِهونَ  هَلَا َوأَنـُْتمْ 
مْ  ُماَلُقو  َواَل ( 30) َتذَكَُّرونَ  أََفاَل  طََرْدتـُُهمْ  نْ إِ  اللَّهِ  ِمنَ  يـَْنُصُرين  َمنْ  قـَْومِ  َويَا( 21) جَتَْهُلونَ  قـَْوم ا أَرَاُكمْ  َوَلِكين   َرهبِ 

                                                           

 .  21(سورة هود ، اآلية : 1)

 . 111(سورة الشعراء ، اآلية : 2)

 .  11(سورة األحقاف ، من اآلية : 3)

 .  51/  12،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير (الزحيلي ،4)
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 يـُْؤتِيَـُهمُ  َلنْ  أَْعيـُُنُكمْ  تـَْزَدرِي لِلَِّذينَ  أَُقولُ  َواَل  َمَلكٌ  ِإين   أَُقولُ  َواَل  اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َواَل  اللَّهِ  َخزَاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقولُ 
 . ( 1) ( (31)الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ  ِإذ ا ِإين   أَنـُْفِسِهمْ  يف  مبَا أَْعَلمُ  اللَّهُ  َخيـْر ا اللَّهُ 

 ال ،فهو البشرية صفة عن بالرسول ترتفع صفة من الرسالة مركز جيرد حني ، متاما يؤكد السالم عليه نوح إن
 العلم ،وال خزائنه يف طمعا معه فيسريون بذلك الناس ليغري األرض و السموات خزائن على السيطرة ميلك

 االرتفاع أو ، أسرارهم و الناس خفايا على االطالع أو للمستقبل قراءته خالل من الناس ليتبعه ، بالغيب
 هو بل....  له خيضعون و منه الناس خياف مساويا شخصا جتعله الت املالئكية يالشخص املستوى إىل

 أفكارهم و بعقوهلم عليها االنفتاح إال عليهم ،فما عليها باألدلة ،وزوده منه رمحة الرسالة ،أتاه اهلل رسول
 فقري و شريف من لقيه من يدعو أنه ،و أجرا يسأهلم ال أنه هلم بني و ، ( 2) باتباعها يلزمهم ما وجود ،دون
 فإن أنفسهم يف مبا أعلم اهلل أعماهلم على هلم ثواب ال بأهنم حتتقروهنم عمن أقول ،وال جنا استجاب فمن
 .(   3) احلسىن جزاء فلهم مؤمنني كانوا

 : السالم عليه إبراهيم:  ثانيا

 . ربه مع حوار -1

 قَالَ  قـَْليب  لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  بـََلى َقالَ  تـُْؤِمنْ  َأوملَْ  قَالَ  اْلَمْوَتى حُتِْيي َكْيفَ  أَِرين  َرب   ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ : ) تعاىل قال
 َواعْ  َسْعي ا يَْأتِيَنكَ  اْدُعُهنَّ  مُثَّ  ُجْزء ا ِمنـُْهنَّ  َجَبل   ُكل   َعَلى اْجَعلْ  مُثَّ  إِلَْيكَ  َفُصْرُهنَّ  الطَّرْيِ  ِمنَ  أَْربـََعة   َفُخذْ 

 .(   4) ( َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّهَ  َأنَّ  ملَْ 

 قط، املوتى إحياء يف شاكا يكن ،ومل املوتى حييي كيف باملشاهدة يرى أن السالم عليه إبراهيم أحب
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضى هريرة أيب عن اآلية هذه عند البخاري رواه الذي فاحلديث

                                                           

 .  31،  28:  آليات(سورة هود ، ا1)

 . 231، ص    معطياته_  أساليبه_  قواعده القرآن في الحوار كتاب , حسني حممد السيد (فضل اهلل ،2)

 .  441/  12،  كثير ابن تفسير الختصار القدير العلي تيسير(الرفاعي ، 3)

 . 210(سورة البقرة ، اآلية : 4)
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 بـََلى قَالَ  تـُْؤِمنْ  أَوملَْ  قَالَ  اْلَمْوَتى حُتِْيي َكْيفَ  أَِرين  َرب  : )  قال إذ إبراهيم من بالشك أحق حنن: ) وسلم
 لبث طول السجن يف لبثت ،ولو شديد ركن إىل يأوي كان لقد لوطا اهلل ويرحم( قـَْليب  لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ 
 .(   1) ( الداعي بتجأل يوسف

 على قادر بأين( تـُْؤِمنْ  أَوملَْ  )، الطمأنينة له ،لتحصل العني رؤية ،وإمنا القلب رؤية يرد مل: أي(  أَِرين :) وقوله
 سألت(  َوَلِكنْ )  ذلك على قادر بأنك آمنت و علمت(  بـََلى قَالَ ) إليه تنظر أن تسألين حىت اإلحياء

 طلب ،وإمنا فقط املوتى إحياء يف شاكا يكن ومل. اإلميان دالئل إىل العيان دليل باجتماع(  قـَْليب  لَِيْطَمِئنَّ )
 َفُصْرُهنَّ  الطَّرْيِ  ِمنَ  أَْربـََعة   َفُخذْ ) ، عنه أخربت ما برؤية االطمئنان حب من النفوس عليه جبلت ملا املعاينة
 مث: أي( ُجْزء ا ِمنـُْهنَّ  َجَبل   ُكل   َعَلى اْجَعلْ  مُثَّ )  قطعا منهن واحد كل قطع ،مث إليك امجعهن:  أي(  إِلَْيكَ 
 ، الطريان يف اإلسراع به املراد(  َسْعي ا يَْأتِيَنكَ  اْدُعُهنَّ  مُثَّ )  جزءا منهن واحد كل من جبل كل على اجعل
 القطرة إىل ينظر فجعل بيده الرؤوس ،وأخذ أجبل سبعة على وصفهن: قال عنه اهلل رضي عباس ابن عن
 .(   2)أحياء صرن ،حىت الريشة تلقى ،والريشة القطرة تلقى

 : أبيه مع حواره -2

 إبراهيم ،ورأى كافر كان الذي أبوه وهو األصنام هذه بصانع جداله و دعوته السالم عليه إبراهيم بدأ لقد
 اْلِكَتابِ  يف  َواذُْكرْ : )  تعاىل قال ، أبيه بدعوة يبدأ أن اهلل إىل الدعوة يف مهماته أوىل من أن السالم عليه

يق ا َكانَ  ِإنَّهُ  ِإبـْرَاِهيمَ   َشْيئ ا َعْنكَ  يـُْغيِن  َواَل  يـُْبِصرُ  َواَل  َيْسَمعُ  اَل  َما تـَْعُبدُ  ملَِ  أََبتِ  يَا أِلَبِيهِ  قَالَ  ِإذْ ( 41) نَِبيًّا ِصد 
 َجاَءين  َقدْ  ِإين   أََبتِ  يَا(  43) َسوِيًّا ِصرَاط ا أَْهِدكَ  فَاتَِّبْعيِن  يَْأِتكَ  ملَْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءين  َقدْ  ِإين   أََبتِ  يَا( 42)
 الرَّمْحَنِ  ِمنَ  َعَذابٌ  مَيَسَّكَ  نْ أَ  َأَخافُ  ِإين   أََبتِ  يَا( 44) َسوِيًّا ِصرَاط ا أَْهِدكَ  فَاتَِّبْعيِن  يَْأِتكَ  ملَْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ 

( 41) َمِليًّا َواْهُجْرين  أَلَْرمُجَنَّكَ  تـَْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  ِإبـْرَاِهيمُ  يَا آهِلَِت  َعنْ  أَْنتَ  أَرَاِغبٌ  قَالَ ( 45) َولِيًّا لِلشَّْيطَانِ  فـََتُكونَ 
 َريب   َوأَْدُعو اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوَما َوأَْعَتزُِلُكمْ ( 41) َحِفيًّا يب  َكانَ  ِإنَّهُ  َريب   َلكَ  َسَأْستَـْغِفرُ  َعَلْيكَ  َساَلمٌ  قَالَ 

                                                           

 .3312،رقم احلديث  515/ 1،باب قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم  ،  بأحاديث األنبياء كتاب( صحي  البخاري، 1)

 .  44،  43م ( ، ص2004 -هـ 1425النفائس  ،  دار) األردن : 2، ط  التفسير زبدة(األشقر ، حممد سليمان عبداهلل ،2)
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يق ا َكانَ  ِإنَّهُ )  إبراهيم خرب(  ِإبـْرَاِهيمَ  اْلِكَتابِ  يف  َواذُْكرْ  .)(   1) ( َشِقيًّا َريب   ِبُدَعاءِ  َأُكونَ  َأالَّ  َعَسى (  نَِبيًّا ِصد 
(  يـُْبِصر َواَل ) دعاءك(  َيْسَمعُ  اَل  َما تـَْعُبدُ  ملَِ  أََبتِ  يَا) األصنام يعبد أبيه كان(  أِلَبِيهِ  قَالَ  ِإذْ ) ، صادقا يعين

(  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءين  َقدْ  ِإين   أََبتِ  يَا )، شيئا وجل عز اهلل عذاب من: أي(  َشْيئ ا َعْنكَ  يـُْغيِن  َواَل  )ُ  عبادتك
 يعين(  فَاتَِّبْعيِن ) بالنار اآلخرة يف اهلل عذبه اهلل غري عند من أنه(   يَْأِتكَ  ملَْ  َما) البيان من تعاىل اهلل من: أي
 قائما عدال طريقا: يعين(  َسوِيًّا ِصرَاط ا) أرشدك: يعين(  أَْهِدكَ ) اهلل دين اتبع يقال و أدعوك فيما أطعين:

 َكانَ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ ) عبده فقد شيئا أطاع فمن الشيطان تطع ال: يعين( الشَّْيطَانَ  تـَْعُبدِ  اَل  أََبتِ  يَا) ، ترضاه
 أقمت إن( َعَذابٌ ) ميّسك أن أعلم: يعين(  مَيَسَّكَ  َأنْ  َأَخافُ  ِإين   أََبتِ  يَا) ، عاصيا: يعين(  َعِصيًّا لِلرَّمْحَنِ 
 أَرَاِغبٌ ) أبوه له( قال)، النار يف قرينا: يعين( َولِيًّا لِلشَّْيطَانِ  فـََتُكونَ ( )الرَّمْحَنِ  ِمنَ ) عذاب يصيبك كفرك على
 عن تنته مل إن: يقول(  أَلَْرمُجَنَّكَ  تـَْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  ِإبـْرَاِهيمُ  يَا آهِلَِت ) آهلت عبادة أنت أتارك:  يعين(  َعنْ  أَْنتَ 

 ، طويال حينا تكلمين وال عين تباعد:  يعين(  َمِليًّا َواْهُجْرين ) أشتمنك و ألسبنك عنها ترجع ومل مقالتك
 ريب لك سأدعوا:  يعين(  َريب   َلكَ  َسَأْستَـْغِفرُ ) باهلدى اهلل أكرمك:  يعين(  َعَلْيكَ  َساَلمٌ ) إبراهيم(  قال)
 ، له االستغفار ترك كافرا   كان مات فلما حيا أبوه مادام له يستغفر ،وكان بارا:  يعين(  َحِفيًّا يب  َكانَ  ِإنَّهُ )
 وجل عز اهلل دون من تعبدون ما عبادة أترك:  يعين( اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوَما) أترككم يعين(  وأعتزلكم) 
 . املقدس بيت إىل فهاجر دعوته إذا خييبين ال:  يعين(  َشِقيًّا َريب   ِبُدَعاءِ  َأُكونَ  َأالَّ  َعَسى َريب   َوأَْدُعو)

 يكرر فكان الرفق و اللطف و األدب غاية يف ألبيه حماورته يف السالم عليه إبراهيم أسلوب يف ويالحظ
 ، تبصر وال تسمع ال يعبدها الت األصنام عن فسأله ، لطيف بسؤال األمر أول يف فواجه(  أبت يا: ) قوله

 إىل أبيه مع جداله يف انتقل ذلك بعد ،مث املطلق الكمال بصفات يتصف أن البد يعبد أن يستحق والذي

                                                           

 .  48،  41(سورة مرمي ، اآليات : 1)



52 
 

 ِإين   أََبتِ  يَا: ) تعاىل قال ،(   1)تتلوها الت احلجج و األوىل حجته هبا يقوي أن خالهلا من أراد ثانية مرحلة
 ( .  َسوِيًّا ِصرَاط ا أَْهِدكَ  فَاتَِّبْعيِن  يَْأِتكَ  ملَْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءين  َقدْ 

 .النمرود مع جداله-3

 َومُيِيتُ  حُيِْيي الَِّذي َريب َ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  ِإذْ  اْلُمْلكَ  اللَّهُ  آتَاهُ  َأنْ  َرب هِ  يف  ِإبـْرَاِهيمَ  َحاجَّ  الَِّذي ِإىَل  تـَرَ  َأملَْ : ) تعاىل قال
 الَِّذي فـَُبِهتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  هِبَا َفْأتِ  اْلَمْشرِقِ  ِمنَ  بِالشَّْمسِ  يَْأيت  اللَّهَ  فَِإنَّ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوأُِميتُ  ُأْحِيي أَنَا قَالَ 
 َأنْ ) ، النمرود هو و إبراهيم حاج الذي رأيت هل أي:  رأيت هل مبعىن تر أمل:  الفراء قال ، (  2) ( َكَفرَ 
 لذلك، فحاج ، العتو و الكرب أورثه و أبطره امللك اهلل آتاه أجل من أو اهلل آتاه ألن:  أي(  اْلُمْلكَ  اللَّهُ  آتَاهُ 
 و احلياة خيلق الذي هو اهلل أن السالم عليه إبراهيم أراد:  أي(  َومُيِيتُ  حُيِْيي الَِّذي َريب َ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  ِإذْ )

 يكون القتل وعلى ، إحياء ذلك فيكون القتل عن يعفو أن يقدر أنه الكافر وأراد ، األجساد يف املوت
 إىل انتقل السالم عليه إبراهيم ولكن ، إبراهيم حجة مقابلة يف نصبه يص  ال أمحق جوابا هذا فكان إماتة،
 هذه لكون( َكَفرَ  الَِّذي فـَُبِهتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  هِبَا َفْأتِ  اْلَمْشرِقِ  ِمنَ  بِالشَّْمسِ  يَْأيت  اللَّهَ  فَِإنَّ )  أخرى حجه
( َكَفرَ  الَِّذي فـَُبِهتَ ) ، مشاغبة و مكابرة مبخرج عنها خيرج أن للكافر يتيسر وال املغالطة فيها جتري ال احلجة
 .(   3)متحريا سكت و انقطع إذا:  هبت و الرجل هبت

 و اإلحياء من له صفة هو مبا:  تعاىل ربه وصف ملا السالم عليه إبراهيم أن اآلية هذه يف األصوليون وذكر
 ومو ه اجملاز إىل النمرود وفزع ، احلقيقة إىل السالم عليه إبراهيم قصد – جماز و حقيقة له أمر لكنه – اإلماتة
 فبهت)  فيه جماز ال بأمر جاءه و ، املثال من معه انتقل و ، اجلدل تسليم إبراهيم له فسلم ، قومه على

                                                           

حممد عوض ؛ وعادل  ليحتقيق :ع ،السمرقندي المسمى بحر العلوم  تفسيرنصر بن حممد بن أمحد ،  لليث(السمرقندي ، أليب ا1)
 325/ 2م (، 1113 -هـ 1413لبنان : دار الكتب العلمية ،  –) بريوت  1النويت ، ط اجمليد  دأمحد عبد املوجود ؛ و زكريا عب

 بتصرف   .

 .   258( سورة البقرة ، من اآلية : 2)

د ، ط  ) عامل الكتب ، د  ،فني الرواية و الدراية من علم التفسير  ينالقدير الجامع ب فتح( الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد ، 3)
 . 1/211، ت ( ، 
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 األلباب ذوي ألن ، املشرق من هبا اآليت أنا:  يقول أن ميكنه ومل ، حجته انقطعت:  أي(  كفر الذي
 . (   1) يكذبونه

 . قومه مع السالم عليه صالح جدال:  ثالثا

 اأْلَْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ  َغيـْرُهُ  إِلَه   ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا قَالَ  َصاحلِ ا َأَخاُهمْ  ََثُودَ  َوِإىَل ):  تعاىل قال
 قـَْبلَ  َمْرُجوًّا ِفيَنا ُكْنتَ  َقدْ  َصاِل ُ  يَا قَاُلوا( 11) جمُِيبٌ  َقرِيبٌ  َريب   ِإنَّ  إِلَْيهِ  ُتوبُوا مُثَّ  فَاْستَـْغِفُروهُ  ِفيَها َواْستَـْعَمرَُكمْ 

َهانَا َهَذا  ُكْنتُ  ِإنْ  أَرَأَيـُْتمْ  قـَْومِ  يَا قَالَ ( 12) ُمرِيب   إِلَْيهِ  َتْدُعونَا ممَّا َشك   َلِفي َوِإنَـَّنا آبَاُؤنَا يـَْعُبدُ  َما نـَْعُبدَ  َأنْ  أَتـَنـْ
 قـَْومِ  َويَا( 13) خَتِْسري   َغيـْرَ  َتزِيُدوَنيِن  َفَما َعَصْيُتهُ  ِإنْ  اللَّهِ  ِمنَ  يـَْنُصُرين  َفَمنْ  َرمْحَة   ِمْنهُ  َوآتَاين  َريب   ِمنْ  بـَيـ َنة   َعَلى
 فَـَعَقُروَها( 14) َقرِيبٌ  ابٌ َعذَ  فـََيْأُخذَُكمْ  ِبُسوء   مَتَسُّوَها َواَل  اللَّهِ  أَْرضِ  يف  تَْأُكلْ  َفَذُروَها آيَة   َلُكمْ  اللَّهِ  نَاَقةُ  َهِذهِ 
( ( 15) َمْكُذوب   َغيـْرُ  َوْعدٌ  َذِلكَ  أَيَّام   َثاَلثَةَ  َدارُِكمْ  يف  مَتَتـَُّعوا فـََقالَ 

 (2)   . 

رُهُ  إِلَه   ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا قَالَ  َصاحلِ ا َأَخاُهمْ  ََثُودَ  َوِإىَل )  قومه يأمر:  أي(  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ  َغيـْ
 و األرض من خلق آدم أن وذلك( اأْلَْرضِ  ِمنَ ) خلقكم الذي هو له شريك ال وحده هلل العبادة بإخالص

( جمُِيبٌ  َقرِيبٌ  َريب   ِإنَّ  إِلَْيهِ  ُتوبُوا مُثَّ  فَاْستَـْغِفُروهُ ) سكاهنا و عّمارها جعلكم:  أي(  ِفيَها َواْستَـْعَمرَُكمْ ) منه هم
(  َهَذا قـَْبلَ  َمْرُجوًّا ِفيَنا ُكْنتَ  َقدْ  َصاِل ُ  يَا قَاُلوا) َثود قوم:  أي(  قالوا)  ، دعاه ملن(  جميب)  رجاه ممن

َهانَا) ديننا إىل تعود أن نرجو كنا: وقيل ، سيدا فينا تكون أن نرجو كنا أي القول  يـَْعُبدُ  َما نـَْعُبدَ  َأنْ  أَتـَنـْ
 : يلي ما املعارضة تتضمن و ،(  3) اآلهلة من(  آبَاُؤنَا

 . إبطاهلا حتاول أو ختالفها دعوى كل ويعارضون ، اآلباء عقيدة على متمسكون -1

                                                           

حتقيق : عبداهلل  ،الفرقان  يآألحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة و  الجامع( القرطيب ، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ، 1)
 .  4/210م ( ،  2001-هـ  1421لبنان : مؤسسة الرسالة ،   –) بريوت  1بن احملسن الرتكي ، ط

 . 15،  11ة هود ، اآليات : ( سور 2)

لبنان :  –) بريوت 1، حتقيق : أيب حممد بن عاشور ، ط  والبيان المعروف تفسير الثعلبي الكشف( الثعليب ،أبو إسحاق أمحد ، 3)
 .  5/111م ( ، 2002-هـ 1422إحياء الرتاث العريب ،  ارد
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 التباع داعي فال قائما الشك دام وما إليه يدعوهم مما مريب شك يف بأهنم املعارضة تلك ختموا -2
 .(   1) احلقيقة تنجلي و الشك هذا يرتفع حىت السالم عليه صاحل

 َفَمنْ  َرمْحَة   ِمْنهُ  َوآتَاين  َريب   ِمنْ  بـَيـ َنة   َعَلى ُكْنتُ  ِإنْ  أَرَأَيـُْتمْ  قـَْومِ  يَا قَالَ :  بقوله السالم عليه صاحل عليهم رد مث
 منّ :  أي(  َرمْحَة   ِمْنهُ  َوآتَاين ) مين يقني و برهان:  أي(  خَتِْسري   َغيـْرَ  َتزِيُدوَنيِن  َفَما َعَصْيُتهُ  ِإنْ  اللَّهِ  ِمنَ  يـَْنُصُرين 
 تباب و خسار غري:  أي(  خَتِْسري   َغيـْرَ  َتزِيُدوَنيِن  َفَما َعَصْيُتهُ  ِإنْ  اللَّهِ  ِمنَ  يـَْنُصُرين  َفَمنْ ) ، ووحيه برسالته علي
 يشربون مث ، يوما البئر من شرب هلا ، معجزة الناقة كانت(  آيَة   َلُكمْ  اللَّهِ  نَاَقةُ  َهِذهِ  قـَْومِ  َويَا) ، ضرر و

 َعَذابٌ  فـََيْأُخذَُكمْ  ِبُسوء   مَتَسُّوَها َواَل  اللَّهِ  أَْرضِ  يف  تَْأُكلْ  َفَذُروَها) ، معلوم يوم شرب وهلم ، ضرعها من كلهم
 يتأخر ال عاجل عذاب فيأخذكم بعقر متسوها وال ، شيء علفها و مؤنتها من عليكم ليس:  أي(  َقرِيبٌ 
 بأمر عقروها و كذبوه و نصحه يسمعوا فلم ، عليكم يقع مث ، أيام ثالثة وذلك يسريا إال إصابتكم عن
 و ، منا برمحة معه املؤمنني و صاحلا جنينا ، اهلالك و بالعذاب أمرنا وقت حان فلما ، سالف بن قدار

 .(   2) شديد عذاب من جنيناهم

 . قومه مع السالم عليه لوط جدال:  رابعا

 َرُسولٌ  َلُكمْ  ِإين  ( 111) تـَتـَُّقونَ  َأاَل  ُلوطٌ  َأُخوُهمْ  هَلُمْ  َقالَ  ِإذْ ( 110) اْلُمْرَسِلنيَ  ُلوط   قـَْومُ  َكذََّبتْ : ) تعاىل قال
 اْلَعاَلِمنيَ  َرب   َعَلى ِإالَّ  َأْجرِيَ  ِإنْ  َأْجر   ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َوَما( 113) َوَأِطيُعونِ  اللَّهَ  فَاتَـُّقوا( 112) أَِمنيٌ 
 َعاُدونَ  قـَْومٌ  أَنـُْتمْ  َبلْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َربُُّكمْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َما َوَتَذُرونَ ( 115) اْلَعاَلِمنيَ  ِمنَ  الذُّْكرَانَ  أَتَْأُتونَ ( 114)
 َرب  ( 118) اْلَقاِلنيَ  ِمنَ  لَِعَمِلُكمْ  ِإين   قَالَ ( 111) اْلُمْخَرِجنيَ  ِمنَ  لََتُكوَننَّ  ُلوطُ  يَا تـَْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  قَاُلوا( 111)

                                                           

 . 102/  11،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير ( الزحيلي ،1)

 1الرمحن بن معال اللوحيق  ، ط حتقيق : عبد ، نالكريم الرحمن في تفسير كالم المنا تيسير،  صر( السعدي ، عبد الرمحن نا2)
 . 310م ( ، ص2003هــ 1424: دار ابن حزم ،  لبنان –بريوت )



55 
 

َناهُ ( 111) يـَْعَمُلونَ  ممَّا َوأَْهِلي جَن يِن  يـْ  َدمَّْرنَا مُثَّ ( 111) اْلَغاِبرِينَ  يف  َعُجوز ا ِإالَّ ( 110) َأمْجَِعنيَ  َوأَْهَلهُ  فـََنجَّ
 .(   1) ( (113)اْلُمْنَذرِينَ  َمطَرُ  َفَساءَ  َمطَر ا َعَلْيِهمْ  َوأَْمطَْرنَا( 112) اآْلَخرِينَ 

 قـَْوُمهُ  َوَجاَءهُ ( 11) َعِصيبٌ  يـَْومٌ  َهَذا َوقَالَ  َذْرع ا هِبِمْ  َوَضاقَ  هِبِمْ  ِسيءَ  ُلوط ا ُرُسلَُنا َجاَءتْ  َوَلمَّا: )تعاىل وقال
 خُتُْزونِ  َواَل  اللَّهَ  فَاتَـُّقوا َلُكمْ  َأْطَهرُ  ُهنَّ  بـََنايت  َهُؤاَلءِ  قـَْومِ  يَا َقالَ  السَّي َئاتِ  يـَْعَمُلونَ  َكانُوا قـَْبلُ  َوِمنْ  إِلَْيهِ  يـُْهَرُعونَ 

 نُرِيدُ  َما لَتَـْعَلمُ  َوِإنَّكَ  َحق   ِمنْ  بـََناِتكَ  يف  لََنا َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  قَاُلوا( 18) َرِشيدٌ  َرُجلٌ  ِمْنُكمْ  أَلَْيسَ  َضْيِفي يف 
 إِلَْيكَ  َيِصُلوا َلنْ  َرب كَ  ُرُسلُ  إِنَّا ُلوطُ  يَا قَاُلوا( 80) َشِديد   رُْكن   ِإىَل  آِوي أَوْ  قـُوَّة   ِبُكمْ  يل  َأنَّ  َلوْ  قَالَ ( 11)

 الصُّْب ُ  َمْوِعَدُهمُ  ِإنَّ  َأَصابـَُهمْ  َما ُمِصيبـَُها ِإنَّهُ  اْمرَأََتكَ  ِإالَّ  َأَحدٌ  ِمْنُكمْ  يـَْلَتِفتْ  َواَل  اللَّْيلِ  ِمنَ  ِبِقْطع   بَِأْهِلكَ  َفَأْسرِ 
َها َوأَْمطَْرنَا َساِفَلَها َعالِيَـَها َجَعْلَنا أَْمرُنَا َجاءَ  فـََلمَّا(81)ِبَقرِيب   الصُّْب ُ  أَلَْيسَ   َمْنُضود   ِسج يل   ِمنْ  ِحَجاَرة   َعَليـْ
 .(    2) ( (83)بَِبِعيد   الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ  ِهيَ  َوَما َرب كَ  ِعْندَ  ُمَسوََّمة  ( 82)

 : اآلتية السالم عليه لوط مطالب يف السابقة اآليات يف اجلدال مواضع وتتخلص

 . برسالته اإلميان و تعاىل اهلل تقوى -1

 . بالرسالة اإلميان مقتضيات من هي و عنه ينهاهم و به يأمرهم فيما طاعته -2

 . لإلنسانية مسخ احلقيقة هي الت اللواط فاحشة عن اإلقالع -3

 على هلم احلامل هو اجلنسية الشهوة باعث كان إذا اجملرمني هؤالء من للزواج قومه بنات أو بناته عرض -4
 .(   3)الفاحشة فعل

 إذا اإلبعاد و بالطرد هددوه بل يستجيبوا مل و فكذبوه ، املطالب هذه السالم عليه لوط عليهم عرض
 ُلوط   آلَ  َأْخرُِجوا قَاُلوا َأنْ  ِإالَّ  قـَْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َفَما: )  بقوله عنهم تعاىل اهلل حكى كما دعوته يف استمر

                                                           

 . 113،  110( سورة الشعراء ، اآليات : 1)

 . 83،  11( سورة هود ، اآليات : 2)

 . 212، ص  مناهج الجدل في القرآن الكريم( األملعي ، 3)



56 
 

: فقالوا ، عليه ردوا فاحشتهم عن وهناهم الدعوة يف عليهم أحل وملا ،(   1)(  يـََتَطهَُّرونَ  أُنَاسٌ  ِإنَـُّهمْ  قـَْريَِتُكمْ  ِمنْ 
 ،(   2) أظهرنا بني من لننفيك ، به جئتنا عما تنته مل لئن:  أي( اْلُمْخَرِجنيَ  ِمنَ  لََتُكوَننَّ  ُلوطُ  يَا تـَْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ ) 

َها َوأَْمطَْرنَا َساِفَلَها َعالِيَـَها َجَعْلَنا أَْمرُنَا َجاءَ  فـََلمَّا) كذهبم عاقبة فكان :  أي( َمْنُضود   ِسج يل   ِمنْ  ِحَجارَة   َعَليـْ
 فوق بعضه منضود ، املتحجر الطني:  السجيل و ، اهليئة هذه على قلبها ، سافلها لوط قوم قرى عايل
: وقيل ، اخلواتيم أمثال عليها كان:  قيل ، هبا يرمجون الذين القوم عالمة هلا الت املسومة(  ُمَسوََّمة  ) ، بعض

:  أي( بَِبِعيد   الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ  ِهيَ  َوَما)  ، خزائنه يف(  َرب كَ  ِعْندَ ) ، به رمي من اسم حجر كل على مكتوب
 .(    3) هلا مستحقون لظلمهم فهم

 

 . وقومه فرعون مع السالم عليه موسى جدال:  خامسا

 اللَّهِ  َعَلى أَُقولَ  الَّ  َأن َعَلى   َحِقيقٌ ( 104)اْلَعاَلِمنيَ  رَّب   م ن َرُسولٌ  ِإين   ِفْرَعْونُ  يَا ُموَسى   َوقَالَ : )  تعاىل قال
 ِإن هِبَا َفْأتِ  بِآيَة   ِجْئتَ  ُكنتَ  ِإن قَالَ ( 105)ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  َمِعيَ  َفَأْرِسلْ  رَّب ُكمْ  م ن بِبَـيـ َنة   ِجْئُتُكم َقدْ   احلَْقَّ  ِإالَّ 

 لِلنَّاِظرِينَ  بـَْيَضاءُ  ِهيَ  فَِإَذا َيَدهُ  َونـَزَعَ ( 101)مُِّبنيٌ  ثـُْعَبانٌ  ِهيَ  فَِإَذا َعَصاهُ  َفأَْلَقى  ( 101)الصَّاِدِقنيَ  ِمنَ  ُكنتَ 

(108 ))
 (4    )

.  

( إليك ، فقال فرعون :   اْلَعاَلِمنيَ  رَّب   م ن َرُسولٌ  ِإين   ِفْرَعْونُ  يَا ُموَسى   َوقَالَ أي : ملا دخل على فرعون ، )  
ال أقول على اهلل إال  بأن( أي : أنا خليق  احلَْقَّ َأن الَّ أَُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ  َعَلى   َحِقيقٌ كذبت فقال موسى : )

َمِعَي َبيِن ِإْسرَائِيَل( أي : أطلق عنهم و  َفَأْرِسلْ : العصا واليد ،  ينِجْئُتُكم بِبَـيـ َنة  م ن رَّب ُكْم ( يع َقدْ احلق ، )
 خل هم يرجعون إىل األرض املقدسة ، فطلب موسى من فرعون ثالثة مطالب : 

بأن موسى من عند اهلل من خالل البينات و الرباهني .أن يقر فرعون  -1  
.  همأن يقر بتوحيد اهلل و ربوبيته ، وهي مهمة مجيع الرسل ألقوام -2  

                                                           

 .  51( سورة النمل ، اآلية : 1)

 .  318/  20،   كثير ابن تفسير الختصار القدير العلي تيسير ( الرفاعي ،2)

 .  231ص ،   التفسير زبدة ، عبداهلل سليمان حممد( األشقر ، 3)

 .   108،  104( سورة األعراف ، اآليات : 4)
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.(   1) يلأن يرسل معه بين إسرائ -3  
 فَِإَذا) يده من(  عصاه)  موسى(  فألقى( ، )  الصَّاِدِقنيَ  ِمنَ  ُكنتَ  نإِ  هِبَا َفْأتِ  بِآيَة   ِجْئتَ  ُكنتَ  ِإن قَالَ )

( أي :  لِلنَّاِظرِينَ  بـَْيَضاءُ  ِهيَ  فَِإَذا يََدهُ  َونـَزَعَ ) ، احليات من العظيم الذكر الثعبان:  أي(  مُِّبنيٌ  ثـُْعَبانٌ  ِهيَ 
 َغرْيِ  ِمنْ  بـَْيَضاءَ  خَتْرُجْ  َجْيِبكَ  يف  َيَدكَ  َوأَْدِخلْ جناحه ، كما قال تعاىل : ) منأخرجها ، و قيل : من جيبه أو 

.(   3)األول لوهناأي : من غري برص ، مث أعاد يده إىل جيبه فعادت إىل  (  2) ( ُسوء    
 َهَذا ِإنَّ  ِفْرَعْونَ  قـَْومِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  قَالَ : ) اىلعليم ، قال تع احرس عليه السالم  ملوسى قومهرد فرعون و  فكان
وادعى فرعون بأنه سيأيت هو و قومه بسحر يغلب ما جاء به موسى ، وطلب من  ،(    4)( َعِليمٌ  َلَساِحرٌ 

ث قال ب فرعون حيلاملعركة اجلدلية ، فاستجاب موسى عليه السالم لط لكموسى حتديد الزمان و املكان لت
قال موسى عليه السالم : موعد  أي(    5) ( ُضح ى النَّاسُ  حُيَْشرَ  َوَأنْ  الز يَنةِ  يـَْومُ  َمْوِعدُُكمْ  قَالَ تعاىل : ) 

، ليكون االجتماع عاما  الضحىاالجتماع يوم العيد ) عيد النريوز ( الذي يتزين فيه الناس ، و يف و قت 
الدعوة و تعلو   فتظهر املبارزة ،  تيجةيوم يفرغ فيه الناس من أعماهلم ، وجيتمعون مجيعا و يتحدثون ن يف

على ما  هللكلمة احلق و يزهق الباطل ، ويف نشاط أول النهار فال يشكوا يف املعجزة ، ويشاهدوا قدرة ا
 اللَّهِ  َعَلى تـَْفتَـُروا اَل  َويـَْلُكمْ  مُّوَسى   هَلُم قَالَ ( 10)أََتى   مُثَّ  َكْيَدهُ  َفَجَمعَ  ِفْرَعْونُ  فـَتَـَوىلَّ  ) قال تعاىل :  ،(   6)يشاء 
نَـُهمْ  أَْمَرُهم فـَتَـَناَزُعوا( 11)افـْتَـَرى   َمنِ  َخابَ  َوَقدْ   ِبَعَذاب   فـَُيْسِحَتُكم َكِذب ا  ِإنْ  قَاُلوا(12) النَّْجَوى   َوَأَسرُّوا بـَيـْ
ُعوا( 13)اْلُمثْـَلى   ِبطَرِيَقِتُكمُ  َوَيْذَهَبا ِبِسْحرمِِهَا أَْرِضُكم م نْ  خُيْرَِجاُكم َأن يُرِيَدانِ  َلَساِحرَانِ  َذانِ هَ    مُثَّ  َكْيدَُكمْ  َفَأمجِْ

 َمنْ  َأوَّلَ  نَُّكونَ  َأن َوِإمَّا تـُْلِقيَ  َأن ِإمَّا ُموَسى   يَا قَاُلوا( 14)اْستَـْعَلى   َمنِ  اْليَـْومَ  أَفـَْل َ  َوَقدْ  ۖ   َصفًّا ائْـُتوا
                                                           

مجعة ضمريية ؛ و  مان، حتقيق : حممد عبد اهلل النمر ؛ وعث التنزيل لمالبغوي معا تفسيرحممد احلسني بن مسعود ،  يب( البغوي ، أ1)
 بتصرف  . 212/  3م ( ،  1181 -هـ 1401،  طيبة) الرياض : دار  1مسلم احلرش ، ط  انسليم

 .  12اآلية :  ن( سورة النمل ، م2)

، د، ط ) القاهرة : مطبعة دار الكتب املصرية ،  الجامع ألحكام القرآن كتاباألنصاري ،  أمحد( القرطيب ، أيب عبداهلل  حممد بن 3)
 .   251/ 1م ( ،  1138 -هـ  1315

 .   101:  يةاألعراف ، اآل سورة( 4)

 .   51( سورة طه ، اآلية : 5)

 .    232/  11،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير ( الزحيلي ،1)
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 نـَْفِسهِ  يف  َفَأْوَجسَ  (11)َتْسَعى   أَنَـَّها ِسْحرِِهمْ  ِمن إِلَْيهِ  خُيَيَّلُ  َوِعِصيـُُّهمْ  ِحَباهُلُمْ  فَِإَذا ۖ   أَْلُقوا َبلْ  قَالَ ( 15)أَْلَقى  
َا  َصنَـُعوا َما تـَْلَقفْ  مَيِيِنكَ  يف  َما َوأَْلقِ ( 18)اأْلَْعَلى   أَنتَ  ِإنَّكَ  خَتَفْ  اَل  قـُْلَنا( 11)مُّوَسى   ِخيَفة    َكْيدُ  َصنَـُعوا ِإمنَّ
ا السََّحَرةُ  َفأُْلِقيَ ( 11)أََتى   َحْيثُ  السَّاِحرُ  يـُْفِل ُ  َواَل  َساِحر    قَالَ ( 10)َوُموَسى   َهاُرونَ  ِبَرب   آَمنَّا قَاُلوا ُسجَّد 
 ِخاَلف   م نْ  َوأَْرُجَلُكم أَْيِدَيُكمْ  َفأَلَُقط َعنَّ  الس ْحرَ  َعلََّمُكمُ  الَِّذي َلَكِبريُُكمُ  ِإنَّهُ   َلُكمْ  آَذنَ  َأنْ  قـَْبلَ  َلهُ  آَمنُتمْ 

 ِمنَ  َجاَءنَا َما َعَلى نـُْؤثَِركَ  َلنْ  قَاُلوا (  11)َوأَبـَْقى َعَذاب ا َأَشدُّ  أَيّـَُنا َولَتَـْعَلُمنَّ  النَّْخلِ  ُجُذوعِ  يف  َوأَلَُصل بَـنَُّكمْ 
َا قَاض   أَْنتَ  َما فَاْقضِ  َفطََرنَا َوالَِّذي اْلبَـيـ َناتِ  نـَْيا احْلََياةَ  َهِذهِ  تـَْقِضي ِإمنَّ  لََنا لِيَـْغِفرَ  ِبَربـ َنا آَمنَّا ِإنَّا( 12) الدُّ
.(    1) (  ( 13) َوأَبـَْقى َخيـْرٌ  َواللَّهُ  الس ْحرِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َأْكَرْهتَـَنا َوَما َخطَايَانَا )  

 استمر فقد الزينة يوم يف قومه و فرعون هبزمية تنته مل فرعون و السالم عليه موسى بني املعركة إن و هذا 
 ِمنْ  بِهِ  تَْأتَِنا َمْهَما َوقَاُلوا: ) تعاىل قال ، فرعون آل نفوس يف العناد واستحكم ، ذلك بعد اجلدال و الصراع
 قَالَ : ) تعاىل قال ، معه ءامن من و موسى فرعون توعد فقد ،(    2) ( مبُْؤِمِننيَ  َلكَ  حَنْنُ  َفَما هِبَا لَِتْسَحَرنَا آيَة  

 عليه موسى أخربهم التهديد هذا وأمام ، ( 3) ( قَاِهُرونَ  فـَْوقـَُهمْ  َوِإنَّا ِنَساَءُهمْ  َوَنْسَتْحِيي أَبـَْناَءُهمْ  َسنـَُقت لُ 
 و الضجر ويرتكوا ، بالصرب ليتمسكوا ، األرض خالفة من وعدهم مبا قلوهبم وقوى ، فرعون بإهالك السالم
 ِفْرَعْونُ  َفأَتْـبَـَعُهمْ  اْلَبْحرَ  ِإْسرَائِيلَ  بَِبيِن  َوَجاَوْزنَا: ) تعاىل قال ،  ( 4)باإلغراق الوعد حتقق وقد ، املذموم اجلزع

 ِمنَ  َوأَنَا ِإْسرَائِيلَ  بـَُنو بِهِ  آَمَنتْ  الَِّذي ِإالَّ  هَ إِلَ   اَل  أَنَّهُ  آَمنتُ  قَالَ  اْلَغَرقُ  أَْدرََكهُ  ِإَذا َحىتَّ   َوَعْدو ا بـَْغي ا َوُجُنوُدهُ 
 ِلَمنْ  لَِتُكونَ  بَِبَدِنكَ  َنج يكَ نُـ  فَاْليَـْومَ ( 11)اْلُمْفِسِدينَ  ِمنَ  وَُكنتَ  قـَْبلُ  َعَصْيتَ  َوَقدْ  آآْلنَ ( 10)اْلُمْسِلِمنيَ 
.(    5) ( (12َ)َلَغاِفُلون آيَاتَِنا َعنْ  النَّاسِ  م نَ  َكِثري ا َوِإنَّ  آيَة   َخْلَفكَ   

                                                           

 .  13،  10:  آليات( سورة طه ، ا1)

 .   132( سورة األعراف ، اآلية : 2)

 .   121( سورة األعراف ، من اآلية : 3)

 .    51/  1،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير( الزحيلي ، 4)

 .   12،  10( سورة يونس ، اآليات : 5)
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 . شمولها و المحمدية الرسالة إثبات في الجدال:  الثالث المطلب
 إىل قومه بدعوة وسلم عليه اهلل صلى الرسول أمر ،(   1) ( اأْلَقـَْرِبنيَ  َعِشريََتكَ  َوأَْنِذرْ : ) تعاىل قوله نزل ما أول
 . اهلل إىل بالدعوة جهر حينما االضطهاد و املعارضة و التكذيب منهم لقي و اهلل
 بينه الصالت حياة هو الرسالة هبذه التصديق أن إليه الناس ألقرب وسلم عليه اهلل صلى الرسول أوض  فقط
 قيمة من وماهلا األصنام حقائق ويذكر ، الشرك خرافات على يعكر السالم و الصالة عليه وأخذ ، بينهم و
 فهو اهلل بني و بينه سيلة و جعلها و عبدها من أن بالبينات ويبني ، األمثال بعجزها ويضرب ، احلقيقة يف
 . ( 2)مبني ضالل يف
 الدعوة هلذه واختاروا ،فكروا شيء دعوته عن يصرفه ال سلم و عليه اهلل صلى حممدا أن قريش رأت وملا

 :هي أساليب
 . التحقري و السخرية -1
 . الكاذبة الدعايات وبث ، الشبهات إثارة و تعاليمه تشويه -2
 .  ( 3)األولني بأساطري القرآن معارضة -3

 ذلك اهلل حكى كما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا جادلوا الت االعرتاضات تلك من مناذج يلي وفيما
 . عنهم
تَـرَاهُ  ِإْفكٌ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ  :)تعاىل قال -1  َوُزور ا ظُْلم ا َجاُءوا فـََقدْ  آَخُرونَ  قـَْومٌ  َعَلْيهِ  َوأََعانَهُ  افـْ
 السََّماَواتِ  يف  الس رَّ  يـَْعَلمُ  الَِّذي زََلهُ أَنْـ  ُقلْ ( 5) َوَأِصيال   ُبْكرَة   َعَلْيهِ  مُتَْلى َفِهيَ  اْكَتَتبَـَها اأْلَوَِّلنيَ  َأَساِطريُ  َوقَاُلوا( 4)

 إِلَْيهِ  أُْنزِلَ  َلْواَل  اأْلَْسَواقِ  يف  َومَيِْشي الطََّعامَ  يَْأُكلُ  الرَُّسولِ  َهَذا َمالِ  َوقَاُلوا( 1) َرِحيم ا َغُفور ا َكانَ  ِإنَّهُ  َواأْلَْرضِ 
َها يَْأُكلُ  َجنَّةٌ  َلهُ  َتُكونُ  أَوْ  َكنـْزٌ  إِلَْيهِ  يـُْلَقى َأوْ ( 1) َنِذير ا َمَعهُ  فـََيُكونَ  َمَلكٌ   ِإالَّ  تـَتَِّبُعونَ  ِإنْ  الظَّاِلُمونَ  َوقَالَ  ِمنـْ

                                                           

 .  214( سورة الشعراء  ، اآلية : 1)

 .    10،  11، د ط ، ) دار إحياء الرتاث ، د ، ت ( ، ص  المختوم الرحيق( املباركفوري ، صفي الرمحن ، 2)

 .13،  12، ص  المختوم الرحيق،  (املباركفوري3)
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 .(  1) ( (8) َمْسُحور ا َرُجال  
تَـرَاهُ  ِإْفكٌ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ ( أي : كفار مكة ،)  َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ  )قوله :  معىن كذب ( أي : ما القرآن إال  افـْ

( يعنون  آَخُرونَ  قـَْومٌ :على االختالق و االفرتاء ) ي( أ آَخُرونَ  قـَْومٌ  َعَلْيهِ  َوأََعانَهُ اختلقه من ذات نفسه ، )
الكفار  على( وقال بعضهم : هذا قول اهلل تعاىل ردا  َوُزور ا ظُْلم ا َجاُءوا فـََقدْ ، ) النصارىبعض اليهود و 
 اطل( أي : أباْكَتَتبَـَها اأْلَوَِّلنيَ  َأَساِطريُ  َوقَاُلواو كذبا ، ) شركاأي :    ( َوُزور ا ظُْلم ا َجاُءوا فـََقدْ بقوله هذا )

( أي : غدوة  َوَأِصيال   ُبْكَرة  ( أي : تقرأ و متلي عليه ، ) َعَلْيهِ  مُتَْلى َفِهيَ األولني ، ) رياكتتبها يعين أساط
( أي :  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يف  الس رَّ  يـَْعَلمُ  الَِّذين ،)حممد ،) أنزله ( أي : القرآ ياوعشية ، ) قل ( أي :

و العالنية ، ومعناه : لو كان هذا القول من ذات نفسه لعلمه اهلل تعاىل و إذا علمه عاقبه ، كما  السريعلم 
َنا تـََقوَّلَ  َوَلوْ قال تعاىل : )  َكانَ  إِنَّهُ ):  قالمث  ،(   2) (( 45) بِاْلَيِمني ِمْنهُ  أَلََخْذنَا( 44) اأْلَقَاِويلِ  بـَْعضَ  َعَليـْ

 . ( 3)( أي : ارجعوا و توبوا فإنه كان غفورا ملن تاب رحيما باملؤمنني َرِحيم ا َغُفور ا
( أي : يعنون حممدا يزعم أن اهلل بعثه إلينا يأكل الطعام كما  الرَُّسولِ  َهَذا َمالِ  َوقَاُلواقوله تعاىل : ) ومعىن

إليه ملك إن كان صادقا ، فيكون  نزل( أي : هال أ إِلَْيهِ  أُْنزِلَ  َلْواَل منشي ، ) كمانأكل ، وميشي يف أسوا قنا  
إىل  إليه كنز من فضة أو ذهب ، فال حيتاج معه قىمعه منذرا للناس ، مصدقا له على ما يقول ، أو يل

َها يَْأُكلُ ( أي : أو تكون له بستان ) َجنَّةٌ  لَهُ  َتُكونُ  َأوْ ، ) ملعاشيف طلب ا صرفالت (  الظَّاِلُمونَ  َوقَالَ ( ،) ِمنـْ
 . (4) رجال به سحر إال( أيها القوم باتباعكم حممد  تـَتَِّبُعونَ  ِإنْ للمؤمنني باهلل و رسوله ،) كوناملشر  وقالأي :

 أبطل القرآن الكرمي تلك الشبهات ورد عليها : قد 
ُلو ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكَتاب  َواَل خَتُطُُّه بَِيِميِنَك ِإذ ا اَلْرتَاَب   َوَماقال تعاىل : )  -1 (  اْلُمْبِطُلونَ ُكْنَت تـَتـْ

(5)
أن  اّدعوا  

                                                           

 .   8،  4، اآليات :   الفرقان(سورة 1)

 .     45،  44( سورة احلاقة  ، اآليتان : 2)

 .    453/  2،    العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير ( السمر قندي ،3)

 ، الرتكيحتقيق : عبداهلل بن عبد احملسن  ،الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  تفسير(الطربي ، أيب جعفر حممد بن جرير ، 4)
 .     404،  403/  11م ( ، 2001 -هـ 1422) القاهرة : دار هجر ، 1ط 

 .   48( سورة العنكبوت ، اآلية : 5)
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على جتميعه بقوم  عانواست هذا القرآن الذي جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خمتلق مكذوب ،
آخرين ، مث رد اهلل تعاىل عليهم باحلجة و الربهان مما يقوي أن نزول هذا القرآن من عند اهلل ، وأن النيب 

حروفا ، وال سبيل له إىل  صلى اهلل عليه وسلم كان أمي ال يقرأ وال يكتب ، وال يتلو كتابا ، وال خيط
 وضوح عكان هلم يف ارتياهبم معلق ، وأما ارتياهبم م  واملبطلون خيط ، الرتاب  و، ولو كان ممن يقرأ أالتعلم

 .  (1) ههذه احلجة فظاهر فساد
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإنَـُّهْم لََيْأُكلُ  َوَماقوله تعاىل : ) -2  ،هذا(   2) (ْسَواقِ الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف اأْلَ  ونَ أَْرَسْلَنا قـَبـْ
أَْو اأْلَْسَواِق ( بعد أن رد عليهم قوهلم :)  َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف  اُلواَوقَ على قوهلم : ) رد

َها( بقوله ت يـُْلَقى ٌز َأْو َتُكوُن لَُه َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنـْ الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـْر ا ِمْن َذِلَك  تـََباَركَ : ) عاىلإِلَْيِه َكنـْ
اأْلَنـَْهاُر َوجَيَْعْل َلَك ُقُصور ا( اَجنَّات  جَتْرِي ِمْن حَتِْتهَ 

 (3 )
. 

إِلَْيِه َكْنز( أي : حالة مل تعط للرسل يف احلياة الدنيا كان رد قوهلم فيها بأن  يـُْلَقىأَْو ملا كان قوهلم : ) ولكن
البشر له ، فكان الرد  اتإىل إبطال رسالته بثبوت صف بهفقد توسلوا  ، اآلخرةا من ذلك يف اهلل أعطاه خري 

عليهم بأن مجيع الرسل كانوا متصفني بصفات البشر ،ومل يكونوا مشركني وجود رسل قبل حممد صلى اهلل 
وإذا كانوا موجودين بالضرورة كانوا يأكلون  ،   (4) بِآيَة  َكَما أُْرِسَل اأْلَوَّلُوَن( فـَْلَيْأتَِناعليه وسلم ، فقد قالوا : )

من البشر و ميشون يف أسواق املدن والبادية ألن الدعوة تكون يف جمامع الناس ، وقد قال  هم ذالطعام إ
النَّاُس ُضح ى ( حُيَْشرَ َوَأْن  ز يَنةِ َمْوِعدُُكْم يـَْوُم ال قَالَ تعاىل على لسان موسى :) 

النيب صلى اهلل  وكان، (  5) 
 .( 1)و نواديهم و يدعو سائر العرب يف عكاظ و يف أيام املوسم  عهمعليه وسلم يدعو قريشا يف جمام

 َوَماأيضا من أمثلة القرآن الكرمي يف الرد على الشبهات حول النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قوله تعاىل : ) و
                                                           

، حتقيق : علي حممد  الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن تفسير ، لوفالرمحن بن حممد بن خم عبد( الثعاليب ، 1)
 .   211/  4لبنان : دار إحباء الرتاث العريب ، د ، ت ( ،  –؛ عادل أمحد املوجود ، د ، ط ) بريوت  معوض

 .   20سورة الفرقان ، من اآلية :  (2)

 .    10( سورة الفرقان ، اآلية : 3)

 .   5( سورة األنبياء ، من اآلية : 4)

 .. 51(   سورة طه ، اآلية : 5)

 .343/  18، د ، ط ) تونس : الدار التونسية للنشر ، د ، ت ( ،  التحرير و التنوير تفسير، حممد الطاهر ،  ر( ابن عاشو 1)
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يأيت قومه بآية  ن:وما جعلنا لرسول ممن أرسلناه قبلك أ أي(  1) ( ْذِن اللَّهِ لَِرُسول  َأْن يَْأيتَ بِآيَة  ِإالَّ بِإِ  َكانَ 
فاصلة بينه و بينهم إال بإذن اهلل له بذلك فيأتيهم هبا ، يقول جل ثناؤه لنبيه : فلذلك مل جنعل لك أن تأيت 

 أن نأذن له بلك من رسلنا إالقومك مبا يسألونك من اآليات دون إذننا لك بذلك ،كما مل جنعل ملن ق
  .( 2)به

،  كة، ) وقالوا ( أي : مشركي م (  3) يَا أَيّـَُها الَِّذي نـُز َل َعَلْيِه الذ ْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن( َوقَاُلواقال تعاىل : ) -2
َلَمْجُنوٌن ( أي :  كَ ِإنَّ اهلل عليه وسلم ، ) ىالَِّذي نـُز َل َعَلْيِه الذ ْكر( أي : القرآن و أرادوا به حممد صل َهاأَيّـُ  يَا)

 .(  4)على سبيل االستهزاء  الذكروصفوه باجلنون ، وذكروا تنزيل 

 (5) فرتياتتعرض ملثل هذه امل نيبتسلية لرسول صلى اهلل عليه و سلم و إشعار أن كل  فيهقد نزل القرآن و  و
( 1)ِمْن َرُسول  ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر َأْو جَمُْنوٌن( ْبِلِهمْ قَـ  َما أََتى الَِّذيَن ِمنْ  َكَذِلكَ تعاىل :) قال ،

. 

مل يقف مشركو العرب وحدهم ضد رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم ، بل وقف اليهود و النصارى  -3
قَاُلوا  الَِّذينَ  و شبههم و الرد عليها ، قال تعاىل :  ) رىضده ، فقد حكى القرآن الكرمي عن اليهود و النصا

َنا َأالَّ نـُْؤِمَن لَِرُسول  َحىتَّ  ِإنَّ ا تَْأُكُلُه النَّاُر  ُقْل َقْد َجاءَُكْم ُرُسٌل م ن قـَْبِلي بِاْلبَـيـ َناِت  ُقْربَان  يَْأتِيَـَنا بِ  للََّه َعِهَد إِلَيـْ

                                                           

 .    18سورة غافر ، من اآلية : ( 4)
 . 20/311،   القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير( الطربي ، 5)
 . 1( سورة احلجر ، اآلية : 1)
 311/ 4،    التنزيل معالم البغوي تفسير( البغوي ، 1)
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . 425/  1،   تفسير القرآن العظيمكثري ،   ابن( 1) 
 . 52، اآلية : ( سورة الذاريات 2)
 .   183، اآلية :  عمران آلسورة ( 3)
 .   284/  1،  القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير ، الطربي( 4)
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 . (3)  (( 183)َوبِالَِّذي قـُْلُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني

َنا َأالَّ نـُْؤِمَن( أي : أوصانا و تقدم إلينا يف كت الَِّذينَ ) ) أال   ،  هألسنة أنبيائ وعلى،  بهقَاُلوا ِإنَّ اللََّه َعِهَد إِلَيـْ
 َحىتَّ  أمر و هني و غري ذلك ، ) ننصدق رسوال فيما يقول أنه جاء به من عند اهلل ، م النؤمن ( أي : أ

إىل ربه من صدقة ، وهو مصدر  دبقربان ، وهو ما تقرب به العب يئنااُر ( أي : حىت جيتَْأُكُلُه النَّ  ُقْربَان  يَْأتِيَـَنا بِ 
كان دليال على   زمانالنَّاُر ( أي : ألن أكل النار ما قربه أحدهم هلل يف ذلك ال تَْأُكُلهُ من قربت قربانا ، )

 .( 4) قالنازع أو قبول اهلل منه ما قرب له ، وداللة على صدق املقرب فيما ادعى أنه حمق فيما 

ُرُسٌل م ن قـَْبِلي  مْ َقْد َجاءَكُ  ُقلْ قد أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يرد عليهم ، قال تعاىل : ) و
ال على سبيل  املعجزةَصاِدِقني ( أي : أهنم يطلبون هذه  مْ بِاْلبَـيـ َناِت َوبِالَِّذي قـُْلُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإن ُكنتُ 

االسرتشاد ، بل على سبيل التعنت ، وذلك ألن أسالف هؤالء اليهود طلبوا هذا املعجز من األنبياء مثل : 
 عمونو حيىي ، ويز  زكرياالسالم ، وهم أظهروا هذا املعجز ، مث سعوا يف قتل  ليهمزكريا و حيىي و عيسى ع

ء يف طلب املعجز من حممد عليه الصالة والسالم أهنم قتلوا عيسى عليه السالم ، و هذا يقتضي كون هؤال
 . (  1)  شاف عن هذه الشبهة وابمتعنتني ، وهذا اجل

َءنَا َوأَبـَْناءَُكْم َحاجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا َندُْع أَبـَْنا َفَمنْ قال تعاىل : )  -4
 .(2) ( َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوأَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكْم مُثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعل لَّْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 

حممد صلى اهلل عليه و سلم أن يباهل أي يالعن من عاندا احلق يف أمر عيسى  نبيهاهلل  أمر
ظهور البيان ، فكان ذلك رد عليهم ، عن حذيفة رضى اهلل عنه قال : جاء  بعدعليه السالم 

العاقب و السيد صاحبا جنران إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يريدان أن يالعناه ، قال : 
: ال تفعل ، فو اهلل لئن كان نبيا فالعنا ال نفل  حنن وال عقبنا من بعدنا  لصاحبهفقال أحدمها 
معنا رجال أمينا ، وال تبعث معنا إال أمينا ، فقال : ) ال  عثنعطيك ما سألتنا ، واب، قاال : إنا 

                                                           

 -هـ  1401) دار الفكر العريب ،  1، ط  الغيب ومفاتيح لكبيرالفخر الرازي المشتهر بالتفسير ا تفسير، فخر الدين ،  الرازي( 1)
 .  121/  1م ( ،  1181

 .  11، اآلية :  عمران آل ورة( س2)

http://www.nwahy.com/quran/t-3-1-61.html
http://www.nwahy.com/quran/t-3-1-61.html
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وسلم  يهله أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عل استشرفيبعث معكم رجال أمينا حق أمني ( . ف
و سلم : ) هذا  عليهفقال ) قم يا أبا عبيدة بن اجلراح ( فلما قام رسول اهلل عليه صلى اهلل 

 . (1) ألمة (أمني هذه ا
يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُم يَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوب ا  الَِّذينَ الثالث بقوله تعاىل : ) ملطلبا أختم

جِني َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّي َباِت َوحُيَر ُم يَْأُمرُُهم بِاْلَمْعرُ  لِ ِعنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواإْلِ وِف َويـَنـْ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّت َكاَنْت َعلَ  فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه  ۖ   ْيِهمْ َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

يَا أَيّـَُها النَّاُس ِإين  َرُسوُل  ُقلْ ( 151)ْفِلُحونَ ُهُم اْلمُ  ِئكَ نزَِل َمَعُه  أُولَ  َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُ 
يع ا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت وَ  َفآِمُنوا بِاللَِّه  ۖ   مُيِيتُ ِإالَّ ُهَو حُيِْيي وَ  هَ اَل إِلَ   ۖ   اأْلَْرضِ اللَِّه إِلَْيُكْم مجَِ

 (   2)  ( (َ 158تـَْهَتُدون) ُكمْ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه لََعلَّ  لَّهِ َوَرُسولِِه النَّيب  اأْلُم ي  الَِّذي يـُْؤِمُن بِال

 

 على ما يلي : تاناآليتان السابق تدل
 وأمروهمذكر صفة النيب صلى اهلل عليه و سلم يف كتب األنبياء ، بشروا أممهم ببعثته  -1

 علماؤهم و أحبارهم . يعرفهاصفاته موجودة يف كتبهم  تزلمبتابعته و مل 
  (3) ةمشول الرسالة احملمدية للعريب و األعجمي و األبيض و األسود مبعوث إىل الناس كاف -2

 الرابع : الجدل في البعث و الجزاء . المطلب
 القرآن يف استدالله على البعث :  منهج
 َوأَنُتْم تَنظُُرونَ  اِعَقةُ نـََرى اللََّه َجْهرَة  َفَأَخَذْتُكُم الصَّ  َلن نّـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ   قـُْلُتْم يَا ُموَسى   َوِإذْ قال تعاىل : ) -1
(  4) (( 51)بـََعثْـَناُكم م ن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  مُثَّ ( 55)

. 

                                                           

 .1014رقم احلديث ، 143/ 1، باب أهل جنران ،  المغازي كتابالبخاري ،  صحي ( 1)

 .   158،  151:  تاني( سورة األعراف ، اآل2)

 .  245،  244/  1، كثير ابن تفسير الختصار القدير العلي تيسير( الرفاعي ، 3)

 .   51،  55( سورة البقرة  ، اآليتان : 4)
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أهل الكتاب إذ خربوا  ىالنحاس : وهذا احتجاج على من مل يؤمن بالبعث من قريش ، واحتجاج عل قال
اللََّه َجْهَرة (  ىنـَرَ  حىتَّ  َلن نّـُْؤِمَن َلَك( أي : لن نصدقك ، ) قـُْلُتْم يَا ُموَسى   َوِإذْ قوله تعاىل : ) ومعىن ،(   1)هبذا

أي : عيانا ، وذلك أن موسى عليه السالم حني انطلق إىل طور سيناء للمناجاة اختار موسى من قومه 
وسى بأن ميكثوا يف أسفل اجلبل و صعد موسى عليه السالم سبعني رجال ، فلما تنتهوا إىل اجلبل أمرهم م

فناجى ربه فأعطاه اهلل األلواح ، فلما رجع إليهم قالوا له : إنك قد رأيت اهلل فأريناه حىت ننظر إليه ، فقال 
: نصدقك  ا، فلم يصدقوه ، وقالو  بل، فتجلى للجبل ، فدك اجل إليههلم : إين مل أره ، وقد سألته أن أنظر 

 َلَعلَُّكمْ  نرى اهلل جهرة ، فأخذهتم الصاعقة فماتوا كلهم فدعا موسى ربه فأحياهم اهلل تعاىل : )حىت
 .(  2)املوت  دَتْشُكُرون( أي : للحياة بع

أَيّـَُها النَّاُس ِإن ُكنُتْم يف َرْيب  م َن اْلبَـْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكم م ن تـُرَاب  مُثَّ ِمن نُّْطَفة  مُثَّ ِمْن  يَاقال تعاىل : ) – 2
َلََّقة  َوَغرْيِ خمَُ  َ َلُكْم  لََّقة  َعَلَقة  مُثَّ ِمن مُّْضَغة  خمُّ ل  مَُّسمًّى مُثَّ َُنْرُِجُكْم ِطْفال  َأجَ  يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإىَل   َونُِقرُّ ل نُبَـني 

ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمنُكم مَّن يـُتَـَوّفَّ   مُثَّ   َوتـََرىِمن بـَْعِد ِعْلم  َشْيئ ا  مَ اْلُعُمِر ِلَكْياَل يـَْعلَ  أَْرَذلِ  َوِمنُكم مَّن يـَُردُّ ِإىَل   لَِتبـْ
َها اْلَماءَ  بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ  ِلكَ ذَ  (5) اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكل  َزْوج  هَبِيج   اأْلَْرَض َهاِمَدة  فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَليـْ

 السَّاَعَة آتَِيٌة الَّ َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه يـَبـَْعُث َمن يف اْلُقُبورِ  َوَأنَّ ( 1)ُكل  َشْيء  َقِديرٌ   َوأَنَُّه َعَلى   َوأَنَُّه حُيِْيي اْلَمْوَتى  
(1) ) (3  ). 

اْلبَـْعِث فَِإنَّا  م نَ ( يف شك ، )َرْيب  النَّاُس ِإن ُكنُتْم يف  أَيّـَُها يَا : )َ  لعلى منكري البعث فقا حلجةاهلل ا ألزم
تـُرَاب  مُثَّ ِمن نُّْطَفة ( أي : ذريته ، و النطفة هي  م نَخَلْقَناُكم( أي : أباكم آدم الذي هو أصل النسل ، )

ِمْن َعَلَقة  ( أي : الدم الغليظ املتجمد ، وذلك أن النطفة تصري دما غليظا  مثَّ املين ، و أصلها املاء القليل ، )ُ 
خُمَلََّقة  ( أي  َوَغرْيِ : تامة ، ) ي( أ خُمَلََّقة  قدر ما ميضغ ، ) لةِمن مُّْضَغة  ( وهي حلمة قلي مُثَّ  تصري حلما ، ) مث

َ ، ) مصورة: غري تامة وهو السقط و يقال : مصورة و غري  َلُكْم ( أي : كمال قدرتنا و حكمتنا يف  ل نُبَـني 

                                                           

 .    111/  2،  القرآن ألحكام الجامع كتاب( القرطيب ، 1)

 .  120/  1،   العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير, ( السمر قندي 2)

 .  1،  5( سورة احلج ، اآليات : 3)
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يف اأْلَْرَحاِم َما  َونُِقرُّ على اإلعادة ، )  هلق على قدرتابتداء اخل يفأطوار خلقكم و لتستدلوا بقدرته  ريفتص
َُنْرُِجُكْم (  مُثَّ مَُّسمًّى( أي : يعين وقت خروجه من بطن أمه ، ) ل  َأجَ  ِإىَل  َنَشاُء ( أي : فال يكون سقطا ، )

مع باسم ، ومل يقل : أطفاال ، ألن العرب تذكر اجل غارا( أي : ص ِطْفال  أي : من بطون أمهاتكم ، )
ُلُغوا َأشُ  مُثَّ ، )واحد ،  كرب( أي : من قبل بلوغ ال مَّن يـُتَـَوّفَّ   َوِمنُكم،)  القوة( أي : الكمال و دَُّكمْ لَِتبـْ

يـَْعَلَم ِمن بـَْعِد ِعْلم  َشْيئ ا( أي : يبلغ من السن ما  ِلَكْياَل : اهلرم ، ) أيأَْرَذِل اْلُعُمِر (  ِإىَل   مَّن يـَُردُّ  َوِمنُكم)
 . ( 1)يتغري عقله فال يعقل شيئا

اأْلَْرَض َهاِمَدة  ( قدرة اهلل تعاىل على إحياء املوتى ، كما حيىي األرض امليتة اهلامدة ، وهي القحلة  َوتـََرى)
( أي : فإذا أ فَِإَذا)  ، يءالت ال تنبت فيها ش َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكل  َزْوج  هَبِيج   نزلأَنزَْلَنا َعَليـْ
، من َثار وزروع ( أي : ارتفعت مث أنبتت ما فيها َورََبتْ ( أي : حتركت بالنبات ، ) اْهتَـزَّتْ اهلل عليها املطر )

ِمن ُكل   َوأَنَبَتتْ ، وهلذا قال تعاىل : ) ومنافعهاوأشكاهلا  وأشتات النباتات يف اختالف ألواهنا و طعومها ،
 .(   2)َزْوج  هَبِيج  ( أي : حسن املنظر طيب الري 

ُكل  َشْيء  َقِدير( أي : ذلك الذي ذكرت لكم أيها   َوأَنَُّه َعَلى   بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوأَنَُّه حُيِْيي اْلَمْوَتى   ِلكَ ذَ  )
أمهاتكم ، ووصفنا أحوالكم قبل امليالد و بعده ، طفال ، و كهال و  طونبدئنا خلقكم يف بالناس من 

، لتؤمنوا و تصدقوا بأن الذي فعل ذلك  غيثاهلامدة مبا ننزل عليها من ال األرضشيخا هرما ، وعلى فعلنا ب
ألهنا ال تضر وال تنفع ،  من األوثان و األصنام باطل ، بدون، وأن ما سواه مما تع فيههو اهلل تعاىل ال شك 

بعد فنائها ، وأن   املوتى ايتعذر عليها أن حيىي هب الوتعلموا أن القدرة الت جعل هبا هذه األشياء العجيبة ، 
من شيء قادر ال ميتنع عليه شيء أراده ، ولتوقنوا بذلك أن الساعة الت وعدتكم أن  شاءكل ما أراد و 

يـَبـَْعُث َمن  هَ اللَّ  َوَأنَّ رَْيَب ِفيَها ( أي : ال شك يف جميئها ، )  الَّ حمالة ) فيها املوتى من قبورهم آتية ال بعثأ

                                                           

    العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير، وينظر : السمرقندي ،  311،  5/311،   التنزيل معالم البغوي تفسير ( البغوي ، 1)
 ،2/385  ،381  . 

 .  318، 11،   العظيم القرآن تفسير( ابن كثري ، 2)
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 . (1)هفي رتوا( أي : من فيها من األموات أحياء إىل موقف احلساب ، فال تشكوا يف ذلك ، وال مت ُبورِ يف اْلقُ 
حُيِْييَها الَِّذي  ُقلْ ( 18)َوِهَي َرِميمٌ  ظَامَ َمَثال  َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمن حُيِْيي اْلعِ  َنالَ  َوَضَربَ قال تعاىل : ) -3

 .(    2) ( (11) َخْلق  َعِليمٌ  َوُهَو ِبُكل   ۖ  أَنَشَأَها َأوََّل َمرَّة  

حُيِْييَها  ُقلْ َمن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم( أي : بالية ، ) قَالَ لََنا َمَثال  َوَنِسَي َخْلَقُه ( أي : بدء أمره ، ) َوَضَربَ )
ا يف النشأة الثانية من شيء ، وهو أَنَشَأَها َأوََّل َمرَّة  ( أي : من غري شيء ، فهو قادر على إعادهت ِذيالَّ 

 .( 3)و يعيد بدئي كيف( أي :يمٌ ِبُكل  َخْلق  َعلِ  َوُهوَ يقال : عجب الذنب بالباء ،)  وعجم الذنب ، 
َها  َقَضى   ِت فـَُيْمِسُك الَّ  ۖ  يـَتَـَوّفَّ اأْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَِّت ملَْ مَتُْت يف َمَناِمَها  اللَّهُ قال تعاىل : ) -4 َعَليـْ

 . (4)(   َأَجل  مَُّسمًّى ِإىَل   ى  اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اأْلُْخرَ 
ملَْ مَتُْت يف َمَناِمَها( أي :  َوالَِّت املوت ، ) اأْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا( أي : هي الوفاة الكربى ، وفاة يـَتَـَوّفَّ  اللَّهُ )

وهي املوتة الصغرى ، النوم ، أي : ميسك النفس الت مل متت يف منامها فيمسك من هاتني النفسني : 
َها  َقَضى   الَِّت النفس ) (  َويـُْرِسلُ ( و هي نفس من كان مات ، أو قضى أن ميوت يف منامه ، ) اْلَمْوتَ َعَليـْ
أي : استكمال رزقها و أجلها ، وهذه اآلية دليل على أن أرواح (5) َأَجل  مَُّسمًّى ( ِإىَل   اأْلُْخَرى  ، ) النفس 

 .(1)األحياء و األموات تتالقى يف الربزخ ، فتجتمع ، فريسل اهلل أرواح األحياء و ميسك أرواح األموات 
 الخامس : الجدال في التشريعات . المطلب

ْلَنا آيَة  مَ  َوِإَذاتعاىل : ) قال َاأَْعَلُم مبَا يـُنَـز ُل قَاُلوا  َواللَّهُ  آيَة َكانَ َبدَّ  . ( 1) أَْنَت ُمْفرَت ( ِإمنَّ
مصلحة  كان ااآلية مكان اآلية : هو النسخ ، واهلل تعاىل ينسخ الشرائع بالشرائع ، ألهنا مصاحل و م تبديل

  عامل باملصاحل و املفاسد ، فيثبت ما يشاء و ينسخ ما أمس جيوز أن يكون مفسدة اليوم ، و اهلل  تعاىل
                                                           

 .  418/  11،   القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير ( الطربي ،1)

 .   11،  18( سورة يـس ، اآليتان : 2)

 .  410/  11،   القرآن ألحكام الجامع كتاب ( القرطيب ،3)

 .   42الزمر ، من اآلية :  سورة( 4)

 . 42سورة الزمر ، من اآلية :  (5)
 .  112، ص  المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير، ( السعدي 1)

 .   101( سورة النحل ، من اآلية : 1)
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َا أَْنَت ُمْفرَت  ( ، فطعنوا يف ذلك جلهلهم  َواللَّهُ معىن قوله تعاىل : ) ايشاء حبكمته ، وهذ أَْعَلُم مبَا يـُنَـز ُل قَاُلوا ِإمنَّ
 .  ( 1)و بعدهم عن العلم بالناسخ و املنسوخ

 : جدال المشركين في تحويل القبلة . أوال
كإنكار حتويل القبلة و   شركنيما يزال القرآن يتصدى ملا كان عليه اليهود و إن شاركهم فيه غريهم من امل -1

َها ِإالَّ  َوَماتعاىل هلم حتويل القبلة يف قوله تعاىل : ) النسخ ، لقد مهد اهلل َلَة الَِّت ُكْنَت َعَليـْ لِنَـْعَلَم  َجَعْلَنا اْلِقبـْ
َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه ( َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ممَّْن يـَنـْ
 محالتمن  بشيءمهد هلم حىت ال يفاجأ املسلمون  ،(  2) 

، فأوض  تعاىل أن سفهاء األحالم و ضعفاء العقول و اإلميان من طوائف اليهود و  شكيكالتشويش و الت
عجبني : أي شيء صرف املسلمني عن قبلتهم الت كانوا عليها ، املشركني و املنافقني سيقولون منكرين مت

 وهي قبلة األنبياء .
يف الدين ، وأما املنافقون فشأهنم  عنلقبلتهم ، وأما املشركون فقصدوا الط جتاهفساءهم ترك اال ليهودا أما

 .(   3)انتهاز الفرص لزرع الشكوك يف الدين
َلة  تـَْرَضاَها  فـََول  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد  ل يَـنَّكَ َوْجِهَك يف السََّماِء  فـََلنـُوَ  لُّبَ تـَقَ  نـََرى   َقدْ  قال تعاىل: ) -2 ِقبـْ

مْ   هُ فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَ  ُكنُتمْ احلَْرَاِم َوَحْيُث َما   معىن . (4)(َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّهبِ 
( أي : رفع بصرك إىل السماء ، وكان عليه الصالة و  َماءِ تـََقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ  نـََرى   دْ : ) ق عاىلقوله ت

،  لكعبةوقا للوحي ، متلهفا لتحويل القبلة إىل االسالم يرتدد نظره يف جهة السماء ، حينا بعد حني ، متش
َلة  و لنوجهنك يف الصالة ، ) لنك( أي : فلنحو  فـََلنـَُول يَـنَّكَ ) ،  ليهاتـَْرَضاَها ( أي : هتواها و متيل نفسك إ ِقبـْ

َما ُكنُتْم  َوَحْيثُ لقاه ، )َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراِم ( يعين : حنوه و ت فـََول  بالتوجه فقال : ) ىلفأمره اهلل تعا
ْم ( مث عاد  َوِإنَّ َشْطَرُه ( أي : إىل الكعبة ، ) مْ فـََولُّوا ُوُجوَهكُ  الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّهبِ 

                                                           

، حتقيق :  عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل الكشاف( الزخمشري : أيب القاسم حممود بن عمر ، 1)
 .  413/  3م ( ، 1118 -هـ 1418) الرياض : مكتبة العبيكان ،  1عادل أمحد عبد املوجود ؛ والشيخ علي حممد عوض ، ط 

 .   143( سورة البقرة ، من اآلية : 2)

 .  8/  2،  المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير( الزحيلي  ، 3)

 .   144( سورة البقرة ، من اآلية : 4)

http://www.nwahy.com/quran/t-2-1-144.html
http://www.nwahy.com/quran/t-2-1-144.html
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إليهم يف كتبهم يف  لالذين أوتوا التوراة و اإلجنيل ليعلمون علما أكيدا مبا أنز  ابالكت أهلالقرآن ملناقشة 
صلى اهلل عليه وسلم و البشارة به ، و أنه سيصلي إىل القبلتني : بيت املقدس ، وقبلة أبيه  النيبشأن 

إبراهيم الذي أمر أن يتبع ملته ، أن حتويل القبلة حق ال شك ، وأنه أمر اهلل ، ولكنهم دأبوا على إنكار 
 .(    1)احلق و ترويج الباطل

َحْيُث َخَرْجَت فـََول  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإنَُّه  َوِمنْ ن حتويل إىل بيت اهلل احلرام : )تعاىل يف شأ وقال
( َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََول  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم 141لَْلَحقُّ ِمْن َرب َك َوَما اللَُّه ِبَغاِفل  َعمَّا تـَْعَمُلوَن )

ُهْم  ِذينَ ْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَّ َوحَ  خَتَْشْوُهْم  َفالَ ظََلُموا ِمنـْ
ل النيب صلى اهلل عليه و األمر باستقبا ،تكرر(   2) ( (150َواْخَشْوين َوأِلُِتَّ نِْعَمِت َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن  )

التحذير من التساهل يف سلم الكعبة ثالث مرات ، والقصد من ذلك التنويه بشأن استقبال الكعبة و 
َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ( أي :شرعت لكم  لَِئالَّ : ) فقوله، وزيادة التأكيد يف الرد على املنكرين ، ذلك

 . ( 3)حجة األمم عليكم حضذلك لند
 . الذبائح في المشركين جدال:  ثانيا
 القرآن من آيتني يف الذب  و الصالة بني قرن تعاىل اهلل فإن ، تعاىل اهلل إىل العبد هبا يتقرب قربة الذب  -1

ِإنَّ  ُقلْ  :) تعاىل فقال ، تعاىل هلل األشياء هذه يصرف أن سلم و عليه اهلل صلى حممد نبيه أمر و ، الكرمي
 ْسِلِمنيَ ( اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلمُ 112اْلَعاَلِمنَي ) َرب  َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه 

 ذب :  والنحر ، ذحبي أي:  نسكي ،ومعىن(    5) ( لَِرب َك َواحْنَر َفَصل  : ) تعاىل وقال ،(   4) ( (112)
 الصالة وألن ، القربات أجل و العبادات أفضل من ألهنا بالذكر العبادتني تعاىل اهلل خص ، املناسك

                                                           

 الشريعة و العقيدة في المنير التفسير، وينظر : الزحيلي ،  115/  1،   العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسيرقندي ،  السمر( 1)
 .   22،  21/  2،   المنهج و

 .   150،  141، اآليتان :  ة( سورة البقر 2)

 .   41،  45/  2،  تفسير التحرير والتنوير( ابن عاشور ، 3)

 .   113،  112:  يتان( سورة األنعام ، اآل4)

 .  2( سورة الكوثر ، اآلية : 5)
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 و ، النحائر من العبد عند ما بأفضل اهلل إىل تقرب النحر ويف ، هلل اجلوارح و القلب يف اخلضوع تتضمن
 .(    1) املال إخراج
 باسم الالت باسم:  فيقولون آهلتهم بأمساء يبدءون كانوا العرب أن الفاحتة سورة تفسري يف الزخمشري ذكر
:  تعاىل قال كما ،(   2) احملرمات من الكرمي القرآن عده فقد ، اهلل غري على اعتماد و إشراك فيه و ، العزى

لنَِّطيَحُة َوَما َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَرد يَُة َوا اْلَمْيَتةُ َعَلْيُكُم  ُحر َمتْ )
ْيُتْم َوَما ُذِبَ  َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْستَـْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم َذِلكُ   عباده اهلل ينهى ، ( 3) ( ْم ِفْسقٌ َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

)  ، ضرر من ذلك يف ملا ذكاه بغري احليوانات من مات ما وهي(  اْلَمْيَتةُ ) من احملرمات هذه تعاطي عن
 ، اهلل غري اسم عليه فذكر ماذب :  أي( أُِهلَّ لَِغرْيِ اللَِّه ِبهِ  َوَما) ،( اخْلِْنزِيرِ  َوحلَْمُ ) ، املسفوح:  أي(  والدم
 اجلاهلية أهل أن:  أي(  اْلُمْنَخِنَقةُ )َ  ، العظيم امسه على خملوقاته تذب  أن أوجب تعاىل اهلل ألن حرام فهو
 َواْلُمتَـَرد يَةُ ) ، متوت حىت ثقيل بشيء تضرب الت وهي(  َواْلَمْوُقوَذةُ ) ، أكلوها ماتت فإذا الشاة خينقون كانوا
(  َأَكَل السَُّبعُ  َوَما) ، فتموت غريها تنطحها الت هي(  النَِّطيَحةُ  وَ )  ، فتموت جبل من تسقط الت هي( 
ْيُتمْ  ) ، حرام فهي ، بذلك فماتت بعضها فأكل ذئب أو منر أو أسد:  أي  ماذكيتم إال:  يعين( ِإالَّ َما ذَكَّ
 و جماهد قال( ُذِبَ  َعَلى النُُّصبِ  َوَما) ،(   4) السبع أكل ما و النطيحة و املرتدية و املوقوذة و املنخنقة من
 جاهليتها يف العرب كانت نصبا ستون و ثالَثائة وهي ، الكعبة حول حجارة النصب كانت:  جري  ابن

 على يضعوهنا و اللحم ويشرحون ، الذبائ  تلك بدماء ، البيت إىل منها أقبل ما ينضحون و عندها يذحبون
 ، زمل واحد امليسر قداح األزالم(  َتْستَـْقِسُموا بِاأْلَْزاَلمِ  َوَأنْ ) ، الصنيع هذا على املؤمنني اهلل فنهى ، النصب
 ال مهمل الثالث و ، تفعل ال فيه مكتوب اآلخر و افعل فيه مكتوب أحدمها:  أنواع ثالثة للعرب واألزالم
 فإن ، منها واحد فأخرج متشاهبة وهي يده أدخل شيء فعل أراد فإذا ، معه خريطة يف فيجعلها عليه شيء

                                                           

 .   815ص  , المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير،  لسعدي( ا1)

 .   101/  1،   التأويل وجوه في األقاويل عيون و التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف( الزخمشري ، 2)

 .   3( سورة املائدة ، من اآلية : 3)

 المشتهر الرازي الفخر تفسير، وينظر : الرازي ،  1،  5/  1،    كثير ابن تفسير الختصار القدير العلي تيسير( الرفاعي ، 4)
 .   131،  135/  11،   الغيب ومفاتيح الكبير بالتفسير
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 من واحد خيرج حىت الضرب أعاد الثالث خرج وإن ، تركه الثاين خرج إن و ، عليه عزم ما فعل األول خرج
 قداح مجلة و ، فعله يريدون ما و الرزق به يستقسمون كانوا ألهنم استقسام الفعل هلذا قيل و ،  األولني
 ، الكهانة ضرب و الغيب علم لدعوى تعرض ألنه باألزالم االستقسام تعاىل اهلل فحرم ، عشرة امليسر

 عن خلروجا:  الفسق ،و هنا املذكورة احملرمات مجيع إىل أو باألزالم االستقسام إىل إشارة(  ِفْسقٌ  َذِلُكمْ )
 .(1)احلد
ْم تَْأُكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِيائِهِ  َواَل  : ) تعاىل قال -2

 .(   2) ( لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 
:  عطاء وقال.  غريها و املنخنقة من معناها يف ما و امليتات حترمي يف اآلية:  عنها اهلل رضى عباس ابن قال
 مل إذا املسلم ذبيحة يف العلم أهل اختلف و.  األصنام اسم على يذحبوهنا كانوا الت الذبائ  حترمي يف اآلية
 و سريين ابن قول وهو ، ناسيا أو عامدا التسمية ترك سواء حترميها إىل قوم فذهب ، عليها اهلل اسم يذكر
 . اآلية هذه بظاهر واحتجوا ، الشعيب
 إىل قوم وذهب ، أمحد و الشافعي و مالك قول وهو عباس ابن عن ذلك ىيرو  ، حتليلها إىل قوم وذهب

 هذا أن:  أمحد أصحاب من اخلرقي حكى ، حيل ناسيا تركها وإن ، حيل ال عامدا التسمية ترك إن أنه
 .(    3) الرأي أصحاب و الثوري قول وهو ، مذهبه

 يذكر مامل أكل إن و أي:  مضاف بتقدير(  ما)  إىل يرجع(  وإنه)  يف الضمري يعود:  أي( َلِفْسقٌ  َوِإنَّهُ )
 َوِإنَّ ) ، احلد عن اخلروج:  الفسق و ، لفسق األكل فإن أي:  تأكلوا مصدر إىل يرجع أن وجيوز ، لفسق
 للصواب املباينة للحق املخالفة بالوساوس هلم يوسوسون:  أي(  موكُ لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدلُ  نيَ الشََّياطِ 
 و به يأمرونكم فيما(  َأطَْعُتُموُهمْ  َوِإنْ ) ،هلم يوسوسون مبا األولياء هؤالء جيادلكم أن بذلك قاصدين

                                                           

 القدير العلي تيسير ، وينظر : الرفاعي ، 10/  2،   التفسير علم من الدراية و الرواية فني بين الجامع القدير فتح ( الشوكاين ،1)
 .   1/  1،  كثير ابن تفسير الختصار

 .   121( سورة األنعام ، اآلية : 2)

 .  183/  3،   التنزيل معالم البغوي تفسير( البغوي  ، 3)
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 .(   1) مثلهم(  ونَ َلُمْشرِكُ  ِإنَُّكمْ ) عنه ينهونكم
َكاَن   َفَماِلُشرََكائَِنا  َذاَوهَ   ِمِهمْ لِلَِّه ِبَزعْ  َذالِلَِّه ممَّا َذرَأَ ِمَن احلَْْرِث َواأْلَنـَْعاِم َنِصيب ا فـََقاُلوا هَ   َوَجَعُلوا: ) تعاىل قال

 .(    2) ( َما حَيُْكُمونَ  َساءَ ُشرََكاِئِهْم  َيِصُل ِإىَل   َن لِلَِّه فـَُهوَ َكا  اَومَ  ۖ  ِلُشرََكاِئِهْم َفاَل َيِصُل ِإىَل اللَِّه 

جعلوا اهلل سبحانه وتعاىل مما خلق من زروعهم و َثار أشجارهم و نتاج  أيمع الكفار العرب ،  الكالم
ذهب ما آلهلتهم  فإذاو القائمني خبدمتها ،  هادواهبم نصيبا ، وآلهلتهم نصيبا من ذلك ، يصرفون إىل سدنت

َكاَن ِلُشرََكاِئِهْم َفاَل َيِصُل ِإىَل   َفَمابإنفاقه يف ذلك ، عوضوا عنه ما جعلوه هلل ، وقالوا :اهلل غين عن ذلك ، )
َكاَن لِلَِّه   َوَماالضيف ) قرىاللَِّه ( أي : إىل املصارف الت شرع اهلل الصرف فيها كالصدقة ، وصلة الرحم ، و 

َما حَيُْكُموَن( يف إيثار آهلتهم  َساءَ يف مصاحلها ) ينفقونهُشرََكاِئِهْم( أي : جيعلونه آلهلتهم و  فـَُهَو َيِصُل ِإىَل  
( 3)على اهلل سبحانه

  . 
 اْلَكِذبَ  هِ َعَلى اللَّ  تَـُرواَحرَاٌم ل تَـفْ  َذاَحاَلٌل َوهَ   َذاتـَُقولُوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب هَ   َواَل قال تعاىل : )  -4
 أهنم:  املعىن ( 4) ((111) قَِليٌل َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َمَتاعٌ (111)الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحونَ  ِإنَّ 

 ، الكذب اهلل على افرتاء هذا و بذلك أمرنا:  ويقولون ، تعاىل اهلل إىل حترميها و الشرائع حتليل ينسبون كانوا
 كل متاع بل:  عباس ابن قال( قَِليٌل َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َمَتاعٌ  َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحونَ  ونَ الَِّذيَن يـَْفتَـرُ  ِإنَّ  )

 .(  5) أليم عذاب إىل يردون مث ، قليل الدنيا
 .    التشريعات فيها ورد الت اآليات من القدر هبذا اكتفي و

 

 

                                                           

 .  158/  2،   التفسير علم من الدراية و الرواية فني بين الجامع القدير فتح لشوكاين  ،( ا1)

 .   131األنعام ، اآلية :  ة( سور 2)

 .   145، ص زبدة التفسير( األشقر ، 3)

 .   111،  111( سورة النحل ، اآليتان : 4)

 .  134/  20،   الغيب ومفاتيح الكبير بالتفسير المشتهر الرازي الفخر تفسير( الرازي ، 5)

http://www.nwahy.com/quran/t-6-1-136.html
http://www.nwahy.com/quran/t-6-1-136.html
http://www.nwahy.com/quran/t-16-1-116.html
http://www.nwahy.com/quran/t-16-1-116.html
http://www.nwahy.com/quran/t-16-1-117.html
http://www.nwahy.com/quran/t-16-1-116.html
http://www.nwahy.com/quran/t-16-1-117.html
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 الثاني المبحث

 . مختلفة موضوعات في الجدال

 :  مطالب ثمانية على يشتمل و

 .  آدم ابين جدال:  األول املطلب

 .  لوط قوم يف السالم عليه إبراهيم جدال:  الثاين املطلب

 . السالم عليهما واخلضر موسى بني جدال:  الثالث املطلب

 . كافر وغين صابر فقري بني جدال:  الرابع املطلب

 .  قومه مع فرعون آل مؤمن جدال:  اخلامس املطلب

 . السالم عليه إبراهيم يف والنصارى اليهود جدال:  السادس املطلب

 . أوس زوجها يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول خولة جدال:  السابع املطلب

 . للمؤمنني املنافقني جدال:  الثامن املطلب
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 . مختلفة موضوعات في الجدال:  الثاني المبحث
 : يلي فيما نوجزها خمتلفة موضوعات يف الكرمي القرآن حكاه الذي اجلدل من مناذج على البحث هذا يدور

 . آدم ابني جدال:  األول المطلب
قَاَل  رِ خَ َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـْيَنْ آَدَم بِاحلَْق  ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَان ا فـَتـُُقب َل ِمْن َأَحِدمِهَا ومََلْ يـُتَـَقبَّْل ِمَن اآْل  َواْتلُ : ) تعاىل قال

تـَُلنََّك  َا  ۖ  أَلَقـْ َبَسطَت ِإيَلَّ َيَدَك لِتَـْقتـَُليِن َما أَنَا بَِباِسط  َيِدَي إِلَْيَك  لَِئن( 21) اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  يـَتَـَقبَّلُ قَاَل ِإمنَّ
 ۖ  َك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوِإَثِْ  َثِْيبِإِ  ُبوءَ أُرِيُد َأن تَـ  ِإين  ( 28) َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنيَ  ين  إِ  ۖ  أِلَقـْتـَُلَك 

اللَُّه ُغرَاب ا  فـَبَـَعثَ ( 30)اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َفَأْصَب َ  فـََقتَـَلهُ  َأِخيهِ  قـَْتلَ  نـَْفُسهُ  َلهُ  َفَطوََّعتْ ( 21) َجزَاُء الظَّاِلِمنيَ  ِلكَ َوذَ  
َفُأَوارَِي  بِ اْلُغرَا َذاقَاَل يَا َويـَْلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل هَ   ۖ  َأِخيِه  ةَ يف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوءَ  ْبَحثُ يَـ 

 .(   1) ( (31)َفَأْصَبَ  ِمَن النَّاِدِمنيَ  ۖ  َسْوَءَة َأِخي 
 ومها_  اجلمهور قول يف_  لصلبه آدم ابين خرب يف والظلم واحلسد البغي عاقبة اآليات يف تعاىل اهلل بنّي 

 و النعمة من اهلل وهبه فيما ، له حسدا و عليه بغيا فقتله ، اآلخر على أحدمها عدا كيف قابيل و هابيل
 و القاتل وخاب ، اجلنة دخول و اآلثام بوضع املقتول ففاز ، وجل عز اهلل فيه أخلص الذي القربان تقبل
 يا اقرأ:  أي( بِاحلَْق   آَدمَ  ابـْيَنْ  نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ : ) تعاىل فقال ،(    2) واآلخرة الدنيا يف اخلاسرة بالصفقة رجع
 ويف ، وهابيل قابيل ومها ، آدم ابين خرب أمثاهلم و اليهود من احلسدة البغاة هؤالء على واقصص ، حممد
 الذي الواض  الواقعي الصحي  بالبيان أي ، باحلق عليهم ذلك واتل اقرأ ، اخللف و السلف من مجاعة رأي
 .(4)(احلَْقُّ  اْلَقَصصُ  هَلُوَ  َهَذا ِإنَّ  ): تعاىل قال كما ،( 3)كذب ال

 ولدت مث ، إقليما وأخته قابيل ، واحد بطن يف وجارية غالما ولدت السالم عليها حواء أن:  القصة وسبب
 ، صاحبه أخت منهما واحد كل يزوج بأن تعاىل اهلل أمر كربوا فلما ، ليوذا أخته و هابيل آخرها بطن يف

 تعاىل اهلل إن:  آدم فقال ، أخته منا واحد كل زوج بل:  قال و قابيل فأىب أحسن قابيل أخت وكانت
                                                           

 .    31،  21:  يات( سورة املائدة ، اآل1)

 .   81/  3،   العظيم القرآن تفسير( ابن كثري ، 2)

 .    153/  1،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير ( الزحيلي ، 3)

 .   12، من اآلية :  ان( سورة آل عمر 4)
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 ، قربانا قربا بأن فأمرمها ، هابيل إىل ولكنك ، هبذا يأمرك مل تعاىل اهلل إن:  قابيل له فقال ، بذلك أمرين
 اجلبل عند هضعوو  ، زرعه شر إىل زرع صاحب وكان ، قابيل فعمد هبا أحق كان ، قربانه تتقبل فأيكما
 إن أنه قلبه يف يضمر قابيل وكان ، اجلبل عند فوضعها ، غنمه خري إىل مواشي صاحب وكان ، قابيل وعمد
 عالمة ذلك ،وكان هابيل قربان فأكلت السماء من نار فنزلت ، أخته إليه يسلم ال يتقبل أومل منه تقبل
:  يعين(  َأَحِدمِهَا ِمنْ  فـَتـُُقب لَ ) قربانا وضعا يعين قربانا قربا إذ:  قوله فذلك ، قابيل قربان وتركت ، القبول
 .(    1)قابيل:  يعين(  اآْلَخرِ  ِمنَ  يـُتَـَقبَّلْ  وملَْ ) هابيل

 من تقبل وأنه ، قابيل هو الطعام قرب الذي وأن ، هابيل هو الشاة قرب الذي أن اجلمهور عند واملشهور
 قابيل من يتقبل ومل ، مناسب وهو ، الذبي  به فدى الذي الكبش إنه:  غريه و عباس ابن قال حىت ، شاته
 .(    2)أيضا جماهد عن املشهور وهو ، اخللف و السلف من واحد غري عليه نص كذلك ،
 فقال ، ألقتلنك هلابيل قال أنه قابيل:  أي(  أَقـْتـَُلنَّكَ  قَالَ )  الوعيد و بالتهديد قابيل من اجلدال بدأ مث

َا: ) هابيل  قال ؟ تقتلين مل:  قال هابيل كأن:  والتقدير ، حذف الكالم ويف(  اْلُمتَِّقنيَ  ِمنَ  اللَّهُ  يـَتَـَقبَّلُ  ِإمنَّ
 .(    3)املتقني من اهلل يتقبل إمنا ؟ ذنيب وما:  هابيل فقال ، مقبوال صار قربانك
 قد ذكره عز اهلل إن:  أي(  أِلَقـْتـَُلكَ  إِلَْيكَ  َيِديَ  بَِباِسط   أَنَا َما لِتَـْقتـَُليِن  َيَدكَ  ِإيَلَّ  َبَسطتَ  لَِئن: ) قوله ومعىن
 بسطت إن إليك يدي بباسط أنا ما:  ألخيه قال املقتول وأن ، ظلما نفس بغري نفس قتل عليهم حرم كان
 فأما ، قتله من القاتل أخيه على حراما كان الذي مثل أخيه قتل من عليه حراما كان ألنه.  يدك إىلّ 

 مبا عاملا املقتول كان ، عليه وعزم قتل أراد حني القاتل أن على داللة فال ، قتله أراد حني قتله من االمتناع
 . نفسه عن دفعه فرتك ، قتله من حماول و منه عازم عليه هو
 ممكنا، ذلك كان فإذا بصخرة رأسه شجّ  ، نائم هو و اغتاله ، غيلة قتله أنه العلم أهل من مجاعة ذكر قد و
 اآلية يف ليس ما ادعاء جائزا يكن مل ، قتله من أخيه منع برتك مأمورا كان أنه على داللة اآلية يف يكن ومل

                                                           

 .   421/  1،   العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير ( السمر قندي ، 1)

 .   85/  3،   العظيم القرآن تفسير, ( ابن كثري 2)

 .   211/  11،   الغيب ومفاتيح الكبير بالتفسير المشتهر الرازي الفخر تفسير( الرازي ، 3)
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 خصوصا الذنوب على يقدم ال هلل اخلائف و(  اْلَعاَلِمنيَ  َربَّ  اللَّهَ  َأَخافُ  ِإين  ) ، تسليمه جيب بربهان إال
   بإَثي تبوء أن أريد إين:  معناه( أُرِيُد َأن تـَُبوَء بِِإَثِْي َوِإَثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر  ِإين  ) ، الكبار الذنوب

 أن دل(  الظَّاِلِمنيَ  َجزَاءُ  ِلكَ َوذَ   ۖ   النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ُكونَ فـَتَ ) ، اهلل معصيتك من إَثك و ، إياي قتلك من
 .(    1)النار لدخول موجب وأنه ، الذنوب كبائر من القتل
 أيضا وقال ، قتله على بعثته:  عباس ابن قال(  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َفَأْصَب َ  فـََقتَـَلهُ  َأِخيهِ  قـَْتلَ  نـَْفُسهُ  َلهُ  َفَطوََّعتْ )
 ، الطوع فعل من وهو ، املعىن متقاربة أقوال وهذه ، رخصت:  األخفش وقال ، شجعته:  جماهد و هو
 اللحوح النفس هذه فرّدته ، النفوس على عظيم مستعصب نفسه يف القتل أن:  واملعىن ، االنقياد وهو

:  عباس ابن قال(  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َفَأْصَب َ )  ، النفس هذه صاحب أوقعه حىت منقادا طائعا ، بالسوء األمارة
 .(   2)النار إىل صريورته و ربه بإسخاط اآلخرة يف و ، أخ بغري وبقائه الديه و بإسخاط الدنيا خسر

 ياويلتا قال ذلك قابيل رأى ملا:  أي( َأِخيهِ  َسْوَءةَ  يـَُوارِي َكْيفَ  ِلرُيِيَهُ  اأْلَْرضِ  يف  يـَْبَحثُ  ُغرَاب ا اللَّهُ  فـَبَـَعثَ )
 قَالَ ) ، حتسر و فندم جهال كان فعله ما وأن منه علما أكرب أنه الغراب من فندال رأى ملا فقيل حتري كلمة
 قد كان ألنه عورته:  وقيل ، جيفته:  أي(  َأِخي َسْوَءةَ  َفُأَوارِيَ  اْلُغَرابِ  َذاهَ   ِمْثلَ  َأُكونَ  َأنْ  أََعَجْزتُ  َويـَْلَتا يَا

 وقيل ، أخيه فراق على:  قيل و ، قتله على ال عاتقه على محله على( النَّاِدِمني ِمنَ  فََأْصَب َ ) ، ثيابه سلب
                                                                             .(    3)الذنب وركوب القتل على ندمه ومل شيئا بقتله انتفع وما ، والديه أسخط فإنه بقتله النفع لقلة ندم

وال حيدد السياق القرآين ال زمان وال مكان وال أمساء القصة ، وعلى الرغم من ورود بعض اآلثار والروايات 
ا ،والنزاع عن عن قابيل وهابيل وأهنما مها ابنا آدم يف هذه القصة ، ووردت تفصيالت عن القضية بينهم

، ألن هذه الروايات كلها  يؤثر أن يستبقي القصة _ كما وردت _ جمملة بدون حتديد إنهأختني هلما ، 
موضع شك يف أهنا مأخوذة عن أهل الكتاب _ والقصة واردة يف العهد القدمي حمددة فيها األمساء والزمان 

                                                           

 تفسير في الرحمن الكريم تيسير، وينظر : السعدي ،  330/  8،   القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير( الطربي ، 1)
 .   201، ص   المنان كالم

)  1، حتقيق : عادل أمحد عبد املوجود ؛ وعلي حممد معوض ، ط  البحر المحيط تفسير،  ندلسي( أيب حيان ، حممد بن يوسف األ2)
 .   411/  3م ( ، 1113هـ _ 1413بريوت _ لبنان : دار الكتب العلمية ، 

 .   44/  3،   تفسير البغوي معالم التنزيل( البغوي ، 3)
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النبأ مل يرد فيه تفصيل ، وأن احلادث وقع واملكان على النحو الذي تذكره الروايات _ والصحي  عن هذا 
عدواين متعمد ، وأن الفاعل مل يكن يعرف طريقة دفن  يف فرتة طفولة اإلنسان ، وأنه كان أول حادث قتل

اجلثث ... وبقاء القصة جمملة _ كما وردت يف سياقها القرآين _ يؤدي الغرض من عرضها ، ويؤدي 
ت شيئا إىل هذه األهداف األساسية ...لذلك يقف اإلنسان عند اإلحياءات كاملة ، وال تضيف التفصيال

   . (1) يفصلهالنص العام ال خيصصه وال 

 .لوط قوم في السالم عليه إبراهيم جدال:  الثاني المطلب
ِإبـْرَاِهيَم  ِإنَّ ( 14)جُيَاِدلَُنا يف قـَْوِم ُلوط   َذَهَب َعْن ِإبـْرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى   فـََلمَّا: )  تعاىل قال  -1

 َوِإنَـُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغيـْرُ  ۖ  ِإنَُّه َقْد َجاَء أَْمُر َرب َك  ۖ   َذاِإبـْرَاِهيُم أَْعِرْض َعْن هَ   يَا( 15)حَلَِليٌم َأوَّاٌه مُِّنيبٌ 
 .(     2) ( (11)َمْرُدود  
(  جُيَاِدلَُنا( بإسحاق و يعقوب ، ) اْلُبْشَرى   َوَجاَءْتهُ َذَهَب َعْن ِإبـْرَاِهيَم الرَّْوُع ( اخلوف ، ) فـََلمَّا)  يف قـَْوِم ُلوط 

قال عامة أهل التفسري معناه : جيادل رسلنا وذلك أهنم ملا قالوا : إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، قال هلم : 
 فقال إبراهيم : وأربعون ؟ ،أهتلكوهنم ، قالوا : ال املسلمنيمن  مخسونأرءيتم إن كان فيهم 

حىت بلغ عشرة ، قالوا : ال ، فقال : مخسة قالوا : ال ، : ال ، قال : أو ثالثون ؟ قالوا : ال ، قال :  الواق
عند ذلك : إن فيها لوطا ،  يمإبراه ال؟ قالوا : ال ، فق لكونهقال : أرءيتم إن كان فيها رجل مسلم أهت

 .(   3)فقالوا : حنن أعلم مبن فيها لننجينه و أهله إال امرأته كانت من الغابرين
يكثر  الذي( أصله  َأوَّاهٌ لم وهو صف تقتضي الصف  و احتمال األذى ، ) ( أي : املوصوف باحل حَلَِليمٌ )

ناية عن شدة اهتمامه هبموم : أّوه .وأّوه : اسم فعل نائب مناب أتوجع ، وهو هنا ك قولالتأّوه ، وهو 
( من أناب إذا رجع ، واملراد التوبة من التقصري ، أي حماسب نفسه على ما حيذر منه ،  مُِّنيبٌ ، )الناس

                                                           

م 2003 -هـ  1423) القاهرة : دار الشروق ،  32، ط  الكريم كتاب في ظالل القرآنسيد قطب ، ابراهيم حسني الشاذيل ،  ( 1)
 ، )1/815 . 
 .   11،  14( سورة هود ، اآليات : 2)

 .   180/  5،   الثعلبي تفسير المعروف والبيان الكشف( الثعليب ، 3)
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 .(   1)وحقيقة اإلنابة : الرجوع إىل الشيء بعد مفارقته و تركه
َوِإنَـُّهْم آتِيِهْم  ۖ   َقْد َجاَء أَْمُر َرب كَ  ِإنَّهُ قوم لوط ، )  يف( أي : دع عنك اجلدال َذاأَْعِرْض َعْن هَ   رَاِهيمُ ِإبْـ  يَا)

ُر َمْرُدود    . فوعأي : عذابه هلم ،  غري مصروف عنهم وال مد ) َعَذاٌب َغيـْ
عليه و خشية أن  قةهذا تكون جمادلة إبراهيم عليه السالم يف قوم لوط بسبب مقام لوط بينهم شف وعلى

                                                                            .(   2)ميعمه اهلالك معه
ا ال نعلم  والصحي  أن هذه الصفات كلها قد ادعت إبراهيم أن جيادل املالئكة يف مصري قوم لوط وإن كنّ 

وأنه مل يعد للجدال كيف كان هذا اجلدال ألن النص القرآين لو يفصله ، فجاء الرد بأن اهلل فيهم قد قضى 
 .( 3) جمال

 . لسالمموسى و الخضر عليهما ا ينالثالث : الجدال ب المطلب
( فـََلمَّا بـََلَغا جَمَْمَع 10لَِفَتاُه اَل أَبـْرَُح َحىتَّ أَبـُْلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو أَْمِضَي ُحُقب ا ) وَسىقَاَل مُ  َوِإذْ تعاىل : )  قال

ِقيَنا ِمْن ( فـََلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد لَ 11بـَْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتـَُهَما فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسرَب ا )
َأْن  شَّْيطَانُ ( قَاَل أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويـَْنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإين  َنِسيُت احلُْوَت َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ ال12َسَفرِنَا َهَذا َنَصب ا )

ا َعَلى آثَارمِِهَا َقَصص ا )نـَْبِغ فَارْ  نَّاَما كُ  كَ ( قَاَل َذلِ 13َواختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َعَجب ا ) هُ أَذُْكرَ  ا 14َتدَّ ( فـََوَجَدا َعْبد 
َناُه َرمْحَة  ِمْن  ( قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعل َمِن ممَّا 15َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلم ا ) ِعْنِدنَاِمْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ

ا ) ( قَاَل 18َعَلى َما ملَْ حتُِْط بِِه ُخبـْر ا ) ْصربُ ( وََكْيَف تَ 11َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْر ا )( قَاَل ِإنََّك َلْن 11ُعل ْمَت ُرْشد 
ُأْحِدَث  ىتَّ َشْيء  حَ  نْ عَ  ْليِن َفاَل َتْسأَ  بَـْعَتيِن ( قَاَل فَِإِن اتَـّ 11َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اللَُّه َصاِبر ا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمر ا )

تَـَها لِتـُْغرَِق أَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيئ ا10َلَك ِمْنُه ذِْكر ا )  ْمر اإِ  ( فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقـْ
ين مبَا َنِسيُت َواَل تـُْرِهْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسر ا ( قَاَل اَل تـَُؤاِخذْ 12( قَاَل َأملَْ أَُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْر ا )11)
( قَاَل 14قَاَل أَقـَتَـْلَت نـَْفس ا زَِكيَّة  ِبَغرْيِ نـَْفس  َلَقْد ِجْئَت َشْيئ ا ُنْكر ا ) هُ فـََقتَـلَ  ُغاَلم اَحىتَّ ِإَذا َلِقَيا  َقا( فَاْنطَلَ 13)

                                                           

  .    124،  123/  12،  تفسير التحرير والتنوير( ابن عاشور ، 1)

 بتصرف   . 113/  11،  القرآن ألحكام الجامع كتاب( القرطيب ، 2)

 .  12/1113،  كتاب في ظالل القرآن الكريمسيد قطب ،  (3)
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( قَاَل ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيء  بـَْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبيِن َقْد بـََلْغَت ِمْن 15َي َصبـْر ا )َمعِ  َتْسَتِطيعَ َأملَْ أَُقْل َلَك ِإنََّك َلْن 
 يُرِيدُ  َدار اَفأَبـَْوا َأْن ُيَضيـ ُفومُهَا فـََوَجَدا ِفيَها جِ  ْهَلَها( فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتـََيا أَْهَل قـَْريَة  اْسَتْطَعَما أَ 11َلُدين  ُعْذر ا )

بَِتْأِويِل َما مَلْ  ب ُئكَ ( قَاَل َهَذا ِفرَاُق بـَْييِن َوبـَْيِنَك َسأُنَـ 11َأْن يـَنـَْقضَّ َفأَقَاَمُه قَاَل َلْو ِشْئَت اَلختََّْذَت َعَلْيِه َأْجر ا )
 .(   1) ( (18َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْر ا )

ا م ْن  فـََوَجَدا)  ا ِعَباِدنَاَعْبد  َناُه َرمْحَة  م ْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلم  ( أي : وجد موسى وفتاه عبدا صاحلا آتـَيـْ
سبحانه  اهللاهلل سبحانه و تعاىل من علم الغيب الذي استأثر به . مث قّص  همن عباد اهلل هو اخلضر ، علم

َأن تـَُعل َمِن ممَّا ُعل ْمَت  َعَلى   َهْل أَتَِّبُعكَ  َلُه ُموَسى   قَالَ و اخلضر بعد اجتماعهما فقال : )  سىما دار بني مو 
ا يعلمه  األدب ، ألنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن ن( يف هذا السؤال مالحظة ومبالغة يف حس ُرْشد 

(  ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْر ا قَالَ وإصابة الصواب . ) خلريمما علمه اهلل من العلم ، والرشد والوقوف على ا
ت هي علمك ال أي قال اخلضر ملوسى : إنك ال تطيق أن تصرب على ما تراه من علمي ، ألن الظواهر ال

(  َما ملَْ حتُِْط ِبِه ُخبـْر ا َتْصربُ َعَلى   وََكْيفَ : ) فقال ، االستطاعة عدم إىل مشريا ذلك أكد مث ،(   2)توافق ذلك 
 أمره وحقيقة الباطنة ومصلحته حكمته تطلع ومل ، تعلم ال وأنت منكر ظاهر علم على تصرب كيف:  أي
:  موسى قال أي(  َسَتِجُدين ِإن َشاَء اللَُّه َصاِبر ا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمر ا قَالَ . ) دونك عليها أنا اطلعت الت

فَِإِن اتَـّبَـْعَتيِن َفاَل َتْسأَْليِن  قَالَ . ) شيء يف أخالفك وال ، أمورك من أرى ما على صابرا اهلل مبشيئة ستجدين
 تسألين فال ، معي سرت إن:  موسى على شارطا اخلضر قال أي(  ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ذِْكر ا َحىتَّ   ْيء  َعن شَ 
  ( 3)تسألين أن قبل به أنا أبدأك حىت حيدث أمر عن

  : السفينة قصة
 ميشيان ، اخلضر مع وصاحبه موسى انطلق:  أي(  َخَرقـََها السَِّفيَنةِ  يف  رَِكَبا ِإَذا َحىتَّ   فَانطََلَقا: ) تعاىل قال
 فلم ، سيبينه ذلك من مقصود له وكان ، لوحا منها اخلضر فاقتلع ، سفينة يطلبان ، البحر ساحل على

                                                           

 .    18،  10( سورة الكهف ، اآليات : 1)

 .   211/  3،  فتح القدير( الشوكاين ،2)

 . 214، صـ  المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير ( الزحيلي ،3)
   . 
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 : ) موسى قال وهلذا ، أهلها لغرق سبب و للسفينة عيب ، منكر ظاهره ألن ، السالم عليه موسى يصرب
تَـَها لِتـُْغرَِق أَْهَلَها لََقْد ِجْئَت َشيْ   ، السالم عليه صربه عدم من وهذا ، شنيعا عظيما:  أي(  ِإْمر ا ئ اقَاَل َأَخَرقـْ

 من هذا وكان ، أخربتك كما وقع:  أي(  َأملَْ أَُقْل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْر ا قَالَ : ) اخلضر له فقال
 وامس  ، األمر علي تعسر ال:  أي( ُعْسر ا رِياَل تـَُؤاِخْذين مبَا َنِسيُت َواَل تـُْرِهْقيِن ِمْن أَمْ  قَالَ ) ، نسيانا موسى

 . مرة أول يف تؤاخذين فال ، النسيان وجه على وقع ذلك فإن ، يل
 : الغالم قصة
 أَقـَتَـْلتَ  قَالَ )  ، الغضب مبوسى فاشتد ، اخلضر(  فقتله)  ، صغريا( َلِقَيا ُغاَلم ا فـََقتَـَلُه  َذاإِ  َحىتَّ   فَانطََلَقا)

 ميكن خرقا كان األول ألن ، األول من أنكر شيئا جئت:  أي(  نُّْكر ا َشْيئ ا ِجْئتَ  لََّقدْ  نـَْفس   ِبَغرْيِ  زَِكيَّة   نـَْفس ا
 . املداركة إىل سبيل ال القتل ولكن ، بالسد تداركه

ِإن  قَالَ . ) الوصية رفض على بالعتاب للمكافحة لك زيادة(  َأملَْ أَُقل لََّك ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْر ا قَالَ )
 فأنت:  أي(  ُتَصاِحْبيِن  َفاَل )  املرة هذه بعد سألتك إن:  موسى له فقال أي( َسأَْلُتَك َعن َشْيء  بـَْعَدَها 

 . مين أعذرت:  أي(  ُعْذر ا لَُّدين   ِمن بـََلْغتَ  َقدْ )  ، صحبت وبرتك ، بذلك معذور
 . القرية أهل قصة
 يُرِيدُ  ِجَدار ا ِفيَها فـََوَجَدا) ، يضيفومها فلم استضافاهم:  أي(  أَْهَلَها اْسَتْطَعَما قـَْريَة   أَْهلَ  أَتـََيا ِإَذا َحىتَّ   فَانطََلَقا)
قَاَل َلْو   ) ، وبناه نقضه:  وقيل ، بيده أقامه:  قيل(  َفأَقَاَمهُ )  ، استهدم و عاب قد:  أي(  يَنَقضَّ  َأن

 َذاهَ   قَالَ . )  الضرورة به نستدفع و شينتع حىت جعال عملك على طلبت:  أي( ِشْئَت اَلختََّْذَت َعَلْيِه َأْجر ا
 . للصحبة موضع وال ، عذر اآلن يبق فلم ، نفسك على ذلك شرطت فإنك(  َوبـَْيِنكَ  بـَْييِن  ِفرَاقُ 
 آداب على اشتملت وقدا ، السالم عليهما اخلضر و موسى بني دار الذي واجلدال ، القصة ملخص هذا
 .(  1)املقام هذا يف ذكره يتسع ال مما املتعلم و للعامل وآداب ، منه واالستزادة العلم لطلب ودعوة ، رفيعة

                                                           

 غوامض حقائق عن الكشاف، ينظر : الزخمشري ،  451، ص   في تفسير كالم المنان الرحمن الكريم تيسير( السعدي ، 1)
 .    101،  101/  3،  التأويل وجوه في األقاويل عيون و التنزيل
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 . كافر غني و صابر فقير بين جدال:  الرابع المطلب
نَـُهَما َوَجَعْلَنا بَِنْخل   َوَحَفْفَنامُهَا أَْعَناب   ِمنْ  َجنَّتَـنْيِ  أِلََحِدمِهَا َجَعْلَنا َرُجَلنْيِ  َمَثال   هَلُمْ  َواْضِربْ : )  تعاىل قال  بـَيـْ
 فـََقالَ  ََثَرٌ  لَهُ  وََكانَ ( 33) نـََهر ا ِخاَلهَلَُما َوَفجَّْرنَا َشْيئ ا ِمْنهُ  َتْظِلمْ  وملَْ  ُأُكَلَها آَتتْ  اجْلَنَّتَـنْيِ  ِكْلَتا( 32) َزْرع ا

 تَِبيدَ  َأنْ  َأُظنُّ  َما قَالَ  لِنَـْفِسهِ  ظَاملٌِ  َوُهوَ  َجنََّتهُ  َوَدَخلَ ( 34) نـََفر ا َوأََعزُّ  َماال   ِمْنكَ  َأْكثـَرُ  أَنَا حُيَاِورُهُ  َوُهوَ  ِلَصاِحِبهِ 
ا َهِذهِ  َها َخيـْر ا أَلَِجَدنَّ  َريب   ِإىَل  ُرِدْدتُ  َولَِئنْ  قَاِئَمة   السَّاَعةَ  َأُظنُّ  َوَما( 35) أََبد  َقَلب ا ِمنـْ  َصاِحبُهُ  َلهُ  قَالَ ( 31) ُمنـْ
 ُأْشرِكُ  َواَل  َريب   اللَّهُ  ُهوَ  َلِكنَّا( 31) َرُجال   َسوَّاكَ  مُثَّ  نُْطَفة   ِمنْ  مُثَّ  تـَُراب   ِمنْ  َخَلَقكَ  بِالَِّذي َأَكَفْرتَ  حُيَاِورُهُ  َوُهوَ 
ا ِبَريب   ا َماال   ِمْنكَ  أََقلَّ  أَنَا تـََرنِ  ِإنْ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  اَل  اللَّهُ  َشاءَ  َما قـُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْواَل ( 38) َأَحد   َوَوَلد 
َها َويـُْرِسلَ  َجنَِّتكَ  ِمنْ  َخيـْر ا يـُْؤِتنَيِ  َأنْ  َريب   فـََعَسى( 31) ا فـَُتْصِب َ  السََّماءِ  ِمنَ  ُحْسَبان ا َعَليـْ  أَوْ ( 40) زََلق ا َصِعيد 

 َوِهيَ  ِفيَها أَنـَْفقَ  َما َعَلى َكفَّْيهِ  يـَُقل بُ  َفَأْصَب َ  بَِثَمرِهِ  َوُأِحيطَ ( 41) طََلب ا َلهُ  َتْسَتِطيعَ  فـََلنْ  َغْور ا َماُؤَها ُيْصِب َ 
ا ِبَريب   ُأْشرِكْ  ملَْ  لَْيَتيِن  يَا َويـَُقولُ  ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ   َوَما اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  يـَْنُصُرونَهُ  ِفَئةٌ  َلهُ  َتُكنْ  وملَْ ( 42) َأَحد 
 .(    1) ( (43) ُمْنَتِصر ا َكانَ 
املقصود من هذه اآليات أن الكفار افتخروا بأمواهلم و أنصارهم على فقراء املسلمني فبني اهلل تعاىل أن  إن

املفاخرة  حصولي جيب ذلك مما ال يوجب االفتخار الحتمال أن يصري الفقري غنيا و الغين فقريا ، أما الذ
 .( 2)و هي حاصلة لفقراء املؤمنني و بني ذلك بضرب هذا املثل املذكور يف اآلية عبادتهبه يف طاعة اهلل و 

هَلُم مََّثال  رَُّجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدمِهَا َجنَّتَـنْيِ ِمْن أَْعَناب  َوَحَفْفَنامُهَا بَِنْخل  َوَجَعْلَنا  َواْضِربْ قوله تعاىل : ) معىن
نَـُهَما َزْرع ا ( أي : بستانني من أعناب حمفوفني بالنخيل ، ويف خالهلما الزروع ، وكل ذلك مثمر يف عناية  بـَيـْ
( أي : ومل تنقص منه َشْيئ ا هُ َتْظِلم م نْ  وملَْ ُأُكَلَها ( األكل : َثرها الذي يؤكل ، )  َتتْ آ اجْلَنَّتَـنْيِ  كْلَتااجلودة . )ِ 
( أي :  َصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه لَُه ََثٌَر فـََقاَل لِ  وََكانَ ِخاَلهَلَُما نـََهر ا ( أي : األهنار متفرقة فيهما . ) َوَفجَّْرنَاشيئا ، )

َأْكثـَُر ِمنَك َماال  َوأََعزُّ نـََفر ا ( أي : أكثر خدما و حشما وولدا أَنَا، )  يهمفتخرا عل جيادلهخياصمه و 
(3    ) .

                                                           

 . 43،  32( سورة الكهف ، اآليات : 1)

 .  125،  124/  21،   الغيب ومفاتيح الكبير بالتفسير المشتهر الرازي الفخر تفسير ( الرازي ،2)

 . 15،  14/  15،  كثير ابن تفسير الختصار القدير تيسير العلي( الرفاعي ،3)
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ا ِذهِ قَاَل َما َأُظنُّ َأن تَِبيَد هَ   َجنََّتُه َوُهَو ظَامِلٌ ل نَـْفِسهِ  َوَدَخلَ )  َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمة  َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَل   َوَما( 35)أََبد 
َها ُمنَقَلب ا ِجَدنَّ أَلَ  يب  رَ  ِمن تـُرَاب  مُثَّ ِمن نُّْطَفة   كَ لَُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلقَ  قَالَ ( 31)َخيـْر ا م نـْ

 همعا يف وقت واحد ، وظلم اكذلك إذ ال يدخلهم  لوجود( ( أفرد اجلنة من حيث ا31)مُثَّ َسوَّاَك َرُجال  
والكالم فيه اغرتار  ،نفسه هو كفره و عقائده الفاسدة يف الشك يف البعث ، ويف شّكه يف حدوث العامل ل

 .   يف وصفها هبذا القول رط، وقلة حتصيل ، كأنه من شدة العجب هبا و السرور ، أف طمفر 
ا َريب  َريب  َواَل ُأْشرُِك بِ  ُهَو اللَّهُ  ِكنَّالَّ  )  ۖ  ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قـُْلَت َما َشاَء اللَُّه اَل قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه  َوَلْواَل ( 38)َأَحد 

ا اال  ِإن تـََرِن أَنَا أََقلَّ ِمنَك مَ  َها ُحْسَبان ا م َن السَّمَ  فـََعَسى   (31)َوَوَلد   اءِ َريب  َأن يـُْؤِتنَيِ َخيـْر ا م ن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ
ا زََلق ا  (( .40)ِبَ  َماُؤَها َغْور ا فـََلن َتْسَتِطيَع َلُه طََلب اُيصْ  أَوْ  فـَُتْصِبَ  َصِعيد 

ا ( أي : هو املعبود وحده ال  َواَل بالوحدانية و الربوبية ، ) اف( أي : اعرت  اللَّهُ ُهَو  ِكنَّا) ل ُأْشرُِك ِبَريب  َأَحد 
َما َشاَء اللَُّه ( أي : األمر ما  قـُْلتَ َجنََّتَك ( أي : هال إذ دخلت جنتك ، )  تَ ِإْذ َدَخلْ  َوَلْواَل شريك له . ) 

قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه ( أي : ال أقدر على  اَل : )  لهشاء اهلل ، وقيل : الكالم مضمر ، أي : ما شاء اهلل كان ، و قو 
قل منك ما ال ( إن ترين أ اتـََرِن أَنَا أََقلَّ ِمنَك َماال  َوَوَلد   ِإنحفظ ما يل أو دفع شيء عنه إال بإذن اهلل ، )

 وولدا فتكربت و تعظمت علّي . 
َها ( أي : على  َخيـْر ايـُْؤِتنَيِ ( يعطيين يف اآلخرة ، )  َأنريب ، )  فلعلَريب  (  فـََعَسى  )  م ن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ

مثل صاعقة أو شيء السََّماِء ( وهي  م نَ ( قال قتادة : عذابا ، وقال ابن عباس : نارا ، ) حْسَبان اجنتك ، )ُ 
( أي : غائرا  َغْور اُيْصِبَ  َماُؤَها  أَوْ جرداء ملساء ال نبات فيها)  أرضازََلق ا ( أي :  ِعيد اصَ  فـَُتْصِب َ يهلكها ،) 

َلُه طََلب ا ( يعين : إن طلبته مل جتده ْسَتِطيعَ تَ  فـََلنتناله األيدي ، )  ال، منقطعا ذاهبا ،
(1 )  . 

ُعُروِشَها َويـَُقوُل يَا لَْيَتيِن ملَْ ُأْشرِْك بَِريب   َما أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى   ى  بَِثَمرِِه َفَأْصَبَ  يـَُقل ُب َكفَّْيِه َعلَ  َوُأِحيطَ )
ا ( ( اآلية : هذا خرب من اهلل عز وجل 43)َتُكن لَُّه ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ُمنَتِصر ا وملَْ ( 42)َأَحد 

،  ىا على ظهر األخر بطن إحدامه ضعَكفَّْيِه ( : يريد ي  يـَُقل بُ عن إحاطة العذاب حبال هذا املمثل به ، و )
، وهي العروش ، مث  قعتُعُروِشَها ( يريد أن السقوف و  َعَلى   خاِويَةٌ ، وقوله : )َ  تأسفوذلك فعل املتلهف امل

                                                           

 .     113،  112/  5،  التنزيل معالم البغوي تفسير( البغوي  ، 1)
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ا ( قال  َويـَُقولُ احليطان عليها ، فهي خاوية و احليطان على العروش ، ) دمتهت يَا لَْيَتيِن ملَْ ُأْشرِْك ِبَريب  َأَحد 
يف الدنيا على جهة التوبة  اعن مقالة هذا الكافر يف اآلخرة ، وحيتمل أن قاهل حكايةي بعض املفسرين : ه
 بعد حلول املصيبة .

( ممتنعا ،  َكاَن ُمنَتِصر ا  َوَما اللَِّه ( مينعونه من عذاب اهلل ، ) ونِ ِمن دُ  يَنُصُرونَهُ ، )  عةلَُّه ِفَئٌة ( مجا َتُكن وملَْ )
 .  ( 1)منتقما أي : ال يقدر على االنتصار لنفسه

 الخامس : جدال مؤمن إل فرعون مع قومه . المطلب

َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُه أَتـَْقتـُُلوَن َرُجال  َأْن يـَُقوَل َريب َ اللَُّه َوَقْد َجاءَُكْم  َوقَالَ تعاىل :)  قال
نَّ اللََّه اَل يـَْهِدي إِ  يَِعدُُكمْ َوِإْن َيُك َكاِذب ا فـََعَلْيِه َكِذبُُه َوِإْن َيُك َصاِدق ا ُيِصْبُكْم بـَْعُض الَِّذي  مْ ِمْن َرب كُ  ْلبَـيـ َناتِ بِا

( يَا قـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن يف اأْلَْرِض َفَمْن يـَْنُصرُنَا ِمْن بَْأِس اللَِّه ِإْن 28)ذَّابٌ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف كَ 
( َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم ِإين  21رََّشاِد )َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل ال الَّ َجاَءنَا قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم إِ 

 يدُ يُرِ  هُ ( ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم نُوح  َوَعاد  َوََثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم َوَما اللَّ 30َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل يـَْوِم اأْلَْحزَاِب )
ا لِْلِعَباِد) ( يـَْوَم تـَُولُّوَن ُمْدِبرِيَن َما َلُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصم  32يـَْوَم التـََّناِد ) ْيُكمْ ( َويَا قـَْوِم ِإين  َأَخاُف َعلَ 31ظُْلم 
( َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل بِاْلبَـيـ َناِت َفَما زِْلُتْم يف َشك  ممَّا َجاءَُكْم 33ِمْن َهاد ) هُ اللَُّه َفَما لَ  َوَمْن ُيْضِللِ 
َعَث اللَُّه ِمْن بـَْعِدِه ِبِه َحىتَّ  ( الَِّذيَن 34ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب ) َذِلكَ كَ   َرُسوال  ِإَذا َهَلَك قـُْلُتْم َلْن يـَبـْ

َذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكل  آَمُنوا كَ  ِذينَ اللَِّه َوِعْنَد الَّ  دَ جُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسْلطَان  أَتَاُهْم َكبـَُر َمْقت ا ِعنْ 
ا َلَعل ي أَبـُْلُغ اأْلَْسَباَب) ( َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَمانُ 35َجبَّار ) ُمَتَكرب   قـَْلِب  ( َأْسَباَب السََّماَواِت 31اْبِن يل َصْرح 

ِإالَّ  نَ ِفْرَعوْ  لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما َكْيدُ  َفَأطَِّلَع ِإىَل إَِلِه ُموَسى َوِإين  أَلَظُنُُّه َكاِذب ا وََكَذِلَك زُي نَ 
( نـَْيا َمَتاٌع 38) لرََّشادِ ( َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل ا31يف تـََباب  َا َهِذِه احْلََياُة الدُّ ( يَا قـَْوِم ِإمنَّ
( َمْن َعِمَل َسي َئة  َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوَمْن َعِمَل َصاحلِ ا ِمْن ذََكر  َأْو أُنـَْثى َوُهَو 31ِهَي َداُر اْلَقرَاِر ) َوِإنَّ اآْلِخَرةَ 

                                                           

 تفسير،  وي، وينظر: البغ 521،  521/  3،    القرآن تفسير في الحسان بالجواهر المسمى الثعالبي تفسير ( الثعاليب  ،1)
 .     113/  5،   التنزيل معالم البغوي
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) َزُقونَ اجْلَنََّة يـُرْ  ُخُلونَ ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َيدْ   النََّجاِة َوَتْدُعوَنيِن ِإىَل ( َويَا قـَْوِم َما يل أَْدُعوُكْم ِإىَل 40ِفيَها ِبَغرْيِ ِحَساب 
( اَل َجَرَم 42ِإىَل اْلَعزِيِز اْلَغفَّاِر ) ْدُعوُكمْ ِبِه ِعْلٌم َوأَنَا أَ  ( َتْدُعوَنيِن أِلَْكُفَر بِاللَِّه َوُأْشرَِك بِِه َما لَْيَس يل 41النَّاِر )

نـْيَ  َا َتْدُعوَنيِن إِلَْيِه لَْيَس لَُه َدْعَوٌة يف الدُّ ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر  اْلُمْسرِِفنيَ َوَأنَّ َمَردَّنَا ِإىَل اللَِّه َوَأنَّ  ِخرَةِ ا َواَل يف اآْل أمنَّ
ا َسي َئاِت َما َمَكُرو  لَّهُ ( فـََوقَاُه ال44)ِعَبادِ اللََّه َبِصرٌي بِالْ  ( َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل َلُكْم َوأُفـَو ُض أَْمرِي ِإىَل اللَِّه ِإنَّ 43)

   .(1) ((45) اْلَعَذابِ َوَحاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء 
أن هذا الرجل املؤمن كان قبيطا من آل فرعون ، قال السدي : كان ابن عم فرعون و قد أسلم  املشهور  

 سرا من فرعون ، ويقال إنه الذي جنا مع موسى . 
قتل موسى عند هنيه عن قتله  نالرجل املؤمن و استمع منه ما قاله ، وتوقف ع اأصفى فرعون لكالم هذ قد

 ( .َرُجال  َأن يـَُقوَل َريب َ اللَُّه َوَقْد َجاءَُكم بِاْلبَـيـ نَاِت ِمن رَّب ُكْم  تْقتـُُلونَ أَ ، وقال له : ) ( 2)و قيله ما قال
 أورد مؤمن آل فرعون ستة حجج أخرى مفصلة لتأبيد رأيه فقال تعاىل :  مث
فـََعَلْيِه َكِذبُُه  َوِإن َيُك َصاِدق ا ُيِصْبُكم بـَْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ( يعين : فعليه وبال كذبه ،  اِذب اَيُك كَ  َوِإن)  -1

بـَْعُض الَِّذي  ُيِصْبُكمكذبتموه )  و قولهَيُك َصاِدق ا( يف  َوِإنفال ينبغي أن تقتلوه بغري حجة وال برهان ، )
يَِعدُُكْم ( من العذاب ، يعين بعض ذلك العذاب يصبكم يف الدنيا ، ويقال بعض الذي يعدكم فيه أي مجيع 

 الذي يعدكم .
  ْسِرفٌ ُهَو مُ  َمنْ  دينه ، )اللََّه اَل يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب ( يعين : ال يرشد و ال يوفق إىل ِإنَّ ) -2

 .  ( 3)َكذَّاٌب ( يعين : الذي عادته الكذب
 قـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن يف اأْلَْرِض َفَمن يَنُصرُنَا ِمن بَْأِس اللَِّه ِإن َجاَءنَا ( ذكرهم ذلك الرجل يَا) -3

 كفرهم ، ومعىن ظاهرين : الظهور على الناس و الغلبة يف وااملؤمن ما هم فيه من امللك ليشكروا اهلل واليتماد
يَنُصرُنَا ِمن بَْأِس اللَِّه ِإن َجاَءنَا ( أي : من مينعنا  َفَمنهلم و االستعالء عليهم ، و األرض أرض مصر ، ) 

                                                           

 .    45،  28( سورة غافر ، اآليات : 1)

 .    311/  20،   القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير( الطربي ، 2)

 .     111/  3،   العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير ، ندي( السمر ق3)
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يهم ، من عذابه و حيول بيننا و بينه عن جميئه ، ويف هذا حتذير منه هلم من نقمة اهلل هبم و إنزال عذابه عل
فلما مسع فرعون ما قاله هذا الرجل من النص  الصحي  أخذ يوهم قومه أنه هلم من النصيحة و الرعاية 
مبكان مكني ، وأنه ال يسلك هبم إال مسلكا يكون فيه جلب النفع هلم و دفع الضر عنهم ، وهلذا قال 

( أي : ما  لرََّشادِ َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل ا أََرى  ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما  قَالَ تعاىل على لسان فرعون : ) 
 .(   1)أهديكم هبذا الرأي : إال طريق احلق

َدْأِب قـَْوِم نُوح  َوَعاد  َوََثُوَد  ِمْثلَ    (30يـَْوِم اأْلَْحزَاب) ْثلَ قـَْوِم ِإين  َأَخاُف َعَلْيُكم م   االَِّذي آَمَن يَ  َوقَالَ ) -4
ا ل ْلِعَباد اللَّهُ  اَومَ  ۖ  َوالَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهْم  : لقد حذر هذا الرجل املؤمن الصاحل قومه  أي((   31) يُرِيُد ظُْلم 
قـَْوِم ِإين  َأَخاُف َعَلْيُكم م ْثَل يـَْوِم  يَا، فبدأ بتخويف العذاب الدنيوي ) و اآلخرة الدنيابأس اهلل تعاىل يف 

َأَخاُف َعَلْيُكم م ْثَل يـَْوِم اأْلَْحزَاِب ( بقوله :  ِإين  اأْلَْحزَاِب ( و التقدير مثل أيام األحزاب ، مث فسر قوله : ) 
ب هؤالء دوهنم يف عملهم من الكفار و التكذيب و سائر املعاصي ، َدْأِب قـَْوِم نُوح  َوَعاد  َوََثُوَد ( ودأ ِمْثلَ )

ُيْضِلِل  َوَمن، وهو قوله : ) آلخرةهبالك ا يضاو احلاصل أنه خوفهم هبالك معجل يف الدنيا ، مث خوفهم أ
ا ل ْلِعَباِد ( يعين : أن اللَُّه يُرِيُد  َوَما)   على عذاب اآلخرة ،  تنبيه( و املقصود منه ال َهاد  اللَُّه َفَما َلُه ِمْن  ظُْلم 

 تدمري أولئك األحزاب كان عدال ، ألهنم استوجبوه بسبب تكذيبهم لألنبياء .
 فقال :  رويخوفهم بالعذاب األخ مث
( أي : يا قوم  تـَُولُّوَن ُمْدِبرِيَن َما َلُكم م َن اللَِّه ِمْن َعاِصم   يـَْومَ  قـَْوِم ِإين  َأَخاُف َعَلْيُكْم يـَْوَم التـََّنادِ  َويَا) -5

ينادي أهل النار ، كما  نةأخشى عليكم عذاب يوم القيامة ، حني ينادي أهل النار أهل اجلنة و أهل اجل
النَّاِر َأن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبّـَُنا َحقًّا فـََهْل َوَجدتُّ مَّا َوَعَد  ابَ َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصحَ  َونَاَدى  قال تعاىل : )
َنا ِمَن  َونَاَدى  وقال تعاىل : ) ،(    2) (مْ قَاُلوا نـَعَ  ۖ  َربُُّكْم َحقًّا  َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْن أَِفيُضوا َعَليـْ

 . ( 3) ( اْلَماِء َأْو ممَّا َرَزَقُكُم اللَّهُ 

                                                           

 .  481/  4،  فتح القدير ( الشوكاين ،1)

 .    44األعراف ، من اآلية ،  رة( سو 2)

 .   50(سورة األعراف ، من اآلية ، 3)
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ِمْن َعاِصم  ( أي : أهنم إذا مسوا زفري النار يفّرون  تـَُولُّوَن ُمْدِبرِيَن َما َلُكم م َن اللَّهِ  يـَْومَ قوله تعاىل : ) ومعىن
هاربني ، فال يأتون قطرا من األقطار إال وحدوا مالئكة صفوفا ، فريجعون إىل املكان الذي كانوا فيه ، مث 

أكد  كانوا فيه ، مث  يَلُكم م َن اللَِّه ِمْن َعاِصم  ( أي : ال جتدون إىل املكان الذ َماأكد التهديد فقال : )
َلُكم م َن اللَِّه ِمْن َعاِصم  ( أي : ال جتدون ما نعا وال عاصما يعصمكم من عذاب اهلل  َماالتهديد فقال : ) 
( أي : من أضله اهلل ، فال هادي له غري اهلل يهدي إىل  اد  ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن هَ  َوَمنو مينعكم فيه ، )
 . (   1)الصواب و النجاة

 توهم( أي : ذكرهم قدمي ع َجاءَُكْم يُوُسُف ِمن قـَْبُل بِاْلبَـيـ َناِت َفَما زِْلُتْم يف َشك  مم َّا َجاءَُكم ِبهِ  َوَلَقدْ ) -1
من قبل موسى عليه السالم ، )  َجاءَُكْم يُوُسُف ِمن قـَْبُل ( يعين : يوسف بن يعقوب َوَلَقدْ على األنبياء ، )

مم َّا َجاءَُكم ِبِه ( قال  زِْلُتْم يف َشك   َفَما، ) هبالبينات ( أي : جاءكم باملعجزات الباهرات الدالة على صدق
ِإَذا َهَلَك ( أي : حىت إذا مات أنكرت بعثة رسول  ىتَّ  ال شريك له ، ) ح دهابن عباس : من عبادة اهلل وح

ال جيدد عليكم  هللَلن يـَبـَْعَث اللَُّه ِمن بـَْعِدِه َرُسوال  ( أي : أقمتم على كفركم وظننتم أن ا قـُْلُتمْ من بعده ، ) 
ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّْرتَاٌب ( أي : مثل هذا الضالل وسوء احلال ، يكون حال من  ِلكَ ذَ  ك  )َ  ،احلجة 

 .(   2)دهقبله يف دين اهلل ، وشكه يف وحدانية اهلل ووعده ووعييضله اهلل إلسراف يف  املعاصي ، وارتياب 
( أي : باإلبطال هلا و الرد بغري برهان وال حجة أتاهم من  جُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسْلطَان  أَتَاُهْم    الَِّذينَ )

ِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذيَن آَمُنوا ( فاهلل أشد بغضا  َمْقت ا( جداهلم املتضمن لرد احلق بالباطل ، ) َكربُ ، )عند اهلل 
إليه ، وهذه أمور يشتد بغض اهلل هلا و  بتهو نس طللصاحبه ، ألنه تضمن التكذيب باحلق و التصديق بالبا

َيْطَبُع اللَُّه  ِلكَ َكذَ  ) ،ك أشد املقت ، موافقة لرهبم هبا ، وكذلك عباده املؤمنون ميقتون على ذل صفملن ات
برده ، وعلى اخللق باحتقارهم ، جبار بكثرة  قُكل  قَـْلِب ُمَتَكرب   َجبَّار  ( أي : متكرب يف نفسه على احل  َعَلى  

 ظلمه وعدوانه .

                                                           

 بتصرف    . 12،  11/  21،   الغيب ومفاتيح الكبير بالتفسير المشتهر الرازي الفخر تفسير ( الرازي ،1)

 24،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير، وينظر : الزحيلي ،  148/  1،  التنزيل معالم البغوي تفسير ( البغوي ،2)
 /111   . 
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ا لََّعل ي أَبـُْلُغ اأْلَْسَبابَ  يَا َهاَماُن اْبِن يل  نُ ِفْرَعوْ  َوقَالَ ) ( أي : أن فرعون معارضا ملوسى ، ومكذبا له يف  َصْرح 
َهاَماُن اْبِن يل َصْرح ا ( أي : بناء عظيما مرتفعا و القصد منه لعلي  يَا، ) دعوته إىل اإلقرار برب العاملني

َوِإين  أَلَظُنُُّه َكاِذب ا ( أي : دعواه أن لنا ربا ، وأنه فوق  ُموَسى   هِ إِلَ   ِت َفَأطَِّلَع ِإىَل  السََّماَوا َأْسَبابَ أطلع ، ) 
قال اهلل تعاىل يف بيان الذي محله على هذا  بنفسهالسموات ، ولكنه يريد أن حيتاط فرعون ، وخيترب األمر 

( فزين له العمل السيئ ، فلم يزل الشيطان يزينه ، وهو يدعو إليه  زُي َن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلهِ  ِلكَ َكذَ  القول : )  
 بسببو ناظر مناظرة احملقني ، وهو من أعظم املفسرين ، أي : احلق  إليه، حىت رآه حسنا ، ودعا  هو حيسن

يوهم به الناس أنه َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ يف تـََباب  ( الذي أراد أن يكيد به احلق ، و   َوَماالباطل الذي زين له ، )
. ( 1)يف تـََباب  ( أي : خسار وبوار ، ال يفيده إال الشقاء يف الدنيا و اآلخرة ِإالَّ حمق ،وأن موسى مبطل ، ) 

( هذا من متام ما قاله مؤمن آل فرعون ، أي : اقتدوا  أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشادِ  نِ الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعو  َوقَالَ )
 َسِبيَل الرََّشاِد ( أي : طريق اهلدى ، وهو اجلنة. أَْهدُِكمْ يب يف الدين ، )

َا قـَوْ  يَا، فقال تعاىل على لسان الرجل املؤمن : ) ارفهاحذرهم من االفتتان بينهم الدنيا و االغرتار بزخ مث ِم ِإمنَّ
نـَْيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َدارُ  ِذهِ هَ    يف إما( أي: االستقرار و اخللود ، والناس إما يف النعيم و  اْلَقرَارِ  احْلََياُة الدُّ

 . ( 2)اجلحيم
:  ي( أ ِحَساب  َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة يـُْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغرْيِ  ِئكَ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَ   َوَمْن َعِمَل َصاحلِ ا م ن ذََكر  َأْو أُنَثى     )  

ؤه وحيزنه ، ومن عمل صاحلا من أعمال من عمل سيئة من شرك أو فسوق أو عصيان ال جيازي إال مبا يسو 
 .(    3)القلوب و اجلوارح وأقوال اللسان فأولئك يعطون أجرهم بال حد وال عد

الكم يا قوم أدعوكم إىل طاعة اهلل تعاىل و ( أي : م قـَْوِم َما يل أَْدُعوُكْم ِإىَل النََّجاِة َوَتْدُعوَنيِن ِإىَل النَّارِ  َويَا)  
، و تدعونين إىل الكفر الذي هو  نةعبادته وتوحيده هو الدعاء الذي سبب النجاة من النار ودخول اجل

اهلل تعاىل و  زةسبب يف دخول النار . مث بني الدعوتني األوىل كفر وشرك ، واألخرى دعوة إىل اإلسناد إىل ع
                                                           

، د ، ط ) دار ابن حزم ، د ، ت ( ، ص  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمحرر( ابن عطية ، عبد احلق بن غالب األندلسي ، ا1)
 .    104، ص   المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير، وينظر : السعدي ،  1131

 .    310/  18،  الجامع ألحكام القرآن ،( القرطيب 2)

 .    105، ص  نالمنا كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير ( السعدي ،3)
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 غفرانه .
( أي : تدعونين ألمر  َغفَّارِ بِاللَِّه َوأُْشرَِك ِبِه َما لَْيَس يل بِِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم ِإىَل اْلَعزِيِز الْ  أِلَْكُفرَ  َتْدُعوَنيِن ) 

لَْيَس يل ِبِه ِعْلٌم ( ليس معناه أين جاهل به ، بل معناه أن  َماخطري هو الكفر باهلل و اإلشراك يف عبادته ، ) 
علم بوجه من  روثان و فرعون و غريه ليس هلم مدخل يف األلوهية ، وليس ألحد من البشالعلم بأن األ

اتصف بصفات األلوهية ، من العزة  نأدعوكم إىل اإلميان مب ناوجوه النظر بأن هلم يف األلوهية مدخال ، وأ
 .(  1) إليهءامن به وتاب  والقدرة والغلبة والعلم و املغفرة ، فهو القوي يف انتقامه ممن كفر ، الغفار لذنب من

نـَْيا وَ  اَجَرَم أمنََّ  اَل )   إليهيف اآْلِخَرِة ( أي : حق وثبت أن الذي تدعونين  اَل َتْدُعوَنيِن إِلَْيِه لَْيَس َلُه َدْعَوٌة يف الدُّ
من عبادة األصنام ليس له دعوة توجب األلوهية ألهنا ال تسمع و ال تبصر ، وال تنفع وال تضر ، وقال 

وال يف اآلخرة . وكان فرعون أوال يدعو الناس إىل عبادة األصنام ، مث  نياالكليب : ليس له شفاعة يف الد
البقر ، فكانت تعبد ما كانت شابه ، فإذا هرمت أمر بذحبها ، مث دعا بأخرى تعبد ، مث  بادةدعاهم إىل ع

 ملا طال عليه الزمان قال : أنا ربكم األعلى .
( أي : مرجعنا و مصرينا إىل اهلل ، وكون املسرفني  َوَأنَّ َمَردَّنَا ِإىَل اللَِّه َوَأنَّ اْلُمْسرِِفنَي ُهْم َأْصَحاُب النَّارِ  )

اكون الدماء ، وقال قتاة و ابن سرين : هم املشركني ، وقال جماهد : السفهاء السف الذين تعدوا حدود اهلل
 .(    2)، هم أصحاب النار قبغري ح

( أي : ستعرفون إذا نزل بكم ِإنَّ اللََّه َبِصرٌي بِاْلِعَبادِ  ۖ  َوأُفـَو ُض أَْمرِي ِإىَل اللَِّه  ۖ  َما أَُقوُل َلُكْم  َفَسَتْذُكُرونَ )
أَْمرِي ِإىَل اللَِّه ( يعين : أمر نفسي إىل  َوأُفـَو ضُ النصيحة أنه حق ، ) نأن ما أقول لكم مالعذاب ، وتعلمون 

منهم  باللََّه َبِصرٌي بِاْلِعَباِد ( يعين : عامل بأعماهلم وبثواهبم ، فأرادوا قتله فهر  ِإنَّ اهلل ، وادع تدبريي إليه ، )
 فلم يقدروا عليه . بهفبعث فرعون يف طل

، ونزل  أرادوا( أي : دفع اهلل عنه شر ما  َوَحاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابِ  ۖ  اللَُّه َسي َئاِت َما َمَكُروا  فـََوقَاهُ )

                                                           

 بتصرف    .  1138، ص  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر،   األندلسي غالب بن احلق عبد ( ابن عطية ،1)

 بتصرف    . 313،  312/  18،   القرآن ألحكام الجامع ،( القرطيب 2)
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 .(   1)يف الدنيا ، وأما يف اآلخرة عذاب النار غرقبآل فرعون شدة العذاب وهو ال
 و النصارى في إبراهيم عليه السالم . ليهودالسادس : جدال ا طلبالم
جِنيُل ِإالَّ ِمن بَـ  يَاتعاىل : ) قال أََفاَل تـَْعِقُلون  ۖ   ْعِدهِ أَْهَل اْلِكَتاِب مِلَ حُتَاجُّوَن يف ِإبـْرَاِهيَم َوَما أُنزَِلِت التـَّْورَاُة َواإْلِ
اَل  ُتمْ َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَن ۖ  َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم بِِه ِعْلٌم فَِلَم حُتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم  ُؤاَلءِ أَنُتْم هَ   َها (َ 15)

ا َوَما َكاَن ِمَن  ف اَكاَن َحِني  ِكنَولَ   نِيًّاَكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َواَل َنْصرَا  َما  (11تـَْعَلُمون)  ِإنَّ   (11) اْلُمْشرِِكنيمُّْسِلم 
 .(   2) ( (18)َواللَُّه َويلُّ اْلُمْؤِمِننيَ  ۖ  النَّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا  َذااِس بِِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه َوهَ  َأْوىَل النَّ 
منهم أنه كان  طائفة، ودعوى كل  اخلليلاهلل تعاىل على اليهود والنصارى يف حماجتهم يف إبراهيم  ينكر
كما قال حممد بن إسحاق بن يسار : حديثي حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت ، حديثي   ،منهم 

 هللسعيد بن جبري أو عكرمة ، عن ابن عباس قال : اجتمعت نصارى جنران و أحبار يهود عند رسول ا
ما كان  ىنصار صلى اهلل عليه وسلم ، فتنازعوا عنده ، فقالت األحبار ما كان إبراهيم إال يهوديا ، وقالت ال

جِنيُل  يف ِإبـْرَاِهيمَ  اجُّونَ أَْهَل اْلِكَتاِب مِلَ حتَُ  يَافأنزل اهلل تعاىل :)  ، (3) إبراهيم إال نصرانيا َوَما أُنزَِلِت التـَّْورَاُة َواإْلِ
 ( . ِإالَّ ِمن بـَْعِدِه  أََفاَل تـَْعِقُلونَ 

يف إبراهيم عليه السالم ، وكيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا ، وقد كان زمنه  عوناليهود مل تتناز  أيها
اهلل التوراة على موسى ، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا ، وإمنا حدثت النصرانية  زلقبل أن ين

تعقلون  فال،  أن املتقدم على الشيء ال يكون تابعا له ، وأتـَْعِقُلوَن (  أََفاَل بعد زمنه بدهر ، وهلذا قال : )
 ضعف حجتكم واهنيارها وبطالن قولكم ؟

َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنُتْم  ۖ  ِبِه ِعْلٌم فَِلَم حُتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم  َلُكمَحاَجْجُتْم ِفيَما  ُؤاَلءِ أَنُتْم هَ   َهاقال : ) مث
( هذا إنكار على من حياج فيما ال علم له به ، فإن اليهود و النصارى حتاّجوا يف إبراهيم بال  اَل تـَْعَلُمونَ 

هلم إىل حني بعثة حممد صلى اهلل  رعتالت شيتعلق بأدياهنم  اعلم ، ولو حتاجوا فيما بأيديهم منه علم مم
                                                           

 .     111/  3،   العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير ( السمر قندي ،1)

 .     18،  15( سورة آل عمران ، اآليات : 2)

) بريوت : مؤسسة الكتب  1، ط  لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي ، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،  ( 3)
 . 51م ( ، صـ 2002 -هـ   1422الثقافية ، 
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برد ماال علم  وأمرهمبه ، فأنكر اهلل عليهم ذلك ، مواعليه وسلم لكان أوىل هبم ، وإمنا تكلموا فيما مل يعل
 .(  1)هلم به إىل عامل الغيب و الشهادة ، الذي يعلم األمور على حقائقها

ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   ِكنَولَ  َواَل َنْصرَانِيًّا  اَكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّ   َماقال تعاىل : ) مث ( نتيجة  َكاَن َحِنيف ا مُّْسِلم 
عيسى  ولالستدالل إذ قد حتصحص من احلجة املاضية أن اليهودية و النصرانية غري احلنيفية ، وأن موسى 

بأهنما على احلنيفية ، فأنتج أن إبراهيم مل يكن على حال اليهودية أو النصرانية ،  خيرباعليهما السالم مل 
َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ( أفاد االستدراك بعد نفي الضد حصرا حلال إبراهيم فيما   َماَكاَن َحِنيف ا مُّْسِلم ا وَ   ِكنَولَ  )

نّي حنيفا بقوله : مسلما ألهنم يعرفون معىن احلنيفية وال يؤمنون باإلسالم ، يوافق أصول اإلسالم ، ولذلك بُـ 
َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ( فنفي عن إبراهيم موافقة   َوَما، )  مأن اإلسالم هو احلنيفية وال يؤمنون باإلسال مفأعلمه

 . ( 2)ت موافقته لإلسالم، وإنه كان مسلما ، فثب شركني، وموافقة امل رانيةاليهودية ، وموافقة النص
( أي : إن  َواللَُّه َويلُّ اْلُمْؤِمِننيَ  ۖ  النَّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا  َذاَوهَ   وهُ َأْوىَل النَّاِس بِِإبـْرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـعُ  ِإنَّ قال تعاىل : ) 

صلى اهلل عليه وسلم ،  مدالنَّيبُّ ( يعين : حم َذاَوهَ  اتبعوا ملته و اقتدوا بدينه ، ) ينأخصهم به و أقرهبم للذ
أفرده بالذكر تعظيما له و تشريفا ، وأولويته صلى اهلل عليه وسلم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته ، ومن 

 .(   3)( من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم واآَمنُ  َوالَِّذينَ حملمدية ) ا يعةجهة موافقته لدينه يف كثري من الشر 
 وسلم في زوجها أوس . عليهخولة لرسول اهلل صلى اهلل  جدالالسابع :  المطلب

َع اللَُّه قـَْوَل الَِّت جُتَاِدُلَك يف زَ  َقدْ قال تعاىل : )  ِإنَّ اللََّه  ۖ  حَتَاُورَُكَما  ْسَمعُ َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَُّه يَ  ْوِجَهامسَِ
يٌع َبِصري) ِئي َوَلْدنـَُهْم  نْ إِ  ۖ  مَّا ُهنَّ أُمََّهاهِتِْم  ميُظَاِهُروَن ِمنُكم م ن ن َساِئهِ  الَِّذينَ  (ٌ 1مسَِ  ۖ  أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ

وَن ِمن ن َساِئِهْم مُثَّ يـَُعوُدوَن يُظَاِهرُ  َوالَِّذينَ  (ٌ 2)ورَوِإنَّ اللََّه َلَعُفو  َغفُ  ۖ  َوِإنَـُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمنَكر ا م َن اْلَقْوِل َوُزور ا 
ملَّْ جيَِْد  َفَمن (ٌ 3َواللَُّه مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبري) ۖ  ُتوَعظُوَن ِبِه  ِلُكمْ ذَ   ۖ  يـََتَماسَّا  نِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـََبة  م ن قـَْبِل أَ 

بِاللَِّه  ُنوالِتـُْؤمِ  ِلكَ ذَ   ۖ  َفَمن ملَّْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِست نَي ِمْسِكين ا  ۖ  َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ ِمن قـَْبِل َأن يـََتَماسَّا 

                                                           

 .    58،  51/  2،  العظيم القرآن تفسير( ابن كثري ، 1)

 .     215،  214/  3،  تفسير التحرير والتنوير( ابن عاشور ، 2)

 .     351/  1،  فتح القدير ( الشوكاين ، 3)
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 .(    1) (( 4ٌَولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيم) ۖ  َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه  ۖ  َوَرُسولِِه 
: احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات ، فأنزل اهلل  ت، عن عائشة قال روةاألعمش عن متيم ، عن ع وقال

 .(2)زوجها (         تعاىل على النيب صلى اهلل عليه وسلم : ) قد مسع اهلل تعاىل قول الت جتادلك يف 
الَِّت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها (  قـَْولَ اللَُّه( يا حممد ، ) عَ مسَِ  َقدْ صلى اهلل عليه وسلم : ) مدتعاىل ذكره لنبيه حم يقول

امسها خولة بنت ثعلبة ،  ألنصاروالت كانت جتادل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف زوجها امرأة من ا
أله الفرج ، ِإىَل اللَِّه ( أي : تشتكي اجملادلة ما لديها من اهلم بظهار زوجها منها إىل اهلل ، وتس َوَتْشَتِكي)
يٌع َبِصرٌي ( أي  ِإنَّ عليه وسلم واجملادلة خولة ، ) اهللَيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ( يعين : حتاور رسول صلى  َواللَّهُ ) اللََّه مسَِ

 ويتحاورانه ، وغري ذلك من كالم خلقه ، بصري مبا يعملون ،ويعمل مجيع عباده. انه: إن اهلل مسيع ملا يتجاوب
ثعلبة فيها معىن املراجعة و احملاورة والشكوى والضراعة إىل اهلل أن خيفف عنها وطأة ما  خولة بنت وجمادلة

 وقعت فيه هي وزوجها حبكم ال ضرر فيه عليها .
( فيقولون هلن : أننت علينا كظهور أمهاتنا ، وذلك  ۖ  يُظَاِهُروَن ِمنُكم م ن ن َساِئِهم مَّا ُهنَّ أُمََّهاهِتِْم  الَِّذينَ )

نساؤهم الالئي يظاهرون منهم بأمهاهتم ،  ماأي : ُهنَّ أُمََّهاهِتِْم ( مَّا)الرجل امرأته يف اجلاهلية ، طالقكان 
ِئي َوَلْدنـَُهمْ  ِإنْ هلن : أننت علينا كظهر أمهاتنا ، بل هن هلم حالل ، ) افيقولو  ( ال الالئي أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ

ُقوُلوَن ُمنَكر ا م َن اْلَقْوِل َوُزور ا ( أي : وإن الرجال ليقولون منكرا من القول الذي ال لَيَـ  َوِإنَـُّهمْ )،قالوا هلن ذلك 
اهلل لذو عفو وصف  عن ذنوب عباده  إن( أي : ) َوِإنَّ اللََّه َلَعُفو  َغُفورٌ ، كذبا: تعرف صحته ، وزورا يعين

 .(   3)وبةإذ تابوا منها وأنابوا ، غفور هلم أن يعاقبهم عليها بعد الت
كانت عادهتم أن يقولوا هذا القول   ذين( يعين : والِمن ن َسائِِهْم مُثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا  ِهُرونَ يُظَا الَِّذينَ ) وَ 
مث يعودون ملثله ، فكفارة من عاد أن حيرر رقبة مث ميس املظاهر منها ال حتل له  ،فقطعوه باإلسالم  كراملن

دليل على ارتكاب اجلناية ،  الكفارةبِِه ( ألن احلكم ب ُتوَعظُونَ  ِلُكمْ ذَ  مسها إال بعد تقدمي الكفارة ، ) 

                                                           

 .      4،  1( سورة اجملادلة ، اآليات : 1)

 .      1211/  1، باب قوله تعاىل : ) وكان اهلل مسيعا بصريا ( ،  التوحيد كتاب،  البخاري صحي ( 2)

 بتصرف     . 231،  231/  1،  القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير( الطربي ، 3)
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(  ريٌ مبَا تـَْعَمُلوَن َخبِ  َواللَّهُ ) فيجب أن تتعظوا هبذا احلكم حىت ال تعودوا إىل الظاهر و ختافوا عقاب اهلل عليه ،
 .  (  1)الوفاء و غريه نم
( يعين : من مل جيد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعني ال يفصل ُمَتَتاِبَعنْيِ   نِ ملَّْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَريْ  َفَمن) 

ملَّْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِست نَي  َفَمنْبِل َأن يـََتَماسَّا ( يعين : من قبل أن ميس كل منهما صاحبه ، )قَـ  ِمنبينهما ، )
فهو مدان  صاع،وكل ِمْسِكين ا ( يعين : فعليه يف قول أهل املدينة لكل مسكني صاع من احلنطة أو التمر 

وكل مد منوان وكل من رطالن وكل رطل عشرون إستارا وكل إستارا ستة دراهم ونصف فيكون كل صاع 
لِتـُْؤِمُنوا بِاللَِّه  ِلكَ ذَ  ويف قول أهل العراق منوان من حنطة أو صاع من التمر ، ) ،  (2) درمهاألفا وأربعني 

: هذه  يعينُحُدوُد اللَِّه (  َوتِْلكَ ( وتصدقوا برسوله ، ) ولِهِ َوَرسُ َوَرُسولِِه( يعين : لتصدقوا بوحدانية اهلل ، ) 
 ال يؤمنون باهلل و رسوله هلم عذاب أليم. الذينَعَذاٌب أَلِيٌم ( يعين :  َولِْلَكاِفرِينَ  فرائض اهلل و أحكامه ، )

 الثامن : جدال المنافقين للمؤمنين . المطلب
َا حَنُْن ُمْصِلُحوَن ) َوِإَذا قال تعاىل : ) -1 ( َأاَل ِإنَـُّهْم ُهُم 11ِقيَل هَلُْم اَل تـُْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإمنَّ

أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأاَل  ُلوا( َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَا12اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَن )
ِإنَّا  اُلوا( َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَ 13ْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن اَل يـَْعَلُموَن )ِإنَـّهُ 

َا حَنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن )  .(  3) ( (15ْم يـَْعَمُهوَن )( اللَُّه َيْستَـْهزُِئ هِبِْم َومَيُدُُّهْم يف طُْغَياهنِِ 14َمَعُكْم ِإمنَّ
عن اإلفساد يف األرض ، وهو العمل  فقونِقيَل هَلُْم اَل تـُْفِسُدوا يف اأْلَْرِض ( أي : إذا هني هؤالء املنا َوِإَذا)

َا حَنُْن  قَالُوا) ،( 4)بالكفر واملعاصي ، ومنه إظهار سرائر املؤمنني لعدوهم ومواالهتم للكافرين (  ُمْصِلُحونَ ِإمنَّ
وما ختفي  ضمائرهم ى، لكن اهلل املطلع عل رينأي : إمنا نريد اإلصالح بني الفريقني من املؤمنني و الكاف

َا حَنُْن ُمْصِلُحوَن ( أي : إن هذا الذي يعتمدونه ، قَاُلواصدورهم ، كذهبم بقوله تعاىل : ) أنه  ويزعمونِإمنَّ
                                                           

 .     334،  333/  3،  التأويل وجوه في األقاويل عيون و التنزيل غوامض الكشاف عن حقائق ( الزخمشري ،1)

؛ حممد املصري ، د ، ط       ) ، حتقيق : عدنان درويش  كتاب الكليات ،( الكفومي ، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين  2)
 .  1/855م ( ،  1118 -هـ  1411بريوت : مؤسسة الرسالة ، 

 .      15،  11( سورة البقرة ، اآليات : 3)

 .     21، ص   المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير ، ( السعدي4)

http://www.nwahy.com/quran/t-58-1-4.html
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 عرون بكونه فسادا .إصالح ، إمنا هو عني الفساد ، ولكن من جهلهم ال يش
وكتبه  ئكتهِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس ( وكان املسلمون ينصحوهنم ، ويدعوهنم إىل اإلميان باهلل ومال َوِإَذا)

السَُّفَهاُء ( يقصدون  َمنَ أَنـُْؤِمُن َكَما آ قَاُلواوالنار وغري ذلك ، إميانا حقيقيا ، ) اجلنةورسله والبعث و 
أصحاب الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقولون : أنصب  وهؤالء .. يف منزلة واحدة وهم  اءبالسفه

(    أي : ال  ونَ يـَْعَلمُ  الَّ  ِكنإِنَـُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َولَ   َأاَل سفهاء ؟ وقد توىل اهلل سبحانه جواهبم فقال : )
 .(    1)يعلمون حاهلم الدالة على ضالهلم وجهلهم

َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا  َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل   ُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا ( يعين : إذا رأوا املؤمنني أعلنوا إمياهنم ، )لَ  َوِإَذا)
َا حَنُْن ُمْستَـْهزُِئونَ  قالوا : إنا معكم على دينكم  موقادهت ربائهمرؤسائهم وك( أي : إذا رجعوا إىل َمَعُكْم ِإمنَّ

َاوأنصاركم  ، ) ( َيْستَـْهزُِئ هِبِْم َومَيُدُُّهْم يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهونَ  اللَّهُ ( أي : مبحمد وأصحابه . )حَنُْن ُمْستَـْهزُِئونَ  ِإمنَّ
فعلهم ، ألن االستهزاء والسخرية  يءازيهم جزاء استهزائهم ، وقيل : اهلل يوخبهم ويعرضهم وخيطأي : جي

 . عند العرب العيب والتجهيل 
، فيقولون  الناروهم يف  افقنيابن عباس : هو أن اهلل يطلع املؤمنني يوم القيامة وهم يف اجلنة على املن وقال

لون : نعم ، فيفت  هلم باب من اجلنة ، ويقال هلم : ادخلوا فيسحبون هلم : أحتّبون أن تدخلوا اجلنة ، فيقو 
فذلك  ،( 2) منهميف النار ، فإذا انتهوا إىل الباب سد عليهم ، وردوا إىل النار ويضحك املؤمنون  لبونويتق

 َذا( َوإِ 30يـَتَـَغاَمُزوَن ) ( َوِإَذا َمرُّوا هِبِمْ 21الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن ) ِإنَّ  )قوله تعاىل : 
ْيِهْم َحاِفِظنَي َعلَ  ِسُلواأُرْ  َوَما(32َهُؤاَلِء َلَضالُّوَن ) نَّ ( َوِإَذا رََأْوُهْم قَاُلوا إِ 31َفِكِهنَي ) ُبواِإىَل أَْهِلِهُم انـَْقلَ  واانـَْقَلبُ 
 .( 3) ( (34َيْضَحُكوَن ) اْلُكفَّارِ الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن  فَاْليَـْومَ (33)
 ۖ  الَِّذيَن نَافـَُقوا  َولِيَـْعَلمَ  (َ 111ِنني)َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن اللَِّه َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤمِ  َوَما)  اىلقال تع -2

تَـّبَـْعَناُكْم  ۖ  َأِو اْدفـَُعوا  اللَّهِ َوِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوا قَاتُِلوا يف َسِبيِل  ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئذ  أَقـَْرُب  ۖ  قَاُلوا َلْو نـَْعَلُم ِقَتاال  الَّ

                                                           

 .      21/  1،   كثير ابن تفسير الختصار القدير العلي تيسير ( الرفاعي ،1)

 .     158،  155/  1،  الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي( الثعليب ، 2)

 .      34،  21( سورة املطففني ، اآليات : 3)

http://www.nwahy.com/quran/t-2-1-14.html
http://www.nwahy.com/quran/t-2-1-14.html
http://www.nwahy.com/quran/t-2-1-15.html
http://www.nwahy.com/quran/t-3-1-166.html
http://www.nwahy.com/quran/t-3-1-167.html
http://www.nwahy.com/quran/t-3-1-167.html
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ُهْم ِلإْلِميَاِن  ْخَواهِنِْم  الَِّذينَ  (َ 111)نَواللَُّه أَْعَلُم مبَا َيْكُتُمو  ۖ  بِأَفـَْواِهِهم مَّا لَْيَس يف قـُُلوهِبِْم  وُلونَ يـَقُ  ۖ  ِمنـْ قَاُلوا إِلِ
 .(   1) ( (118)اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ  أَنُفِسُكمُ ُقْل فَاْدَرُءوا َعْن  ۖ  َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا  وْ ُدوا لَ َوقـَعَ 
اهلل تعاىل معزيا ومسليا إىل أن كل ما أصابكم أيها املؤمنون يوم التقاء اجلمعان : مجع املسلمني ،  أشار

ادته وقضاءه وقدره ، وله احلكمة يف ذلك ، منها يعلم الذين صربوا ومجع املشركني يف أحد ، فبإذن اهلل وإر 
أصحاب عبداهلل بن أيب بن سلول الذين رجعوا معه يف الطريق ، وكانوا  نافقني، ويعلم امل تزلواوثبتوا ومل ي

لوطن ، ثالَثائة رجل ، هؤالء املنافقون إذا دعوا إىل القتال يف سبيل اهلل أو الدفاع عن النفس و األهل و ا
معكم ، ولكننا نعلم أنكم ال تقاتلون ، وهذا  وسرنا التبعناكمقتال يف غزوتكم  لقونأجابوا لو نعلم أنكم ت

 يدل على تأصل النفاق يف قلوهبم .
 ألماراتنـَْعَلُم ِقَتاال  ( أقرب إىل الكفر يومئذ منهم إىل اإلميان ، لظهور القرائن و ا َلوْ مبقالتهم هذه : ) إهنم

تصميمهم على إيقاع اهلزمية باملسلمني ، وإهنم يقولون القول وال يعتقدون صحته ، ويقولون  وبرجوعهم 
 لكفر( من اُمونَ أَْعَلُم مبَا َيْكتُ  َواللَّهُ ليس يف قلوهبم ، وهذا شأن املنافقني ، وهلذا قال تعاىل : ) ابأفواههم م

 . (    2)والكيد للمسلمني
تَـّبَـْعَناُكْم ( وصفهم اهلل تعاىل بأهنم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم ، فكذلك ثبطوا  نـَْعَلمُ  َلوْ  قَاُلوا) ِقَتاال  الَّ

،  لوالو أطاعونا ما قت خلارجنيعنهم أهنم قالوا إلخواهنم إن ا عاىلغريهم واحتجوا لذلك ، فحكى اهلل ت
ار بالقتل ملا عرفوا ما جرى يوم أحد يف حماربة الكف ،فخوفوا من مراده موافقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

من الكفار على املسلمني من القتل ، ألن املعلوم من الطباع حمبة احلياة فكان وقوع هذه الشبهة يف القلوب 
 .(     3)ما يورده الشيطان من الوسواس رىجيري جم

                                                           

 .      118،  111عمران ، اآليات : ( آل 1)

 .  151،  155/  4،   المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير( الزحيلي ، 2)

 .     81/  1،   الغيب ومفاتيح الكبير بالتفسير المشتهر الرازي الفخر تفسير( الرازي  ، 3)

http://www.nwahy.com/quran/t-3-1-167.html
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احلذر ال يغين  ألنني ، اهلل تعاىل عليهم ، قل يا حممد هلم : ادفعوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادق فرد
 .(     1)عن القدر

  

                                                           

 .      130/  2،   التنزيل معالم البغوي تفسير( البغوي ، 1)
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 الخاتمة

هلل الذي أت علي نعمته ببلوغ اخلامتة يف هذه الرسالة الت سلطت فيها الضوء على موضوع " اجلدل  احلمد
السابقة يف هذا اجملال ،  الدراساتبني املدح والذم يف القرآن الكرمي " عسى أن تسهم يف إضافة مفيدة إىل 

  :الت توصلت إليها ائجأهم النت لأسج أنوأود يف هناية املطاف 

 اجلدل واحلوار واحملاّجة واملناظرة واملكابرة . فرق بني ناكه – 1

اختالف أسلوب احلوار مع كل فئة من املخاطبني ، و اختلفت طريقة الدعوة إىل اهلل مبا يناسب  – 2
 خداميه أن يكون بالت هي أحسن إال إذا كان احملاور معاند حيتاج إىل القوة مع استأحواهلم ، واألصل ف

 األدلة العقلية واحلسية كلما لزم األمر . 

 أظهروها هلم . بني األنبياء وأقوامهم واملعجزات الت جرتحوار القرآن ركز على األحداث الت  – 3

 دل القرآين. من إعجاز القرآن تنوع األساليب البالغية للج -4

 :  التوصيات

 سبابإرشاد من طلب احلق هبذه الطريقة طريقة اجلدل مع الغري باستعمال األدب والتباعد عن األ – 1
 من شغب وشتم وظلم وعناد وغريه . انعةامل

عقد دورات علمية هادفة إلعداد دعاة مؤهلني للحوار ، ميلكون القدرة على اإلقناع والرد خاصة يف  – 2
 .  املشككني من أعداء اهللمواجهة 

املسلم حباجة إىل معرفة أصول هذا العلم ألن طبيعة اإلنسان اجلدل ، وألن احملاورة واجملادلة تقع منه  – 3
وفق ما  مالتزام أصول هذا العل إىلاهلل أن يوفقين و إخواين املسلمني  أسألبصفة متكررة مع من خيالفه . 

صلى اهلل عليه وسلم ، وأن ينفعين و إخواين املسلمني مبا مجعته من جاء يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 
أن احلمد  عواناآخر د وأصول هذا العلم ، و إن أصبت فمن اهلل ، و إن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، 

 هلل رب العاملني .  
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 القرآنية اآليات فهرس
 الصفحة اآلية رقم اآليــــــــــــــة السورة 

 

 البقرة

 طُْغَياهِنِمْ ......  اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا اَل  هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا )
 ( .يـَْعَمُهونَ 

 جَتَْعُلوا َفاَل ........ َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَيّـَُها يَا)
 ( .تـَْعَلُمونَ  َوأَنـُْتمْ  أَْنَداد ا لِلَّهِ 
 اَل  َما أَْعَلمُ ..........  َجاِعلٌ  ِإين   لِْلَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذْ  )

 ( .تـَْعَلُمونَ 
 َمْوِتُكمْ ..............  َلكَ  نـُْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى يَا قـُْلُتمْ  َوِإذْ  )

 ( .  َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ 
َلةَ  َجَعْلَنا َوَما) َها ُكْنتَ  الَِّت  اْلِقبـْ  يـَتَِّبعُ  َمنْ  لِنَـْعَلمَ  ِإالَّ  َعَليـْ

َقِلبُ  ممَّنْ  ولَ الرَّسُ   ( . َعِقبَـْيهِ  َعَلى يـَنـْ
 لَيَـْعَلُمونَ  ............  السََّماءِ  يف  َوْجِهكَ  تـََقلُّبَ  نـََرى َقدْ  )
مْ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَنَّهُ   (. َرهبِ 
 احلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فـََول   َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ  )

 َوَلَعلَُّكمْ ...... َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فـََولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَحْيثُ 
 (. تـَْهَتُدونَ 

 ( . بِِإْذنِهِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ ) 
 ( .َكَفرَ  الَِّذي فـَُبِهتَ ....... ِإبـْرَاِهيمَ  َحاجَّ  الَِّذي ِإىَل  تـَرَ  َأملَْ )
..........  اْلَمْوَتى حُتِْيي َكْيفَ  أَِرين  َرب   ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ )

 ( .َحِكيمٌ  َعزِيزٌ 
..........  اْلَمْوَتى حُتِْيي َكْيفَ  أَِرين  َرب   ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ )

 ( . َحِكيمٌ  َعزِيزٌ 
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11 

 
 

 

35 
 

52 
 

21 
 
50 

 
 عمران آل 

........ اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  ِفيهِ  َحاجَّكَ  َفَمنْ  )
 ( . اْلَكاِذِبنيَ  َعَلى

 

11 
 

14 
 



98 
 

 ( .  احلَْقُّ  اْلَقَصصُ  هَلُوَ  َهَذا ِإنَّ  ) 
 ( .تـَْعَلُمونَ  اَل .........  َلُكمْ  ِفيَما َحاَجْجُتمْ  َهُؤاَلءِ  أَنـُْتمْ  َها)
 َويلُّ  َواللَّهُ ........ ِإبـْرَاِهيمَ  يف  حُتَاجُّونَ  ملَِ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  يَا)   

 (.  اْلُمْؤِمِننيَ 
 ( .َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ ............  اْلتَـَقى يـَْومَ  َأَصاَبُكمْ  َوَما )
َنا َعِهدَ  اللَّهَ  ِإنَّ  قَاُلوا الَِّذينَ )  ( .َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ ........  إِلَيـْ
 َهَذا َخَلْقتَ  َما َربَـَّنا َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  يف  َويـَتَـَفكَُّرونَ ) 

 ( .النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  بَاِطال  
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15 ،18 

 
 
 
 

 118،111  
183 

 

 

111 
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24 
10 
 
 

15 
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41 

 32 82 ( .َكِثري ا اْخِتاَلف ا ِفيهِ  َلَوَجُدوا...........اْلُقْرآنَ  يـََتَدبَـُّرونَ  أََفاَل ) النساء 

 

 املائدة

 ( .ِفْسقٌ  َذِلُكمْ ........... اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحر َمتْ )
 ِمنَ  َفَأْصَب َ ................. آَدمَ  ابـْيَنْ  نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ )

 ( . النَّاِدِمنيَ 
 ( . َوَربَُّكمْ  َريب   اللَّهَ  اْعُبُدوا ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  يَا اْلَمِسي ُ  َوقَالَ )
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21 ،31 
 

 

12 

 

10 
 

15 
 
 

31 

 
 
 

 األنعام

 َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإين  ( 18) ُتْشرُِكونَ  ممَّا بَرِيءٌ  ِإين   قـَْومِ  يَا قَالَ )
 ( اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما َحِنيف ا َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َفطَرَ  لِلَِّذي

................. َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  ملَْ  ممَّا تَْأُكُلوا َواَل  )
 ( .َلُمْشرُِكونَ  ِإنَُّكمْ 
 ( . آيَايت  َعَلْيُكمْ  يـَُقصُّونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأِتُكمْ  َأملَْ )
 (. حَيُْكُمونَ  َما َساءَ ..... احلَْْرثِ  ِمنَ  َذرَأَ  ممَّا لِلَّهِ  َوَجَعُلوا)
 يـَْهِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  ............... الضَّْأنِ  ِمنَ  أَْزَواج   ََثَانَِيةَ  )

 ( . الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ 
 ( .اْلُمْسِلِمنيَ  َأوَّلُ  َوأَنَا........  َوُنُسِكي َصاَليت  ِإنَّ  ُقلْ  )

18 ،11 
 

 

121 
 

 
 
 
 
 

130 
131 

 

143،144  
 

112،113  

25 
 

 
 

11 
 

 

34 
12 
 

32 
 

10 

 
 األعراف

 ( .ِطني   ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ  نَار   ِمنْ  َخَلْقَتيِن  )
 َوَعَدنَا َما َوَجْدنَا َقدْ  َأنْ  النَّارِ  َأْصَحابَ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  َونَاَدى)
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44 

18 
 

81 
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 (.نـََعمْ  قَاُلوا َحقًّا َربُُّكمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدتُْ  فـََهلْ  َحقًّا َربّـَُنا
َنا أَِفيُضوا َأنْ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابَ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َونَاَدى )  ِمنَ  َعَليـْ

 ( . اللَّهُ  َرَزَقُكمُ  ممَّا َأوْ  اْلَماءِ 
ا أَْرَسْلَنا َلَقدْ )  ( . َعِظيم   يـَْوم  .............. قـَْوِمهِ  ِإىَل  نُوح 
 ( .لِلنَّاِظرِينَ  بـَْيَضاءُ  ِهيَ  فَِإَذا..... ِفْرَعْونُ  يَا ُموَسى َوقَالَ  )
 

 ( .َعِليمٌ  َلَساِحرٌ  َهَذا ِإنَّ  ِفْرَعْونَ  قـَْومِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  قَالَ  )
 (.  اْلُمْلِقنيَ  حَنْنُ  َنُكونَ  َأنْ  َوِإمَّا تـُْلِقيَ  َأنْ  ِإمَّا ُموَسى يَا قَاُلوا)
 . (قَاِهُرونَ .................  أَبـَْناَءُهمْ  َسنـَُقت لُ  قَالَ )
 . ( مبُْؤِمِننيَ ..................  ِبهِ  تَْأتَِنا َمْهَما َوقَاُلوا)
 .(تـَْهَتُدون لَعلَُّكمْ .........َ اأْلُم يَّ  النَّيبَّ  الرَُّسولَ  يـَتَِّبُعونَ  الَِّذينَ )
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158،151  
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35 
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 58 12، 10 ( .َلَغاِفُلون آيَاتَِنا َعنْ ........ اْلَبْحرَ  ِإْسرَائِيلَ  بَِبيِن  َوَجاَوْزنَا) يونس 

 
 
 

 هود

ا أَْرَسْلَنا َوَلَقدْ )  (. أَلِيم   يـَْوم   َعَذابَ ..........  قـَْوِمهِ  ِإىَل  نُوح 
....................   قـَْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  فـََقالَ )
 ( .َكاِذِبنيَ  َنظُنُُّكمْ  َبلْ 
................... بـَيـ َنة   َعَلى ُكْنتُ  ِإنْ  أَرَأَيـُْتمْ  قـَْومِ  يَا قَالَ )
 ( .  الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ  ِإذ ا ِإين  
 ( .َمْكُذوب   َغيـْرُ  َوْعدٌ ......... َصاحلِ ا َأَخاُهمْ  ََثُودَ  َوِإىَل )
 َعَذابٌ .........   َوَجاَءْته الرَّْوعُ  ِإبـْرَاِهيمَ  َعنْ  َذَهبَ  فـََلمَّا )

 (.َمْرُدود   َغيـْرُ 
 .(بَِبِعيد   الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ .......... ُلوط ا ُرُسلَُنا َجاَءتْ  َوَلمَّا)
 ( .َآبَاُؤنَا يـَْعُبدُ  َما نـَتـُْركَ  َأنْ  تَْأُمُركَ  َأَصاَلُتكَ )
 ( .  َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ ( 118) خُمَْتِلِفنيَ  يـَزَاُلونَ  اَل ) 
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41 
 

 

 
 

53 
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55 
 

34 
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111 
 

 

 يوسف

 ( . اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نـَُقصُّ  حَنْنُ )  
 اْلَقْومِ  َعنِ .............. َوظَنُّوا الرُُّسلُ  اْستَـْيَئسَ  ِإَذا َحىتَّ )

 ( .اْلُمْجرِِمنيَ 

3 
 

110 

21 
 

30 

 41 4 ( .قـَْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإالَّ  َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما) إبراهيم 

 
 احلجر

 ( .َلَمْجُنونٌ  ِإنَّكَ  الذ ْكرُ  َعَلْيهِ  نـُز لَ  الَِّذي أَيّـَُها يَا َوقَاُلوا)
 ( . َأمْجَُعونَ  ُكلُُّهمْ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَسَجدَ )

1 
30 

13 
35 

 
 

 النحل

 ( .َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ .... أُمََّهاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواللَّهُ )
ْلَنا َوِإَذا) َا قَاُلوا يـُنَـز لُ  مبَا أَْعَلمُ  َواللَّهُ  آيَة َمَكانَ  آيَة   َبدَّ  أَْنتَ  ِإمنَّ

 ( .  ُمْفرَت  
.................. اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما تـَُقوُلوا َواَل 
 ( . عظيم َعَذابٌ  َوهَلُمْ 
 ( .َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّت ........  بِاحلِْْكَمةِ  َرب ك َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ )
 ( . َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّت ...... بِاحلِْْكَمةِ  َرب ك َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ )
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101 
 
111،111  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

125 
 

125 

45 
 

18 
 
12 
 

 

11 
 

21 

 

 اإلسراء

 ( . َمْسُئوال  ............. ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْقفُ  َواَل )
ْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ )  ( . َظِهريا   لِبَـْعض  .........  َواجلِْن اإْلِ
 ( . نـََزلَ  َوبِاحلَْق   أَنـْزَْلَناهُ  َوبِاحلَْق  )

31 
 

88 
 

105 

24 
 

14 
 

30 

 

 الكهف

 ( .ُمْنَتِصر ا َكانَ  َوَما.........  َرُجَلنْيِ  َمَثال   هَلُمْ  َواْضِربْ  )
ْنَسانُ  وََكانَ )    ( .   َجَدال   َشْيء   َأْكثـَرَ  اإْلِ
 ( . احلَْقَّ  ِبهِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباِطلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوجُيَاِدلُ )
  (َصبـْر ا َعَلْيهِ  َتْسَتِطعْ  ملَْ  َما ... أَبـْرَحُ  اَل  لَِفَتاهُ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ  )

32 ،43 
 

54 
51 

 

10 ،78 

82 
1 

 

11 
79 

 
 مرمي

 ( . ُمْسَتِقيمٌ  ِصرَاطٌ  َهَذا فَاْعُبُدوهُ  َوَربُُّكمْ  َريب   اللَّهَ  َوِإنَّ )
 .( َشِقيًّا َريب  ..........  ِإبـْرَاِهيمَ  اْلِكَتابِ  يف  َواذُْكرْ )

31 
41 ،48 

31 
51 

 
 طه

  ( .  اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّمْحَنُ )
 ( . َوتـََوىلَّ  َكذَّبَ ....... طََغى ِإنَّهُ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  اْذَهَبا)

5 
43 ،48 

40 
38 



111 
 

 ( َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدى َوالسَّاَلمُ ) 
َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذَّبَ  ِإنَّا)   َوتـََوىلَّ ( َقْد أُوِحَي إِلَيـْ
 ( . ُموَسى يَا َربُُّكَما َفَمنْ  قَالَ )
 ( .َهَدى مُثَّ  َخْلَقهُ  َشْيء   ُكلَّ  أَْعَطى الَِّذي َربّـَُنا قالَ )
 ( .ُضح ى النَّاسُ ............... الز يَنةِ  يـَْومُ  َمْوِعدُُكمْ  قَالَ )
 ( .ُضح ى النَّاسُ .............. الز يَنةِ  يـَْومُ  َمْوِعدُُكمْ  قَالَ )
 ( َوأَبـَْقى َخيـْرٌ  َواللَّهُ ................. َفَجَمعَ  ِفْرَعْونُ  فـَتَـَوىلَّ  )
 ( .علما   به حييطون وال) 

41 
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41 
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51 
 

10 ،13 
110 

31 
31 
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58 
 

12 
 

58 
40 

 

 األنبياء

 ( .اأْلَوَُّلونَ  أُْرِسلَ  َكَما بِآيَة   فـَْلَيْأتَِنا) 
 ( .َيِصُفونَ  َعمَّا................ َآهِلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ )
..............  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  يـَرَ  َأوملَْ )

 ( . معرضون آيتنا عن
 (  معرضون آيتنا عن.............. َكَفُروا الَِّذينَ  يـَرَ  َأوملَْ )

5 
 

22 
 

30 ،32 
 
30، 32 

12 
 

32 
 

23 
 

 
 

41 

 
 احلج

 ( . َمرِيد  ..............  اللَّهِ  يف  جُيَاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ )
 ( .اْلُقُبورِ  يف  َمن اَبـَْعثُ ... َرْيب   يف  ُكنُتمْ  ِإن النَّاسُ  أَيّـَُها يا)

3 
 

5 ،1 

24 
 
 

15 

 31 35 . (خُمَْرُجونَ  أَنَُّكمْ  َوِعظَام ا تـُرَاب ا وَُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  ِإَذا أَنَُّكمْ  أَيَِعدُُكمْ ) املؤمنون 

 
 
81 

 الفرقان

 ( .َمْسُحور ا َرُجال  ..... ِإْفكٌ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ )
.................. َخيـْر ا َلكَ  َجَعلَ  َشاءَ  ِإنْ  الَِّذي تـََباَركَ )

 ( .ُقُصور ا َلكَ  َوجَيَْعلْ 
 الطََّعامَ  لََيْأُكُلونَ  ِإنَـُّهمْ  ِإالَّ  اْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ  قـَبـَْلكَ  أَْرَسْلَنا َوَما)

 . ( اأْلَْسَواقِ  يف  َومَيُْشونَ 

َناكَ  ِإالَّ  مبََثل   يَْأُتوَنكَ  َواَل )   ( .    تـَْفِسري ا َوَأْحَسنَ  بِاحلَْق   ِجئـْ

4 ،8 
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20 
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 48  105،110 ( َوَأِطيُعونِ  اللَّهَ  فَاتَـُّقوا......... اْلُمْرَسِلنيَ  نُوح   قـَْومُ  َكذََّبتْ ) الشعراء 
 

http://www.nwahy.com/quran/t-22-1-7.html
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 ( .اأْلَْرَذُلونَ  َواتَـّبَـَعكَ  َلكَ  أَنـُْؤِمنُ  قالوا) 
 (اْلُمْنَذرِينَ  َمطَرُ  َفَساءَ .......... اْلُمْرَسِلنيَ  ُلوط   قـَْومُ  َكذََّبتْ )
 ( .اأْلَقـَْرِبنيَ  َعِشريََتكَ  َوأَْنِذرْ )

111 
 

110،113  
 

214 

41 
 

55 
 

 

51 

 

 النمل

 ُهمْ  بِاآْلَِخرَةِ  َوُهمْ  الزََّكاةَ  َويـُْؤتُونَ  الصَّاَلةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ )
 ( .يُوِقُنونَ 

 ( .ُسوء   َغرْيِ  ِمنْ  بـَْيَضاءَ  خَتْرُجْ  َجْيِبكَ  يف  َيَدكَ  َوأَْدِخلْ )
 ( .الصَّاحِلِنيَ  ِعَباِدكَ  يف ....... َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعيِن  َرب   وقال) 
 ( .اهْلُْدُهدَ  أََرى اَل  يلَ  َما)
 ( . يـََتَطهَُّرونَ ...............  قـَْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َفَما )
 ( .اللَّهِ  َمعَ  أَِءَلهٌ )

3 
 
12 

 

11 
 

20 
 

51 
 

14 

31 
 
51 

 

 ح
 

35 
 

51 
35 

 

 العنكبوت

 ( .َقِديرٌ  َشْيء   ُكل   َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ ...... يـُْبِدئُ  َكْيفَ  يـََرْوا َأوملَْ )
 الَِّذينَ  ِإال َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّت  ِإال اْلِكَتابِ  أَْهلَ  جُتَاِدُلوا َوال)

ُهمْ  ظََلُموا  ( . ِمنـْ
ُلو ُكْنتَ  َوَما)  ( .اْلُمْبِطُلونَ ......... ِكَتاب   ِمنْ  قـَْبِلهِ  ِمنْ  تـَتـْ

11 ،20 
 

41 
 

48 

31 
 

 

11 
 

11 

ا فـَْوز ا فَازَ  فـََقدْ . ..   اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيّـَُها يَا)   األحزاب   1 11،  10 . ( َعِظيم 

 40 10 ( .  يـَْرفـَُعهُ  الصَّاِل ُ  َواْلَعَملُ  الطَّي بُ  اْلَكِلمُ  َيْصَعدُ  إِلَْيهِ ) فاطر 

 
 يس

 ( . َعِليمٌ  َخْلق   ِبُكل   َوُهوَ ............... َمَثال   لََنا َوَضَربَ )
 ( . العليم اخلالق وهو............ َمَثال   لََنا َوَضَربَ )

18 ،11 
18 ،81 

11 
 

33 

 
 الزمر

 ( .مَُّسمًّى َأَجل   ِإىَل  ............. اأْلَنُفسَ  يـَتَـَوّفَّ  اللَّهُ )
 َأَجل  مَُّسمًّى ( ِإىَل   اأْلُْخَرى  ) 

42 
42 

18 
18 

 
 غافر 

 ( . اْلَعَذابِ  ُسوءُ  .....ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  َوقَالَ  )
 . ( اللَّهِ  بِِإْذنِ  ِإالَّ  بِآيَة   يَْأيتَ  َأنْ  لَِرُسول   َكانَ  َوَما)

28 ،45 
 

18 

85 
 

12 

 40 11 ( .َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  لَْيسَ ) الشورى 

 41 11 . ( إِلَْيهِ  َسبَـُقونَا َما َخيـْر ا َكانَ  َلوْ ) األحقاف 
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 12 52 ( . جَمُْنونٌ ............ قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أََتى َما َكَذِلكَ ) الذاريات 

 
 اجملادلة

 (.َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  مبَا َواللَّهُ ................  قـَْولَ  اللَّهُ  مسَِعَ  َقدْ )
 ( . أليم عذاب وللكافرين........... قـَْولَ  اللَّهُ  مسَِعَ  َقدْ )

1 ،3 
 

1، 4 

21 
 
 

12 

 10 45، 44 ( . باليمني منه ألخذنا األقاويل بعض علينا تقول ولو)  احلاقة 

 34 40 ( .اْلَمْوَتى حُيِْييَ  َأنْ  َعَلى ِبَقاِدر   َذِلكَ  أَلَْيسَ ) القيامة 

 
 النبأ 

 ( .        أَْزَواج ا َوَخَلْقَناُكمْ ............. ِمَهاد ا اأْلَْرضَ  جَنَْعلِ  َأملَْ )
 (. أَْلَفاف ا َوَجنَّات  ................. ِمَهاد ا اأْلَْرضَ  جَنَْعلِ  َأملَْ )

1 ،11 
 

1 ،11  

45 
 
 

41 

 21 24 ( .اأْلَْعَلى رَبُُّكمُ  أَنَا فـََقالَ ) النازعات 

 
 املطففني

........................ الَِّذينَ  ِمنَ  َكانُوا َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِإنَّ  )
 ( . َيْضَحُكونَ  اْلُكفَّارِ  ِمنَ 

21 ،34 15 

 
 الغاشية

ِبلِ  ِإىَل  يـَْنظُُرونَ  أََفاَل )  (ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اجْلَِبالِ  َوِإىَل  .........اإْلِ
ِبلِ  ِإىَل  يـَْنظُُرونَ  أََفاَل ) َا َفذَك رْ ......... اإْلِ  ( .ُمذَك ر أَْنتَ  ِإمنَّ

11 ،11 
   
 

11 ،21 

41 
 

45 

 10 2 ( .َواحْنَر لِرَب كَ  َفَصل  )  الكوثر 
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 النبوية األحاديث فهرس
 

 الصفحة الحكم الراوي الشريف الحديث م

1 

 رسول إىل جنران صاحبا والسيد العاقب جاء 
 يالعناه، أن يريدان وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 فواهلل تفعل، ال: لصاحبه أحدمها فقال: قال
 وال حنن نفل  فال فالعناه نبيا   كان لئن
 سألتنا، ما نعطيك إنا: قاال بعدنا، من عقبنا
 إال معنا تبعث وال أمينا ، رجال   معنا وأبعث

 أمينا رجال   معكم يبعث ال:)  أمينا ،فقال
 أصحاب له،  فاستشرف( .  أمني حق
 قم: )  فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 رسول قال قام فلما( اجلراح من عبيدة أبا يا
 هذه أمني هذا: ) وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 ( . األمة

 البخاري

،  صحي 
1/143 ،

رقم 
احلديث 
1014. 
 

14 

2 

 وأحسن،  اهلل كتاب احلديث خري فإن) 
،  وسلم عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدي
 وكل،  بدعة حمدثة وكل، حمدثاهتا األمور وشر
 ( النار يف ضاللة وكل،  ضاللة بدعة

 

ابو يعلي 
يف مسنده 

 (1  /
342  )

من حديث 
 ابن مسعود

  

صححه 
األلباين يف 
سلسلة 
األحاديث 
 الصحيحة 

 (1/28  )
رقم 

احلديث 
582  
 

1 
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3 

  
 
 
 ( . اهلل يشكر ال الناس يشكر ال من) 

،  ذيالرتم
35/445 ،

رقم 
احلديث 
1154 . 

ه صحيح
األلباين يف 
سلسلة 

األحاديث  
الصحيحة 

 ،1/101 
، رقم 
احلديث 
414 . 

 ح

4 

      : قال إذ إبراهيم من بالشك أحق حنن) 
 تؤمن أومل قال املوتى حتيي كيف أرين رب) 
 اهلل ويرحم(  قليب ليطمئن ولكن بلى قال
 ولو شديد، ركن إىل يأوي كان لقد لوطا  
 ألحبت يوسف لبث طول السجن يف لبث

 .الداعي

 البخاري

،  صحي 
1/515  ،

رقم 
احلديث 
3312 

51 
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  والمراجع المصادر

 الكرمي القرآن. 

 . 2 ط ، النفائس دار: األردن. التفسري زبدة. م2004 -هـ1425. اهلل عبد سليمان حممد األشقر، -1

 والبحوث الدراسات مبركز: حتقيق القرآن، غريب يف املفردات. د،ت. الراغب حممد بن احلسني األصفهاين، -2
 .الباز،د،ط مصطفى نزار مكتبة. الباز مصطفى نزار مبكتبة

 حاجب، ابن خمتصر شرح املختصر بيان. م1181 -هـ1401. أمحد بن الرمحن عبد بن حممود األصفهاين، -3
 .د،ط املدين، دار. بقا مظهر حممد: حتقيق

 .د،ط التجارية، الفرزدق مطابع. الكرمي القرآن يف اجلدل مناهج. د،ت. عواض زاهر األملعي، -4

 .مصر،د،ط هنضة شركة: القاهرة -الفجالة. القرآن بالغة من كتاب. م2005. أمحد أمحد بدوي، -5

 اهلل عبد حممد: حتقيق التنزيل، معامل البغوي تفسري. م1181 -هـ1401. مسعود بن احلسن البغوي، -1
 .1طيبة،ط دار: الرياض. احلرش مسلم وسليمان ضمريية؛ مجعة وعثمان النمر؛

 .د،ط الشهاب، شركة: اجلزائر. اإلسالمية العقلية بناء يف فعاليته القرآن يف اجلدل. د،ت. حممد التومي، -1

 القرآن، تفسري يف احلسان باجلواهر املسمى الثعاليب تفسري. د،ت. خملوف بن حممد بن الرمحن عبد الثعاليب، -8
 .د،ط العريب، الرتاث إحياء دار: لبنان -بريوت. املوجود عبد أمحد وعادل ؛ معوض حممد علي: حتقيق

 حممد أيب حتقيق الثعليب، تفسري املعروف والبيان الكشف. م2002 -هـ1422.  إسحاق أبو أمحد الثعليب، -1
 .1العريب،ط الرتاث إحياء دار: لبنان -بريوت. عاشور بن

 دار. املنشاوي صديق حممد: حتقيق التعريفات، معجم. د،ت. الشريف السيد حممد بن علي اجلرجاين، -10
 .د،ط الفضيلة،

 فوقية: حتقيق اجلدل، يف الكافية. م1111 - هـ1311 ، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف .اجلويين -11
 .د،ط وشركاه، احلليب البايب عيسى مطبعة: القاهرة. حممود حسني

 من اجلدل استخراج. م1112- هـ1413. األنصاري الوهاب عبد بن جنم بن الرمحن عبد احلنبلي، ابن -12
 .1ط الريان، دار لبنان -بريوت. حالق حسن بن صبحي بن حممد: حتقيق الكرمي، القرآن

 أمحد عادل: حتقيق احمليط، البحر تفسري. م1113 -هـ1413. األندلسي يوسف بن حممد حيان، أيب -13
 .1ط العلمية، الكتب دار: لبنان -بريوت. معوض حممد وعلي املوجود؛ عبد
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. اجلويدي درويش: حتقيق خلدون، ابن مقدمة. م1111 - هـ1411. حممد بن الرمحن خلدون،عبد ابن -14
 .2والنشر،ط للطباعة املصرية املكتبة: بريوت -صيدا

 .د،ط الرسالة، مؤسسة. النبالء أعالم سري. م2001 -هـ1422. عثمان بن أمحد بن حممد الذهيب، -15

. الغيب ومفاتي  الكبري بالتفسري املشتهر الرازي الفخر تفسري.م1181 -هـ1401. الدين فخر الرازي، -11
 . 1ط العريب، الفكر دار

 من والشريعة احلكمة بني فيها املقال فصل. م1181 ، ابو الوليد حممد بن أمحد بن حممد .رشد ابن -11
 .2والنشر،ط وللدراسات العربية املؤسسة. عمارة حممد: وحتقيق دراسة االتصال،

: الرياض. كثري ابن تفسري الختصار القدير العلي تيسري. م1181 -هـ1410. نسيب حممد الرفاعي، -18
 .املعارف،د،ط مكتبة

 دار: سورية -دمشق. واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري. م1118 -هـ1418. وهبة الزحيلي، -11
 .2الفكر،ط

. إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق القرآن، علوم يف الربهان. د،ت. اهلل عبد حممد الدين بدر الزركشي، -20
 .الرتاث،د،ط دار: القاهرة

 وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف. م1118 -هـ1418. عمر بن حممود القاسم أيب الزخمشري، -21
 مكتبة الرياض،. عوض حممد علي والشيخ املوجود؛ عبد أمحد عادل: حتقيق التأويل، وجوه يف األقاويل
 .1ط العبيكان،

 .1ط العريب، الفكر دار. اجلدل تاريخ. م1134. أمحد مصطفى أمحد حممد زهرة، أبو -22

 .د،ط العريب، الفكر دار. القرآن الكربى املعجزة. د،ت.  أمحد مصطفى أمحد حممد زهرة، أبو -23

 .1ناشرون،ط الرسالة مؤسسة: لبنان -بريوت. الدعوة أصول. م2010 -هـ1431. الكرمي عبد زيدان، -24

 .الصادق،د،ط اإلمام مؤسسة. الكرمي القرآن يف األمثال. د،ت. جعفر السبحاين، -25

: حتقيق املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري. م2003 -هـ1424. ناصر الرمحن عبد السعدي، -21
 .1حزم،ط بن دار: لبنان -بريوت. اللوحيق معال بن الرمحن عبد

 دار: مصر. املسري أمحد سيد حممد: حتقيق القرآن، علوم يف الفرقان منهج. م2002. علي حممد سالمة، -21
 .1والنشر،ط للطباعة النهضة
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 العلوم، حبر املسمى السمرقندي تفسري. م1113 -هـ1413. أمحد بن حممد بن نصر السمرقندي، -28
 الكتب دار: لبنان -بريوت. اجمليدالنويت عبد وزكريا املوجود؛ عبد أمحد وعادل عوض؛ حممد علي: حتقيق

 .1العلمية،ط

م . كتاب يف ظالل القرآن . دار الشروق ، 2003ه _ 1423إبراهيم حسني الشاذيل .   سيد قطب ، -21
 . 32ط

م. لباب النقول يف 2002-هـ1422السيوطي ، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر .  -30
 .1مؤسسة الكتب الثقافية ، طأسباب النزول . بريوت : 

: القرآن،حتقيق علوم يف اإلتقان. هـ1421. بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل الفضل أبو السيوطي، -31
 .1الشريف،ط املصحف لطباعة فهد امللك جممع. القرآنية الدراسات مركز

. التفسري علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فت . د،ت. حممد بن علي بن حممد الشوكاين، -32
 .،د،ط الكتب عامل

 آي تأويل عن البيان جامع الطربي تفسري. م2001 -هـ1422. جرير بن حممد جعفر أيب الطربي، -33
 .1هجر،ط دار: القاهرة. الرتكي احملسن بن اهلل عبد: حتقيق الفرقان،

 .للنشر،د،ط التونسية الدار: تونس. والتنوير التحرير تفسري. د،ت. الطاهر حممد عاشور، ابن -34

 -الكويت. والسنة الكتاب يف واملناظرة اجلدل أصول. م2001 - هـ1422. إبراهيم بن محد العثمان، -35
 .1ط القيم، ابن مكتبة: الفحيحيل

 حزم، ابن دار. العزيز كتاب تفسري يف الوجيز احملرر. د،ت. األندلسي غالب بن احلق عبد عطية، ابن -31
 .د،ط

 مطبعة: مصر.اإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار املتضمن الطراز. د،ت. محزة بن حيىي العلوي، ابن -31
 .د،ط املقتطف،

. هارون السالم عبد: حتقيق اللغة، مقاييس. م1211 - هـ1381. زكريا بن فارس بن أمحد فارس، ابن -38
 .2،ط احلليب البايب مصطفى: مصر

 -بريوت. معطياته -أساليبه -قواعده القرآن يف احلوار. م1111-هـ1411. حسني حممد اهلل، فضل -31
 .5ط املالك، دار: لبنان



119 
 

: القاهرة. القرآن ألحكام اجلامع. م1138 -هـ1315. األنصاري أمحد بن حممد اهلل عبد أيب القرطيب، -40
 .املصرية،د،ط الكتب دار مطبعة

 ملا واملبني القرآن ألحكام اجلامع. م2001 -هـ1421. األنصاري أمحد بن حممد اهلل عبد أيب القرطيب، -41
 .1الرسالة،ط مؤسسة: لبنان -بريوت. الرتكي احملسن من اهلل عبد: حتقيق الفرقان، وآي السنة من تضمنه

 .2ط الرسالة، مؤسسة: بريوت. القرآن علوم يف مباحث. م1181- هـ1401. مناع القطان، -42

 بن سامي: حتقيق العظيم، القرآن تفسري. م1111 -هـ1420. عمر بن إمساعيل الفداء أبو كثري، ابن -43
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