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أ. حمزة عبد اهلل سعادة شواهنة أوصاف القول في ضوء القرآن الكرمي

ملخص:
�لقر�آن  يف  �لقول  �أو�صاف  در��صة  على  �لبحث  هذ�  يقوم 
�لكرمي، وذلك من خالل ��صتقر�ء �لآيات �لتي ت�صمنت �أو�صاف �لقول 

وتف�صريها وفق منهجية �لتف�صري �ملو�صوعي. 
ومن �ملعلوم �أّن للقول �صاأنًا عظيمًا، لذلك �أخذ م�صاحة كبرية 
من  مو�صوعًا  عر�ض  �أنه  �لبحث  هذ�  مييز  ومما  �لكرمي،  �لقر�آن  من 
على  �صو�ء  م�صتقل  ب�صكل  فيها  يكتب  مل  �لتي  �لقر�آنية  �ملو�صوعات 
ح�صب  وذلك  مطبوع،  كتاب  �صكل  على  �أو  جامعية،  ر�صالة  �صكل 
�طالع �لباحث، ومن َثّم فقد �أ�صهم هذ� �لبحث باإ�صافة ما هو جديد 

ومهم �إىل �صاحة �لدر��صات �لقر�آنية �ملو�صوعية.
�حل�صن،  بالقول  ُعنَي  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  للباحث  تبني  وقد 
باأ�صلوب  �لعتناء  على  حت�ّض  ما  كثري�ً  يجدها  �آياته  يف  فالناظر 

�لَعر�ض و�لتحّلي بالقول �حَل�َصن يف منا�صبات �صتَّى.
�أدّل على ذلك من  �لإ�صالم، ول  �لقول يف  وتبنيَّ كذلك مكانُة 
عر�ض �لقر�آن �لكرمي لأو�صاف �لقول، حيث بلغت �أو�صاف �لقول يف 
�لقر�آن �لكرمي �ثنني وع�رشين و�صفًا مع �لتكر�ر، وخم�صة ع�رش و�صفًا 

من غري تكر�ر.
ومن خالل در��صة �أو�صاف �لقول يف �صوء �لقر�آن �لكرمي، فاإننا 
نلم�ض �أّن �لغر�ض �لأكرب من ِذكر �لقر�آن �لكرمي لتلك �لأو�صاف هو �أن 
ل ُيغِفل �لب�رش قيمة �لقول �حل�صن ودوره يف �حلياة �لجتماعية و�أثره 
و�أن  كلمة،  باأّي  �لتفّوه  قبل  �لقول  �أح�صن  يتخرّيو�  و�أن  �لنفو�ض،  يف 

مي�صكو� عن �لكِلم �خلبيث. 
�ملو�صوعي،  �لتف�صري  �لتف�صري،  �لقر�آن،  املفتاحية:  الكلمات 

�لقول، �لأو�صاف

The description of speech in point of view the of 
the Holy Quran

Abstract:

This research studies the descriptions of speech 
in the Qoran through extrapolation of verses which 
included descriptions of speech and analysis them 
through the objective interpretation.

It is understood that speech has a great position 
so it took a large status in the Holy Quran. 

What distinguishes this research that it introduced 
a Quranic topic which hasn’t been written before as a 
form of thesis or a printed book. so it added a new and 
important topic to the Quranic thematic studies.

The researcher has found that the Quran is rich 
of kind speech. However, the observer of the Quranic 
verses can find many examples that abstain caring for 
feel with kindness speeches in various occasions. Also, 
it is Found that the speech has a great position in Islam 

since it has mentioned the descriptions of twenty tow 
turn with repetition and fifteenth without repetition.

Through the study of speech descriptions in 
Quran, we find that the great aim is that to make human 
beings not to ignore the value of kindness speech and 
it role in the social life and its effect on selves. Also to 
choose good words to speech and to stop using vicious 
words.

Keywords: (Quran: interpretation (tafsir): objective 
interpretation, speech, Descriptions).

مقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على خامت �لنبيني، 

وعلى �آله و�صحبه �أجمعني. وبعد. ...
فاإّن �لقول �صلة �لو�صل بني �لإن�صان و�لعامل �خلارجي، وهو 
�لو�صيلة �لأ�صيلة يف �إي�صال �خلري للنا�ض، ناهيك عن كونه نعمة مّيز 
�هلل عز وجل بها �لإن�صان عن �صائر �ملخلوقات، وقد �أوىل �لقر�آن �لكرمي 
ى �هلل جل جالله عباده �ل�صاحلني  و�صيلة �لقول عناية خا�صة، فو�صّ
بالتحلي باأح�صن �لقول، فقال عز وجل: )َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلو� �لَِّتي ِهَي 
�أَْح�َصُن()1(، ويحاول هذ� �لبحث ت�صليط �ل�صوء على �أو�صاف �لقول يف 
�لقر�آن �لكرمي، وذلك من خالل ��صتقر�ء �لآيات �لتي ت�صمنت و�صفًا 
للقول وحتليلها؛ للوقوف على مكانة �لقول �حل�صن ودوره يف حياة 

�لفرد و�ملجتمع.
و�تبع �لباحث مناهج عدة يف �إعد�د هذه �لدر��صة للو�صول �إىل 
�لنتائج �ملرجوة، كان يف مقدمتها �ملنهج �ل�صتقر�ئي �ل�صتنتاجي، 
يف  �لقول  �أو�صاف  ت�صمنت  �لتي  �لآيات  ��صتقر�ء  خالل  من  وذلك 
�لقر�آن �لكرمي، ُثم ��صتنتاج �لروؤية �لقر�آنية �ل�صمولية بكل مو�صوعية، 

وكذلك منهج �لتف�صري �ملو�صوعي.
النقطتني  يف  واأ�سبابه  البحث  من  الهدف  اإجمال  وميكن 

الآتيتني:
يف . 1 فالناظر  �حل�صن،  بالقول  �لكرمي  �لقر�آن  �عتناء  �إبر�ز 

�لَعر�ض و�لتحّلي  �آياته يجد كثري�ً ما يح�ّض على �لعتناء باأ�صلوب 
بالقول �حَل�َصن يف منا�صبات �صّتى.

بخطورة . 2 بخا�صة  و�لإعالميني  عامة  �لإن�صانية  ��صتهانة 
�لعاملية  �لإعالم  و�صائل  يف  �لتخاطب  لغة  يف  فالناظر  �لكلمة، 
�لنظر  �أ�صكالها يلحظ ذلك بجالء، وهذ� يرّتب علينا  ب�صتى  و�لعربية 
�أدب �خلطاب، وتعميمه  �إىل مكانة  �لقر�آن �لكرمي؛ وذلك للتعرف  يف 

كثقافة جمتمعية.
وقد �رتاأيت �أن �أق�صم هذ� �لبحث �إىل ثالثة مباحث، ففي �ملبحث 
ُثّم  �لكرمي،  �لقر�آن  ونظائره يف  �لقول  معنى  �لكالم عن  كان  �لأول: 
بينت يف �ملبحث �لثاين مكانة �لقول ودللته يف �ل�صياق �لقر�آين، ُثّم 

ختمت هذ� �لبحث با�صتعر��ض �أو�صاف �لقول يف �لقر�آن �لكرمي.
و�أ�صاله جل جالله �أْن يهدينا �إىل �لطّيب من �لقول، �إنه �صميع 

�لدعاء.
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املبحث األول

معنى القول وأنواعه ونظائره يف القرآن الكريم

�لقر�آن  �لقول يف  باأو�صاف  �ملق�صود  �ملبحث  �صنبني يف هذ� 
لهذ�  و�ل�صطالحي  �للغوي  �ملعنى  تاأ�صيل  خالل  من  �لكرمي، 

�مل�صطلح، ثم �صنعرج على ذكر �صيغ �لقول يف �لتنزيل �لعزيز.

املطلب األول معنى أوصاف القول:

اأولً معنى القول: ♦
وعّرفه  �لرتتيب()2(،  على  �لكالم  )�لقول:  منظور:  �بن  قال 
�أَو ناق�صًا،  ا كان  �لل�صان، تامًّ َمَذل به  �لفريوز�آبادي باأنه: )كّل لفظ 

و�جلمع: �أَقو�ل، وجمع �جلمع: �أَقاويل()3(.
ثانياً معنى الو�سف: ♦

قال �بن فار�ض: )و�صفت �ل�صيء �أ�صفه و�صفا، و�ل�صفة: �لأمارة 
�لالزمة لل�صيء()4(.

يكمل  �لذي  )�لتابع  وهو:  و�لو�صف،  �ل�صفة،  �لنعت:  وي�صّمى 
متبوعه، بدللته على معنى فيه، �أو فيما يتعلق به()5(، و�لظاهر �أّن 
)�لنعت:  �أّن  بينهما  �لفروق  فمن  و�لو�صف،  �لنعت  بني  فرقًا  هناك 
و�صف �ل�صيء مبا فيه من ُح�صن. ول يقال يف �لقبيح، �إل �أن َيَتكلَّف 

ُمَتكلِّف، فيقول: نعَت �ُصوء، و�لو�صف يقال يف �حل�َصن و�لقبيح()6(.
ثالثاً املق�سود باأو�ساف القول: ♦

للقول  �صفة  كل  �لبحث  هذ�  يف  �لقول  باأو�صاف  و�ملق�صود 
وردت يف �لقر�آن �لكرمي �صو�ء كان �ملو�صوف ظاهر�ً �أم مقّدر�ً.

�لقر�آن  يف  �لقول  �أّن  �لقر�آنية  �لن�صو�ض  ��صتقر�ء  بعد  وظهر 
وخم�ض  �لتكر�ر)7(،  مع  مرة  وع�رشين  �ثنتني  و�صفًا  وقع  قد  �لكرمي 

ع�رشة مرة من غري تكر�ر)8(.

املطلب الثاني صيغ القول يف القرآن الكريم:

�لكرمي،  �هلل  كتاب  يف  وردت  �لتي  �لألفاظ  تتّبع  خالل  ومن 
وحتِمل يف طّياتها معنى �لقول، تبنّي �أنها خم�صة �ألفاظ هي:

اأولً القيام:  ♦
)�لقيام: جمع )قائم( م�صدر )قمت(، وقيام �لأمر وقو�مه: ما 
يقوم �لأمر به()9(، ولقد جاء �لقيام مبعنى �لقول يف قوله عز وجل: 
})10(، قال  ِ ِلهَّ ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداَء  اِمنَي  اآََمُنوا ُكوُنوا َقوهَّ ِذيَن  الهَّ َها  اأَيُّ {َيا 
�بن عبا�ض ر�صي �هلل عنه: )كونو� قّو�لني بالعدل يف �ل�صهادة على َمن 

كانت، ولو على �أنف�صكم()11(.
ثانياً الأمر: ♦

)�لأمر: نقي�ض �لنهي، و�لأمر و�حد من �أمور �لنا�ض))12(، ولقد 
�ل�صو�هد  ، ومن هذه  �لقول يف �صو�هد قر�آنية عدة  �لأمر مبعنى  ورد 
�َسُّوا النهَّْجَوى})13(، �أي:  اأَْمَرُهْم َبْيَنُهْم َواأَ قوله عز وجل: {َفَتَناَزُعوا 
ل  �لأمر  ذلك  مثل  لأن  عليه؛  �لعمل  يريدون  فيا  �لقول  )يتنازعون 

يتنازع و�إمنا يتنازع �لقول فيه()14(.
ثالثاً الوعظ: ♦

ِتي  {َواللهَّ وجل:  عز  قوله  يف  �لقول  مبعنى  �لوعظ  جاء  ولقد 

})15(، )�أَي: بالتخويف من �هلل، و�لوعظ  َفِعُظوُهنهَّ ُن�ُسوَزُهنهَّ  َتَخاُفوَن 
�لطبائع  ويرّغب  �لقا�صية،  �لقلوب  يلنّي  و)�لِعظة: كالم  بالقول()16(، 

�لنافرة()17(.
رابعاً النجوى: ♦

ْجُو:  و�لنَّ  ، �ل�رشِّ  : ه، و�لنَّجوى و�لنَِّجيُّ �صارَّ )َناه ْنو� وَنوى: 
ناجيُته،  وكذلك  �صاَررُته،  �أي:  ْنو�ً  نوُته  يقال:  �ثنني،  بني   ّ �ل�رشِّ
و�ل�صم �لنَّجوى()18(، ولقد وردت �لنجوى مبعنى �لقول يف قوله عز 
ِذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا اإِلهَّ َب�َسٌ ِمْثلُُكْم})19(،  ْجَوى الهَّ وجل: {َواأَ�َسُّوا النهَّ
)�أي: قائلني فيما بينهم ُخفية: َهْل َهَذ� �إِلَّ َب�رَشٌ ِمْثُلُكْم يعنون ر�صوَل 
مثلهم،  ب�رش  لأنه  نبّيًا؛  كونه  ي�صتبعدون  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل 

فكيف �خُت�ّض بالوحي دونهم()20(.
خام�ساً الل�سان: ♦

فيوؤّنث  �لكلمة  عن  بها  ُيْكَنى  وقد  �لكالم،  جارحة  )�لل�صان: 
} وجل:  عز  قوله  يف  �لقول  مبعنى  �لل�صان  ورد  ولقد  حينئذ()21(، 
اْلآَِخِريَن})22(، )�أي: ثناء ح�صنًا، وِذكر�ً  ْدٍق يِف  ِل�َساَن �سِ ِل  َواْجَعْل 
�لُقَتيبي:  قال   .. بعدي..  جتيء  �لتي  �لأمم  يف  عاّمًا  وقبوًل  جمياًل، 
ُو�صع �لل�صان مو�صَع �لقول على �ل�صتعارة؛ لأن �لقول يكون به()23(.

املبحث الثاني

مكانة القول وداللته يف السياق القرآني

ثم  �لكرمي،  �لقر�آن  �لقول يف  �صنتناول يف هذ� �ملبحث مكانة 
�صنعّرج على دللة �لقول يف �ل�صياق �لقر�آين.

أوالً مكانة القول يف القرآن الكريم:

ُعنَي �لقر�آن �لكرمي بالقول �حل�صن، وتتلخ�ض مكانة �لقول يف 
�لقر�آن �لكرمي يف �لنقاط �لآتية:

�صّمى �هلل عز وجل �لقر�آن �لكرمي كّله قوًل، فقال جل جالله: . 1
رُوا اْلَقْوَل})24(.  بهَّ {اأََفَلْم َيدهَّ

فكان . 2 �لإ�صالمية،  �لدعوة  تبليغ  يف  �لأ�صل  هو  �لقول  �إّن 
تبليغ ر�ُصل �هلل عليهم �ل�صالم لر�صالة رّبهم عز وجل لأقو�مهم بالقول، 

فقال جل جالله: {َوَما َعَلى الرهَّ�ُسوِل اإِلهَّ اْلَبَلُغ امْلُِبنُي})25(. 
�إىل . 3 باإر�صادهم  �ملوؤمنني  عباده  على  وجل  عز  �هلل  �منّت 

يِِّب ِمَن اْلَقْوِل})26(. �لقول �حل�صن بقوله: {َوُهُدوا اإَِل الطهَّ
ى عز وجل عباده �ل�صاحلني بالقول �حل�صن.. 4 و�صّ
وبنّي �أّنه يقطع نْزغ �ل�صيطان، فقال: {َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا . 5

ْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم})27(. ِتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِنهَّ ال�سهَّ الهَّ
كثري . 6 ِمن  �أف�صل  هو  بل  �خلاطر،  يطيِّب  �لطّيب  �لقول  �إّن 

َدَقٍة  ِمن �ملال، فقال جل جالله: {َقْوٌل َمْعرُوٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌ ِمْن �سَ
َيْتَبُعَها اأًَذى})28(.

�ل�صماء، فقال . 7 �إىل  �لكِلم �حل�صن ي�صعد  �أّن  و�أخرب عز وجل 
يُِّب})29(. ومَلا للقول من �أثر عظيم،  اْلَكِلُم الطهَّ تعاىل: {اإَِلْيِه َي�ْسَعُد 
فقد �أكد �هلل جل جالله �أّن كّل قول يتلّفظ به �لعبد م�صّجل عليه، يقول 
تعاىل: {َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِلهَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد})30(، ومن هنا تربز 
�أهمية �لقول ودوره يف �حلياة �لجتماعية، و�أثره يف حتقيق �ل�صعادة 

يف �لدنيا و�لآخرة.
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 ثانياً داللة القول يف السياق القرآني:

�لقر�آن �لكرمي على خم�صة  �أّن �لقول يف  ذكر بع�ض �ملف�رشين 
�أوجه)31(: 

ِعَباِد   ْ {َفَب�سِّ وجل:  عز  قوله  ومنه  �لكرمي.  �لقر�آن  �أحدها: 
و�لثاين:  اأَْح�َسَنُه})32(.  ِبُعوَن  َفَيتهَّ اْلَقْوَل  َي�ْسَتِمُعوَن  ِذيَن  الهَّ
ِباْلَقْوِل  اآََمُنوا  ِذيَن  الهَّ  ُ الهَّ {ُيَثبُِّت  وجل:  عز  قوله  ومنه  �ل�صهادتان. 
اِبِت})33(. و�لثالث: �ل�صابق يف �لِعلم. ومنه قوله عز وجل: {َوَلِكْن  الثهَّ
ِمنِّي})34(. و�لر�بع: �لعذ�ب. ومنه قوله عز وجل: {َواإَِذا  اْلَقْوُل  َحقهَّ 
َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم})35(. و�خلام�ض: نْف�ض �لقول. ومنه قوله عز وجل: 

ِذي ِقيَل َلُهْم})36(. ِذيَن َظَلُموا َقْوًل َغْيَ الهَّ َل الهَّ {َفَبدهَّ

املبحث الثالث

أوصاف القول يف القرآن الكريم

من خالل ��صتقر�ء �أو�صاف �لقول يف �لقر�آن �لكرمي ظهر �أنها 
بلغت �ثنني وع�رشين و�صفًا مع �لتكر�ر، وخم�صة ع�رش و�صفًا من غري 

تكر�ر)37(.
�أو�صاف �لقول �لو�ردة يف �لقر�آن �لكرمي  لذ� �صيتم ��صتعر��ض 
يف هذ� �ملبحث، ثم بيان معنى �لو�صف، ُثّم ذكر �لآية �لكرمية �لتي 

ورد فيها و�صف �لقول.
د�د  ♦ �أول: �ل�صَّ

د�د هو: )�ل�صو�ب من �لقول.. .. و�لت�صديد: �لتوفيق  و�ل�صديد و�ل�صَّ
�بن  ح  ويو�صّ و�لعمل()38(،  �لقول  من  و�لق�صد  �ل�صو�ب  وهو  لل�صد�د، 
: �إغالق �خَلَلل  دُّ د�د من �َصّد �خللل بقوله)39(: )�ل�صَّ �أّن �أ�صل �ل�صَّ منظور 
وقالو�:  �أَ�ِصدَّة.  و�جلمع  به،  �ُصدَّ  ما  )بالك�رش(:  د�د  و�ل�صِّ ْلم...  �لثَّ وَرْدم 
�ِصد�د من َعَوز و�ِصد�د من عي�ض �أي: ما ُت�َصدُّ به �حلاجة،... ولهذ� �صّمي 
َمامها لأنه َي�ُصدُّ ر�أ�صها؛ ومنها �ِصد�د  �ِصد�د �لقارورة، بالك�رش، وهو �صِ

ْغر، )بالك�رش(، �إذ� �ُصدَّ باخليل و�لرجال(. �لثَّ
و�إذ� كان �ل�صديد ماأخوذ�ً من �َصّد �لثَّغر ونحوه، فالقول �ل�صديد 
�ملف�صدة،  به  ُتدر�أ  �لذي  �حُلكم  )هو  )�ملنار(-:  �صاحب  يقول  -كما 
وحُتفظ �مل�صلحة، كما �أّن �َصد�د �لثَّغر مينع ��صتطر�ق �صيء منه َي�رّش 

ما ور�ءه()40(.
الكرمي,  القراآن  من  مو�سعني  داد يف  بال�سهَّ القول  و�سف  وورد 

وهما:
َ َوُقوُلوا  � ُقوا الهَّ ِذيَن اآََمُنوا اتهَّ َها الهَّ الأول: قوله عز وجل: {َيا اأَيُّ

يكون من  و�ل�صو�ب. وهو ل  �لعدل  و)�ل�صديد هو  �َسِديًدا})41(،  َقْوًل 
�ملتديِّن �إل مو�فقًا حُلكم �ل�رشع()42(.

َتَرُكوا  � َلْو  ِذيَن  الهَّ {َوْلَيْخ�َش  وجل:  عز  قوله  والثاين: 
َقْوًل  َوْلَيُقوُلوا   َ الهَّ ُقوا  َفْلَيتهَّ َعَلْيِهْم  َخاُفوا  َعاًفا  �سِ ًة  يهَّ ُذرِّ َخْلِفِهْم  ِمْن 

�َسِديًدا})43(.
ويلحظ اأّن جزاء القول ال�سديد من خلل تاأمل جمموع الآيتني 

ال�سابقتني ما ياأتي:
�ل�صاحلة(. 1 لالأعمال  يوّفقهم  )�أي:  �أعمالهم،  لهم  ُي�صلح  �أن 

.)44(

يف . 2 منهم  يقع  قد  وما  �ملا�صية،  �لذنوب  لهم  يغفر  )و�أن 

�مل�صتقبل يلهمهم �لتوبة منها()45(.
و�أّن �هلل يحفظ �ملح�صنني يف �أبنائهم ويوّفقهم للخري، ففي . 3

�لآية �إ�صعار �أّن جز�ء �لإح�صان هو �لإح�صان.

ثانياً: البالغة 

و)�لبالغة: م�صدر )بُلغ �لرجل(... : �إذ� �صار بليغا، و�أ�صّد عبار�ت 
�لأدباء يِف حّد �لبالغة و�أوفاها بالغر�ض قولهم: �لبالغة هي: �لتعبري 
عن �ملعنى �ل�صِحيح ملا طابقه من �للفظ �لّر�ئق من غري مزيد على 
�لكالم  �زد�د  �لبيان، فعلى هذ� فكّلما  �نتقا�ض عنه يِف  �ملق�صد ول 
عن  و�لتجنب  �ملعايِن  ورونق  �لألفاظ  و�رشف  للمعنى  �ملطابقة  يف 
�أَزيد()46(، وقال �بن منظور: )ورجل  �لركيك �مل�صتغّث كانت بالغته 
َبِليٌغ وَبْلٌغ وِبْلٌغ: ح�َصن �لكالم ف�صيحه ُيَبلُِّغ بعبارة ل�صانه ُكْنَه ما يف 

قلبه، و�جلمع ُبَلغاء()47(.
�لقر�آن  من  و�حد  مو�صع  يف  بالبالغة  �لقول  و�صف  وورد 
 ُ الهَّ َيْعَلُم  ِذيَن  الهَّ �لكرمي، وهو قوله عز وجل يف �ملنافقني: {اأُوَلِئَك 
َقْوًل  اأَْنُف�ِسِهْم  يِف  َلُهْم  َوُقْل  َوِعْظُهْم  َعْنُهْم  َفاأَْعِر�ْش  ُقلُوِبِهْم  يِف  َما 
ر�دع  بليغ  بكالم  وبينهم  بينك  فيما  و�ن�صحهم  )�أي:  َبِليًغا})48(، 
لهم()49(، وُيلحظ من خالل تاأمل هذه �لآية �لكرمية �أثر بالغة �لكلمة 
قلوب  �صحرت  موؤّثرة  طّيبة  بليغة  كلمة  ِمن  فكم  �لر�صالة،  تبليغ  يف 
�ملدعّوين باإذن �هلل جل جالله! فحّولتهم من �أ�رش�ر �إىل �أبر�ر، وهكذ� 
على  يحر�ض  و�أن  دعوّيًا،  �لكلمة  ي�صتثمر  �أن  �لد�عية  على  ينبغي 
�أنف�ض �ملدعّوين  خروج كلمته بليغة منتقاة؛ حتى تكون موؤّثرة يف 

تاأثري�ً �إيجابيًا عميقًا، وتبلغ يف �أنف�صهم كّل مبلغ. 

ثالثاً: اللِّني 

و)اللِّني: �سّد اخل�سونة()50(.
وورد و�صف �لقول باللني يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
وهو قوله عز وجل ملو�صى وهارون عليهما �ل�صالم طالبًا منهما �أن 
اأَْو  رُ  َيَتَذكهَّ ُه  َلَعلهَّ ًنا  َليِّ َقْوًل  َلُه  �لقول مع فرعون: {َفُقوَل  يرتّفقا يف 

َيْخ�َسى})51(.
و�حلا�صل من �أقو�ل �ملف�رشين يف تف�صري هذه �لآية �لكرمية: �أّن 
دعوتهما لطاغية ع�رشهم تكون بكالم رقيق لنّي قريب �صهل؛ ليكون 
َك  ىَل �َصِبيِل َربِّ �أوقع يف �لنفو�ض و�أبلغ و�أنع، كما قال عز وجل: )�ْدُع �إِ

�َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َصُن()52(،)53(. ْوِعَظِة �حْلَ ْكَمِة َو�مْلَ ِباحْلِ
وقال �بن كثري �أي�صًا)54(: )هذه �لآية فيها عربة عظيمة، وهو 
�أّن فرعون يف غاية �لعتّو و�ل�صتكبار، ومو�صى �صفوة �هلل ِمن خلقه �إذ 
ذ�ك، ومع هذ� �أمر �أّل يخاطب فرعون �إّل باملالطفة و�لّلني، كما قال 
ًنا} يا َمن يتحبب �إىل َمن  يزيد �لرقا�صي عند قوله: {َفُقوَل َلُه َقْوًل َليِّ

يعاديه فكيف مبن يتوّله ويناديه؟(.
�لإلهي  �لأمر  عّلة  �لكتاب(  علوم  يف  )�للباب  �صاحب  ويبنّي 
)وذلك  فيقول)55(:  فرعون،  دعوة  يف  بالتلطف  �لكرميني  للنبيَّني 

لرعاية حقِّ تربية فرعون ملو�صى، فالو�لد �أْوىَل بالرِّفِق(.
و�أي�صًا فالدعوة مع �لرِّْفِق �أكرث تاأثري�ً يف �لَقْلِب، و�أّما �لتغليظ 
فاإنه يوجب �لتنفري و�لُبعد عن �لَقبول؛ قال تعاىل ملحمد عليه �ل�صالة 

ِتي ِهَي اأَْح�َسُن} )56(. و�ل�صالم: {َوَجاِدْلُهْم ِبالهَّ
ويظهر �أّن �حلاجة �إىل تليني �لقوِل تزد�د يف دعوة �لطو�غيت 
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ر�أ�صهم؛ وذلك خ�صية  �أّن فرعون  �لأمر، ومعلوم  و�جلبابرة يف بادئ 
�أهمية  �لعّزة بالإثم. ويوؤخذ من �لآية �لكرمية ما ياأتي:  �أن تاأخذهم 
�لرفق وترك �لغلظة، ولهذ� قال عز وجل لر�صوله حممد �صلى �هلل عليه 
وا ِمْن َحْوِلَك})57(، ويدّل  ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�سُّ و�صلم: {َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
على �أّن �لذين يخا�صنون �لنا�ض ويبالغون يف �لتع�صب، كاأنهم على 
�صّد ما �أمر �هلل عز وجل به �أنبياءه ور�صله عليهم �ل�صالم)58(، ول �صك 
يف �أّن �لقول �للنّي ُيغلِّف مر�رة �حلق، كما ُيغلِّف �لأطباُء �ليوم �لدو�َء 

�ملّر بطبقة حلوة �ملذ�ق. 

رابعاً: اإلنكار 
وحّرمه  �ل�رشع  قّبحه  ما  وكّل  �ملعروف،  �صد  )وهو  و�ملنكر: 
وكرهه، فهو منَكر()59(، وعّرفه �بن عا�صور باأنه )ما ت�صتنكره �لنفو�ض 

�ملعتدلة وتكَرهه �ل�رشيعة من فعل �أو قول()60(.
وورد و�صف �لقول باملنكر يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
اِدُلَك يِف  ِتي ُتَ ُ َقْوَل الهَّ وهو قوله عز وجل يف �لظهار: {َقْد �َسِمَع الهَّ
يٌ  َ �َسِميٌع َب�سِ اُوَرُكَما اإِنهَّ الهَّ ُ َي�ْسَمُع َتَ ِ َوالهَّ َزْوِجَها َوَت�ْسَتِكي اإَِل الهَّ
َهاُتُهْم اإِلهَّ  َهاِتِهْم اإِْن اأُمهَّ ِذيَن ُيَظاِهرُوَن ِمْنُكْم ِمْن ِن�َساِئِهْم َما ُهنهَّ اأُمهَّ الهَّ
َ َلَعُفوٌّ  ُهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا َواإِنهَّ الهَّ ِئي َوَلْدَنُهْم َواإِنهَّ اللهَّ

َغُفوٌر})61(.
)و�إّن  اْلَقْوِل}:  ِمَن  ُمْنَكًرا  َلَيُقوُلوَن  ُهْم  {َواإِنهَّ قوله:  ومعنى 
�لرجال ليقولون منكر�ً من �لقول �لذي ل ُتعرف �صّحته()62(، وقال 

�لقرطبي: )�أي: فظيعًا من �لقول ل ُيعرف يف �ل�رشع()63(.

خامساً: االختالف 
)وكّل  �تفق،  �صّد  و�ختلف  �ختلف،  م�صدر  �فتعال  �لختالف: 
ما مل يت�صاَو، فقد تخالف و�ختلف()64(، ومنه قولهم: �ختلف �لنا�ض 
ي قول  يف كذ�، و�لنا�ض ِخْلَفٌة �أي: خمتلفون؛ لأن كّل و�حد منهم ينحِّ

�صاحبه، ويقيم نْف�صه مقام �لذي نّحاه)65(.
�لقر�آن  من  و�حد  مو�صع  يف  بالختالف  �لقول  و�صف  وورد 
ُكْم َلِفي َقْوٍل  ُبِكاإِنهَّ َماِء َذاِت اْلُ �لكرمي، وهو قوله عز وجل: {َوال�سهَّ

َتِلٍفُيوؤَْفُك َعْنُه َمْن اأُِفَك})66(.  ُمْ
�أي: متخاِلف متناق�ض،  َتِلٍف}  ُمْ َقْوٍل  َلِفي  ُكْم  وقوله: ){اإِنهَّ
وهو قولهم يف حّقه عليه �ل�صالة و�ل�صالم تارة �صاعر و�أخرى �صاحر 
�ِصحر  و�أخرى  �ِصعر  تارة  �لكرمي  �لقر�آن  �صاأن  ويف  جمنون،  و�أخرى 

و�أخرى �أ�صاطري()67(.
�ختالف  هو  �لكفار  �دعاء  بطالن  على  دليل  �أو�صح  ولعّل 
�أّن  �آر�ئهم على  �أدّل من ت�صارب  �آر�ئهم، فاإّن �حلق ل يتناق�ض، ول 

من�صاأ �أقو�لهم هو �لعناد، ومل تكن �صّحة �لعتقاد.
�لأقو�ل �ملت�صاربة، و�لآر�ء �ملت�صاّدة من عادة  �أّن  و�حلقيقة 
�لكفار عمومًا مع �لأنبياء عليهم �ل�صالم، قال عز وجل: {َوَما َتَفرهََّق 

َنُة})68(. ِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب اإِلهَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيِّ الهَّ
�ل�صالم،  �أتباع �لأنبياء عليهم  وما ز�لت تلك �صّنة ما�صية يف 
يف  ي�صطربون  ومنافقني  كافرين  من  �لإ�صالم  خ�صوم  فتئ  فما 
ي�صفونهم  فتارة  �ل�صادقني،  و�ملجاهدين  �لربانني  �لدعاة  و�صف 
و�أخرى  بالتكفري،  و�أخرى  و�لإرهاب،  بالت�صدد  و�أخرى  بالعمالة، 

باجلري ور�ء حت�صيل �لأمو�ل. 

سادساً: الفصل 
�لق�صاء بني �حلق  و�لف�صل:  �ل�صيئني،...  َبون ما بني  )�لف�صل: 
وقول  َفْي�صل،...  بينهما  ل  يف�صِ �لذي  �لق�صاء  ذلك  و��صم  و�لباطل، 

ل: حّق لي�ض بباطل()69(. ف�صْ
وورد و�صف �لقول بالف�صل يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
ُه َلَقْوٌل َف�ْسٌلَوَما  وهو قوله عز وجل يف �صفة �لكتاب �لعزيز: {اإِنهَّ

ُهَو ِباْلَهْزِل})70(.
ل بني �حلق  ُه( يعني �لقر�آن، )َلَقْوٌل( حّق وجّد يف�صِ و)قوله: )�إِنَّ

ٌل( باللعب و�لباطل()71(. و�لباطل. )َف�صْ
وجتد �لإ�صارة �إىل �أهمية �جلّدية يف �للتز�م باأحكام �لإ�صالم، 
فاإّن هذ� �لدِّين متني، لذلك كان ل بّد من �لقّوة يف �للتز�م بتعاليمه، 
تتنافى  �لقّوة  ٍة})72(، وهذه  ِبُقوهَّ اآََتْيَناُكْم  َما  قال عز وجل: {ُخُذوا 
مع �لت�صاهل، ومن هنا ندرك خطاأ بع�ض �لذين يدندنون �ليوم حول 
مبا  �لدِّين  من  �ملرء  يتم�صك  �أن  بها  ويق�صدون  )�لو�صطية(،  مفهوم 

يو�فق هو�ه، ويَذر �لتكاليف �لتي تثقل على نْف�صه.

سابعاً: العظمة 
)و�لعظيم: نقي�ض �حلقري كما �أّن �لكبري نقي�ض �ل�صغري،. .. وقد 
َْك  يطَلق �لعظيم على �مل�صتعَظم عقاًل يف �خلري و�ل�رش، ِمثل: {اإِنهَّ ال�سِّ

ُ ُذو َف�ْسٍل َعِظيٍم})74(()75(. َلُظْلٌم َعِظيٌم})73(، {َوالهَّ
�لقر�آن  من  و�حد  مو�صع  يف  بالعظمة  �لقول  و�صف  وورد 
�لكرمي، وهو قوله عز وجل يف تنزيه ذ�ته �لعلّية عّما يقول �ملفرتون 
امْلََلِئَكِة  ِمَن  َخَذ  َواتهَّ ِباْلَبِننَي  ُكْم  َربُّ َفاُكْم  {اأََفاأَ�سْ مكة:  م�رشكي  من 
َعِظيًما})76(، )ومعنى عظيما: مباَلغًا يف  َقْوًل  َلَتُقوُلوَن  ُكْم  اإِنهَّ اإَِناًثا 
لتم عليه تعاىل  �ملنَكر و�لقبح، حيث �أ�صفتم �إليه �لأولد، ُثم حيث ف�صّ
من  هم  �لذين  �ملالئكة  ن�صبُة  ُثم  تكرهون،  ما  له  فجعلتم  �أنف�َصكم 

�رشيف ما خَلق �إىل �لأنوثة()77(.
وُيلحظ من و�صف �لقول بالعظمة �صّدة �لإنكار، و�ملبالغة يف 
�لرّد على �صالل �جلاهلية يف ن�صبة �لبنات �إىل �هلل عز وجل، و�لت�صفيه 
لأقو�لهم �لباطلة، ومما ي�صهد لذلك �أّن هذه �لهمزة تدّل على �لتوبيخ، 

قال �بن حيان: )و�ل�صتفهام معناه �لإنكار و�لتوبيخ()78(.
يف  جاء  ما  يخالف  قول  �أّي  �أّن  �لكرمية  �لآية  من  ون�صتنتج 
نف�صه  يعرِّ�ض  �صاحبه  و�أّن  وخبيث،  عظيم  قول  هو  �لكرمي،  �لقر�آن 

لعذ�ب �أليم.

ثامناً: الُيسر 
�لَي�رْش: �لّلني و�لنقياد و�ل�صهولة، و�لُي�رش: �صّد �لُع�رش)79(.

وورد و�صف �لقول بالُي�رش يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
َعْل َيَدَك َمْغلُوَلًة اإَِل ُعُنِقَك َوَل َتْب�ُسْطَها  وهو قوله عز وجل: {َوَل َتْ

�ُسوًرا})80(. ُكلهَّ اْلَب�ْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما َمْ
�أن  �أكرث �ملف�رشين، وهو  و�ملي�صور ها هنا هو: �لِعَدة يف قول 
يقول: ياأتينا �صيء فنعطيه، وقيل: �لقول �ملي�صور هو: �أن تقول: يرزقنا 

�هلل و�إياك، �أو يقول: بارك �هلل فيك، ونحو ذلك من �لرد �جلميل)81(.
ويف هذه الآية الكرمية فوائد, منها:
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مكارم . 1 و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  لنبّيه  جالله  جل  �هلل  تعليم 
عدم  يف  فليتجّمل  �جلميل  �لإعطاء  على  يقِدر  مل  �إن  و�أنه  �لأخالق، 

�لإعطاء؛ لأن �لرّد �جلميل خري من �لإعطاء �لقبيح)82(.
بيان مكانة جرب�ن �خلاطر ولو بالكلمة �لطّيبة، ونظريها . 2

َقْول  َلُهْم  َوُقوُلوا  َواْك�ُسوُهْم  ِفيَها  {َواْرُزُقوُهْم  وجل:  عز  قوله 
َمْعرُوًفا})83(، وم�صد�ق هذ� �لكالم قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: 

َدَقة()84(. )والكلمة الّطيَبة �سَ
�حلياة . 3 على  و�لكرمي  �ملي�صور  بالقول  �لتحلي  �أثر 

�لجتماعية، وتوطيد �لعالقات �لإن�صانية.

تاسعاً: الثَِّقل 
َقل: نقي�ش اخِلّفة)85(. الثِّ

وورد و�صف �لقول بالثقل يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
و�لقول  َثِقيل})86(،  َقْوًل  َعَلْيَك  �َسُنْلِقي  ا  {اإِنهَّ وجل:  عز  قوله  وهو 

�لثقيل �ملر�د ها هنا �لقر�آن �لكرمي)87(. 
ول ريب يف �أّن ثقل �لقر�آن �لكرمي لي�ض يف لفظه؛ وذلك لأن رب 
ِكٍر})88(،  َْنا اْلُقْراآََن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدهَّ �لعزة عز وجل يقول: {َوَلَقْد َي�سهَّ
لذلك فاإّن �ملق�صود بثقل �لقر�آن �لكرمي هاهنا هو �لثقل �حل�ّصي �لذي 
�لوحي  �أثناء تنزُّل  �ل�صالة و�ل�صالم  كان يحّل بالر�صول حممد عليه 
بالتكاليف  �لقيام  يف  يتمثل  �لذي  �ملعنوي  �لثقل  وكذلك  عليه، 
�ختاره  �لأخري  �ملعنى  وهذ�  �لأمر،  بادئ  يف  �صيما  ل  �ل�رشعية 
بالطاعات  �لأمر  من  �ملعاين  ثقيل  )معناه:  بقوله)89(:  عطية  �بن 
د�ئمة،  �ل�صاحلة  �لأعمال  ومز�ولة  �جلهاد  من  �ل�رشعية  و�لتكاليف 

قال �حل�صن: )�إّن �لهّذ خفيف، ولكن �لعمل ثقيل((.

عاشراً: الثبات 
َثبت ثباتًا وثبوتًا ��صتقّر، ويقال: ثبت فالن يف �ملكان �إذ� �أقام 

به)90(.
وورد و�صف �لقول بالثبات يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
َياِة  اِبِت يِف �حْلَ ِذيَن �آََمُنو� ِباْلَقْوِل �لثَّ ُ �لَّ وهو قوله عز وجل: )ُيَثبُِّت �هللَّ

ْنَيا َويِف �ْلآَِخَرِة()91(. �لدُّ
{ُيَثبُِّت  بقوله:  ِذكره  تعاىل  يعني  جعفر)92(:  �أبو  �لإمام  قال 
اِبِت}،  ِذيَن اآََمُنوا}، يحّقق �هلل �أعماَلهم و�إميانهم {ِباْلَقْوِل الثهَّ ُ الهَّ الهَّ
و�أّن  �هلل،  �إل  �إله  ل  �أن  �صهادة  قيل:  فيما  وهو  �حلق،  بالقول  يقول: 
ْنَيا}، فاإّن �أهل �لتاأويل  َياِة الدُّ حممًد� ر�صول �هلل. و�أّما قوله: {يِف اْلَ

قبورهم  يف  يثّبتهم  �هلل  �أّن  بذلك  عنى  بع�صهم:  فقال  فيه،  �ختلُفو� 
�آمنو�  �آخرون: معنى ذلك: يثّبت �هلل �لذين  �ل�صاعة... وقال  قبل قيام 
اْلآَِخَرِة}،  �لثابت(، {َويِف  )�لقول  وهو  �لدنيا،  �حلياة  بالإميان يف 

�مل�صاألُة يف �لقرب.
ويف  �لدنيا  يف  موقف  كّل  تتناول  �لكرمية  �لآية  �أّن  و�لظاهر 
�لآخرة، وبالتايل فاملر�د بالتثبيت ها هنا �لتثبيت على �لإميان يف 
على  و�لتثبيت  �لقرب،  يف  بال�صهادتني  �لنطق  على  و�لتثبيت  �لدنيا، 
�لقيامة،  يوم  �لعبد  �إىل  ُتوّجه  �لتي  �لأ�صئلة  عند  و�لتثبيت  �ل�رش�ط، 
ويدخل كذلك يف عموم �لقول �لثابت �لثبات على �حلق يف ن�صيحة 

�مل�صوؤولني، و�لمتناع عن تزيني باطلهم ومنكر�تهم مد�هنة لهم.

أحد عشر: الكرم 
قال �لر�غب: )�لكرم �إذ� ُو�صف �هلل تعاىل به فهو ��صم لإح�صانه 
ي َغِنيٌّ َكِرمٌي})93(، و�إذ� ُو�صف به  و�إنعامه �ملتظاهر، نحو {َفاإِنهَّ َربِّ
�لإن�صان فهو ��صم لالأخالق و�لأفعال �ملحمودة �لتي تظهر منه، ول 
بابه  يف  �رشف  �صيء  منه....وكّل  ذلك  يظهر  حتى  كرمي(  )هو  يقال: 

فاإنه يو�صف بالكرم()94(.
وورد و�صف �لقول بالكرم يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
َوَل  اأُفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  بالو�لدين: {َفَل  �لو�صّية  وهو قوله عز وجل يف 
َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرمًيا})95(، و�ملعنى: )وقل لهما بدل قول 
�لرِبّ وجودة  للمحا�صن من  �أي: جامعًا  َكِرمًيا(  )َقْوًل  ( ونْهرهما  )�أُفٍّ

�للفظ()96(. 
يف  �حل�صن  بالقول  �لتحّلي  �أهمية  �لكرمية  �لآية  من  ونلحظ 
خماطبة �لنا�ض عمومًا ول �صيما يف خماطبة �لأبناء لالآباء، وعليه 
فينبغي �لعناية بتعليم �لأطفال و�لأبناء �أدب �خلطاب مع كبار �ل�صّن 

و�أهل �لف�صل.

اثنا عشر: املعروف 
ُيْعَرُف  فعل  لكّل  ��صٌم  )و�ملعروف:  �لأ�صفهاين:  �لر�غب  قال 
�بن  وعّرفه  بهما()97(،  ينَكر  ما  و�ملنَكر:  ُح�صنه،  �ل�رّشع  �أو  بالعقل 
�إليه  و�لتقرُّب  �هلل  طاعة  ِمن  ُعِرف  ما  لكّل  جامٌع  )��ْصٌم  باأنه  �لأثري 
ِمن  عنه  وَنهى  �ل�رشع  �إليه  نَدب  ما  وُكّل  �لّنا�ض،  �إىل  و�لإح�صان 

نات و�مُلقبِّحات()98(. �ملح�صِّ
وقد تكرر و�صف �لقول باملعروف يف �صتة مو��صع من �لقر�آن 

�لكرمي)99(، كما هو مو�صح يف �جلدول �لآتي:

املق�سود بالقول املعروفالآية ال�سورة

�لتعري�ض �ملباح باخلطبة)101(.{َوَلِكْن َل ُتَواِعُدوُهنهَّ �ِسًّا اإِلهَّ اأَْن َتُقوُلوا َقْوًل َمْعرُوًفا })100( �لبقرة 1

َدَقٍة َيْتَبُعَها اأًَذى}�لبقرة2 �لإح�صان �لقويل بجميع وجوهه، ومنه �لعتذ�ر من �ل�صائل �إذ� مل يو�فق عنده �صيئًا)102(.{َقْوٌل َمْعرُوٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌ ِمْن �سَ

ُ َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيَها �لن�صاء3 ِتي َجَعَل الهَّ َفَهاَء اأَْمَواَلُكُم الهَّ {َوَل ُتوؤُْتوا ال�سُّ
�لوعد �جلميل ملن ل يح�صن �لت�رشف يف �ملال باإعطائهم �أمو�لهم �إذ� ر�صدو�)103(.َواْك�ُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًل َمْعرُوًفا}

{َواإَِذا َح�َسَ اْلِق�ْسَمَة اأُوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنُي َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه �لن�صاء4
�لرّد �جلميل بقول ح�صن غري فاح�ض ول قبيح عند عدم �إمكان �لإعطاء)104(.َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًل َمْعرُوًفا}

َ َلَكاَن َخْيًا َلُهْم}حممد5 َدُقوا الهَّ ْمرُ َفَلْو �سَ )قول معروف بالإجابة()105(. وقيل �ملعنى: )طاعُة وقوٌل معروٌف �أمَثل... و�إِذ� قيل لهم: {َفاإَِذا َعَزَم اْلأَ
�فعلو� كذلك، قالو�: �َصمٌع وطاعٌة()106(.

ِذي يِف َقْلِبِه َمَر�ٌش َوُقْلَن َقْوًل َمْعرُوًفا}�لأحز�ب6 �ل�صحيح �لعفيف �لذي ل ُيطِمع فاجر�ً)107(.{َفَل َتْخ�َسْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الهَّ
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�لقر�آن  يف  باملعروف  �لقول  و�صف  تاأمل  خالل  من  ويلحظ 
يف  ذكر�ً  �لأو�صاف  �أكرث  هو  باملعروف  �لقول  و�صف  �أّن  �لكرمي، 
�لنَّف�صي  �لإ�صالم للجانب  �إىل مر�عاة  �لكرمي، ويف هذ� تلويح  �لقر�آن 
بني  جمع  حيث  متكامل،  ت�رشيع  �لإ�صالم  دين  و�أّن  �لإن�صان،  لدى 
�لإح�صان �لفعلي و�لقويل، وفيه �إ�صارة �أي�صًا �إىل �أثر بث روح �لتفاوؤل 

وجرب �خلو�طر ولو بالكلمة �لطّيبة يف نفو�ض �لّنا�ض. 

ثالثة عشر: احُلسن 
كّل  عن  عبارة  و)�حُل�ْصُن:  ونقي�صه()108(،  �لقبح  �صّد  )�حُل�صن: 

مبهج مرغوب فيه()109(.
وورد و�صف �لقول باحُل�صن يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 

وهو قوله عز وجل:
)ُح�ْصًنا(  بقر�ءتني  و)تقر�أ  ُح�ْسًنا})110(،  ا�ِش  ِللنهَّ {َوُقوُلوا 
و)َح�َصنًا(. وتقديره: وقولو� للنا�ض قوًل ح�َصنًا، �أو وقولو� للنا�ض قوًل 
ذ� ُح�ْصن. ويف معناه ثالثة �أقو�ل، �أحدها: قال �صفيان �لثوري: �لقول 
�أنه  �لثاين:  و�لقول  �ملنكر.  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر  هو  �حل�َصن 
�لّلني يف �لقول، و�ملعا�رشة بُح�صن �خلُلق. و�لقول �لثالث: �أنه خطاب 
لأهل �لتور�ة يعني: )وقولو� للنا�ض �صدقًا يف نعت حممد يف �لتور�ة(

)111(، قال �أبو �ل�صعود: )�صّماه )ُح�ْصًنا( مبالغة()112(.

�أّن  �لإلهي لنا بالتحلي بالقول �حل�صن  �لتوجيه  وي�صتنبط من 
�لإن�صان ي�صتطيع �أن يغرّي �أ�صلوبه �ل�صديد يف �لكالم؛ وذلك بال�صتعانة 
�أطايب �لقول،  باهلل عز وجل و�لعزمية �ل�صادقة، فيجتهد يف �نتقاء 

ومي�صك عن �لألفاظ �ل�صديدة �إّل ل�رشورة. 

أربعة عشر: ير الذي قيل هلم 
من  مو�صعني  يف  ِقيَل}  ِذي  الهَّ بـ{َغْيَ  �لقول  و�صف  وورد 

�لقر�آن �لكرمي، وهما:
ِذي  � الهَّ َقْوًل َغْيَ  ِذيَن َظَلُموا  الهَّ َل  الأول: قوله عز وجل: {َفَبدهَّ

َكاُنوا  ِبَا  َماِء  ال�سهَّ ِمَن  ِرْجًزا  َظَلُموا  ِذيَن  الهَّ َعَلى  َفاأَْنَزْلَنا  َلُهْم  ِقيَل 
َيْف�ُسُقوَن})113(.

َقْوًل  � ِمْنُهْم  َظَلُموا  ِذيَن  الهَّ َل  {َفَبدهَّ وجل:  عز  قوله  والثاين: 
َكاُنوا  ِبَا  َماِء  ال�سهَّ ِمَن  ِرْجًزا  َعَلْيِهْم  َفاأَْر�َسْلَنا  َلُهْم  ِقيَل  ِذي  الهَّ َغْيَ 

َيْظِلُموَن})114(. 
قال �لإمام �بن كثري: )115()وحا�صل ما ذكره �ملف�رشون وما 
دّل عليه �ل�صياق �أنهم بّدلو� �أمر �هلل لهم من �خل�صوع بالقول و�لفعل، 
ِقَبِل  من  ��صتاههم  على  يزحفون  فدخلو�  �ُصّجد�،  يدخلو�  �أن  فاأُمرو� 
ٌة(، �أي: �حُطْط عّنا  ��صتاههم ر�فعي روؤو�صهم، و�أُمرو� �أن يقولو�: )ِحطَّ
غاية  يف  وهذ�  �َصْعَرة()116(.  يِف  )ِحْنَطٌة  فقالو�:  فا�صتهزوؤو�  ذنوبنا، 
ما يكون من �ملخالفة و�ملعاندة؛ ولهذ� �أنزل �هلل بهم باأ�صه وعذ�به 
ِذيَن  ْنَزْلَنا َعَلى الهَّ بف�صقهم، وهو خروجهم عن طاعته؛ ولهذ� قال: {َفاأَ

َماِء ِبَا َكاُنوا َيْف�ُسُقوَن}«. َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن ال�سهَّ
ويوؤخذ من �لآية �لكرمية حتذير �لأّمة �لإ�صالمية من �أن ت�صلك 
م�صلك �لأمم �ملنحرفة �ملا�صية كبني �إ�رش�ئيل، فتقع يف تغيري �لقول 
َمن  �أُهلك  كما  �لهالك  فت�صتحق  �لظاملني،  زمرة  فتدخل يف  و�لفعل، 

قبلها. 

مخسة عشر: احلق
دق  )�حلق: نقي�ض �لباطل، وجمعه حقوق وِحقاق،... و�حلق: �صِ

�حلديث. و�حلق: �ليقني بعد �ل�صك()117(.
وورد و�صف �لقول باحلق يف مو�صع و�حد من �لقر�آن �لكرمي، 
َقْوُلُكْم  َذِلُكْم  اأَْبَناَءُكْم  اأَْدِعَياَءُكْم  َجَعَل  {َوَما  وجل:  عز  قوله  وهو 

ِبيَل})118(.  قهَّ َوُهَو َيْهِدي ال�سهَّ ُ َيُقوُل اْلَ ِباأَْفَواِهُكْم َوالهَّ
ِبيَل}  } �ملطابق للو�قع {َوُهَو َيْهِدي ال�سهَّ قهَّ ُ َيُقوُل اْلَ ){َوالهَّ
�أقو�لكم، وُخذو� بقوله عز وجل()119(،  �أي: �صبيل �حلق ل غري فدعو� 

وقال �بن حيان: �هلُل يقول �حلق: �أي ما يو�فق ظاهر�ً وباطنًا)120(.
} �إىل �أّن كّل قوٍل هلل عز  قهَّ ُ َيُقوُل اْلَ وي�صري قوله تعاىل: {َوالهَّ

وجل هو �حلق �ملطَلق)121(.
ونخل�ض من خالل ��صتعر��ض �آيات �أو�صاف �لقول يف �لقر�آن 
�لكرمي يف هذ� �ملبحث �أّن �ملو�صوف قد ورد مقّدر�ً يف ثالثة مو��صع، 
ُهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل()122(, وقوله:  هي: قوله عز وجل: {َواإِنهَّ
 ،)124({ قهَّ اْلَ َيُقوُل   ُ {َوالهَّ وقوله:  ُح�ْسًنا})123(،  ا�ِش  ِللنهَّ )َوُقوُلوا 
�أّن  وتبني  مو�صعًا،  ع�رش  ت�صعة  يف  ظاهر�ً  �ملو�صوف  ورد  بينما 
�ملو�صوف قد ورد جملًة يف مو�صعني يف �لقر�آن �لكرمي، وهو و�صف 
ِذي ِقيَل َلُهْم}، وقد تكرر يف �صورتي �لأعر�ف و�لبقرة، بينما  {َغْيَ الهَّ
ورد �ملو�صوف مفرد�ً يف ع�رشين مو�صعًا، وظهر تعدد جمالت �لقول 
و�لكفار  و�لفقر�ء  �لو�لدين  �صملت  حيث  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �حل�صن 

ف�صاًل عن �مل�صلمني.

اخلامتة:
�حلمد هلل، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، �أّما بعد:

فاإنه بعد �جلولة �لعطرة يف حنايا مو�صوع )�أو�صاف �لقول يف 
�صوء �لقر�آن �لكرمي(، من خالل ��صتقر�ء �لآيات �لقر�آنية وتف�صريها، 

يجدر بنا اأْن نلّخ�ش اأهم النقاط التي مت التو�ّسل اإليها: 
ُعنَي �لقر�آن �لكرمي بو�صيلة �لقول، باعتباره �صلة �لو�صل . 1

�إي�صال  يف  �لأ�صيلة  �لو�صيلة  وهو  �خلارجي،  و�لعامل  �لإن�صان  بني 
�لإن�صان  �خلري للنا�ض، ناهيك عن كونه نعمة مّيز �هلل عز وجل بها 

عن �صائر �ملخلوقات.
يف . 2 فالناظر  �حل�صن،  بالقول  �لكرمي  �لقر�آن  �عتناء  �صّدة 

�آياته يجدها كثري�ً ما حت�ّض على �لعتناء باأ�صلوب �لَعر�ض و�لتحّلي 
بالقول �حَل�َصن يف منا�صبات �صّتى.

عدد ورود �أو�صاف �لقول يف �لقر�آن �لكرمي �ثنان وع�رشون . 3
ورد  وقد  تكر�ر،  غري  من  و�صفًا  ع�رش  وخم�صة  �لتكر�ر،  مع  و�صفًا 
�ملو�صوف جملة يف مو�صعني يف �لقر�آن �لكرمي، وهو و�صف {َغْيَ 
َلُهْم}، بينما ورد �ملو�صوف مفرد�ً يف ع�رشين مو�صعًا،  ِقيَل  ِذي  الهَّ
ول �أدّل على ذلك من مكانة �لقول يف �لإ�صالم، ودوره يف حياة �لفرد 

و�ملجتمع.
تكرر و�صف �لقول باملعروف يف �صتة مو��صع من �لقر�آن . 4

�لكرمي، ويلحظ �أّن و�صف �لقول باملعروف هو �أكرث �لأو�صاف ذكر�ً 
للجانب  �لإ�صالم  مر�عاة  �إىل  تلويح  هذ�  ويف  �لكرمي،  �لقر�آن  يف 
�لنف�صي لدى �لإن�صان، و�أّن دين �لإ�صالم ت�رشيع متكامل، حيث جمع 

بني �لإح�صان �لفعلي و�لقويل. 
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�لقيام، . 5 �ألفاظ، هي:  �لكرمي خم�صة  �لقر�آن  �لقول يف  �صيغ 
و�لأمر، و�لوعظ، و�لنجوى، و�لل�صان.

وبعد؛ فهذ� ما ي�رّش �هلل عز وجل يل �لو�صول �إليه يف هذ� �لبحث، 
�إنه  و�لآخرة،  �لدنيا  �لثابت يف  �لقول  يرزقنا  �أن  و��صاأله جل جالله 
�صميع �لدعاء، و�صلى �هلل على حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم، و�حلمد 

هلل رّب �لعاملني.

التوصيات:
�إجر�ء �ملزيد من �لبحوث �لعلمية حول مو�صوع �لقول يف . 1

�لقر�آن �لكرمي. 
�رشورة �لنظر يف �لقر�آن �لكرمي؛ للتعرف �إىل مكانة �لقول . 2

�حل�صن، وتعميمه كثقافة جمتمعية يعي�صها �لنا�ض كافة.

اهلوامش:
]�لإ�رش�ء: 53[. 1

�لعرب، . 2 ل�صان   :)711 �لأفريقي �مل�رشي )ت:  �بن منظور، حممد بن مكرم 
)بريوت، د�ر �صادر، ط1( )قول(، )11/ 572(.

ذوي . 3 ب�صائر  817هـ(:  )ت:  يعقوب  بن  حممد  طاهر  �أبو  �لفريوز�آبادي، 
)�لقاهرة،  �لنجار،  علي  حممد  حتقيق:  �لعزيز،  �لكتاب  لطائف  يف  �لتمييز 

جلنة �إحياء �لرت�ث �لإ�صالمي، )4/ 303(.

معجم . 4  :)395 )ت:  �لر�زي  �لقادر  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  فار�ض،  �بن 
نا�رشون،  لبنان  مكتبة  )بريوت،  خاطر،  حممود  حتقيق:  �للغة،  مقايي�ض 

– 1995م(، )و�صف(، )927(. 1415هـ 

�أو�صح . 5 761هـ(:  �لأن�صاري )ت:  �أبو حممد عبد �هلل بن يو�صف  �بن ه�صام، 
�حلميد،  عبد  �لدين  حميي  حممد  حتقيق:  مالك،  �بن  �ألفية  �إىل  �مل�صالك 

)بريوت، د�ر �جليل، ط5 - 1399هـ - 1979م(، )3/ 270(.

 �بن �لأثري، �أبو �ل�صعاد�ت �ملبارك بن حممد �جلزري )ت: 606(: �لنهاية يف . 6
غريب �حلديث و�لأثر، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وي، وحممود حممد �لطناحي، 

)بريوت، �ملكتبة �لعلمية، بال طبعة - 1399هـ - 1979م(، )5/ 79(.

ويق�صد بالتكر�ر هاهنا: �أن ُيذكر �لو�صف نف�صه يف مو�صع �آخر من �لقر�آن . 7
�لكرمي.

كما �صاأبنّي يف �ملبحث �لثالث.. 8

1094هـ(: . 9 )ت:  �لقرميي  �حل�صيني  مو�صى  بن  �أيوب  �لَبقاء  �أبو  �لَكَفوي، 
موؤ�ص�صة  )بريوت،  �مل�رشي،  حممد  دروي�ض،  عدنان  حتقيق:  �لُكلِّيات، 

�لر�صالة(، )731(.

]�لن�صاء: 135[. 10

�بن �جلوزي، �أبو �لفرج عبد �لرحمن )ت:597(: ز�د �مل�صري يف علم �لتف�صري، . 11
حتقيق: عبد �لرز�ق �ملهدي، )بريوت، د�ر �لكتاب �لعربي، ط1 – 1422هـ(، 

.)484 /1(

1094هـ(: . 12 )ت:  �لقرميي  �حل�صيني  مو�صى  بن  �أيوب  �لَبقاء  �أبو  �لَكَفوي، 
موؤ�ص�صة  )بريوت،  �مل�رشي،  حممد  دروي�ض،  عدنان  حتقيق:  �لُكلِّيات، 

�لر�صالة(، )731(.

]طه: 62[. 13

395هـ(: . 14 )ت:  �صعيد  بن  �صهل  بن  �هلل  عبد  بن  �حل�صن  �أبو هالل  �لع�صكري، 

�لثقافة  )�لقاهرة، مكتبة  �لوجوه و�لنظائر، حتقيق وتعليق: حممد عثمان، 
�لدينية، ط1، 1428هـ - 2007م(، )71(.

]�لن�صاء: 34[. 15

�ل�صمعاين، �أبو �ملظفر من�صور بن حممد بن عبد �جلبار )ت: 489هـ(: تف�صري . 16
�لقر�آن، حتقيق: يا�رش بن �إبر�هيم، وغنيم بن عبا�ض، )�لريا�ض، د�ر �لوطن، 

ط1 – 1418هـ - 1997م(، )1/ 423(.

مد�رك . 17 710هـ(:  )ت:  حممود  بن  �أحمد  بن  �هلل  عبد  �لربكات  �أبو  �َصِفّي،  �لنَّ
�لتنزيل وحقائق �لتاأويل، حتقيق: يو�صف علي بديوي، ) بريوت، د�ر �لكلم 

�لطيب، ط1 - 1419هـ - 1998م(، )1/ 355(.

�بن منظور: ل�صان �لعرب، )نا(، )15/ 308(.. 18

]�لأنبياء: 3[. 19

�بن كثري، �أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمر �لدم�صقي )ت: 774هـ(: تف�صري �لقر�آن . 20
�لعظيم، حتقيق: �صامي بن حممد �صالمة، )د�ر طيبة للن�رش و�لتوزيع، ط2، 

.)332 1999م(، )5/  1420هـ - 

�بن منظور: ل�صان �لعرب، )ل�صن(، )13/ 385(.. 21

]�ل�صعر�ء: 84[ . 22

775هـ(: . 23 )ت:  �لدم�صقي  عادل  بن  علي  بن  عمر  �لدين  �رش�ج  عادل،  �بن 
علي  و�ل�صيخ  �ملوجود  عبد  عادل  �ل�صيخ  �لكتاب، حتقيق:  علوم  �للباب يف 
 /15( 1998-م(،  هـ   1419 �لعلمية، ط1،  �لكتب  د�ر  )بريوت،  معو�ض، 

.)47

]�ملوؤمنون: 68[. 24

]�لنور: 54[، ]�لعنكبوت: 18[. 25

]�حلج: 24[. 26

]�لإ�رش�ء: 53[. 27

]�لبقرة: 263[. 28

]فاطر: 10[. 29

]ق: 18[. 30

�نظر، �بن �جلوزي، �أبو �لفرج عبد �لرحمن )ت:597(: نزهة �لأعني �لنو�ظر . 31
يف علم �لوجوه و�لنظائر، حتقيق: حممد عبد �لكرمي كاظم �لر��صي، )بريوت، 

لبنان، موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1– 1404هـ - 1984م(، )488(.

]�لزمر: 17 - 18[. 32

]�إبر�هيم: 27[. 33

]�ل�صجدة: 13[. 34

]�لنمل: 82[. 35

]�لبقرة: 59[. 36

�ملعجم . 37 1388هـ(:  )ت:  فوؤ�د  حممد  �لباقي،  عبد  ل(،  و  )ق  مادة  �نظر، 
 - 1422هـ  �حلديث،  د�ر  )�لقاهرة،  �لكرمي،  �لقر�آن  لألفاظ  �ملفهر�ض 

2001م(، )682-683(.

�بن منظور،: ل�صان �لعرب، )�صدد(، )3/ 210(.. 38

�ملرجع �ل�صابق، )�صدد(، )3/ 207(.. 39

ر�صا، حممد ر�صيد )ت: 1354هـ(: تف�صري �لقر�آن �حلكيم، )�لهيئة �مل�رشية . 40
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�هلل بن عمر بن حممد �ل�صري�زي )ت: 685هـ(: �أنو�ر �لتنزيل و�أ�رش�ر �لتاأويل، 
�لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  �لرحمن �ملرع�صلي، )بريوت، د�ر  حتقيق: حممد عبد 

ط1 – 1418هـ(، )5/ 304(.

]�لبقرة: 63[. 72

]لقمان: 13[. 73

]�آل عمر�ن: 174[. 74

�لَكَفوي: �لكليات، )631(.. 75

]�لإ�رش�ء: 40[. 76

يف . 77 �ملحيط  �لبحر  745هـ(:  )ت:  �لأندل�صي  يو�صف  بن  حممد  حيان،  �أبو 
�لتف�صري، حتقيق: �صدقي حممد جميل، )بريوت، د�ر �لفكر، 1420هـ(، )7/ 

.)52

�ملرجع �ل�صابق، )7/ 52(.. 78

79 ..)296 /5( ،) �نظر، �بن منظور: ل�صان �لعرب، )َي�رَشَ

]�لإ�رش�ء: 28[. 80

�نظر، �ل�صمعاين: تف�صري �لقر�آن، )3/ 236(.. 81

)ت: . 82 �لقادر  عبد  بن  �ملختار  حممد  بن  �لأمني  حممد  �ل�صنقيطي،  �نظر، 
�لقر�آن بالقر�آن، )لبنان، بريوت، د�ر  �إي�صاح  �لبيان يف  �أ�صو�ء  1393هـ(: 

�لفكر للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 1415هـ - 1995م(، )3/ 86(.

]�لن�صاء: 5[. 83

�جلامع . 84  :)256 )ت:  �جلعفي  �إ�صماعيل  بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �لبخاري، 
�مل�صند �ل�صحيح �ملخت�رش من �أمور ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم و�صننه 
كثري،  �بن  د�ر  �ليمامة،  )بريوت،  �لبغا،  ديب  م�صطفى  د.  حتقيق:  و�أيامه، 
ط3 – 1407هـ - 1987م(، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب من �أخذ بالركاب 
�أبو  �حلجاج  بن  م�صلم  وم�صلم،   ،)56  /4( رقم)2989(،  حديث  ونحوه، 
�حل�صن �لق�صريي �لني�صابوري )ت: 261هـ(: �مل�صند �ل�صحيح �ملخت�رش بنقل 
�لعدل عن �لعدل �إىل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد 
�لباقي، )بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي(، كتاب �لزكاة، باب بيان �أن ��صم 
�ل�صدقة يقع على كل نوع من �ملعروف، حديث رقم )1009(، )2/ 699(.

�نظر، �بن فار�ض: معجم مقايي�ض �للغة، )ِثَقٌل(، )1/ 382(.. 85

]�ملزمل: 5[. 86

)ت: . 87 �ملحاربي  �لأندل�صي  غالب  بن  �حلق  عبد  حممد  �أبو  عطية،  �بن  �نظر، 
�ل�صالم  عبد  حتقيق:  �لعزيز،  �لكتاب  تف�صري  يف  �لوجيز  �ملحرر  هـ(:   542
 /5( 1422هـ(،   - ط1  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  )بريوت،  حممد،  �ل�صايف  عبد 

.)387

]�لقمر: 17[. 88

�بن عطية: �ملحرر �لوجيز، )5/ 387(.. 89

�نظر، �بن منظور: ل�صان �لعرب، )َثبت(، )2/ 19(.. 90

]�إبر�هيم: 27[. 91

92 . /16(  ،  )589  /16( �لقر�آن،  �آي  تاأويل  �لبيان عن  �لطربي: جامع  �نظر، 
.)602

]�لنمل: 40[. 93
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�لأ�صفهاين، �أبو �لقا�صم �حل�صني بن حممد �لر�غب )ت: 502هـ(: �ملفرد�ت يف . 94
غريب �لقر�آن، حتقيق: �صفو�ن عدنان �لد�ودي، )دم�صق، د�ر �لقلم، وبريوت، 

�لد�ر �ل�صامية، ط-1 1412هـ(، )كرم(، )707(.

]�صورة �لإ�رش�ء: 23[. 95

�أبو حيان: �لبحر �ملحيط، )7/ 37(.. 96

�لأ�صفهاين: �ملفرد�ت، )عرف(، )561(.. 97

�بن �لأثري: �لنهاية، مادة )َعَرَف(، )3/ 216(.. 98

�نظر، مادة )ع ر ف( عند عبد �لباقي: �ملعجم �ملفهر�ض، )563(.. 99

]�لبقرة: 235[. 100

�نظر، �ل�صمعاين: تف�صري �لقر�آن، )1/ 240(.. 101

�نظر، �ل�صعدي، عبد �لرحمن بن نا�رش بن عبد �هلل )ت: 1376هـ(: تي�صري . 102
�لرحمن بن معال  �ملنان، حتقيق: عبد  تف�صري كالم  �لرحمن يف  �لكرمي 

�للويحق، )موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1– 1420هـ - 2000م(، )956(.

و�ل�صيوطي، . 103 864هـ(،  )ت:  �أحمد  بن  �لدين حممد  �ملَحّلي، جالل  �نظر، 
�جلاللني،  تف�صري  911هـ(:  )ت:  بكر  �أبي  بن  �لرحمن  عبد  �لدين  جالل 

)�لقاهرة، د�ر �حلديث، ط1(، )98(.

�نظر، �ل�صعدي: تي�صري �لكرمي �لرحمن، )165(.. 104

�لبغوي: معامل �لتنزيل، )4/ 216(.. 105

�نظر، �بن �جلوزي: ز�د �مل�صري، )4/ 119(.. 106

�نظر، �ملرجع �ل�صابق، )3/ 461(.. 107

�بن منظور: ل�صان �لعرب، )ح�صن(، )13/ 114(.. 108

�لأ�صفهاين: �ملفرد�ت، )ح�صن(، )235(.. 109

]�لبقرة: 83[. 110

�ل�صمعاين: تف�صري �لقر�آن، )1/ 103(.. 111

112 ..)123 �أبو �ل�صعود: �إر�صاد �لعقل �ل�صليم، )1/ 

]�لبقرة: 59[. 113

]�لأعر�ف: 162[. 114

�بن كثري: تف�صري �لقر�آن �لعظيم، )1/ 277(.. 115

وت�صكينها-(، . 116 �لعني  -بفتح  �َصعَرٍة  يف  )َحّبة  قالو�:  �أنهم  و�ل�صو�ب 
)وقالو�:  بقوله:  �للفظني  هذين  �حلافظ  ورّجح  �َصعرية(،  يف  )َحّبة  �أو 
)َحّبة يف �َصَعَرٍة( كذ� لالأكرث وكذ� يف رو�ية �حل�َصن �ملذكورة بفتحتني، 
علي  بن  �أحمد  �لف�صل  �أبو  حجر،  �بن  �َصعرية((،  )يف  وِلْلُك�ْصِميَهِنيِّ 
�لع�صقالين )ت: 852 (: فتح �لباري �رشح �صحيح �لبخاري، )بريوت، د�ر 

�ملعرفة، 1379(، )8/ 304(.

�بن منظور: ل�صان �لعرب، )حقق(، )10/ 49( ،)10/ 52(.. 117

]�لأحز�ب: 4[. 118

�أبو �ل�صعود: �إر�صاد �لعقل �ل�صليم، )7/ 90(.. 119

�أبو حيان: �لبحر �ملحيط، )8/ 453(.. 120

�لقر�آين . 121 �لتف�صري  1390هـ(:  �لكرمي يون�ض )ت: بعد  �نظر، �خلطيب، عبد 
للقر�آن، )�لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي(، )11/ 649(.

]�ملجادلة: 2[. 122

]�لبقرة: 83[. 123

]�لأحز�ب: 4[. 124

املصادر واملراجع:
�بن �لأثري، �أبو �ل�صعاد�ت �ملبارك بن حممد �جلزري )ت: 606(: �لنهاية يف . 1

)بريوت،  �لطناحي،  �لز�وى، وحممود  و�لأثر، حتقيق: طاهر  �حلديث  غريب 
�ملكتبة �لعلمية، بال طبعة - 1399هـ - 1979م(.

�لأ�صفهاين، �أبو �لقا�صم �حل�صني بن حممد �لر�غب )ت: 502هـ(: �ملفرد�ت يف . 2
غريب �لقر�آن، حتقيق: �صفو�ن عدنان �لد�ودي، )دم�صق، د�ر �لقلم، وبريوت، 

�لد�ر �ل�صامية، ط1 - 1412هـ(.

�لبخاري، �أبو عبد �هلل حممد بن �إ�صماعيل �جلعفي )ت: 256(: �جلامع �مل�صند . 3
�ل�صحيح �ملخت�رش من �أمور ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم و�صننه و�أيامه، 
 – ط3  كثري،  �بن  د�ر  �ليمامة،  )بريوت،  �لبغا،  ديب  م�صطفى  د.  حتقيق: 

1987م(. 1407هـ - 

�لبغوي، �حل�صني بن م�صعود بن حممد بن �لفر�ء )ت: 516هـ(: معامل �لتنزيل . 4
�لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لرز�ق �ملهدي، )بريوت،  �لقر�آن، حتقيق: عبد  تف�صري  يف 

�لعربي، ط1 – 1420هـ(.

685هـ(: . 5 )ت:  �ل�صري�زي  بن حممد  بن عمر  �هلل  عبد  �صعيد  �أبو  �لبي�صاوي، 
�ملرع�صلي،  �لرحمن  عبد  حممد  حتقيق:  �لتاأويل،  و�أ�رش�ر  �لتنزيل  �أنو�ر 

)بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط1(.

�بن �جلوزي، �أبو �لفرج عبد �لرحمن )ت:597(: ز�د �مل�صري يف علم �لتف�صري، . 6
حتقيق: عبد �لرز�ق �ملهدي، )بريوت، د�ر �لكتاب �لعربي، ط1 – 1422هـ(.

�لكرمي . 7 �لوجوه و�لنظائر، حتقيق: حممد عبد  �لنو�ظر يف علم  �لأعني  نزهة 
 - 1404هـ  ط1–  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  لبنان،  )بريوت،  �لر��صي،  كاظم 

1984م(.

�لباري . 8 فتح   :)  852 )ت:  �لع�صقالين  علي  بن  �أحمد  �لف�صل  �أبو  حجر،  �بن 
�رشح �صحيح �لبخاري، )بريوت، د�ر �ملعرفة، 1379(.

يف . 9 �ملحيط  �لبحر  745هـ(:  )ت:  �لأندل�صي  يو�صف  بن  حممد  حيان،  �أبو 
�لتف�صري، حتقيق: �صدقي حممد جميل، )بريوت، د�ر �لفكر، 1420هـ(.

�لر�زي، �أبو عبد �هلل فخر �لدين حممد بن عمر )ت: 606هـ(: مفاتيح �لغيب، . 10
)بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط3 - 1420هـ(.

للقر�آن، . 11 �لقر�آين  �لتف�صري  1390هـ(:  بعد  )ت:  يون�ض  �لكرمي  عبد  �خلطيب، 
)�لقاهرة، د�ر �لفكر �لعربي(.

ر�صا، حممد ر�صيد )ت: 1354هـ(: تف�صري �لقر�آن �حلكيم، )�لهيئة �مل�رشية . 12
�لعامة للكتاب، 1990م(.

�ل�صعدي، عبد �لرحمن بن نا�رش بن عبد �هلل )ت: 1376هـ(: تي�صري �لكرمي . 13
�للويحق،  معال  بن  �لرحمن  عبد  حتقيق:  �ملنان،  كالم  تف�صري  يف  �لرحمن 

)موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1– 1420هـ - 2000م(.

�أبو �ل�صعود، حممد بن حممد �لعمادي )ت: 982هـ(: �إر�صاد �لعقل �ل�صليم �إىل . 14
مز�يا �لكتاب �لكرمي، )بريوت، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي(.

�ل�صمعاين، �أبو �ملظفر من�صور بن حممد بن عبد �جلبار )ت: 489هـ(: تف�صري . 15
�لقر�آن، حتقيق: يا�رش بن �إبر�هيم، وغنيم بن عبا�ض، )�لريا�ض، د�ر �لوطن، 

ط1 – 1418هـ - 1997م(.
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�ل�صنقيطي، حممد �لأمني بن حممد �ملختار بن عبد �لقادر )ت: 1393هـ(: . 16
�أ�صو�ء �لبيان يف �إي�صاح �لقر�آن بالقر�آن، )لبنان، بريوت، د�ر �لفكر للطباعة 

و�لن�رش و�لتوزيع، 1415هـ - 1995م(.

310هـ(: جامع �لبيان عن تاأويل . 17 �أبو جعفر حممد بن جرير )ت:  �لطربي، 
�آي �لقر�آن، حتقيق: حممود حممد �صاكر، )موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1 – 1420هـ 

- 2000م(.

775هـ(: . 18 )ت:  �لدم�صقي  عادل  بن  علي  بن  عمر  �لدين  �رش�ج  عادل،  �بن 
علي  و�ل�صيخ  �ملوجود  عبد  عادل  �ل�صيخ  �لكتاب، حتقيق:  علوم  �للباب يف 

معو�ض، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1، 1419 هـ 1998-م(.

1393هـ(: . 19 )ت:  �لطاهر  حممد  بن  حممد  بن  �لطاهر  حممد  عا�صور،  �بن 
�لتحرير و�لتنوير، )تون�ض، �لد�ر �لتون�صية للن�رش، 1984هـ(، )24/ 136(.

�لقر�آن . 20 لألفاظ  �ملفهر�ض  �ملعجم  1388هـ(:  )ت:  فوؤ�د  حممد  �لباقي،  عبد 
�لكرمي، )�لقاهرة، د�ر �حلديث، 1422هـ - 2001م(.

395هـ(: . 21 )ت:  �صعيد  بن  �صهل  بن  �هلل  عبد  بن  �حل�صن  �أبو هالل  �لع�صكري، 
�لثقافة  )�لقاهرة، مكتبة  �لوجوه و�لنظائر، حتقيق وتعليق: حممد عثمان، 

�لدينية، ط1، 1428هـ - 2007م(.

�بن عطية، �أبو حممد عبد �حلق بن غالب �لأندل�صي �ملحاربي )ت: 542 هـ(: . 22
�ل�صايف  �ل�صالم عبد  �لعزيز، حتقيق: عبد  �لكتاب  �لوجيز يف تف�صري  �ملحرر 

حممد، )بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ط1 - 1422هـ(.

معجم . 23  :)395 )ت:  �لر�زي  �لقادر  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  فار�ض،  �بن 
نا�رشون،  لبنان  مكتبة  )بريوت،  خاطر،  حممود  حتقيق:  �للغة،  مقايي�ض 

– 1995م(. 1415هـ 

�لفر�هيدي، �أبو عبد �لرحمن �خلليل بن �أحمد )ت: 170هـ(: �لعني، حتقيق: د . 24
مهدي �ملخزومي، د. �إبر�هيم �ل�صامر�ئي، )د�ر ومكتبة �لهالل(.

ذوي . 25 ب�صائر  817هـ(:  )ت:  يعقوب  بن  حممد  طاهر  �أبو  �لفريوز�آبادي، 
)�لقاهرة،  �لنجار،  علي  حممد  حتقيق:  �لعزيز،  �لكتاب  لطائف  يف  �لتمييز 

جلنة �إحياء �لرت�ث �لإ�صالمي(.

1332هـ(: . 26 )ت:  �حلالق  �صعيد  حممد  بن  �لدين  جمال  حممد  �لقا�صمي، 
�لكتب  د�ر  )بريوت،  �ل�صود،  عيون  با�صل  حممد  حتقيق:  �لتاأويل،  حما�صن 

�لعلمية، ط1 – 1418هـ(.

�جلامع . 27 671هـ(:  )ت:  بكر  �أبي  بن  �أحمد  بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �لقرطبي، 
د�ر  )�لقاهرة،  �أطفي�ض،  و�إبر�هيم  �لربدوين  �أحمد  حتقيق:  �لقر�آن،  لأحكام 

�لكتب �مل�رشية، ط2 – 1384هـ - 1964م(.

لطائف . 28 465هـ(:  )ت:  �مللك  عبد  بن  هو�زن  بن  �لكرمي  عبد  �لق�صريي، 
�لعامة  �مل�رشية  �لهيئة  )م�رش،  �لب�صيوين،  �إبر�هيم  حتقيق:  �لإ�صار�ت، 

للكتاب، ط 3، بال �صنة ن�رش(، )3/ 608(.

�بن كثري، �أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمر �لدم�صقي )ت: 774هـ(: تف�صري �لقر�آن . 29
�لعظيم، حتقيق: �صامي بن حممد �صالمة، )د�ر طيبة للن�رش و�لتوزيع، ط2، 

1999م(. 1420هـ - 

1094هـ(: . 30 )ت:  �لقرميي  �حل�صيني  مو�صى  بن  �أيوب  �لَبقاء  �أبو  �لَكَفوي، 
موؤ�ص�صة  )بريوت،  �مل�رشي،  حممد  دروي�ض،  عدنان  حتقيق:  �لُكلِّيات، 

�لر�صالة(.

�ملَحّلي، جالل �لدين حممد بن �أحمد )ت: 864هـ(، و�ل�صيوطي، جالل �لدين . 31
د�ر  )�لقاهرة،  �جلاللني،  تف�صري  911هـ(:  )ت:  بكر  �أبي  بن  �لرحمن  عبد 

�حلديث، ط1(.

261هـ(: . 32 )ت:  �لني�صابوري  �لق�صريي  �حل�صن  �أبو  �حلجاج  بن  م�صلم  م�صلم، 
حتقيق:  �هلل،  ر�صول  �إىل  �لعدل  عن  �لعدل  بنقل  �ملخت�رش  �ل�صحيح  �مل�صند 
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