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ملخص البحث

اللفظـة يف القـرآن الكريـم وضعـت وضعـاً فنياً، 

وال  وحدهـا  اآليـة  الوضـع  هـذا  يف  تـراَع  ومل 

الوضـع  بـل روعـي يف هـذا  السـورة وحدهـا، 

التعبـر القـرآين كلـه . 

وهذه الدراسـة هـي محاولـة متواضعـة للخوض 

األلفـاظ  مـن  الزاخـر  البحـر  هـذا  عبـاب  يف 

التـي وردت يف القـرآن الكريـم، حيـث تختلـف 

األسـاليب القرآنية مـن ناحية األلفـاظ، فتارة تأيت 

بصيغـة الحـارض، وتـارة بصيغة املسـتقبل، وتارة 

بصيغة املـايض. وتـارًة بصيغة األمر، وتـارًة يأيت 

اللفـظ مرفوًعـا ويـأيت منصوبًـا ويـأيت مجـروًرا 

وغرهـا مـن األسـاليب األخـرى .  

يـدل عـى أن  القلـة والكـرثة  التـوارد يف  وهـذا 

القـرآن الكريـم حريـص عـى االتقـان والجودة، 

ليعطيـك مشـهداً قرآنيـاً ال يدانيه مشـهد من قصة 

أو روايـة أو حدث أو حكـم، كيف ال ! وهو كالم 

اللـه تبـارك وتعاىل ! 

 Abstract

The word in the Noble Qur’an placed an 

artistic situation, and in this situation did 

not take into account the verse alone or 

the surah alone, but in this situation the 

entire Qur’an expression was taken into 

account. This study is a humble attempt 

to delve into this rich sea of   expressions 

mentioned in the Noble Qur’an, where 

the Qur’anic methods differ in terms of 

words, sometimes they come in the pres-

ent tense, sometimes in the future tense, 

and sometimes in the past tense. Some-

times the imperative form, and some-

times the word comes up, comes accent-

ed, comes accented, and other methods. 

This repetition in the few and the many 

indicates that the Noble Qur’an is keen 

on perfection and quality, to give you a 

Qur’anic scene that cannot be matched 

by a scene from a story, narration, event 

or judgment, how not! It is the word of 

God Almighty!

❊ ❊ ❊
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املقدمة

يف  مبـا  والخبـر  الغيـوب  عـاّلم  للـه  الحمـد 

والصـالة  القلـوب،  أزمـة  بيـده  مـن  الضامئـر 

وارث  وأفضـل  مبعـوث  خـر  عـى  والسـالم 

ومـوروث محمـد صـى اللـه عليه وسـلم وعى 

وبعـد؛  األبـرار.  الهـداة  الطيبـن  وأصحابـه  آلـه 

القـرآن الكريـم هـو كتـاب اللـه الخالـد الـذي ال 

يأتيـه الباطـل مـن بـن يديـه وال مـن خلفـه ... 

العلـامء،  منـه  تشـبع  وال  عجائبـه  تنقـي  وال 

اللـه: علـم  عـى  مفصـل  وهـو  ؟  ال   وكيـف 

ٰ ِعۡلـٍم  ۡلَنٰـُه َعَ حمس َولََقـۡد ِجۡئَنُٰهـم بِِكَتٰـٖب فَصَّ
ۡعـَراف 

َ
يُۡؤِمُنـوَن ٥٢ىجس حجساأل ّلَِقـۡوٖم  َورَۡحَـٗة  ُهـٗدى 

هيـأ  قـد  وتعـاىل  سـبحانه  واللـه    ، جحتجمتجحس   اآليـة 
أغـواره،  سـّروا  أعالمـاً  علـامء  الكريـم  لكتابـه 

مـن عجائـب األرسار،  فيهـا  ومـا  آياتـه  وتتبعـوا 

يف  الفنـون  جميـع  مـن  املتنافسـون  وتنافـس 

البحـث والتمحيـص . فأهـل العربيـة تتبعـوا مـا 

فيـه مـن معـاين لغـة العـرب الزاخـرة باأللفـاظ 

واملعـاين، وعلـامء البالغة تتبعـوا وجوب بالغته 

وإعجازه، وحسـن تصوير آياته، وتنسـيق عباراته، 

وترتيـب كلامتـه.

وعلـامء التفسـر تتبعـوا معـاين اآليـات ودراسـة 

ألفاظهـا، تـالوًة وتدبراً وتفسـرا بحثاً عـن أرساره 

متضافـرة،  جهـوداً  ذلـك  يف  وبذلـوا  ومعانيـه، 

ورصفـوا الحـظ األوفـر قدميـاً وحديثـاً يـّرزون 

وجـوه إعجـازه، وكذا الحـال يف كل فنون العلم . 

وهذه الدراسـة هـي محاولـة متواضعـة للخوض 

يف ُعبـاب هـذا البحـر الزاخـر مـن األلفـاظ التي 

وردت يف القـرآن الكريـم. 

)التغايـر  بعنـوان:  البحـث  أخـرت  هنـا  وهـا 

والكـرة  املحمـودة  القلـة  آليـات  األسـلويب 

املذمومـة يف القـرآن الكريـم( متوخيـاً دراسـتها 

. أسـلوبية  لفظيـة  إحصائيـة  دراسـة 

يـدل عـى أن  القلـة والكـرثة  التـوارد يف  وهـذا 

القـرآن الكريـم حريـص عـى اإلتقـان والجودة، 

ليعطيـك مشـهداً قرآنيـاً ال يدانيه مشـهد من قصة 

أو روايـة أو حدث أو حكـم، كيف ال ! وهو كالم 

الله تعـاىل ! .

والناظـر يف القـرآن الكريـم يلحظ أّن البحث سـار 

باتجاهـن اثنـن هام :

❊ االتجاه األول : آيات القلة املحمودة . 

❊ االتجاه الثاين : آيات الكرثة املذمومة .

ثـم ظهـر يل بعـد هـذا التصـور العـام أّن هـذه 

الدراسـة يف حاجـة اىل متهيـد يوضـح معـاين 

واالصطـالح  اللغـة  يف  والكـرثة  القلّـة  ألفـاظ 

واملحمـود واملذمـوم، وبهـذا التأمـت مباحـث 

وخامتـة. ومبحثـن  متهيـد  يف  الدراسـة  هـذه 

أمـا التمهيـد فعرفـت بـه بألفـاظ القلـة والكـرثة 

. والذمـوم  واملحمـود 

وكان املبحـث األول : يتعلـق بآيات القلة إحصاء 

اسلويب. لفظي 

واملبحث الثـاين: يف آيات الكـرثة إحصاء لفظي 

اسلويب.

أمـا الخامتـة فقد سـجلت فيهـا أهم النتائـج التي 
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توصـل اليهـا البحث .

وأخـراً ... قامئـة املصـادر واملراجـع والحمـد 

للـه أوالً وآخـراً .

❊ ❊ ❊

التمهيد

ويشتمل عىل أربعة مطالب:

املطلـب األول: تعريـف القلـة واملحمود يف 	 

اللغـة واالصطالح .

القلة لغًة: 	 

: القـاف والـالم أصـالن  قـال ابـن فـارس: )قَـلَّ

الـيء،  نـزارة  عـى  أحدهـام  يـدل  صحيحـان 

: القلـة  واآلخـر عـى خـالف االسـتقرار، والُقـلُّ
والّذلـة(.)1( لِّ  كالـذُّ وذلـك 

وقـال ابـن منظور:)القلّـُة خـالف الَكـرْثة والُقـلُّ 

خـالف الُكـرْث، وقَّل يَِقـلُّ ِقلّة وقاُّل فهـو قليل(.)2(  

وقُلُلُـون،  وقُلُـٌل  وأقـاّلُء  قليلـون  )قـوٌم  ويقـال: 

الُجثّـة(.)3(،  ودقـة  العـدد  قلـة  يف  ذلـك  يكـون 

)1( معجـم مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، أبـو الحسـن 

أحمـد بن فـارس بن زكريـا )ت395هــ(، تحقيق وضبط 

عبـد السـالم محمـد هـارون، املجلـد الخامـس، كتاب 

القـاف، دار الجيـل، بـروت، ط1، 1991م: ص3.

الديـن أيب  العالمـة جـامل  اإلمـام  العـرب،  لسـان   )2(

الفضـل محمـد بن مكرم بـن منظور األنصـاري األفريقي 

املـري )ت711هــ(، حققـه عامـر أحمـد حيـدر، دار 

الكتـب العلميـة، بـروت، ط1، 2003م: ج11 / 671  

)قل(. مـادة 

)3( القامـوس املحيـط، العالمـة مجـد الديـن محمـد 

بـن يعقـوب الفـروز آبـادي الشـرازي )ت817هــــ(، 

األمريـة  للمطبعـة  الثالثـة  الطبعـة  نسـخة مصـورة عـن 

1302هــــ، فصـل القـاف، باب الـالم، الهيئـة املرية 

.39  / للكتـاب، 1980م: ج4  العامـة 
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)تََقلّـل الـيء واسـتقله وتقالـه إذا رآه قليـاًل(.)1(

ويف حديـث أنـس )ريض اللـه عنـه (: »أن نفـرًا 

سـألوه عـن عبـادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلـام أُخـروا كأنهم 

تقالّوهـا: أي اسـتقلوها«)2(.

والقليـل: )كل يشء يف القـران بلفـظ قلياًل او إال 

قليـل فهـو دون العـرة()3( وهـذا عـى الغالـب، 

لكـن قـد يزيـد ألن القلـة قـد تكـون أمـر نسـبي 

وخصوًصـا إذا مـا قورنـت بالكـرثة.

وقـد تـأيت القلـة مبعنـى النفـي املحـض فيقال: 

)قـلَّ رجـٌل يقول ذلـك إال زيد، وأقلَّ رجـٌل يقوُل 
ذلـك إال زيٌد()4(

مـن هنا يتبـن أن لفـظ القلـة يطلق عـى األعيان 

واملعـاين فمن األعيان قلة العـدد، ومن املعاين: 

أنهـا تدل عـى دقة الُجثـة، أي الضعف.

وهذا ما أشـار إليه الشـيخ طنطـاوي بقوله )يجوز 

أن يـراد بالقلة، الضعـف وهوان الشـأن()5( وذلك 

)1( لسان العرب: ج11 / 671 ، مادة )قل( .

)2( صحيـح البخـاري، اإلمـام أيب عبداللـه محمـد بـن 

إسـامعيل البخـاري )ت256هــ(، كتـاب النـكاح، باب 

الرغيـب يف النـكاح، حديث رقـم5063،: ج3 / 427.

)3( الكليـات، أبـو البقـاء أيـوب بـن مـوىس الحسـيني 

درويـش  د.عدنـان  تحقيـق  )ت1094هـــ(،  الكفـوي 

الرسـالة،  مؤسسـة  القـاف،  فصـل  املـري،  ومحمـد 

  .702 ص  1992م:  ط1،  بـروت، 

القامـوس، اإلمـام أيب  العـروس مـن جواهـر  تـاج   )4(

الزبيـدي  الواسـطي  الحسـيني  مرتـى  السـيد  الفيـض 

.85  / والنـر: ج8  للطباعـة  الفكـر  دار  الحنفـي، 

)5( تفسـر سـورة األنفال، محمد سـيد طنطاوي، مطبعة 

السعادة، 1979م: ص139.

ُ ِف  يف تفسـره لقولـه تعـاىل حمس إِۡذ يُرِيَكُهـُم ٱللَّ

َرىَٰكُهـۡم َكثِيٗرا لََّفِشـۡلُتۡم 
َ
َمَناِمـَك قَلِيـٗاۖ َولَـۡو أ

ُهۥ  إِنَـّ َ َسـلََّمۚ  َوَلِٰكـنَّ ٱللَّ ۡمـرِ 
َ
َوَلََنٰزَۡعُتـۡم ِف ٱأۡل

نَفـال اآلية محتمختجحس .
َ
ُدورِ ٤٣ىجس حجساأل َعلِيُمۢ بِـَذاِت ٱلصُّ

القلة اصطالحاً:	 

لفـظ قليـل: )وصـف يلـزم اإلفـراد والتذكـر مثل 

.)6 كثر()

قــال الراغــب االصفهــاين : )القلــة والكــرثة 

يســتعمالن يف األعــداد، كــام أن الِعظـَـم والِصَغر 

يُســتعمالن يف األجســام، ثــم يُســتعار كل واحــد 

مــن الكــرثة والِعظَــم، ومــن القلــة والِصَغــر 

ــر()7(. لآلخ

ويـرب الراغـب األصفهـاين أمثلـة عـى ذلـك 

مـن القـرآن الكريـم فيقـول : )يُكّنـى بالقلـة عـن 

الذلـة وعـى ذلـك قولـه تعـاىل:  حمس َوَل َتۡقُعـُدواْ 

وَن َعن َسـبِيِل  بِـُكّلِ ِصـَرٰٖط تُوِعـُدوَن َوتَُصـدُّ
ِ َمـۡن َءاَمـَن بِـهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجاۚ َوٱۡذُكـُرٓواْ إِۡذ  ٱللَّ
ُكـۡمۖ َوٱنُظُرواْ َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبُة  َ ُكنُتـۡم قَلِيٗا فََكثَّ

ۡعـَراف اآليـة حمتحمججحس .
َ
ٱلُۡمۡفِسـِديَن ٨٦ىجس حجساأل

ويُكّنـى بها تـارة عن العـزة اسـتناًدا لقوله تعاىل: 

َحٰرِيـَب َوتََمٰثِيَل  ۥ َما يََشـآُء ِمن مَّ حمس َيۡعَملُـوَن َلُ
اِسـَيٍٰتۚ ٱۡعَملُٓواْ َءاَل  وَِجَفـاٖن َكٱۡلَـَواِب َوقُُدورٖ رَّ
ـُكوُر ١٣ىجس  َداوُۥَد ُشـۡكٗرۚا َوقَلِيـٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ٱلشَّ

)6( التحريـر والتنويـر، اإلمام الشـيخ محمـد الطاهر ابن 

عاشـور، الدار التونسـية للنر، 1984م: ص249.

)7( املفـردات يف غريـب القـران، أبو القاسـم الحسـن 

بـن محمـد املعـروف بالراغب األصفهـاين، مكتبـة نزار 

مصطفـى البـاز: ج1 / 530.
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قولـه  ووجـه االسـتدالل مـن  محتجحتجحس  اآليـة  حجسَسـَبإ 
تعـاىل: حمس َوَل َتۡقُعـُدواْ بِـُكّلِ ِصـَرٰٖط تُوِعُدوَن 

بِـهِۦ  َءاَمـَن  َمـۡن   ِ ٱللَّ َسـبِيِل  َعـن  وَن  َوتَُصـدُّ
قَلِيـٗا  ُكنُتـۡم  إِۡذ  َوٱۡذُكـُرٓواْ  ِعوَٗجـاۚ  َوَتۡبُغوَنَهـا 
ُكـۡمۖ َوٱنُظُرواْ َكۡيـَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسـِديَن  َ فََكثَّ

ۡعـَراف اآليـة حمتحمججحس .
َ
٨٦ىجس حجساأل

ومـن خـالل االسـتقراء ألقـوال املفرسيـن نجـد 

أن االسـتدالل بهـا : أي كنتم مسـتضعفن لقلتكم 

فرتـم أعـزة لكرثة عددكـم( )1(.

ولإلمـام الـرازي اسـتدالل أشـمل حيـث يقـول 

بعـد ذكـر اآليـة : )وهـذا الـكالم يحتمـل ثالثـة 

أوجـه: كـرث عددكـم بعـد القلـة، وكرثكـم بالغنى 

بعـد الفقـر، وكرثكم بالقـدرة بعد الضعـف ووجه 

ذلـك أنهـم إذا كانوا فقـراء أو ضعفـاء فهم مبنزلة 

القليـل، يف أنـه ال يحصـل مـن وجودهـم قوة أو 

.)2 شوكة()

أمـا كنايـة القلـة عـن العـزة املقصـودة يف كالم 

الراغـب األصفهـاين يف قولـه تعـاىل: حمس َيۡعَملُوَن 

َحٰرِيـَب َوتََمٰثِيـَل وَِجَفـاٖن  َلُۥ َمـا يََشـآُء ِمـن مَّ
َءاَل َداوُۥَد  اِسـَيٍٰتۚ ٱۡعَملُـٓواْ  رَّ َكٱۡلَـَواِب َوقُـُدورٖ 

)1( املفـردات يف غريـب القـران ج1 / 530، وينظـر: 

الفـداء  أيب  الحافـظ  اإلمـام  العظيـم،  القـرآن  تفسـر 

إسـامعيل بـن كثـر القـريش الدمشـقي )ت 774هــ(، 

.222  / ج2  2،1990م:  ط  اللبنانيـة  املريـة  الـدار 

بـن  محمـد  الديـن  فخـر  اإلمـام  الكبـر،  التفسـر   )2(

عمـر التيمـي البكـري املعـروف بفخـر الديـن الـرازي 

)ت606هــ(، دار أحيـاء الـراث العريب، بـروت، ط3، 

.175  / ج14  ت(:  )د 

ـُكوُر ١٣ىجس حجسَسـَبإ  ُشـۡكٗرۚا َوقَلِيـٞل ّمِـۡن ِعَبادَِي ٱلشَّ
اآليـة محتجحتجحس .

فوضحهـا اإلمـام الـرازي بقولـه: )الشـكر بقـدر 

الطاقـة البريـة هـو الواقـع وقليـل فاعلـه، وأمـا 

الشـكر الذي يناسـب نعـم اللـه سـبحانه وتعاىل 

فـال قـدرة عليـه، ويـدل عـى ذلـك أنـه سـبحانه 

وتعـاىل أضـاف العبـاد لنفسـه فقـال حمسِعَبـادَِيىجس

وهـي بلفـظ اإلضافـة إىل نفـس املتكلـم، مل ترد 

إىل يف حـق الناجن()3(.

ومـن هنـا يتبـن أن معنـى العـزة املقصـودة هي 

إضافـة تلـك الفئة القليلة مـن الشـاكرين اىل الله 

جالله. جـل 

االصطـالح  يف  القلـة  أن  سـبق  مـام  ونسـتنتج 

الذلـة؛ وقـد سـبق  جـاءت عـى معنيـن هـام: 

كـام  الـرازي  اإلمـام  بـّن  وقـد  والعـزة؛  بيانهـا، 

  . سـلف

املحمود لغة: 	 

َحِمـَد، يَْحَمُد، َحْمًدا، واسـم الفاعـل فيه )حامد( 

واسـم املفعول فيـه )محمود(.

قـال ابـن فـارس : )الحـاء وامليـم والـدال كلمـة 

واحـدة وأصـل واحـد يـدل عـى خـالف الـذم . 

يقـال : َحِمـْدُت فاُلنـاً أْحَمـُدُه ، َورَُجـٌل محمـوٌد 

غـر  املحمـودة  خصالـه  كـرثت  إذا   ، ومحّمـٌد 

املذمومـة ()4(، وقال الجوهـري: )الحمد: نقيض 

حمـدا  أحمـده  الرجـل  حمـدت  تقـول:  الـذم. 

)3( التفسر الكبر: ج25 / 249 .

)4( معجم مقاييس اللغة: 100/2.
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والتحميـد  ومحمـود.  حميـد  فهـو  ومحمـدة، 

الشـكر.  الحمـد. والحمـد أعـم مـن  أبلـغ مـن 

ـد: الـذى كـرثت خصاله املحمـودة()1(. واملحمَّ

نبينـا محمـداً ملسو هيلع هللا ىلص .  ولهـذا الـذي ذكرنـاه سـمي 

ويقـال: أحمـدُت فالناً، إذا وجدتـه محموداً، كام 

إذا  يقـال: أبخلتـه إذا وجدتـه بخيـالً، وأعجزتـه 

وجدنـه عاجـزاً)2(.

املحمود اصطالًحا:	 

)هـو الثنـاء عـى الجميـل مـن جهـة التعظيم من 

نعمـة وغرهـا ، واملحمـود مـن تعلـق بـه حمـد 

يرجـع  إليهـام  واملجـد  والحمـد  الحامديـن، 

الكـامل كله، فـإن الحمد يسـتلزم الثنـاء واملحبة 

للمحمـود، فمـن أحببتـه ومل تـن عليـه مل تكـن 

حامـداً لـه ، وهـذا الثنـاء والحب، يتبع األسـباب 

مـن  املحمـود  عليـه  مـا  وهـو  لـه،  املقتضيـة 

صفـات الكـامل، ونعـوت الجـالل، واإلحسـان 

إىل الغـر، فـإن هذه هي أسـباب املحبـة، وكلام 

كانت هـذه الصفـات أجمع وأكمـل، كان الحمد 

والحـب أتـم وأعظـم()3(.

)1( الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، أبـو نـر 

إسـامعيل بـن حـامد الجوهـري الفتـارايب )ت 393هـ( 

تحقيـق، أحمد عبـد الغفور عطار، دار العلـم للمالين – 

ـ  - 1987 م : ج2 / 466. بـروت ط4، 1407 هـ

)2( ينظر: معجم مقاييس اللغة: 100/2.

)3( رشح كتـاب التوحيـد مـن صحيـح البخـاري، عبـد 

اللـه بـن محمـد الغنيـامن: ج / 303.

املطلـب الثـاين: تعريـف الكـرة، واملذمـوم 	 

يف اللغـة واالصطـالح .

الكرة لغة: 	 

قـال ابن منظـور: )كـرُث: الَكـرثة والُكـرثة والَكرث: 

نقيـض القلـة، وقـوٌم كثـٌر وهـم كثـرون، يُقـال: 

كَـرُث الـيء يكـرث كـرثة فهو كثـر وأكـرث الرجل: 

مالـه()4(. كَرُث  أي 

ويقـال: )اسـتكرث مـن الـيء: رغـب يف الكثـر 

.)5 منه()

الكثـُر مـن كل  )والكوثـر:  منظـور:  ابـن  وقـال 

يشء()6(، وقـال أيضـاً: )والكوثـر نهـر يف الجنة، 

أعطـاه اللـه للنبـي محمـد ملسو هيلع هللا ىلص( )7(.

وذكـر الزمخـري يف تفسـره فقـال: )خـٌر كثٌر 

فكرثوهـم؛  وكاثروهـم  الكـرثة،  بليـغ  وكوثـر: 

أي كانـوا أكـرث منهـم، والحمـد للـه عـى الَقـلِّ 
والكـرثة()8( لـة  القِّ أي عـى  والَكـرث: 

)4( لسان العرب : ج5 / 155 ، مادة )كرث( .

 : الـراء  بـاب  الـكاف،  القامـوس املحيـط، فصـل   )5( 

ج2 / 123.

)6( لسان العرب : ج5 / 157 ، مادة )كرث( .

أبـو جعفـر  القـرآن،  آي  تأويـل  عـن  البيـان  )7( جامـع 

الفكـر،  دار  الطري)ت310هـــ(،  جريـر  بـن  محمـد 

.716  / ج12   : 1884م  لبنـان،  بـروت، 

وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  الكشـاف   : ينظـر   )8(

األقاويـل يف وجـوه التأويـل، أبـو القاسـم محمـود بـن 

عمـر الزمخـري الخوارزمـي، )ت538هـــ(، تحقيـق 

االسـتاذ عبدالرحيـم محمـود، دار إحيـاء الـراث العريب 

 : 1982م  لبنـان،  بـروت-  املعرفـة،  دار  بـروت،   – 

ج2 / 387.
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مـام سـبق يتبن لنـا أن لفـظ الكرثة لغـًة ورد عى 

معنـى واحد وهـو: أنه نقيـض القلة.

الكرة اصطالحاً: 	 

وردت الكـرثة يف االصطـالح القـرآين لتـدل عى 

الكميـة املنفصلـة كاألعـداد)1(، أو عـى معنـى 

تعـاىل:  قولـه  األول  املعنـى  فعـى   الفضـل)2(، 

يِۡديِهۡم 
َ
ِ َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّـۡت أ حمس َوقَالَـِت ٱۡلَُهوُد يَـُد ٱللَّ

ْۘ بَـۡل يَـَداهُ َمۡبُسـوَطَتاِن يُنفِـُق  َولُعُِنـواْ بَِمـا قَالُـوا
نـزَِل 

ُ
ـآ أ َكۡيـَف يََشـآُءۚ َولََيِيـَدنَّ َكثِيٗرا ّمِۡنُهـم مَّ

ۡلَقۡيَنـا بَۡيَنُهُم 
َ
ّبِـَك ُطۡغَيٰٗنـا َوُكۡفـٗرۚا َوأ إَِلۡـَك ِمـن رَّ

ۡوقَُدواْ 
َ
ٱۡلَعـَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضـآَء إَِلٰ يَـۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ُكََّمـآ أ

ۡرِض 
َ
ۚ َويَۡسـَعۡوَن ِف ٱأۡل ُ َهـا ٱللَّ

َ
ۡطَفأ

َ
نَـاٗرا ّلِۡلَحـۡرِب أ

ُ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسـِديَن ٦٤ىجس حجسالَمائـِـَدة  فََسـاٗداۚ َوٱللَّ
اآليـة مختحمتجحس.

ووجـه االسـتدالل يف هـذه اآليـة: أن املقصـود 

بالكثـر علـامء اليهـود؛ يعنـي ازدادوا عنـد نزول 

مـا أنـزل إليك مـن ربك مـن القـرآن أي اىل النبي 

محمـد ملسو هيلع هللا ىلص،  والحجج شـدة يف الكفـر وغلواً يف 

اإلنـكار)3(. وعلـامء اليهـود عـدد، وهـم )الكمية 

أي  األصفهـاين؛  عنهـا  عـر  التـي  املنفصلـة( 

هـم أفـراد منفصلـون، لكـن باجتامعهـم تحصل 

الكـرثة. وعـى املعنـى الثـاين ورد قولـه تعـاىل 

حمس ُمتَِّكـِٔـَن فِيَهـا يَۡدُعـوَن فِيَهـا بَِفِٰكَهـةٖ َكثرَِيةٖ 
اٖب ٥١ىجس حجسص اآليـة جحتجمتجحس. ووجـه الفضل فيها  َوَشَ
كرثتهـا عـى مطاعـم الدنيـا. ووجـه االسـتدالل 

)1( ينظر : املفردات يف غريب القرآن : ج1 / 530.

)2( ينظر : املصدر نفسه .

)3( ينظر : التفسر الكبر : ج12 / 44.

فيهـا يتبـن من خالل قـول ابن كثر حيـث يقول: 

)أي مهـام طلبـوا وجدوا وحـر كـام أرادوا()4(.

ويوضـح الشـيخ الشـعراوي ذلك بقولـه: )وجود 

الفاكهـة أو التفّكـه دليل عى وجـود الروريات 

مـن بـاب أوىل()5(. وهـذا مـا يسـميه األصفهاين 

بــ)الفضل(.

املذموم لغًة: 	 

، َذًمـا، واسـم الفاعل  ، يَـُذمُّ قـال ابـن فـارس: )َذمَّ

(، واسـم املفعـول فيـه )مذموم(. فيـه )ذامٌّ

اُل َوالِْميـُم يِف الُْمَضاَعـِف أصـل واحـد يدل   الـذَّ

كلـه عـى خـالف الحمـد . يقـال : َذَمْمـُت فاَُلنًا 

ـُه، فَُهـَو َذِميـٌم َوَمْذُمـوٌم، إذا كان غـر حميد ،  أَُذمُّ

ـِة ِذَماٌم. مَّ َوَجْمـُع الذَّ

االنسـان  ؛ ألن  فأنـه يسـمى ذمامـاً  العهـد  فأمـا 

يـذم عـى إضاعتـه منـه ، وهـذه طريقـة للعـرب 

َماِر،  مسـتعملة ، وذلـك كقولهم : فُـاَلٌن َحاِمي الذِّ

وحامـي   ، يغضـب  الـذي  الـيء  يحمـي  أي 

الحقيقـة ، أي يحمـي ما يحق عليـه أن مينعه()6(.

املذموم اصطالًحا:	 

املذمـوم: )هـو مطـرود َعـن الرَّْحَمـة والكرامـة(

)7( والـذم ال يسـتعمل إال إلظهـار سـوء بقصـد 

)4( تفسر القرآن العظيم : ج4 / 42.

)5( ينظر : تفسـر الشـعراوي، )الخواطر(، الشيخ محمد 

متـويل الشـعراوي، أخبـار اليـوم، قطـاع الثقافـة والكتب 

واملكتبات : مجلـد11 / ص12977. 

)6( معجم مقاييس اللغة : 245/2.

)7( الكليـات معجم يف املصطلحـات والفروق اللغوية، 

ص880.
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عنـد  سـيئة  الذميمـة  الصفـات  ألن  التعييـب)1( 

املخاطـب مؤثـرة فيـه أو ظاهـرة عليـه، وقـد يراد 

مـن الـذم معنـى النصـح عـى خـالف الصفـات 

يسـتبدل  أن  للشـخص  نُصًحـا  فيكـون  الذميمـة 

هـذه الصفـات الذميمـة بصفـات حميـدة، وبهذا 

يكـون أسـلوب الذم مـن ثالثـة أركان: )جهة الذم 

– واملذمـوم -  واألمـر املذمـوم بـه()2(.

املبحث األول

آيات القلة إحصاء لفظي أسلويب

تختلـف األسـاليب يف القـران الكريم مـن ناحية 

األلفـاظ فقد تـأيت األلفاظ تـارًة بصيغـة الحارض 

وتـارًة بصيغـة املسـتقبل وتـارًة بصيغـة املايض، 

وتـارًة اللفـظ بصيغـة األمـر، وتـارًة يـأيت اللفـظ 

مرفوًعـا ويـأيت منصوبًـا ويـأيت مجـروًرا وغرهـا 

مـن األسـاليب األخـرى . فهـذا إن دل عى يشء 

إمنـا يدل عـى كـامل إعجـاز القـران الكريم من 

كل الجوانـب. 

القـرآن  يف  املحمـودة  القلـة  لفظـة  وردت  وقـد 

منهـا: ألفـاظ  بعـدة  الكريـم 

ألفاظ القلة املحمودة يف القرآن الكريم	 

اللفظة األوىل: )قلياًل( بتنوين الفتح مثال ذلك:

ُۡتۡم  َكـٰوةَ ُثـمَّ تََولَّ لَـٰوةَ َوَءاتُـواْ ٱلزَّ قِيُمـواْ ٱلصَّ
َ
1- حمسَوأ

)1( ينظر املصدر السابق : ص454.

)2( ينظر املصدر نفسه .

ۡعرُِضـوَن ٨٣ىجس حجسالََقَرة  نُتم مُّ
َ
إِلَّ قَلِيـٗا ّمِنُكـۡم َوأ

اآليـة محتحمججحس .
ُۡتـۡم إِلَّ  القـول يف تأويـل قولـه تعـاىل حمسُثـمَّ تََولَّ

حجسالََقـَرة  ۡعرُِضـوَن ٨٣ىجس  نُتـم مُّ
َ
َوأ ّمِنُكـۡم  قَلِيـٗا 

اآليـة محتحمججحس، قـال أبـو جعفـر: )وهـذا خـر مـن 
اللـه جـل ثنـاؤه عـن يهـود بنـي إرسائيـل، أنهـم 

نكثـوا عهـده ونقضـوا ميثاقـه، بعدمـا أخـذ اللـه 

ميثاقهـم عـى الوفـاء لـه، بـأن ال يعبـدوا غـره، 

ويصلـوا  واألمهـات،  اآلبـاء  إىل  يحسـنوا  وأن 

األرحـام، ويتعطفـوا عـى األيتام، ويـؤدوا حقوق 

اللـه مبـا  أهـل املسـكنة إليهـم، ويأمـروا عبـاد 

أمرهـم اللـه بـه ويحثوهـم عـى طاعتـه، ويقيموا 

زكاة  ويؤتـوا  وفرائضهـا،  بحدودهـا  الصـالة 

أموالهـم فخالفـوا أمـره يف ذلك كلـه، وتولوا عنه 

معرضـن، إال مـن عصمـه اللـه منهم، فـوىف لله 

وميثاقـه()3(.  بعهـده 

 ِ ٱللَّ َسـبِيِل  ِف  نَُقٰتِـَل  لَّ 
َ
أ َلَـآ  َوَمـا  حمسقَالُـواْ   -2

ـا ُكتِـَب  ۡبَنآئَِنـاۖ فَلَمَّ
َ
ۡخرِۡجَنـا ِمـن دَِيٰرِنَـا َوأ

ُ
َوقَـۡد أ

ُ َعلِيُمۢ  ۡواْ إِلَّ قَلِيٗا ّمِۡنُهـۡمۚ َوٱللَّ َـّ َعلَۡيِهـُم ٱۡلقَِتاُل تََول
ـٰـلِِمَن ٢٤٦ىجس حجسالََقـَرة اآليـة حمتمختجحتجحس .  بِٱلظَّ

َّۡواْ إِلَّ  ا ُكتِـَب َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتـاُل تََول وأمـا قوله: حمسفَلَمَّ

قَلِيـٗا ّمِۡنُهـۡمۚىجس حجسالََقـَرة اآلية حمتمختجحتجحس، يقـول: فلام 
فـرض عليهـم قتـال عدوهـم والجهاد يف سـبيله 

»تولـوا إال قليـال منهـم«، يقـول الطـري: )أدبروا 

مولـن عـن القتـال، وضيعوا مـا سـألوه نبيهم من 

فـرض الجهـاد . والقليـل الـذي اسـتثناهم اللـه 

)3( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ج2 / 298.
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منهـم، هـم الذين عـروا النهـر مع طالـوت()1(.

ــن  ــَم َع ــوَن ٱۡلَكِ ــاُدواْ ُيَّرِفُ ــَن َه ِي ــَن ٱلَّ 3- حمس ّمِ

ــَمۡع  ــا َوٱۡس ــِمۡعَنا وََعَصۡيَن ُــوَن َس ــهِۦ َوَيُقول َواِضعِ مَّ
لِۡســنَتِِهۡم َوَطۡعٗنــا ِف 

َ
ـۢـا بِأ َغــرۡيَ ُمۡســَمٖع َوَرِٰعَنــا َلَّ

َطۡعَنــا َوٱۡســَمۡع 
َ
ُهــۡم قَالـُـواْ َســِمۡعَنا َوأ نَّ

َ
ٱدّلِيــِنۚ َولـَـۡو أ

ــن  ــَوَم َوَلِٰك ۡق
َ
ــۡم َوأ َُّه ا ل ــرۡيٗ ــَاَن َخ ــا لَ َوٱنُظۡرنَ

ُ بُِكۡفرِهِــۡم فَــَا يُۡؤِمُنــوَن إِلَّ قَلِيــٗا  لََّعَنُهــُم ٱللَّ
٤٦ىجس حجسالّنَِســاء اآليــة حمتمختجحس القــول يف تأويــل قولــه 
ُ بُِكۡفرِهـِـۡم فَــَا يُۡؤِمُنــوَن  حمسَوَلِٰكــن لََّعَنُهــُم ٱللَّ
ــو  ــال أب ــة حمتمختجحس ق ــاء اآلي ــٗا ٤٦ىجس حجسالّنَِس إِلَّ قَلِي
جعفــر: )يعنــي بذلــك: ولكــن الله تبــارك وتعاىل 

ــم  ــف صفته ــن وص ــود الذي ــؤالء اليه ــزَى ه أْخ

يف هــذه اآليــة، فأقصاهــم وأبعدهــم مــن الرشــد 

واتبــاع الحــق »بكفرهــم«، أي : بجحودهــم نبــّوة 

نبيــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ومــا جاءهــم بــه مــن عنــد ربهم 

مــن الهــدى والبينــات حمسفَــَا يُۡؤِمُنــوَن إِلَّ قَلِيــٗا 

ــا  ــد ملسو هيلع هللا ىلص وم ــون مبحم ــال يصدق ــول: ف ٤٦ىجس  ، يق
جاءهــم بــه مــن عنــد ربهــم، وال يقــرُّون بنبوتــه 

»إال قليــال«، يقــول: ال يصدقــون بالحــق الــذي 
جئتهــم بــه، يــا محمــد، إال إميانًــا قليــال()2(

ِ َعلَۡيُكــۡم َورَۡحَُتــُهۥ  4- حمسَولَــۡوَل فَۡضــُل ٱللَّ

ــۡيَطَٰن إِلَّ قَلِيــٗا ٨٣ىجس حجسالّنَِســاء  َبۡعُتــُم ٱلشَّ َلتَّ
ــد  اآليــة محتحمججحس، قيــل: فَْضــُل اللَّــه: رســولنا، ُمَحمَّ
ــد ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص، ورحمتــه: القــرآن؛ تأويلــه: لــوال ُمَحمَّ

ــم مل  ــال منه ــيطان إال قلي ــوا الش ــرآن التبع والق

)1( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ج5 / 305.

)2( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ج8 / 439.

ــل)3(. ــوا بالعق ــن آمن ــوه، ولك يتبع

5- حمس فَبَِمــا َنۡقِضِهــم ّمِيَثَٰقُهــۡم َوُكۡفرِهِــم أَـِبَيـٰـِت 

ۢنبَِيــآَء بَِغــرۡيِ َحــّقٖ َوقَۡولِِهــۡم 
َ
ِ َوَقۡتلِِهــُم ٱأۡل ٱللَّ

ُ َعلَۡيَهــا بُِكۡفرِهـِـۡم  ۚ بـَـۡل َطَبــَع ٱللَّ قُلُوُبَنــا ُغۡلــُفۢ
ــة  ــاء اآلي ــٗا ١٥٥ىجس حجسالّنَِس ــوَن إِلَّ قَلِي ــَا يُۡؤِمُن فَ
ــٗا  ــوَن إِلَّ قَلِي ــَا يُۡؤِمُن ــاىل حمس فَ ــه تع جمتجمتجحتجحس قول
١٥٥ىجس فيــه قــوالن : أحدهــام :  فــال يؤمــن منهــم 
إال القليــل وهــم عبــد اللــه بــن ســالم وأصحابــه 

ــم  ــى إميانه ــاين:  املعن ــاس. والث ــن عب ــه اب قال
ــه مجاهــد)4( ــه قال ــا الل قليــل وهــو قولهــم ربن

ــُهۡم وََجَعۡلَنــا  ـٰ 6- حمس فَبَِمــا َنۡقِضِهــم ّمِيَثَٰقُهــۡم لََعنَّ

َواِضعِــهِۦ  قُلُوَبُهــۡم َقِٰســَيٗةۖ ُيَّرِفُــوَن ٱۡلَكـِـَم َعــن مَّ
لـِـُع  ــا ُذّكـِـُرواْ بـِـهۦِۚ َوَل تـَـَزاُل َتطَّ ــا ّمِمَّ َونَُســواْ َحّظٗ
ــُف  ــۡمۖ فَٱۡع ــٗا ّمِۡنُه ــۡم إِلَّ قَلِي ــةٖ ّمِۡنُه ٰ َخآئَِن َعَ
َ ُيِــبُّ ٱلُۡمۡحِســنَِن ١٣ىجس  َعۡنُهــۡم َوٱۡصَفــۡحۚ إِنَّ ٱللَّ
ــٗا  ــَدة اآليــة محتجحتجحس قولــه تعــاىل حمس إِلَّ قَلِي حجسالَمائـِ
ــِن  ــه بْ ــِد اللَّ ــوا كََعبْ ــَن آَمُن ــُم الَِّذي ــۡمۖىجس َوُه ّمِۡنُه
َســاَلٍم َوأَْصَحاِبــِه. َوِقيــَل: يُْحتََمــُل أَْن يَُكــوَن َهــَذا 

ــم  ــر لكنه ــى الكف ــوا ع ــن بق ــن الذي ــُل م الَْقلِي

)3( ينظـر : تفسـر املاتريـدي )تأويـالت أهـل السـنة(، 

محمـد بـن محمد بـن محمـود، أبـو منصـور املاتريدي 

)ت 333هــ(، تحقيـق، د. مجـدي باسـلوم، دار الكتـب 

العلميـة – بـروت، لبنـان، ط1، 1426 هــ - 2005 م : 

.277  / ج3 

الديـن  جـامل  التفسـر،  علـم  يف  املسـر  زاد   )4( 

أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن عـي بـن محمـد الجوزي 

ط3،  بـروت،   – اإلسـالمي  املكتـب  597هــ(،  )ت 

1404هــ : ج / 494.
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ــِه)1(. ــوا ِفي ــْم يَُخونُ ــِد َولَ ــوا َعــَى الَْعْه بَُق

ْولُواْ 
ُ
7- حمس فَلَـۡوَل َكَن ِمـَن ٱۡلُقُروِن ِمـن َقۡبلُِكۡم أ

ۡرِض إِلَّ قَلِيـٗا 
َ
بَقِيَّـةٖ َيۡنَهـۡوَن َعـِن ٱۡلَفَسـادِ ِف ٱأۡل

تۡرِفُواْ 
ُ
ِيَن َظلَُمواْ َمـآ أ جنَۡيَنـا ِمۡنُهۡمۗ َوٱتََّبـَع ٱلَّ

َ
ـۡن أ ّمِمَّ

فِيـهِ َوَكنُـواْ ُمۡرِِمَن ١١٦ىجس حجسُهـود اآلية حمتجحتجحتجحس.
جنَۡيَنـا 

َ
ـۡن أ واالسـتثناُء يف قولـه: حمس إِلَّ قَلِيـٗا ّمِمَّ

ِمۡنُهـۡمۗىجس )منقطـع، واملعنـى: مـا كاَن مـن القرون 
املهلكـة مـن قبلكم أُولـو فضل وديـن ينهون عن 

الفسـاد يف األرض إاّل قليـاًل ممـن أنجينـا منهم؛ 

الفسـاد،  عـن  نََهـوا  املهلكـة  القـرون  مـن  أي: 

فنَجوا، وهم أتباع الرسـل، وسـائرهم تركوا النهَي، 

جنَۡيَنـا ىجس للبيان ال 
َ
ـۡن أ فهلكـوا، و )مـن( يف   حمس ّمِمَّ

ناُهـوَن، قيـل:  الناجـَن  للتبعيـِض ؛ ألنَّ جميـَع 

هـؤالء القليـُل: هـم قـوم يونـس لقولـه فيـام مر: 

حمسإِلَّ قَـۡوَم يُونُـَسىجس حجسيُونُس اآليـة حمجحمججحس. والراجح 
أنهـم أتبـاع الرسـل، وأهـل الحـق مـن األمم عى 

العموم()2(.

َّ لَئِۡن  ۡمـَت َعَ ِي َكرَّ رََءۡيَتـَك َهٰـَذا ٱلَّ
َ
8- حمس قَـاَل أ

ۥٓ إِلَّ  ۡحَتنَِكـنَّ ُذّرِيََّتُه
َ
ۡرتَـِن إَِلٰ يَـۡوِم ٱۡلقَِيَٰمـةِ أَل خَّ

َ
أ

اء اآليـة جحتحمتجحس قولـه تعاىل حمس إِلَّ  قَلِيـٗا ٦٢ىجس حجساإِلۡسَ
قَلِيـٗا ٦٢ىجس يذكـر الهـرري يف تفسـره عـن معنـى 

)1( التفسر الكبر : ج11 / 325.

الـروح والريحـان يف روايب علـوم  )2( تفسـر حدائـق 

اللـه  القـرآن، الشـيخ العالمـة محمـد األمـن بـن عبـد 

ومراجعـة:  إرشاف  الشـافعي  الهـرري  العلـوي  األرمـي 

الدكتـور هاشـم محمـد عـي بـن حسـن مهـدي، دار 

طـوق النجاة، بـروت – لبنـان، ط1، 1420 هـ - 2001 

.269  / : ج13  م 

ذلـك:     منهـم ال أقـدر أن أقـاوم شـكيمتهم، وهـذا 

القليـل هـم الذيـن عناهـم اللـه تعـاىل بقولـه: حمسإِنَّ 

اء  ِعَبـادِي لَۡيـَس لَـَك َعلَۡيِهـۡم ُسـۡلَطٰٞنۚىجس حجساإِلۡسَ
اآليـة جمتحمتجحس.

ومثـال  الضـم  بتنويـن  )قليـٌل(  الثانيـة:  اللفظـة 

ذلـك:

نُفَسـُكۡم 
َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنـا َعلَۡيِهۡم أ

َ
1. حمسَولَـۡو أ

قَلِيـٞل  إِلَّ  َفَعلُـوهُ  ـا  مَّ دَِيٰرُِكـم  ِمـن  ٱۡخرُُجـواْ  وِ 
َ
أ

حمسإِلَّ  تََعـاىَل  قَْولُـُه  حجسالّنَِسـاء اآليـة حمتحمتجحس  ّمِۡنُهـۡمۖىجس 
عـن  تفسـره  البغـوي يف  يذكـر  ّمِۡنُهـۡمۖىجس  قَلِيـٞل 
سـبب نـزول هذه اآليـة فيقـول : )نَزَلَـْت يِف ثَاِبِت 

ُه،  ِذي اْسـتَثَْنى اللَـّ بْـِن قَيْـٍس َوُهـَو ِمـَن الَْقلِيـِل الَـّ

قَـاَل الَْحَسـُن َوُمَقاتِـٌل لِـاَم نَزَلَـْت َهـِذِه اآْليَـُة قَاَل 

ِه بْـُن َمْسـُعوٍد  ُر بْـُن يَـارِسٍ َوَعبْـُد اللَـّ ُعَمـُر َوَعـامَّ

َونَـاٌس ِمْن أَْصَحـاِب النَِّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهـُم الَْقلِيُل()3(.

ۥٓ إِلَّ قَلِيٞل ٤٠ىجس  2. حمسَوَمـۡن َءاَمَنۚ َوَمـآ َءاَمَن َمَعـُه

حجسُهـود اآليـة مجتمختجحس ذكـر ابـن عـادل الحنبـي أقوال 
العلـامء يف قولـه تعـاىل حمسإِلَّ قَلِيـٞل ٤٠ىجس )قـال 

لـه  بنـن  نـوٌح وثالثـة  كانـوا سـبعة:  األعمـُش: 

وثـالُث كنائـن، وقـال ابن إسـحاق: كانـوا عرة 

سـوى نسـائهم، نـوح وبنوه: سـام وحـام ويافث، 

وسـتة أناس ممن آمن بـه، وأزواجهـم جميعا(ً)4(.

السـنة،  القـرآن، محيـي  التنزيـل يف تفسـر  )3( معـامل 

أبـو محمد الحسـن بن مسـعود البــغوي )ت 510هـ(، 

حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد عبد اللـه النمـر - وعثامن 

جمعـة ضمريـة - وسـليامن مسـلم الحـرش، دار طيبـة 

للنـر والتوزيـع، ط4، 141هــ - 1997 م .

)4( اللبـاب يف علـوم الكتـاب، أبو حفـص رساج الدين 
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ابُِعُهـۡم َكُۡبُهـۡم َوَيُقولُـوَن  3. حمس َسـَيُقولُوَن ثََلَٰثـةٞ رَّ

َخَۡسـةٞ َسادُِسـُهۡم َكُۡبُهۡم رَۡجَۢـا بِٱۡلَغۡيـِبۖ َوَيُقولُوَن 
تِِهـم  ۡعلَـُم بِعِدَّ

َ
ٓ أ ّبِ َسـۡبَعةٞ َوثَاِمُنُهـۡم َكُۡبُهـۡمۚ قُـل رَّ

ـا َيۡعلَُمُهـۡم إِلَّ قَلِيٞلۗ ىجس حجسالَكۡهف اآليـة جحتجحتجحس قَْولُُه  مَّ
ـا َيۡعلَُمُهۡم إِلَّ  تِِهـم مَّ ۡعلَـُم بِعِدَّ

َ
ٓ أ ّبِ تََعـاىَل حمس قُـل رَّ

قَلِيـٞلۗ ىجس يذكـر االمـام الطـري يف تفسـره عـن 
ذلـك، مـا يعلـم عددهـم حمس إِلَّ قَلِيـٞلۗ ىجس من خلقه 

ـا َيۡعلَُمُهـۡم إِلَّ قَلِيٞلۗ ىجس  كـام روي عـن قتـادة حمس مَّ

يقـول: قليـل مـن الناس. وقـال آخـرون: بل عنى 

بالقليـل: أهل الكتـاب)1(.

4. حمسٱۡعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشـۡكٗرۚا َوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي 
ـُكوُر ١٣ىجس حجسَسَبإ اآلية محتجحتجحس قَْولُُه تََعاىَل حمسَوقَلِيٞل  ٱلشَّ
ـُكوُر ١٣ىجس أي: قليـل من عبادي  ّمِـۡن ِعَبادَِي ٱلشَّ
 املؤمنـن، والشـكور كنايـة عـن املؤمـن؛ عـى 

مـا ذكرنـا يف قولـه: )إِنَّ يِف َذلِـَك آَليَـاٍت لِـُكلِّ 
َصبَّـاٍر َشـُكوٍر( أي: لـكل مؤمـن، واللـه أعلـم)2(

إَِلٰ  َنۡعَجتِـَك  بُِسـَؤاِل  َظلََمـَك  لََقـۡد  حمسقَـاَل   .5

نَِعاِجـهۦِۖ ِإَونَّ َكثرِٗيا ّمِـَن ٱۡلُلََطآءِ َلَۡبـِي َبۡعُضُهۡم 
ـٰـلَِحِٰت  ِيـَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰ َبۡعـٍض إِلَّ ٱلَّ َعَ
ـا ُهـۡمۗ ىجس حجسص اآليـة مختجحتجحس قَْولُـُه تََعـاىَل   َوقَلِيـٞل مَّ

عمـر بن عي بن عـادل الحنبي الدمشـقي النعامين )ت 

775هــ( ، تحقيـق، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد املوجود 

والشـيخ عـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة - 

بـروت، لبنـان، ط1، 1419 هــ -1998م : ج / 487.

)1( ينظـر : جامـع البيـان يف تأويـل آي القـرآن : ج17 / 

.642

)2( ينظـر : تفسـر املاتريـدي )تأويـالت أهـل السـنة( : 

434 ج8 / 

ـا ُهـۡمۗ ىجس أَْي: )قَلِيـٌل ُهـْم، و »مـا« ِصلٌَة  َوقَلِيـٞل مَّ
الِِحـَن الَِّذيـَن اَل يَظْلُِمـوَن قَلِيـٌل()3( يَْعِنـي: الصَّ

لِـَن ٣٩ َوثُلَّـةٞ ّمِـَن ٱٓأۡلِخرِيـَن  وَّ
َ
6. حمسثُلَّـةٞ ّمِـَن ٱأۡل

٤٠ىجس حجسالَواقَِعـة مـن اآليـة حمجمحت ال اآليـة مجتمختجحس قَْولُـُه 
تََعـاىَل حمسَوقَلِيٞل ّمَِن ٱٓأۡلِخرِيـَن ١٤ىجس حجسالَواقَِعة اآلية 

مختجحتجحس أي:  الصحابـة ريض اللـه تعـاىل عنهم  ؛ ألن 
األولـن هـم األنبياء السـابقون، وهـم مئة)4(.

املبحث الثاين

آيات الكرة
إحصاء لفظي أسلويب

القـرآن  يف  أسـاليب  بعـدة  الكـرثة  لفظـة  وردت 

الكريـم وبعـدة ألفاظ، وسـنذكر هـذه األلفاظ مع 

عـدم ذكـر املكـرر خشـية اإلطالـة يف صفحـات 

البحـث علـامً أن البحـث ال يتسـع لذكـر جميـع 

األلفـاظ ومنهـا مـا يأيت:

اللفظـة األوىل: لفـظ )كثـرًا- كثـٌر( بتنوين الفتح 

ذلك: ومثـال  والضم 

)3( ينظـر : معـامل التنزيـل يف تفسـر القـرآن / البغوي : 

ج7 / 81.

مجـر  القـرآن،  تفسـر  يف  الرحمـن  فتـح   : ينظـر   )4(

الديـن بـن محمد العليمـي املقديس الحنبـي )ت 927 

هــ( اعتنـى بـه تحقيقـا وضبطـا وتخريجـا: نـور الديـن 

طالـب، دار النـوادر )إصـدارت وزارة األوقاف والشـؤون 

 : م   2009  - هــ   1430 ط1،  الكويـت(،   اإلسـالمية، 

ج6 / 502.
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ثۡـِم  1. حمس َوتَـَرٰى َكثِـرٗيا ّمِۡنُهـۡم يَُسٰـرُِعوَن ِف ٱإۡلِ

ـۡحَتۚ َلِۡئـَس َمـا َكنُواْ  ۡكلِِهـُم ٱلسُّ
َ
َوٱۡلُعـۡدَوِٰن َوأ

تـرى  أي:  جحتحمتجحس  اآليـة  حجسالَمائـِـَدة  َيۡعَملُـوَن ٦٢ىجس 
كثـر منهـم يقدمـون برسعة عـى جميـع الرذائل 

العتيادهـم لهـا وتدربهـم فيهـا وكونهـا ملـكات 

لنفوسـهم، فاإلثـم رذيلة القـوة النطقيـة والعدوان 

رذيلـة  السـحت  وأكل  الغضبيـة،  القـوى  رذيلـة 
القـوى الشـهوية)1(

ُغلَّـۡت  َمۡغلُولَـٌةۚ   ِ ٱللَّ يَـُد  ٱۡلَُهـوُد  حمسَوقَالَـِت   .2

ْۘ بَۡل يَـَداهُ َمۡبُسـوَطَتاِن  يِۡديِهـۡم َولُعُِنـواْ بَِمـا قَالُـوا
َ
أ

ـآ  يُنفِـُق َكۡيـَف يََشـآُءۚ َولََيِيـَدنَّ َكثِـرٗيا ّمِۡنُهـم مَّ
ّبِـَك ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرۚاىجس حجسالَمائـِـَدة  نـزَِل إَِلَۡك ِمن رَّ

ُ
أ

اآليـة مختحمتجحس )وليزيـدن( الـالم هـي الم القسـم أي 
واللـه ليزيـدن )كثـراً منهـم( مـن علـامء اليهـود 

والنصـارى ورؤسـائهم )ما أنزل إليـك( من القرآن 

املشـتمل عـى هذه األحـكام الحسـنة )من ربك 

طغيانـاً( إىل طغيانهـم )وكفـراً( إىل كفرهـم)2(.

والسـبع  العظيـم  القـرآن  تفسـر  يف  املعـاين  روح   )1(

املثـاين، شـهاب الديـن محمـود بن عبـد الله الحسـيني 

األلـويس )ت 1270هــ(، تحقيـق، عـي عبـد البـاري 

عطيـة، دار الكتـب العلميـة – بـروت، ط1، 1415 هـ: 

.353  / ج3 

)2( فتـُح البيـان يف مقاصـد القـرآن، أبـو الطيـب محمد 

صديـق خان بن حسـن بن عـي ابن لطف الله الحسـيني 

البخـاري الِقنَّوجـي )ت 1307هــ( عني بطبعـِه وقّدم له 

وراجعـه: خـادم العلم َعبـد الله بـن إبراهيـم األنَصاري، 

ة للطبَاعـة والّنـْر، َصيـَدا – بـروت،  املَكتبـة العريَـّ

1412 هــ - 1992 م : ج4 / 14.

ۡهَل ٱۡلِكَتٰـِب َل َتۡغلُـواْ ِف دِينُِكۡم 
َ
أ 3. حمس قُـۡل يَـٓـٰ

ۡهـَوآَء قَۡوٖم قَـۡد َضلُّواْ ِمن 
َ
َغـرۡيَ ٱۡلَـّقِ َوَل تَتَّبُِعٓواْ أ

ـبِيِل  َضلُّـواْ َكثِـرٗيا َوَضلُّواْ َعن َسـَوآءِ ٱلسَّ
َ
َقۡبـُل َوأ

َضلُّـواْ َكثِـرٗياىجس 
َ
 ٧٧ىجس حجسالَمائـِـَدة اآليـة خمتخمتجحس حمس َوأ

أي: مـن الناس بدعوتهم إياهـم إىل الدين، الذي 

عليه.  هم 

ـبِيِل ٧٧ىجس  أي: قصـد  حمس َوَضلُّـواْ َعـن َسـَوآءِ ٱلسَّ
 . واإلضـالل  الضـالل  بـن  فجمعـوا  الطريـق، 

وهـؤالء هـم أمئة الضـالل الذين حـذر الله عنهم 
وعن اتبـاع أهوائهـم املردية، وآرائهـم املضلة )3(

نزَِل 
ُ
ِ َوَمـآ أ ِ َوٱلَِّبّ 4. حمس َولَـۡو َكنُـواْ يُۡؤِمُنـوَن بِـٱللَّ

ۡوِلَآَء َوَلِٰكـنَّ َكثِـرٗيا ّمِۡنُهۡم 
َ
َُذوُهـۡم أ إَِلۡـهِ َمـا ٱتَّ

 َفِٰسـُقوَن ٨١ىجس حجسالَمائـِـَدة اآليـة جحتحمججحس قَْولُـُه تََعـاىَل 
حمس َوَلِٰكـنَّ َكثِـرٗيا ّمِۡنُهـۡم َفِٰسـُقوَن ٨١ىجس يف هذه 
اآلية : )اسـتدراك فيه بيان لحالهم، وسـبب تركهم 

مـواالة املؤمنـن، فذكـر أن كثرا منهـم خارجون 

متمـردون عـى الحـق بسـبب مـا يف قلوبهم من 

حقد وحسـد، ونـرى إنصـاف القرآن بيًنـا واضحا 

إذ مل يرمهـم جميعـا بالفسـوق عـن أمـره، وقـد 

أكـد فسـوق األكرثيـن بوصفهـم بالفسـق، وكأنـه 

وصف مسـتمر لهـم، وليس حـاال عارضـا()4(.

كالم  تفسـر  يف  الرحمـن  الكريـم  تيسـر   : ينظـر   )3(

املنـان، عبـد الرحمـن بـن نـارص بن عبـد الله السـعدي 

معـال  بـن  الرحمـن  عبـد  تحقيـق،  1376هــ(،  )ت 

اللويحق، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1420هــ -2000 م : 

.240  / ج1 

)4( زهـرة التفاسـر، محمـد بـن أحمـد بـن مصطفى بن 

أحمـد املعـروف بـأيب زهـرة )ت 1394هــ(، دار الفكر 
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ّمِـَن  َكثِـرٗيا  إِنَّ  َءاَمُنـٓواْ  ِيـَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ يَـٓـٰ حمس۞   .5

اِس  ٱلَـّ ۡمـَوَٰل 
َ
أ ُكلُـوَن 

ۡ
َلَأ َوٱلرُّۡهَبـاِن  ۡحَبـارِ 

َ
ٱأۡل

ِۗىجس حجسالَّۡوَبـة  وَن َعـن َسـبِيِل ٱللَّ بِٱۡلَبِٰطـِل َوَيُصـدُّ
ا وصف اليهـود والنصـارى بالتكّرِ  اآليـة مختمحتجحس ملَـّ
وادعـاِء الربوبيـة، وصفهـم يف هذه اآليـة بالطَّمع 

والحـرص عـى أخـذ أمـواِل النـاس بالباطـل.

فقولـه: )كثـراً يدلُّ عـى أنَّ هذه طريقـة بعضهم، 

ال طريقـة الـكل، فـإنَّ العامل ال يخلـو عن الحق، 

وإطبـاق الُكل عـى الباطل()1(.

فَلَـۡم 
َ
 َكثِيًراۖ أ

ٗ
َضـلَّ ِمنُكـۡم ِجبِـّا

َ
6. حمس َولََقـۡد أ

تَُكونُـواْ َتۡعقِلُـوَن ٦٢ ىجس حجسيس اآليـة جحتحمتجحس أي لقد 
أغـوى الشـيطان خلقـا كثـرا، وزيـن لهـم فعـل 

السـيئات، وصدهـم عـن طاعـة اللـه وتوحيـده، 

وتبتعـدوا  لكـم،  الشـيطان  عـداوة  تعقلـوا  أفلـم 

عـن مثـل ضـالالت السـابقن، حتـى ال تعذبـوا 

مثلهـم)2( .

اللفظـة الثانيـة: )أكـرث( بأفعـل التفضيـل ومثـال 

ذلـك: 

ۡرِض يُِضلُّـوَك 
َ
ۡكيَرَ َمـن ِف ٱأۡل

َ
1- حمس ِإَون تُِطـۡع أ

ـنَّ ِإَوۡن ُهـۡم  ِۚ إِن يَتَّبُِعـوَن إِلَّ ٱلظَّ َعـن َسـبِيِل ٱللَّ
ۡنَعام اآليـة حمتجحتجحتجحس الخطاب 

َ
إِلَّ َيُۡرُصـوَن ١١٦ىجس حجساأل

يصلـح  مـن  كل  بـه:  واملـراد  ملسو هيلع هللا ىلص،  للرسـول 

العريب )د ت( : ج5 / 2322.

)1( ينظـر : تفسـر اللبـاب، البـن عـادل الحنبـي : ج / 

.2611

والريعـة  العقيـدة  يف  املنـر  التفسـر  ينظـر:   )2(

واملنهـج، د. وهبـة بـن مصطفـى الزحيـى، دار الفكـر 

.37  / ج23   : هــ   1418 ط2،  دمشـق،   – املعـارص 

ۡرِضىجس: 
َ
ۡكَثَ َمن ِف ٱأۡل

َ
للخطاب، واملراد: بــ حمس أ

الكفـار أو أصحـاب الهوى، وهم ميثلـون أكرثية 

ۡكيَرَ َمـن ِف 
َ
البريـة واملعنـى: حمس ِإَون تُِطـۡع أ

يُِضلُّـوَك  حمس  وأهوائهـم  عقائدهـم  يف  ىجس  ۡرِض 
َ
ٱأۡل

ِۚ ىجس الـذي رشعـه لعبـاده متسـام  َعـن َسـبِيِل ٱللَّ
بالصـدق والعـدل)3(.

اَن ُمۡرَسـىَٰهاۖ قُۡل  يَـّ
َ
ـاَعةِ أ 2- حمسيَۡسـَٔـلُونََك َعـِن ٱلسَّ

ۖ َل ُيَّلِيَهـا لَِوۡقتَِهـآ إِلَّ ُهَوۚ  إِنََّمـا ِعۡلُمَهـا ِعنـَد َرّبِ
إِلَّ  تِيُكـۡم 

ۡ
تَأ َل  ۡرِضۚ 

َ
َوٱأۡل ـَمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َثُقلَـۡت 

َك َحـِيٌّ َعۡنَهـاۖ قُـۡل إِنََّمـا  نَـّ
َ
َبۡغَتـٗةۗ يَۡسـَٔـلُونََك َكأ

َل  اِس  ٱلَـّ ۡكيَرَ 
َ
أ َوَلِٰكـنَّ   ِ ٱللَّ ِعنـَد  ِعۡلُمَهـا 

ۡعـَراف اآليـة خمتحمججحتجحس ويف قولـه 
َ
َيۡعلَُمـوَن ١٨٧ىجس حجساأل

تعـاىل: حمس َل َيۡعلَُموَن ١٨٧ىجس  قـوالن: )أحدهام: ال 

يعلمـون أنهـا كائنـة، قالـه مقاتل. 

اللـه  والثـاين: ال يعلمـون أن هـذا مـام اسـتأثر 

الّدمشـقي()4(. سـليامن  أبـو  قالـه  بعلمـه، 

َوَيۡتلُـوهُ  ّبِـهِۦ  رَّ ّمِـن  بَّيَِنـةٖ   ٰ َعَ َكَن  َفَمـن 
َ
أ حمس   -3

ُميوَسٰٓ  كَِتٰـُب  َقۡبلِـهِۦ  َوِمـن  ّمِۡنـُه  َشـاهِٞد 
َوَمـن  بِـهۦِۚ  يُۡؤِمُنـوَن  ئَِك  ْولَـٓـٰ

ُ
أ َورَۡحَـًةۚ  إَِماٗمـا 

ۥۚ  َموِۡعـُدهُ اُر  فَٱلَـّ ۡحـَزاِب 
َ
ٱأۡل ِمـَن  بِـهِۦ  يَۡكُفـۡر 

ّبِـَك  ُه ٱۡلَـقُّ ِمـن رَّ فَـَا تَـُك ِف ِمۡرَيـةٖ ّمِۡنـُهۚ إِنَـّ
اِس َل يُۡؤِمُنـوَن ١٧ىجس حجسُهـود  ۡكيَرَ ٱلَـّ

َ
 َوَلِٰكـنَّ أ

لإلشـارة  باملضـارع  التعبـر  )وكان  خمتجحتجحس.  اآليـة 
إىل أن أكـرث النـاس لهـم قلـوب ليـس اإلميـان 

مـن شـأنها بـل هـم دامئـا متمـردون عـى الحق 

)3( التفسر الوسيط للقرآن الكريم : ج3 / 1315.

)4( زاد املسر يف علم التفسر : ج2 / 176.
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ه تعاىل  وظلـم الحقيقـة، وهـم مفـرون عـى اللَـّ

عليـه()1(. ويكذبـون 

َحَرۡصـَت  َولَـۡو  اِس  ٱلَـّ ۡكـَثُ 
َ
أ َوَمـآ  حمس   -4

 بُِمۡؤِمنِـَن ١٠٣ىجس حجسيُوُسـف اآليـة محتمجتجحتجحس قَْولُـُه تََعاىَل: 
اِس ىجس يريـد العمـوم، كقوله :  ۡكيَرُ ٱلَـّ

َ
حمس َوَمـآ أ

اِس َل يُۡؤِمُنـوَنىجس  وعـن  ۡكيَرَ ٱلَـّ
َ
حمسَوَلِٰكـنَّ أ

ابـن عبـاس ريض اللـه عنهـام . أراد بذلـك أهـل 

مكـة، أي ومـا هـم مبؤمنـن)2(.

يَۡمٰنِِهـۡم َل َيۡبَعـُث 
َ
ِ َجۡهـَد أ ۡقَسـُمواْ بِـٱللَّ

َ
5- حمس َوأ

ـا َوَلِٰكنَّ  ُ َمـن َيُمـوُتۚ بَيَىٰ وَۡعـًدا َعلَۡيـهِ َحّقٗ ٱللَّ
اِس َل َيۡعلَُمـوَن ٣٨ىجس حجسالَّۡحـل اآليـة  ۡكـَثَ ٱلَـّ

َ
أ

حمجمحتجحس قـال املراغـي : )ولكن أكرث النـاس لجهلهم 
بشـئون اللـه وصفـات كاملـه مـن علـم وقـدرة 

وحكمـة ونحوهـا، ال يعلمـون وأن وعد الله ال بد 

مـن نفـاذه، وأنـه باعثهم بعـد مامتهم يـوم القيامة 

مخالفـة  عـى  جـرءوا  هـذا  قبـل  ومـن  أحيـاء، 

الرسـل، ووقعـوا ىف الكفـر واملعـايص()3(.

6- حمس قُۡل إِنَّ َرّبِ يَۡبُسيُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشيآُء َوَيۡقِدُر 

ۡكيَرَ ٱنلَّياِس َل َيۡعلَُميوَن ٣٦ىجس حجسَسـَبإ 
َ
َوَلِٰكينَّ أ

ۡكَرَ ٱنلَّياِس َل َيۡعلَُموَن 
َ
اآليـة حمتمحتجحس حمس َوَلِٰكينَّ أ

٣٦ىجس أي ال يعلمـون هـذه الحقيقـة التـي اقتضتها 

)1( زهرة التفاسر : ج7 / 3689.

)2( ينظـر: الكشـاف عن حقائق التنزيـل وعيون األقاويل 

يف وجـوه التأويل : ج2 / 479.

املراغـي  مصطفـى  بـن  أحمـد  املراغـي،  تفسـر   )3(

)ت 1371هــ(، رشكـة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـاىب 

الحلبـي وأوالده مبـر، ط1، 1365 هــ - 1946 م : 

.84 / ج 

حكمـة اللـه- تعـاىل- وإرادتـه، فزعمـوا أن بسـط 

الـرزق دليـل الـرف والكرامة، وأن ضيـق الرزق 

لجهلهـم  يدركـوا-  ومل  والـذل،  الهـوان  دليـل 

وانطـامس بصائرهـم- أن بسـط الـرزق قـد يكون 

لالبتـالء  يكـون  قـد  تضييقـه  وأن  لالسـتدراج، 

واالختبـار، ليتميـز قـوى اإلميـان مـن ضعيفه)4(.

ۡكَبُ ِمۡن َخۡلِق 
َ
ۡرِض أ

َ
يَمَٰوِٰت َوٱۡل 7- حمس َلَۡليُق ٱلسَّ

ۡكيَرَ ٱنلَّياِس َل َيۡعلَُموَن ٥٧ىجس 
َ
ٱنلَّياِس َوَلِٰكنَّ أ

حجسَغفِر اآلية خمتجمتجحس )أي إن خلق السـموات واألرض 
ومـا فيهـام من عـوامل وأفـالك وكواكـب وذخائر 

بـدءا  النـاس  نفـوس  خلـق  مـن  وأعظـم  أكـر 

وإعـادة، فمـن قـدر عـى ذلـك، فهـو قـادر عى 

دونـه()5(. ما 

اللفظـة الثالثـة: لفـظ )أكرثهـم( بإضافـة الضمر 

املتصـل ومثـال ذلك:

َبَذهُۥ فَرِييٞق ّمِۡنُهۚم  َو ُكََّميا َعَٰهيُدواْ َعۡهيٗدا نَّ
َ
1- حمس أ

ۡكَرُُهۡم َل يُۡؤِمُنيوَن ١٠٠ىجس حجسالََقَرة اآلية مجتمجتجحتجحس.
َ
بَيۡل أ

يُۡؤِمُنيوَن  َل  ۡكَرُُهيۡم 
َ
أ بَيۡل  حمس  تعـاىل:  وقولـه 

أو  العهـد،  ينقـض  كافـر  بـن  مـن  ألنهـم  ١٠٠ىجس 
كافـر بالجحـد ألمـر محمـد ملسو هيلع هللا ىلص، فأكرثهـم غـر 

.)6 مؤمنـن)

)4( ينظـر : التفسـر الوسـيط للقـرآن الكريـم : ج11 / 

298

التفسـر املنـر يف العقيـدة والريعـة واملنهـج :   )5(

.149  / ج24 

)6( ينظـر : الوسـيط يف تفسـر القـرآن املجيـد : ج1 / 

.181
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ُ ِميۢن َبِيَرةٖ َوَل َسيآئَِبةٖ َوَل  2- حمس َميا َجَعيَل ٱللَّ

َكَفيُرواْ  ِييَن  ٱلَّ َوَلِٰكينَّ  َحياٖم  َوَل  َوِصيلَيةٖ 
ۡكَرُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن 

َ
ِ ٱۡلَكيِذَبۖ َوأ وَن َعَ ٱللَّ َيۡفيَرُ

١٠٣ىجس حجسالَمائـِـَدة اآليـة محتمجتجحتجحس وهـذه اآليـة توضـح 
أن كل أمـر بحسـاب، فالذيـن يفـرون عـى اللـه 

الكذب سـيجدون حسـابهم يـوم القيامة عسـراً، 

فالحـق سـبحانه منزّه عـن الغفلة، ولـو ظنوا أنه ال 

توجـد آخـرة ولن يوجـد حسـاب، فهـم يخطئون 
الظـن وأكرثهـم ال يعقلـون)1(

َِل َءايَٗة َوَلِٰكنَّ  ن ُيَنّ
َ
ٰٓ أ َ قَيادٌِر َعَ 3- حمسقُيۡل إِنَّ ٱللَّ

ۡنَعـام اآليـة خمتمحتجحس 
َ
ۡكَرَُهيۡم َل َيۡعلَُميوَن ٣٧ىجس حجساأل

َ
أ

َيۡعلَُميوَن  َل  ۡكَرَُهيۡم 
َ
أ حمسَوَلِٰكينَّ  تعـاىل  قولـه 

٣٧ىجس وهـذه اآليـة تفيـد )أنهـم ال يؤمنـون حتـى 
ولـو جاءتهـم اآليـات التـي اقرحوهـا، ألن عـدم 

إميانهـم ليـس عـن نقـص يف الدليـل ولكنـه عن 
وجحـود()2( تكر 

يَۡرُقُبيواْ  َل  َعلَۡيُكيۡم  َيۡظَهيُرواْ  حمسَكۡييَف ِإَون   -4

ۡفَوٰهِِهيۡم 
َ
بِأ يُۡرُضونَُكيم  يٗةۚ  ذِمَّ َوَل   

ٗ
إِّل فِيُكيۡم 

ۡكَرُُهۡم َفِٰسيُقوَن ٨ىجس حجسالَّۡوَبة 
َ
َبٰ قُلُوُبُهيۡم َوأ

ۡ
َوتَيأ

ۡكَرُُهيۡم َفِٰسيُقوَن ٨ىجس قد 
َ
اآليـة حمججحس وقولـه: حمسَوأ

يكـون الكافـر عـدال يف دينـه وقـد يكـون فاسـقا 

خبيث الفسـق يف دينـه فاملراد بوصفهـم بكونهم 

فاسـقن أنهـم نقضـوا العهـد وبالغـوا يف العداوة 

فوصفهـم بكونهـم فاسـقن مـع كفرهـم فيكـون 

أبلـغ يف الـذم وإمنـا قـال أكرثهم ومل يقـل كلهم 

)1( ينظر: تفسر الشعراوي – الخواطر : ج10 / 6010.

سـيد  محمـد  الكريـم،  للقـرآن  الوسـيط  التفسـر   )2(

.70  / ج5   : طنطـاوي 

فاسـقون ألن منهـم مـن وىف بالعهـد ومل ينقضـه 

سـبحانه  قـال  فلهـذا  العهـد  نقضـوا  وأكرثهـم 
وتعـاىل وأكرثهـم فاسـقون)3(

نَّ َل ُيۡغِن  ۡكَرُُهۡم إِلَّ َظنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّ
َ
5-  حمس َوَما يَتَّبُِع أ

َ َعلِيُمۢ بَِميا َيۡفَعلُوَن ٣٦ىجس  ِميَن ٱۡلَّقِ َشۡيئًياۚ إِنَّ ٱللَّ
حجسيُونُـس اآليـة حمتمحتجحس قـال الشـوكاين: )وهـذا كالم 
 مبتـدأ غـر داخـل يف األوامـر السـابقة واملعنـى 

باللـه  يتبـع هـؤالء املركـون يف إرشاكهـم  مـا 

وجعلهـم لـه أنـدادا إال مجـرد الظـن والتخمـن 

والحـدس ومل يكـن ذلـك عن بصرة بـل ظن من 

ظـن من سـلفهم أن هـذه املعبـودات تقربهم إىل 

اللـه وأنها تشـفع لهـم ومل يكن ظنه هذا ملسـتند 

قـط بل مجـرد خيال مختـل وحدس باطـل ولعل 

تنكـر الظـن هنـا للتحقـر أي إال ظنـا ضعيفـا ال 

يسـتند إىل مـا تسـتند إليه سـائر الظنـون()4(.

ِ ٱۡلَكِذَب  وَن َعَ ٱللَّ ِييَن َيۡفيَرُ 6- حمس َوَميا َظينُّ ٱلَّ

ٱنلَّياِس  َعَ  فَۡضيٍل  و  َلُ  َ ٱللَّ إِنَّ  ٱۡلقَِيَٰميةِۗ  يَيۡوَم 
حجسيُونُـس  يَۡشيُكُروَن ٦٠ىجس  َل  ۡكَرَُهيۡم 

َ
أ َوَلِٰكينَّ 

و فَۡضيٍل َعَ  َ َلُ اآليـة مجتحمتجحس قـول تعـال حمسإِنَّ ٱللَّ
إنـزال الوحـي  يف  حجسيُونُـس اآليـة مجتحمتجحس  ٱنلَّياِسىجس 

عـالء  التنزيـل،  معـاين  التأويـل يف  لبـاب   : ينظـر   )3(

الديـن عـي بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عمر الشـيحي 

أبو الحسـن، املعـروف بالخـازن )ت 741هـ( تصحيح: 

 – العلميـة  الكتـب  دار  النـارش:  شـاهن  عـي  محمـد 

بـروت، ط1، 1415 هــ : ج2 / 338.

)4( فتـح القديـر الجامـع بـن فنـي الروايـة والدرايـة من 

علـم التفسـر، محمد بن عـي بن محمد الشـوكاين، دار 

الفكـر، بـروت : ج2 / 445.
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ۡكَرَُهۡم َل 
َ
وتعليـم الحالل والحـرام حمسَوَلِٰكينَّ أ

يَۡشيُكُروَن ٦٠ىجس أي هـذه النعمـة، فيسـتعملون ما 
وهـب إليهم مـن االسـتعداد والعلـوم يف مطالب 

النفـس الخسيسـة وال يتبعـون مـا هـدوا إليـه)1(.

ۡملُيوٗك لَّ َيۡقِدُر  ُ َمَثيًا َعۡبيٗدا مَّ 7- حمس ۞َضََب ٱللَّ

زَۡقَنٰيُه ِمنَّيا رِزۡقًيا َحَسيٗنا َفُهيَو  ءٖ َوَمين رَّ ٰ َشۡ َعَ
 ِۚ ا وََجۡهيًراۖ َهۡل يَۡسيَتوُۥَنۚ ٱۡلَۡميُد لِلَّ يُنفِيُق ِمۡنيُه ِسّٗ
ۡكَرُُهيۡم َل َيۡعلَُميوَن ٧٥ىجس حجسالَّۡحـل اآليـة 

َ
بَيۡل أ

)بَـْل(  ٧٥ىجس،  َيۡعلَُمـوَن  َل  ۡكَثُُهـۡم 
َ
أ حمسبَـۡل  جمتخمتجحس 

لـإلرضاب، أي كان اإلرضاب عن علمهم البدهي 

الـذي طمـس فيـه الهـوى عـى مداخـل الفكـر 

والعلـم، وكان القـرآن الكريم منصفـا لحكم عى 

األكـرث اَل الجميـع بأنهـم اَل يعلمـون أي طمـس 

عى قلوبهم بغشـاء مـن الهوى املانـع من إدراك 

الحقائـق)2(.

ۡم َيُقولُـوَن بِـهِۦ ِجنَّـۚة بَـۡل َجآَءُهـم بِٱۡلَّقِ 
َ
8- حمس أ

حجسالُمۡؤِمُنـون  ٧٠ىجس  َكٰرُِهـوَن  لِۡلَحـّقِ  ۡكَثُُهـۡم 
َ
َوأ

لِۡلَحـّقِ َكٰرُِهـوَن ٧٠ىجس  ۡكَثُُهـۡم 
َ
حمسَوأ اآليـة مجتخمتجحس 

األمـن  الصـادق  الرسـول  جاءهـم  بـل  )أي: 

بالحـق الثابـت الـذي ال محيـد عنه، وهـو توحيد 

اللـه والتريـع املحقـق للسـعادة، لكـن أكرثهم 

كارهـون لهذا الحـق، لتأصل الـرك يف قلوبهم، 

)1( ينظـر : محاسـن التأويـل، محمـد جـامل الديـن بن 

محمد سـعيد بن قاسـم الحالق القاسمي )ت 1332هـ( 

دار  الســــــود،  عـــيـــــون  باسـل  محمـد  تحقيـق، 

الكــــــتـــب الـــــعلـــــمية – بروت، ط1، 1418 

ه : ج6 / 36.

)2( ينظر : زهرة التفاسر : ج8 / 4224. 

ومتسـكهم بتقليـد اآلبـاء واألجـداد، وحفاظهـم 

عـى املناصب ومراكـز الزعامة والرياسـة، وإمنا 

قـال أَكْرَثُُهـْم ألن بعضا منهـم تركوا اإلميـان أنفة 

واسـتعالء، وتخوفـا من توبيـخ القـوم وتعيرهم، 
ال كراهـة للحـق()3(

ۡرَض قَيَراٗرا وََجَعيَل ِخَلٰلََهيآ 
َ
ين َجَعيَل ٱۡل مَّ

َ
9- حمس أ

نَۡهٰيٗرا وََجَعيَل لََهيا َرَوِٰسَ وََجَعيَل َبيۡنَ ٱۡلَۡحَرۡيِن 
َ
أ

ۡكَرُُهيۡم َل َيۡعلَُموَن 
َ
ِۚ بَيۡل أ َع ٱللَّ ءَِلٰيهٞ مَّ

َ
َحاِجيًزاۗ أ

ۡكَرُُهۡم َل َيۡعلَُموَن 
َ
٦١ىجس حجسالَّۡمـل اآلية جحتحمتجحس حمس بَۡل أ

٦١ىجس: ألن مـن ال ينتفـع مبـا يعلـم فكأنـه جاهل، 
نفـى عنهـم العلـم لركهـم االنتفـاع به؛ كـام نفى 

عنهـم السـمع والبر واللسـان والعقـل؛ لركهم 

االنتفـاع بهـذه الجـوارح والحـواس، وإن كانـت 

لهـم هـذه الجوارح؛ فعـى ذلك جائز نفـي العلم 

عنهـم لركهم االنتفـاع به)4(.

و فَۡضيٍل َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ  10- حمس ِإَونَّ َربَّيَك َلُ

ۡكَرَُهيۡم َل يَۡشيُكُروَن ٧٣ىجس حجسالَّۡمـل اآليـة محتخمتجحس 
َ
أ

و فَۡضٍل َعَ ٱنلَّياِسىجس وجوًها:  يحتمـل قولـه: حمس َلُ

العـذاب عنهـم،  )أحدهـا: ذو فضـل يف تأخـر 

ولكـن أكرثهـم ال يشـكرون ذلـك الفضـل ولكن 

. ن يستعجلو

النـاس يف دينهـم يف  والثـاين: ذو فضـل عـى 

بعثـه وإرسـاله إليهم مـن يزجرهـم ويرفهم عام 

ه ومقته وهو الرسـول،  يسـتوجبون مـن عذاب اللَـّ

)3( التفسـر املنـر يف العقيـدة والريعـة واملنهـج، د. 

وهبـة الزحيـي : ج18 / 75.

)4( ينظـر : تفسـر املاتريـدي )تأويـالت أهـل السـنة( : 

.127  / ج8 
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لكنهـم ال يعرفون هـذا الفضل وال يشـكرونه، بل 

يعاندونـه ويكابرونـه أو لـذو فضـل عـى النـاس 

فيـام أنعم عليهـم يف أموالهـم وأنفسـهم، لكنهم 

ال يشـكرون يف ذلـك، بـل يرفـون شـكره إىل 

املنعـم()1(. غر 

َفُهيۡم  ۡكَرِهِيۡم 
َ
أ  ٰٓ َعَ ٱۡلَقيۡوُل  َحيقَّ  لََقيۡد  حمس   -11

َل يُۡؤِمُنيوَن ٧ىجس حجسيـس اآليـة خمتجحس أي واللـه لقـد 
وجـب عـذاب النار عـى أكرث هـؤالء املركن، 

بسـبب إرصارهـم عـى الكفـر واإلنـكار، وعـدم 

تأثرهـم بالتذكر واإلنـذار، فهم لذلـك ال يؤمنون 

مبـا جئتهـم به يـا محمـد)2(.

ٞ َدَعنَـا ُثـمَّ إَِذا  نَسٰـَن ُضّ 12- حمس فَـإَِذا َمـسَّ ٱإۡلِ

 ٰ َعَ وتِيُتـُهۥ 
ُ
أ إِنََّمـآ  قَـاَل  ّمِنَّـا  نِۡعَمـٗة  ۡلَنٰـُه  َخوَّ

َل  ۡكَثَُهـۡم 
َ
أ َوَلِٰكـنَّ  فِۡتَنـةٞ  ِهَ  بَـۡل  ِعۡلـِۭۚ 

أكـرث  ولكـن  حمجمختجحس  اآليـة  َمـر  حجسالزُّ ٤٩ىجس  َيۡعلَُمـوَن 
النـاس ال يعلمـون أن ذلـك اسـتدراج لهـم مـن 

أو  الشـكر  مـن  عندهـم  ملـا  وامتحـان  اللـه، 

ويّدعـون  يقولـون،  مـا  يقولـون  فلهـذا   الكفـر، 

ما يّدعون)3(.

ۡكَثُُهـۡم َفُهۡم 
َ
ۡعـَرَض أ

َ
31- حمس بَِشـرٗيا َونَِذيـٗرا فَأ

ۡعَرَض 
َ
لَـت اآليـة مختجحس حمس فَأ َل يَۡسـَمُعوَن ٤ىجس حجسفُّصِ

ۡكَثُُهـۡم ىجس وقـال الطـري: )أي: فاسـتكر عـن 
َ
أ

اللـه،  مـن حجـج  فيـه  مـا  وتدبـر  لـه  اإلصغـاء 

)1( تفسـر املاتريـدي )تأويـالت أهـل السـنة( : ج8 / 

.133

)2( ينظر : صفوة التفاسر : ج3 / 5.

)3( ينظر:  التفسر املنر يف العقيدة والريعة واملنهج: 

ج24 / 31.

وأعـرض عنـه أكرث هـؤالء القـوم الذين أنـزل هذا 

القـرآن بشـرا لهـم ونذيـرا، وهـم قوم رسـول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: فهـم ال يصغون لـه فيسـمعوه إعراضا 

واسـتكبارا()4(. عنه 

❊ ❊ ❊

)4( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ج21 / 428.
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الخامتة

 بعـد هـذه الجولـة مـع البحـث أحـب أْن أسـجل 

ما يأيت: 

األعيـان  عـى  يطلـق  القلـة  لفـظ  أنَّ  تبـن   -1

ومـن  العـدد،  قلـة   : األعيـان  فمـن  واملعـاين، 

املعـاين: أنها تدل عى دقة الجثـة، أي الضعف. 

ووردت الكـرثة يف االصطالح القـرآين لتدل عى 

الكميـة املنفصلـة نحـو: األعـداد .

2- القلـة والكـرثة يسـتعمالن يف األعـداد، كـام 

أن الِعظـم والصغـر يسـتعمالن يف األجسـام، ثـم 

يسـتعمل كل واحـد مـن الكـرثة والعظـم، ومـن 

القلـة والصغـر لآلخـر . 

مـن  الكريـم  القـرآن  األسـاليب يف  تختلـف   -3

وتـارة  الحـارض،  بصيغـة  تـارة  األلفـاظ  ناحيـة 

... املـايض  بصيغـة  وتـارة  املسـتقبل،  بصيغـة 

4- هـذا التـوارد يف القلـة والكـرثة يـدل عـى أنَّ 

القـرآن الكريـم حريـص عـى اإلتقـان والجودة.

وهـذا يـدل عـى كـامل إعجـاز القـرآن الكريـم 

بـه  تعلـق  مـن  املحمـودة  الجوانـب  كل  مـن 

حمـد الحامديـن والحمـد واملجد اليهـام يرجع 

الكـامل كله، فـإن الحمد يسـتلزم الثنـاء واملحبة 

للمحمـود.

❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

❊ القرآن الكريم. 

1-  تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، اإلمام 

أيب الفيـض السـيد مرتـى الحسـيني الواسـطي 

الزبيـدي الحنفـي، دار الفكـر للطباعـة والنر.

2-  التحرير والتنوير، اإلمام الشـيخ محمد الطاهر 

ابن عاشور، الدار الــتونسية للنر، 1984م.

الشـيخ  )الخواطـر(،  الشـعراوي،  تفسـر    -3

محمـد متـويل الشـعراوي، أخبـار اليـوم، قطـاع 

واملكتبـات.  والكتـب  الثقافـة 

4-  تفسـر القـرآن العظيـم، اإلمـام الحافـظ أيب 

الفداء إسـامعيل بـن كثر القريش الدمشـقي )ت 

774هـ(، الدار املريـة اللبنانية ط 2،1990م.

5-  التفسـر الكبـر، اإلمـام فخـر الديـن محمـد 

بن عمـر التيمـي البكـري املعروف بفخـر الدين 

الـرازي )ت606هــ(، دار أحياء الـراث العريب، 

بـروت، ط3، )د ت(.

6-  تفسـر املاتريـدي )تأويـالت أهـل السـنة(، 

منصـور  أبـو  محمـود،  بـن  محمـد  بـن  محمـد 

د. مجـدي  املاتريـدي )ت 333هــ(، تحقيـق، 

باسـلوم، دار الكتـب العلميـة – بـروت، لبنـان، 

ط1، 1426 هــ - 2005 م.

مصطفـى  بـن  أحمـد  املراغـي،  تفسـر    -7

املراغـي )ت 1371هــ(، رشكـة مكتبـة ومطبعة 

البـاىب الحلبـي وأوالده مبـر، ط1،  مصطفـى 

1946م.  - ھ   1365
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8-  التفسر املنر يف العقيدة والريعة واملنهج، 

د. وهبة الزحيي.

والريعـة  العقيـدة  يف  املنـر  التفسـر    -9

واملنهـج، د. وهبـة بـن مصطفـى الزحيـى، دار 

. هــ  دمشـق، ط2، 1418   – املعـارص  الفكـر 

10-  تفسـر حدائـق الـروح والريحـان يف روايب 

األمـن  محمـد  العالمـة  الشـيخ  القـرآن،  علـوم 

بـن عبـد اللـه األرمـي العلـوي الهرري الشـافعي 

إرشاف ومراجعـة: الدكتـور هاشـم محمـد عـي 

بـن حسـن مهـدي، دار طـوق النجاة، بـروت – 

لبنـان، ط1، 1420 هــ - 2001 م.

11-  تفسر سورة األنفال، محمد سيد طنطاوي، 

مطبعة السعادة، 1979م

كالم  تفسـر  يف  الرحمـن  الكريـم  تيسـر    -12

املنـان، عبـد الرحمـن بـن نـارص بـن عبـد اللـه 

السـعدي )ت 1376هــ(، تحقيق، عبـد الرحمن 

ط1،  الرسـالة،  مؤسسـة  اللويحـق،  معـال  بـن 

. م  1420هــ -2000 

13-  جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، أبـو 

جعفـر محمـد بـن جريـر الطري)ت310هـــ(، 

لبنـان، 1884م. بـروت،  الفكـر،  دار 

العظيـم  القـرآن  تفسـر  يف  املعـاين  روح    -14

والسـبع املثـاين، شـهاب الدين محمـود بن عبد 

الله الحسـيني األلـويس )ت 1270هـ(، تحقيق، 

عـي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة – 

بـروت، ط1، 1415 هــ .

15-  زاد املسـر يف علـم التفسـر، جامل الدين 

أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن عـي بـن محمـد 

الجـوزي )ت 597هــ(، املكتـب اإلسـالمي – 

بـروت، ط3، 1404هــ.

بـن  أحمـد  بـن  محمـد  التفاسـر،  زهـرة    -16

مصطفـى بـن أحمـد املعـروف بـأيب زهـرة )ت 

ت(. )د  العـريب  الفكـر  دار  1394هــ(، 

17-  رشح كتـاب التوحيد مـن صحيح البخاري، 

عبـد الله بن محمـد الغنيامن.

العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح    -18 

أبو نر إسـامعيل بـن حامد الجوهـري الفارايب 

)ت 393هــ( تحقيـق، أحمد عبد الغفـور عطار، 

ـ  -  دار العلـم للماليـن – بـروت ط4، 1407 هـ

1987م.

عبداللـه  أيب  اإلمـام  البخـاري،  صحيـح    -19

)ت256هــ(. البخـاري  إسـامعيل  بـن  محمـد 

20-  فتـُح البيـان يف مقاصـد القرآن، أبـو الطيب 

محمـد صديـق خـان بـن حسـن بـن عـي ابـن 

)ت  الِقنَّوجـي  البخـاري  الحسـيني  اللـه  لطـف 

1307هــ( عنـي بطبعِه وقـّدم له وراجعـه: خادم 

العلـم َعبـد الله بـن إبراهيـم األنَصـاري، املَكتبة 

بـروت،   – َصيـَدا  والّنـْر،  للطبَاعـة  ة  العريَـّ

1412 هــ - 1992 م.

مجـر  القـرآن،  تفسـر  يف  الرحمـن  فتـح    -21

 الديـن بـن محمـد العليمـي املقـديس الحنبـي 

)ت 927 هــ( اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: 

نـور الدين طالـب، دار النـوادر )إصـدارت وزارة 

األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، الكويـت(، ط1، 

1430 هـ - 2009 م.

الروايـة  فنـي  بـن  الجامـع  القديـر  فتـح    -22
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والدرايـة مـن علـم التفسـر، محمـد بـن عي بن 

بـروت. الفكـر،  دار  الشـوكاين،  محمـد 

23-  القامـوس املحيـط، العالمـة مجـد الديـن 

الشـرازي  آبـادي  الفـروز  يعقـوب  بـن  محمـد 

)ت817هــــ(، نسـخة مصورة عن الطبعـة الثالثة 

للمطبعـة األمرية 1302هـــ، فصـل القاف، باب 

الـالم، الهيئة املريـة العامة للكتـاب، 1980م.

وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  الكشـاف    -24

األقاويـل يف وجـوه التأويل، أبو القاسـم محمود 

بن عمـر الزمخري الخوارزمـي، )ت538هــ(، 

تحقيـق االسـتاذ عبدالرحيـم محمـود، دار إحيـاء 

الـراث العـريب – بـروت، دار املعرفـة، بروت- 

لبنـان، 1982م.

25-  الكليات، أبو البقاء أيوب بن موىس الحسيني 

الكفوي )ت1094هــ(، تحقيق د.عدنان درويش 

ومحمد املري، فصل القاف، مؤسسة الرسالة، 

بروت، ط1، 1992م.  

26-  الكليات معجـم يف املصطلحات والفروق 

اللغويـة، أيـوب بـن مـوىس الحسـيني القرميـي 

الحنفـي )ت 1094هــ(،  البقـاء  أبـو  الكفـوي، 

املـري،  محمـد   - درويـش  عدنـان  تحقيـق، 

مؤسسـة الرسـالة – بـروت )د ت(.

التنزيـل، عـالء  التأويـل يف معـاين  لبـاب    -27

الديـن عـي بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عمـر 

الشـيحي أبـو الحسـن، املعـروف بالخـازن )ت 

741هــ( تصحيح: محمـد عي شـاهن النارش: 

دار الكتـب العلميـة – بـروت، ط1، 1415 هــ.

حفـص  أبـو  الكتـاب،  علـوم  يف  اللبـاب    -28

رساج الديـن عمـر بـن عـي بـن عـادل الحنبـي 

تحقيـق،   ، 775هــ(  )ت  النعـامين  الدمشـقي 

الشـيخ عـادل أحمد عبـد املوجود والشـيخ عي 

محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة - بـروت، 

لبنـان، ط1، 1419 هــ -1998م .

جـامل  العالمـة  اإلمـام  العـرب،  لسـان    -29

الديـن أيب الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن منظور 

)ت711هــ(،  املـري  األفريقـي  األنصـاري 

حققـه عامـر أحمـد حيـدر، دار الكتـب العلمية، 

2003م. ط1،  لبنـان،   – بـروت 

الدين  جامل  محمد  التأويل،  محاسن    -30

القاسمي الحالق  قاسم  بن  سعيد  محمد   بن 

)ت 1332هـ( تحقيق، محمد باسل عيون السـود، 

دار الكتب العلمية – بروت، ط1، 1418 هـ.

31-  معـامل التنزيـل يف تفسـر القـرآن، محيـي 

السـنة، أبـو محمد الحسـن بـن مسـعود البغوي 

)ت 510هــ(، حققـه وخرج أحاديثـه محمد عبد 

اللـه النمـر - وعثـامن جمعة ضمرية - وسـليامن 

مسـلم الحرش، دار طيبـة للنـر والتوزيع، ط4، 

141هـ - 1997م.

أبـو  ابـن فـارس،  اللغـة،  32-  معجـم مقاييـس 

الحسـن أحمد بن فارس بـن زكريا )ت395هـ(، 

هـارون،  محمـد  السـالم  عبـد  وضبـط  تحقيـق 

املجلـد الخامـس، كتـاب القـاف، دار الجيـل، 

1991م. ط1،  بـروت، 

33-  املفـردات يف غريـب القـران، أبـو القاسـم 

بالراغـب  املعـروف  محمـد  بـن  الحسـن 

البـاز. مصطفـى  نـزار  مكتبـة  األصفهـاين، 




