
37 
 

 الرابع الفصل

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض

 .البقرة سورة يف ثباتإلوا النفي مواقع عن البيانات عرض  . أ

 .البقرة سورة يف ثباتإلوا النفي مواقع عن البيانات هي هذه

١.   اِدعخونَي اللّه الَِّذينوا ونآم اوونَ معدخم ِإالَّ يها أَنفُسمونَ ورعش٩﴿ ي﴾ 

 آمنواْ الَِّذين فَأَما فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَالً يضِرب أَن يستحِيي الَ اللَّه ِإنَّ  . ٢
 ِبهـذَا اللَّه أَراد ماذَا فَيقُولُونَ كَفَرواْ الَِّذين اوأَم ربِهم ِمن الْحق أَنه فَيعلَمونَ

 ﴾٢٦﴿ الْفَاِسِقني ِإالَّ ِبِه يِضلُّ ماو كَِثرياً ِبِه ويهِدي كَِثرياً ِبِه يِضلُّ مثَالً

 ﴾٣٢﴿ الْحِكيم الْعِليم أَنت ِإنك علَّمتنا ما ِإالَّ لَنا ِعلْم الَ سبحانك قَالُواْ  . ٣

٤ .  مهِمنونَ ويونَ الَ أُملَمعي ابِإالَّ الِْكت اِنيأَم ِإنْو مونَ ِإالَّ هظُن٧٨﴿ ي﴾ 

 فَلَن عهداً اللِّه ِعند أَتخذْتم قُلْ معدودةً أَياماً ِإالَّ النار تمسنا لَن وقَالُواْ  . ٥
ِلفخي اللّه هدهع قُولُونَ أَملَى تا اللِّه عونَ الَ ملَمع٨٠﴿ ت﴾ 

 وِذي ِإحساناً وِبالْواِلديِن اللّه ِإالَّ تعبدونَ الَ ِإسراِئيلَ بِني ِميثَاق أَخذْنا وِإذْ  . ٦
 وآتواْ الصالَةَ واْوأَِقيم حسناً ِللناِس وقُولُواْ والْمساِكِني والْيتامى الْقُربى
 ﴾٨٣﴿ معِرضونَ وأَنتم منكُم قَِليالً ِإالَّ تولَّيتم ثُم الزكَاةَ

٧ .  ثُم مالء أَنتـؤلُونَ هقْتت كُمونَ أَنفُسِرجختنكُم فَِريقاً ون مم اِرِهمِدي 
 محرم وهو تفَادوهم أُسارى يأتوكُم وِإن والْعدواِن ِباِإلثِْم علَيِهم تظَاهرونَ
كُملَيع مهاجرونَ ِإخِمنؤِض أَفَتعاِب ِببونَ الِْكتكْفُرتٍض وعافَ ِبباء مزن جم 
 أَشد لَىِإ يردونَ الِْقيامِة ويوم الدنيا الْحياِة ِفي ِخزي ِإالَّ ِمنكُم ذَِلك يفْعلُ

 ﴾٨٥﴿ تعملُونَ عما ِبغاِفٍل اللّه وما الْعذَاِب



38 
 

٨ .  لَقَدا ولْنأَنز كاٍت ِإلَياٍت آينيب اوم كْفُرا ي٩٩﴿ الْفَاِسقُونَ ِإالَّ ِبه﴾ 

 ولَـِكن يمانُسلَ كَفَر وما سلَيمانَ ملِْك علَى الشياِطني تتلُواْ ما واتبعواْ  . ٩
اِطنييواْ الشونَ كَفَرلِّمعي اسالن رحا السملَى أُنِزلَ وِن علَكَياِبلَ الْمِبب 
وتاره وتارما وماِن ولِّمعي ٍد ِمنى أَحتقُوالَ حا يمِإن نحةٌ ننفَالَ ِفت كْفُرت 
 ِمن ِبِه ِبضآرين هم ماو وزوِجِه الْمرِء بين ِبِه يفَرقُونَ ما ِمنهما فَيتعلَّمونَ

 اشتراه لَمِن عِلمواْ ولَقَد ينفَعهم والَ يضرهم ما ويتعلَّمونَ اللِّه ِبِإذِْن ِإالَّ أَحٍد
 يعلَمونَ كَانواْ لَو أَنفُسهم ِبِه شرواْ ما ولَِبئْس خالٍَق ِمن اآلِخرِة ِفي لَه ما
﴿١٠٢﴾ 

١٠ .أَلَم لَمعأَنَّ ت اللّه لَه لْكاِت ماومِض الساَألرو اون لَكُم موِن مِمن اللِّه د ِليو 
  ﴾١٠٧﴿ نِصٍري والَ

 هاتواْ قُلْ أَماِنيهم ِتلْك ىنصار أَو هوداً كَانَ من ِإالَّ الْجنةَ يدخلَ لَن وقَالُواْ. ١١
كُمانهرِإن ب مكُنت اِدِقني١١١﴿ ص﴾ 

١٢ .نمو ن أَظْلَمِمم عنم اِجدسأَن اللِّه م ذْكَرا يِفيه همى اسعسا ِفي واِبهرخ 
لَـِئكا أُوكَانَ م ما أَن لَهلُوهخدِإالَّ ي آِئِفنيخ ا يِف هلُمينالد يِخز ملَهِفي و 
 ﴾١١٤﴿ عِظيم عذَاب اآلِخرِة

١٣ .نوم غَبرن يلَِّة عم اِهيمرن ِإالَّ ِإبم ِفهس هفْسلَقَِد نو اهنطَفَيا ِفي اصينالد هِإنو 
 ﴾١٣٠﴿ الصاِلِحني لَِمن اآلِخرِة ِفي

 الَفَ الدين لَكُم اصطَفَى اللّه ِإنَّ بِني يا ويعقُوب بِنيِه يمِإبراِه ِبها ووصى. ١٤
نوتمم إَالَّ تأَنتونَ وِلمس١٣٢﴿ م﴾ 

١٥ .كَذَِلكو اكُملْنعةً جطاً أُمسواْ وكُوناء لِّتدهلَى شاِس عكُونَ النيولُ وسالر 
كُملَيِهيداً عش اوا ملْنعلَةَ جالَِّتي الِْقب ا كُنتهلَيِإالَّ ع لَمعن ِلنم ِبعتولَ يسالر 
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 كَانَ وما اللّه هدى الَِّذين علَى ِإالَّ لَكَِبريةً كَانت وِإن عِقبيِه علَى ينقَِلب ِممن
اللّه ِضيعِلي كُمانِإنَّ ِإمي اِس اللّهِبالن ؤلَروف ِحيم١٤٣﴿ ر﴾ 

١٦ .ِمنثُ ويح تجرلِّ خفَو كهجو طْرِجِد شساِم الْمرثُ الْحيحا وم مكُنت 
 ِمنهم ظَلَمواْ الَِّذين ِإالَّ حجةٌ علَيكُم ِللناِس يكُونَ الَِّلئَ شطْره وجوهكُم فَولُّواْ
 ﴾١٥٠﴿ تهتدونَ ولَعلَّكُم علَيكُم ِنعمِتي وُألِتم ِنيواخشو تخشوهم فَالَ

١٧ .كُمِإلَـهو ِإلَه اِحدالَّ و ِإالَّ ِإلَه وه نمحالر ِحيم١٦٣﴿ الر﴾  

 بكْم صم وِنداء دعاء ِإالَّ يسمع الَ ِبما ينِعق الَِّذي كَمثَِل كَفَرواْ الَِّذين ومثَلُ. ١٨
يمع مِقلُونَ الَ فَهع١٧١﴿ ي﴾ 

 أُولَـِئك قَِليالً ثَمناً ِبِه ويشترونَ الِْكتاِب ِمن اللّه أَنزلَ ما يكْتمونَ الَِّذين ِإنَّ. ١٩
 يزكِّيِهم والَ الِْقيامِة يوم اللّه يكَلِّمهم والَ النار ِإالَّ بطُوِنِهم ِفي يأْكُلُونَ ما

ملَهو ذَابع ١٧٤﴿ أَِليم﴾ 

٢٠ .مقَاِتلُوهى وتكُونَ الَ حةٌ تنكُونَ ِفتيو ينواْ فَِإِن ِللِّه الدهانَ الَفَ انتودِإالَّ ع 
 ﴾١٩٣﴿ الظَّاِلِمني علَى

 معهم وأَنزلَ ومنِذِرين مبشِرين النِبيني اللّه فَبعثَ واِحدةً أُمةً الناس كَانَ. ٢١
ابالِْكت قِبالْح كُمحِلي نياِس با النلَفُواْ ِفيمتِفيِه اخ اوم لَفتِإالَّ ِفيِه اخ الَِّذين 
وهِد ِمن أُوتعا بم مهاءتج اتنيياً الْبغب مهنيى بدفَه اللّه الَِّذين واْآما نِلم 

 مستِقيٍم ِصراٍط ِإلَى يشاُء من يهِدي واللّه ِبِإذِْنِه الْحق ِمن ِفيِه اختلَفُواْ
﴿٢١٣﴾ 

22 .اتاِلدالْوو نِضعري نهالَدِن أَولَيوِن حكَاِملَي نِلم ادأَن أَر ِتمةَ ياعضعلَى الرو 
 الَ وسعها ِإالَّ نفْس تكَلَّف الَ ِبالْمعروِف وِكسوتهن قُهنِرز لَه الْمولُوِد
آرضةٌ تاِلدا ولَِدهالَ ِبوو لُودوم لَِدِه لَّهلَى ِبوعاِرِث وِمثْلُ الْو ا فَِإنْ ذَِلكادأَر 
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 تسترِضعواْ أَن أَردتم وِإنْ يِهماعلَ جناح فَالَ وتشاوٍر منهما تراٍض عن ِفصاالً
كُمالَدفَالَ أَو احنج كُملَيم ِإذَا عتلَّما سم متيوِف آترعقُواْ ِبالْماتو اللّه 
 ﴾٢٣٣﴿ بِصري تعملُونَ ِبما اللّه أَنَّ واعلَمواْ

 أَنفُِسكُم ِفي أَكْننتم أَو النساء ِخطْبِة ِمن ِبِه عرضتم ِفيما علَيكُم جناح والَ. 23
ِلمع اللّه كُمأَن نهونذْكُرتلَـِكن سالَّ و نوهاِعدواً تقُولُواْ أَن ِإالَّ ِسرالً تقَو 

 اللّه أَنَّ واعلَمواْ هأَجلَ الِْكتاب يبلُغَ حتى النكَاِح عقْدةَ تعِزمواْ والَ معروفاً
لَمعا يِفي م أَنفُِسكُم وهذَرواْ فَاحلَماعأَنَّ و اللّه غَفُور ِليم٢٣٥﴿ ح﴾ 

 فَلَيس ِمنه شِرب فَمن ِبنهٍر مبتِليكُم اللّه ِإنَّ قَالَ ِبالْجنوِد طَالُوت فَصلَ فَلَما. 24
 قَِليالً ِإالَّ ِمنه فَشِربواْ ِبيِدِه غُرفَةً اغْترف مِن ِإالَّ ِمني فَِإنه مهيطْع لَّم ومن ِمني
مهنا مفَلَم هزاوج وه الَِّذينواْ ونآم هعا طَاقَةَ الَ قَالُواْ ملَن موالْي الُوتِبج 

 كَِثريةً ِفئَةً غَلَبت قَِليلٍَة ِفئٍَة من كَم اللِّه الَقُوم أَنهم يظُنونَ الَِّذين قَالَ وجنوِدِه
  ﴾٢٤٩﴿ الصاِبِرين مع واللّه اللِّه ِبِإذِْن

25 .الَ اللّه ِإالَّ ِإلَـه وه يالْح ومالَ الْقَي ذُهأْخةٌ تالَ ِسنو مون ا لَّهاِت ِفي ماومالس 
 وما أَيِديِهم بين ما يعلَم ِبِإذِْنِه ِإالَّ ِعنده يشفَع الَِّذي ذَا نم اَألرِض ِفي وما

ملْفَهخ ِحيطُونَ الَوٍء ييِبش نا ِإالَّ ِعلِْمِه ماء ِبمش ِسعو هِسياِت كُراومالس 
ضاَألرالَ وو هودؤا يمِحفْظُه وهو ِليِظ الْعالْع٢٥٥﴿ يم﴾ 

 من لَكُم أَخرجنا وِمما كَسبتم ما طَيباِت ِمن أَنِفقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا. 26
 ِفيِه تغِمضواْ أَن ِإالَّ ِبآِخِذيِه ولَستم تنِفقُونَ ِمنه الْخِبيثَ تيممواْ والَ اَألرِض
 ﴾٢٦٧﴿ حِميد يغَِن اللّه أَنَّ واعلَمواْ

27 .سلَّي كلَيع ماهده لَـِكنو ِدي اللّههن ياُء مشا يمنِفقُواْ وت ٍر ِمنيخ 
فَألنفُِسكُم اونِفقُونَ ماء ِإالَّ تِتغِه ابجا اللِّه ومنِفقُواْ وت ٍر ِمنيخ فوي كُمِإلَي 

مأَنتونَ الَ وظْلَم٢٧٢﴿ ت﴾  
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28 .أْكُلُونَ الَِّذينا يبونَ الَ الرقُوما ِإالَّ يكَم قُومالَِّذي ي طُهبختطَانُ ييالش ِمن 
سالْم ذَِلك مها قَالُواْ ِبأَنمِإن عيا ِمثْلُ الْببلَّ الرأَحو اللّه عيالْب مرحا وبن الرفَم 
اءهِعظَةٌ جون مِه مبر ىهفَانت ا فَلَهم لَفس هرأَماللِّه ِإلَى و نمو ادع 

لَـِئكفَأُو ابحاِر أَصالن ما هونَ ِفيهاِلد٢٧٥﴿ خ﴾ 

 الَ ربنا اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها ِإالَّ نفْساً اللّه يكَلِّف الَ. 29
ؤاتا ِإن اِخذْنِسينن ا أَوطَأْنا أَخنبالَ رِملْ وحا تنلَيراً عا ِإصكَم هلْتملَى حع 

ا ِمن الَِّذينِلنا قَبنبالَ را ولْنمحا تا طَاقَةَ الَ مِبِه لَن فاعا ونع اغِْفرا ولَن 
  ﴾٢٨٦﴿ الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى فَانصرنا موالَنا أَنت وارحمنا

  

 البقرة، سورة يف ثباتإلوا النفي مواقع عن الباحثة عرضت أنْ بعد
 مثانية الباحثة وجدت الىت األساليب أما. ياتآ وعشرين تسعة يف فتجدا

- ما "مها البقرة سورة يف االستخدام على أكثر اللذان أسلوبان كان. لوباأس
  ".ِإالَّ-الَ"و" ِإالَّ

  

  :البقرة سورة يف واإلثبات النفي أساليب هي هذه

 ،٢١٣ ،١٧٤ ،١٤٣ ،١١٤ ،١٠٢ ،٩٩ ،٨٥ ،٢٦ ،٩ يةآ" (ِإالَّ-ما. "١
٢٧٢.(  

 ،٢٣٣ ،١٩٣ ،١٧١ ،١٦٣ ،١٥٠ ،١٣٢ ،٨٣ ،٧٨ ،٣٢ يةآ" (ِإالَّ-الَ. "٢
٢٨٦ ،٢٧٥ ،٢٥٥ ،٢٣٥ .(  

  ).٧٨ يةآ" (ِإالَّ-ِإنْ. "٣
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٤" .س٢٦٧ يةآ" (ِإالَّ- لَي.(  

٥" .ن١٣٠ يةآ" (ِإالَّ-م.(  

  ).١٠٧ يةآ" (دونَ-ما. "٦

٧" .٢٤٩ يةآ" (ِإالَّ-لَم.(  

٨" .١١١ ،٨٠ يتاآ" (ِإالَّ -لَن.(  

  

 

 سورة يف ومعانيهما ثباتإلوا النفي ساليبأ عن واملناقشة التحليل عرض  . ب
  .البقرة

 األمر. ١

نمو ن أَظْلَمِمم عنم اِجدسنأَ اللِّه م ذْكَرا يِفيه همى اسعسا ِفي واِبهرخ 
لَـِئكا أُوكَانَ م ما أَن لَهلُوهخدِإالَّ ي آِئِفنيخ ا ِفي هلُمينالد يِخز ملَهِفي و 
 ﴾١١٤﴿ عِظيم عذَاب اآلِخرِة

. األمر لداللة الكلمة هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 فال باجلهاد أخيفوهم أي األمر مبعىن ولكن خرب الكلمة هذه حقيقة كانت"

  1."أمنا أحد يدخلها

 النهي. ٢

                                                             
 دار: لبنان-بريوت (،اجلاللني تفسري على الصاوي حاشية املالكي، اخللويت املصري الصاوي حممد بن أمحد الشيخ العالمة  1

 .73: ص ،)2011 العلمية، الكتب
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 ِْإذا وذْنأَخ ِني ِميثَاقاِئيلَ برونَ الَ ِإسدبعِإالَّ ت ِن اللّهياِلدِبالْواناً وسِإح 
 الصالَةَ وأَِقيمواْ حسناً ِللناِس وقُولُواْ والْمساِكِني والْيتامى الْقُربى وِذي
  ﴾٨٣﴿ معِرضونَ أَنتمو منكُم قَِليالً ِإالَّ تولَّيتم ثُم الزكَاةَ وآتواْ

 لداللة الكلمة هذه يف" ِإالَّ- الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
  . النهي

 خربية مجلة فهي أي النهي مبعىن ولكن خرب الكلمة هذه حقيقة كانت
! اهللا غري عبادة عن النهي قصد ألنّ معىن إنشائية الفعل جزم لعدم لفظا
 عن التعبري يف واحلكمة اهللا، غري يعبدون ال بأم عنهم اإلخبار ال

 ينبغي ال قيل كأنه لإلنشاء، وتقوية منهم ذلك استبعاد باخلرب اإلنشاء
 اهللا إال يعبدون ال عنهم أخرب بل عنه، ننهاكم حىت اهللا غري تعبدوا أن

 2.أبدا لغري عبادة منهم يقع مل كأنه

 سلَّي كلَيع ماهده ولَـِكن ِدي اللّههن ياُء مشا يمنِفقُواْ وت ٍر ِمنيخ 
فَألنفُِسكُم اونِفقُونَ ماء ِإالَّ تِتغِه ابجا اللِّه ومنِفقُواْ وت ٍر ِمنيخ فوي 

كُمِإلَي مأَنتونَ الَ وظْلَم٢٧٢﴿ ت﴾  

 لداللة لكلمةا هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
  :الصاوي حممد بن أمحد قال كما. النهي

}اونِفقُونَ ماء ِإالَّ تِتغِه ابجالدنيا أعراض من غريه ال ثوابه أي }اللِّه و 
 شيء ال اهللا لوجه إالّ عليه نفقاتكم جتعلوا فال أي. النهي مبعىن خرب
 على النفقة كانت أبدا خييب فال اهللا وجه مقصده كان من ألنّ خرآ

 جتعلوا ال واملعىن معىن، إنشائية لفظا خربية فهي. كافر أو املسلم
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 أخروي، وال دنيوي ال خرآ لغرض ال اهللا لوجه خالصا إالّ إنفاقكم
 وهذا ثوابه، مبعىن اهللا لوجه إالّ تقصدوا ال أو األعلى، املقام هو وهذا
  3.منه أدىن

 املال ينفق أنْ ينهى اإلسالم بأن الباحثة تقال ذلك، مث ومن
 .اهللا لغري

 واألمر النهي. ٣

 الَفَ الدين لَكُم اصطَفَى اللّه ِإنَّ بِني يا ويعقُوب بِنيِه ِإبراِهيم ِبها ووصى
نوتمم إَالَّ تأَنتونَ وِلمس١٣٢﴿ م﴾  

 لداللة الكلمة هذه يف" ِإالَّ- الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 .واألمر النهي

 دفع. املوت مصادفة إىل عليه بالثبات وأمر اإلسالم ترك عن ى أي"
 معىن فما العبد طاقة يف ليس اإلسالم على املوت إنّ يقال ما بذلك

  4."تركه عن والنهي باإلسالم التكليف املراد بأنَ فأجاب التكليف،

 

  التساهل عن كنايةال. 4

 من لَكُم أَخرجنا وِمما كَسبتم ما طَيباِت ِمن أَنِفقُواْ آمنواْ الَِّذين ياأَيها
 ِفيِه تغِمضواْ أَن ِإالَّ ِبآِخِذيِه ولَستم تنِفقُونَ ِمنه الْخِبيثَ تيممواْ والَ اَألرِض
  ﴾٢٦٧﴿ حِميد ِنيغَ اللّه أَنَّ واعلَمواْ
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 لداللة الكلمة هذه يف" ِإالَّ- لَيس "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 5."عنه بصره غض فقد شيء يف تساهل من ألنّ" التساهل، عن الكناية

  التشبيه. 5

 بكْم صم وِنداء دعاء ِإالَّ يسمع الَ ِبما ينِعق الَِّذي كَمثَِل كَفَرواْ الَِّذين ومثَلُ
يمع مِقلُونَ الَ فَهع١٧١﴿ ي﴾  

 على لداللة الكلمة هذه يف" ِإالَّ- الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
  . التشبيه

 كصفة أي. ورؤسائهم بائهمآل تقليدهم يف لصفام مثال اهللا ضرب أي
 إىل ودعوا املرعى إىل اسوقه يف ا ويصيح ينعق السائمة، للبهائم الراعي
 نعاقه من ألفت مبا بزجره وترتجر دعوته فتجيب احلمى، عن وزجرها املاء،

 ويزجرها فتقبل، يدعوها الراعي مع الغنم حبال حاهلم شبه. بالتكرار
 أصواتا تسمع وإمنا معىن، له تفهم وال شيئا، يقول مما تعقل ال وهي فترتجر،
 لإلدبار، وال لإلقبال سببا تعقل وال د،بالتعوي خرآلل وتدبر لبعضها تقبل
 الناعق كشأن وشأم الكفار صفة إنّ: سيبويه قال كما هنا املثل ومعىن
 املشبه من كمقابله املشبه من جزء كلّ يكون أنْ هذا يقتضي وال بالغنم،

 6.به
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 الربهان. 6

 فَلَيس ِمنه شِرب فَمن ِبنهٍر مبتِليكُم اللّه ِإنَّ قَالَ ِبالْجنوِد طَالُوت فَصلَ فَلَما
 قَِليالً ِإالَّ ِمنه فَشِربواْ ِبيِدِه غُرفَةً اغْترف مِن ِإالَّ ِمني فَِإنه يطْعمه لَّم ومن ِمني
مهنا مفَلَم هزاوج وه الَِّذينواْ ونآم هعا طَاقَةَ الَ قَالُواْ ملَن موالْي الُوتِبج 

 كَِثريةً ِفئَةً غَلَبت قَِليلٍَة ِفئٍَة من كَم اللِّه مالَقُو أَنهم يظُنونَ الَِّذين قَالَ وجنوِدِه
  ﴾٢٤٩﴿ الصاِبِرين مع واللّه اللِّه ِبِإذِْن

. للربهان الكلمة هذه يف" ِإالَّ- لَم "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 النهر ذلك إىل وصلوا فلما. جزعه وفور و صربه قلّة على برهان أي"

 ومل صربوا فإم منهم قليال إالّ منه كلهم شربوا املاء، إىل حمتاجني وكانوا
  7."يشربوا

  التبيني. 7

 لَقَدا ولْنأَنز كاٍت ِإلَياٍت آينيب اوم كْفُرا ي٩٩﴿ الْفَاِسقُونَ ِإالَّ ِبه﴾ 

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ- ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 و ،"الْفَاِسقُونَ ِإالَّ ِبها يكْفُر وما: "الفضل علي أبو قال كما. للتبيني
 شيء، من خروج الفسق ألنّ فسقًا، الكفر مسي وإمنا الكافرون، معناه

 اهللا صلى النيب بتكذيب موسى، دين وهو دينهم، من خرجوا واليهود
 من أعظم الكفر كان وإن-الكافرون: يقل مل وإمنا. وسلّم عليه

 إىل اهللا أمر عن خرجوا ام املراد أنّ) أحدمها: (األمرين ألحد- الفسق
 يف املتمردون الفاسقون به املراد أنّ) والثاين. (معاصيه من يعظم ما
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 الكفر يف كان فإن الكبائر، أعظم إالّ يكون ال الفسق ألنّ: كفرهم
  8.املعاصي أعظم فهو الكفر دون فيما كان فإن الكفر، أعظم فهو

 سلوبأب واإلثبات النفي معىن بأنّ الباحثة تعرف هنا، ومن
 .بالفاسقني يسمي ومن بالكافرين يسمي ملن التبيني وه" ِإالَّ-ما"

 كَذَِلكو اكُملْنعةً جطاً أُمسواْ وكُوناء لِّتدهلَى شاِس عكُونَ النيو 
 من ِلنعلَم ِإالَّ علَيها كُنت الَِّتي الِْقبلَةَ جعلْنا ماو شِهيداً علَيكُم الرسولُ

ِبعتولَا يسن لرِمم نقَِلبلَى يِه عيِقبِإن عو تةً كَانلَى ِإالَّ لَكَِبريع الَِّذين 
 رِحيم لَرؤوف ِبالناِس اللّه ِإنَّ ِإميانكُم ِليِضيع اللّه كَانَ وما اللّه هدى
﴿١٤٣﴾  

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 إىل عليها كنت الىت اجلهة هي مضى فيما القبلة جعلنا وما أي". نيللتبي

 وللمؤمني، لك ليتبين إالّ الكعبة، إىل عنها بالتحول أمرناك مث اليوم،
 9."له ثبات ال ممن إميانه على الثابت

 َكَان اسالن ةً ةًأُماِحدثَ وعفَب اللّه نيِبيالن ِرينشبم نِذِرينملَ وأَنزو مهعم 
ابالِْكت قِبالْح كُمحِلي نياِس با النلَفُواْ ِفيمتِفيِه اخ اوم لَفتِإالَّ ِفيِه اخ 
الَِّذين وهِد ِمن أُوتعا بم مهاءتج اتنيي الْبغاًب مهنيى بدفَه اللّه الَِّذين 
 ِصراٍط ِإلَى يشاُء من يهِدي واللّه ِبِإذِْنِه الْحق ِمن ِفيِه اختلَفُواْ ِلما آمنواْ

  ﴾٢١٣﴿ مستِقيٍم

                                                             
 ،األول اجلزء الفكر، دار: لبنان-بريوت (،القرآن تفسري يف: البيان جممع الطبرسي، احلسن بن الفضل علي أبو الشيخ  8
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 الكلمة هذه يف" ِإالَّ- ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 الكتاب يف اختلف وما أي" أُوتوه ِذينالَّ ِإالَّ ِفيِه اختلَف ماو"". للتبيني
 أي الكتاب، أعطوا الَِّذين ِإالَّ االختالف، إلزالة املرتل املنري، اهلادي
  10."االختالف إلزالة أنزل ما جعلوا حيث األمر عكسوا إم

  

  

 

 اجلزاء. 8

 َوناِدعخي اللّه الَِّذينوا ونآم اوونَ معدخم ِإالَّ يها أَنفُسمونَ ورعشي 
﴿٩﴾ 

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 الدنيا يف فيفتضحون إليهم راجع خداعهم وبال ألنّ أي". للجزاء
 الدائم بالعذا أي األخرة يف ويعاقبون أبطنوه ما على نبيه اهللا بإطالع
 وقال. اهللا خيادعون للذين اجلزاء هو ذلك 11."األسفل الدرك يف املؤبد
 وال اهللا على ال عليهم تعود خداعهم عاقبة إذ "اجلزائري جابر بكر أبو
  12."املؤمنني على وال رسوله على

 ثُم مالء أَنتـؤلُونَ هقْتت كُمونَ أَنفُسِرجختنكُم فَِريقاً ون مم اِرِهمِدي 
 وهو متفَادوه أُسارى يأتوكُم وِإن والْعدواِن ِباِإلثِْم علَيِهم تظَاهرونَ

                                                             
 .١١٥: ص األول، اجلزء ،التفاسري صفوة الصابوين، علي حممد  10
 .15: ص السابق، املرجع  11
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مرحم كُملَيع مهاجرونَ ِإخِمنؤِض أَفَتعاِب ِببونَ الِْكتكْفُرتٍض وعافَ ِببم 
 الِْقيامِة ويوم الدنيا الْحياِة ِفي ِخزي ِإالَّ ِمنكُم ذَِلك يفْعلُ من جزاء
 ﴾٨٥﴿ تعملُونَ عما ِبغاِفٍل اللّه وما الْعذَاِب أَشد ِإلَى يردونَ

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 }الدنيا الْحياِة ِفي ِخزي ِإالَّ ِمنكُم ذَِلك يفْعلُ من جزاء مافَ{. للجزاء
 من فعلوه ما إىل أو ببعض، واإلميان الكتاب ببعض الكفر إىل اإلشارة
 يف ويطلق املقابلة، واجلزاء – األسارى – مفاداة مع ءواإلجال القتل
 بالكسر، – خزي – واملاضي - واهلوان – واخلزي – والشر اخلري
 - وخزي – بلية يف وقع – خزي – معىن: " السكيت ابن وقال
 – خزايا – وقوم – خزيان – وهو استحى إذا – خزاية – الرجل
 غابر اخلزية ضرب أو العقوبة،و الفضيحة هنا به واملراد ،"خزيا وامرأة،
 إىل منازهلم من النظري وإجالء قريظة قتل أو العدو، غلبة أو الدهر،
  13.وأذرعات أرحياء

 َِّإن ونَ الَِّذينمكْتا يلَ مأَنز اللّه اِب ِمنونَ الِْكترتشيناً ِبِه وقَِليالً ثَم 
ا أُولَـِئكأْكُلُونَ مِفي ي طُوِنِهمِإالَّ ب ارالَ النو مهكَلِّمي اللّه موِة يامالِْقي 

 ﴾١٧٤﴿ يمأَِل عذَاب ولَهم يزكِّيِهم والَ

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ- ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 مأواه أي ماله ألا املفسر قول له يشري كما سببها أي". للجزاء
 14."أمره وعاقبة

                                                             
: لبنان-بريوت (،املثاىن والسبع العظيم نآالقر تفسري يف: املعاين روح األلوي، حممود السيد الدين شهاب الفضل أيب للعالّمة  13
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}ا أُولَـِئكأْكُلُونَ مِفي ي طُوِنِهمِإالَّ ب ارأي }الن الكامتون أُولَـِئك 
 يكون ما ِإالَّ مثنه من بطُوِنِهم ِفي يأْكُلُونَ ما به، واملتجرون اهللا لكتاب
 القول من أظهر وهذا. بعذاا مطامعهم وإنتهاء النار لدخول سببا
 الضريع من النار طعام أو النار، ِإالَّ اجلزاء دار يف يأْكُلُونَ ال بأم

 بطوم متأل ال واملعىن. أعمها ألنّ باألكل، املنافع عن وعبر والزقوم،
 نكتة من البد كان البطن، يف إالّ يكون ال كان ملا األكل فإنّ النار، ِإالَّ

 عن بذلك يعبرون ورأيناهم بطنه، يف أكل قيل إذا البطن، لذكر
 يأكل أنّ واألصل بطنه، مأل يريدون بطنه، يف أكل: يقولون اإلمتالء،
 يذهب وال جشعهم، يشبع ال إنه: واملراد. بطنه إمتالء دون اإلنسان
 15.إليها يصيرون اليت النار إالّ بطعمهم،

 

 أْكُلُونَ الَِّذينا يبونَ الَ الرقُوما ِإالَّ يكَم قُومالَِّذي ي طُهبختطَانُ ييالش ِمن 
سالْم ذَِلك مها قَالُواْ ِبأَنمِإن عيا ِمثْلُ الْببلَّ الرأَحو اللّه عيالْب مرحا وبالر 
 عاد ومن اللِّه لَىِإ وأَمره سلَف ما فَلَه فَانتهى ربِه من موِعظَةٌ جاءه فَمن

لَـِئكفَأُو ابحاِر أَصالن ما هونَ ِفيهاِلد٢٧٥﴿ خ﴾  

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 والعقوبة. هلم وجزاء هلم، وفضيحة وخزي عقوبة، ذلك أي". للجزاء
  16."وغريهم املرابني على

 القدرة. 9

                                                             
 .74: ص ،احلكيم نآالقر تفسري رضا، رشيد حممد اإلمام  15
 .204: ص األول، اجلزء ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدى، صرنا بن الرمحن عبد الشيخ العالّمة  16
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 ْواعباتا ولُواْ متت اِطنييلَى الشلِْك عانَ مملَيا سمو انُ كَفَرملَيس لَـِكنو 
اِطنييواْ الشونَ كَفَرلِّمعي اسالن رحا السملَى نِزلَأُ وِن علَكَياِبلَ الْمِبب 
وتاره وتارما وماِن ولِّمعي ٍد ِمنى أَحتقُوالَ حا يمِإن نحةٌ ننفَالَ ِفت 
كْفُرونَ تلَّمعتا فَيمها ِمنقُونَ مفَرِبِه ي نيِء برِجِه الْموزو اوم مه ينآرِبض 
 عِلمواْ ولَقَد ينفَعهم والَ يضرهم ما ويتعلَّمونَ اللِّه ِبِإذِْن ِإالَّ ٍدأَح ِمن ِبِه

 لَو أَنفُسهم ِبِه شرواْ ما ولَِبئْس خالٍَق ِمن اآلِخرِة ِفي لَه ما اشتراه لَمِن
 ﴾١٠٢﴿ يعلَمونَ كَانواْ

 الكلمة هذه يف" الَِّإ- ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 إالّ إسحاق بن حممد وقال اهللا بقضاء إالّ الثوري سفيان قال. للقدرة
 ِبضآرين هم ماو "البصري احلسن وقال أراد، ما وبني بينه اهللا بتخلية

 مل ومن عليه سلطهم اهللا شاء من نعم قال" اللِّه ِبِإذِْن ِإالَّ أَحٍد ِمن ِبِه
 اهللا قال كما اهللا ذنإب إالّ أحد من يستطيعون وال يسلط مل اهللا يشاء
 دخل من إالّ السحر هذا يضر ال قال أنه احلسن عن رواية ويف تعاىل
  17.فيه

  

 لَ أَلَمعتأَنَّ م اللّه لَه لْكاِت ماومِض الساَألرو اون لَكُم موِن مِمن اللِّه د 
ِليالَ وِصٍري و١٠٧﴿ ن﴾  

                                                             
 ،)م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ العلمية، املكتبة: لبنان – بريوت (،العظيم نآالقر تفسري ،الدمشقي كثري ابن احلافظ الفداء أيب إمام  17
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 الكلمة هذه يف" دون- ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 عذاب من مينعكم مانع وال أي نصري، وال ينفعكم قريب أي". للقدرة

 18."تعاىل اهللا

  ... نالَِّذي ذَا م فَعشي هدِبِإذِْنِه ِإالَّ ِعن لَمعا يم نيب ِديِهما أَيمو ملْفَهخ 
ِحيطُونَ الَوي ٍءِبشي نا ِإالَّ ِعلِْمِه ماء ِبمش ِسعو هِسياِت كُراومالس 

ضاَألرالَ وو هودؤا يمِحفْظُه وهو ِليالْع ِظيم٢٥٥﴿ الْع﴾ 

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 من شيئا يعلمون ال أي. غريه قدره يعلم ال من سبحان. للقدرة

 شيء، كلّ يف ألممهم وسائط فاألنبياء. األنبياء بواسطة إالّ معلوماته
 انشقت منه من على صلّ اللهم: العارف قال اهللا، رسول وواسطتهم
 دمآ علوم وترتلت احلقائق، ارتقت وفيه األنوار، وانفلقت األسرار،
  19.اخلالئق فأعجز

 :التمني. 10

 هاتواْ قُلْ أَماِنيهم ِتلْك نصارى أَو هوداً كَانَ من ِإالَّ الْجنةَ يدخلَ لَن وقَالُواْ
كُمانهرِإن ب مكُنت اِدِقني١١١﴿ ص﴾  

  . للتمين الكلمة هذه يف" ِإالَّ-لَن "سلوبأب واإلثبات النفي معىن

 من ِإالَّ الْجنةَ يدخلَ لَن" العظيم نآالقر تفسري يف الكلمة هذه معىن ذكر
 فيه هم مبا والنصارى اليهود اغتراز تعاىل يبني هو" نصارى أَو هوداً كَانَ
 نم ِإالَّ الْجنةَ يدخلَ لَن أنه والنصارى اليهود من طائفة كل ادعت حيث

                                                             
 دار: لبنان-بريوت (،"العلوم حبر "املسمى السمرقندي تفسري السمرقندي، الليث أبو أمحد بن حممد بن دحمم الدين نصر 18

 .83: ص ،)م1996 / هـ1416 الفكر،
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 اهللا أبناء حنن "قالوا أم املائدة سورة يف عنهم اهللا أخرب كما ِملَِّتها على كَانَ
 كما كانوا ولو بذنوم معذم أنه أخربهم مبا تعاىل اهللا كذمأف" وأحباؤه
 إالّ النار متسهم لن أنه دعواهم من تقدم وكما كذلك األمر كان ملا ادعوا
 هلم قال وهكذا ذلك يف تعاىل عليهم ورد اجلنة إىل ينقتلون مثّ معدودة أياما
" أَماِنيهم ِتلْك "فقال بينة وال حجة وال دليل بال ادعوها الىت الدعوة هذه يف

  20.حق بغري اهللا على متنوها أماين العالية أبو وقال

 :لاجله. 11

مهِمنونَ ويونَ الَ أُملَمعي ابِإالَّ الِْكت اِنيأَم ِإنْو مونَ ِإالَّ هظُن٧٨﴿ ي﴾  

. للجهل الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 العلماء تعاىل ذكر وملا "هكذا تفسريه، يف الصابوين علي حممد ويشرح
 فقال سواء، الضالل يف أم ونبه, قلّدوهم الذين امالعو ذكر وبدلوا، حرفوا
 من طائفة اليهود ومن أي" الِْكتاب يعلَمونَ الَ أُميونَ وِمنهم: "سبحانه
 التوراة يف ما على ليطَّلعوا والكتابة، القراءة اليعرفون الذين العوام، اجلهلة

 ما إالّ بالتوراة، علم هلم ليس أي" أَماِني ِإالَّ "فيها مبا ويتحققوا نفسهم،أب
 عنهم يعفو اهللا أنّ من أخبارهم، ا مناهم الىت اخلادمة، األماِني من عليه هم

 االنبياء باءهمآ وأنّ معدودة، أياما إالّ متسهم لن النار وأنّ ويرمحهم،
 ارغةالف األماِني من هنالك ما غري إىل وأحباؤه، اهللا أبناء وأم هلم، يشفعون

"ِإنْو مونَ ِإالَّ هظُنهم بل دينهم، أمر من ثابت يقني على هم وما أي" ي 
 21".والبغاء العمى أهل تقليد باء،آلل مقلّدون

  

                                                             
 .١٤٣: ص ،العظيم نآالقر تفسري ،الدمشقي كثري ابن احلافظ الفداء أيب إمام  20
 .٦٠: ص, التفاسري صفوة, الصابوين علي حممد  21
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 : التجاهل. 12

نوم غَبرن يلَِّة عم اِهيمرن ِإالَّ ِإبم ِفهس هفْسن لَقَِدو اهنطَفَيا ِفي اصينالد 
هِإنِة ِفي واآلِخر لَِمن اِلِحني١٣٠﴿ الص﴾  

. للتجاهل الكلمة هذه يف" ِإالَّ-من "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 النفي، مبعىن إنكاري اإلستفهام أنّ إىل بذلك أشار. يرغب ال أي يرغَب من

 حيب اهللا خملوقة أا جهل ومعنها. النفي بعد إالّ يكون ال املفرغ واإلستثناء
 أنه على بناء هذا" خملوقة أا جهل. "وامتهنها ا استخف أو عبادته عليها
 ومل يتأمل مل نفسه جهله ومعىن جهل معىن بتضمينه إالّ بنفسه يتعدى ال

 استخف أو. "به فيؤمن صنعها أتقن صانعا هلا أنّ على فيستدلّ فيها، ينظر
ه على بناء هذا" اى أنا استخفافه ومعىن كاملشدد، بنفسه يتعد تركه 

   22.األبدي العز ا الىت هللا العبادة

 احلجة. 13

ِمنثُ ويح تجرلِّ خفَو كهجو طْرِجِد شساِم الْمرثُ الْحيحا وم مكُنت 
 ِمنهم ظَلَمواْ الَِّذين ِإالَّ حجةٌ علَيكُم ِللناِس يكُونَ الَِّلئَ شطْره وجوهكُم ولُّواْفَ

  ﴾١٥٠﴿ تهتدونَ ولَعلَّكُم علَيكُم ِنعمِتي وُألِتم واخشوِني تخشوهم فَالَ

  .للحجة لكلمةا هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن

                                                             
 .82-81: ص ،التفاسري صفوة, الصابوين علي حممد  22
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 حتويل يف" حجةٌ علَيكُم "وأصحابه سالم بن اهللا لعبد }ِللناِس يكُونَ الَِّلئَ{
 هلم تكون ال إليه صليتم ذاإف إبراهيم قبلة هو احلرام أنّ كتام يف ألنّ القبلة
 كعب" منهم "املقالة يف ظلموا الذين وال" ظَلَمواْ الَِّذين ِإالَّ "حجة عليكم

  23.العرب ومشركو وأصحابه ألشرفا بن

 

 التوحيد. 14

 كُمِإلَـهو ِإلَه اِحدالَّ و ِإالَّ ِإلَه وه نمحالر ِحيم١٦٣﴿ الر﴾  

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب ثباتواإل النفي معىن
  24."اهلكم أي هو إالّ موجود حبق معبود ال أي". للتوحيد

 الَ اللّه ِإالَّ ِإلَـه وه يالْح ومأْ الَ الْقَيتذُهةٌ خالَ ِسنو مون ا لَّهِفي م 
  )255 ... (اَألرِض ِفي وما السماواِت

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 إذا اإلثبات: ويقال. هو إالّ معبود وال رازق وال خالق ال". للتوحيد
 ِإلَـه الَ اللّه: "قال فلهذا اإلثبات، يف أبلغ يكون فإنه النفي، بعد كان
 يف أبلغ ذلك فيكون اإلثبات، استثىن مث بالنفي فبدأ": هو ِإالَّ

  25."اإلثبات

 الكرسي يةآ تسمى يةآلا هذه. موجود يف حبق معبود ال هي معنها
 من يستفد مل منها استفيد الذي التوحيد ألنّ ن،آالقر أي أفضل يوه

                                                             
   ،)م١٩٩٢ -ه١٤١٢ العلمية، الكتب دار: لبنان – بريوت (،عباس ابن تفسري من املقباس تنوير, احملفوظة احلقوق مجيع 23
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 ثبوت على الدالة املسائل أمهات على اشتملت فإا سواها، يةآ
 26.تعاىل عنه النقائض ونفي هللا الكماالت

  اجلواب. 15

مقَاِتلُوهى وتكُونَ الَ حةٌ تنكُونَ ِفتيو ينواْ فَِإِن لِّهِل الدهانَ الَفَ انتودِإالَّ ع 
 ﴾١٩٣﴿ الظَّاِلِمني علَى

. للجواب الكلمة هذه يف" ِإالَّ- الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 فهو ذلك بعد قاتلهم فمن قتلهم، عن فكفوا قتالكم عن انتهواْ فَِإِن أي"

 تعتدوا فال الشرك عن اْانتهو فَِإِن أو الظاملني، على إالّ عدوان وال ظامل،
  27."عليهم

 اجلواب تكملة. 16

 آمنواْ الَِّذين فَأَما فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَالً يضِرب أَن يستحِيي الَ اللَّه ِإنَّ
 اللَّه أَراد ماذَا فَيقُولُونَ كَفَرواْ الَِّذين ماوأَ ربِهم ِمن الْحق أَنه فَيعلَمونَ
 الْفَاِسِقني ِإالَّ ِبِه يِضلُّ ماو كَِثرياً ِبِه ويهِدي كَِثرياً ِبِه يِضلُّ مثَالً ِبهـذَا

﴿٢٦﴾  

  .للجواب الكلمة هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات النفي معىن

اوِضلُّ مِإالَّ ِبِه ي على بناء الكالم خرآ يف اعتراض أو تذييل هو الْفَاِسِقني 
 ال ألنه قبله ما على عطفه الساليكويت ومنع حال،: وقيل. جوزه من قول
 ملن تعيني وزيادة للجواب تكملة أنْ إىل وأجازه وبيانا، جوابا كونه يصح
 ليس كذل أنّ أىل وإشارة له، املستتبعة القبيحة صفام ببيان إضالهلم أريد

                                                             
 .158: ص: السابق املرجع  26
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 وزيادة الضالل فنون من عليه كانوا ما على تثبيت هو بل ابتدائيا إضالال
   28.فيه

 اإلباحة. 17

 أَنفُِسكُم ِفي أَكْننتم أَو النساء ِخطْبِة ِمن ِبِه عرضتم ِفيما علَيكُم جناح والَ
ِلمع اللّه كُمأَن نهونذْكُرتلَـِكن سالَّ و نوهاِعدواً تقُو أَن ِإالَّ ِسرالً لُواْتقَو 

 اللّه أَنَّ واعلَمواْ أَجلَه الِْكتاب يبلُغَ حتى النكَاِح عقْدةَ عِزمواْتوالَ معروفاً
لَمعا يِفي م أَنفُِسكُم وهذَرواْ فَاحلَماعأَنَّ و اللّه غَفُور ِليم٢٣٥﴿ ح﴾ 

 .لإلباحة الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن

 تتزوجي أال وعاهديين عاشق، إين: قيل }اًِسر تواِعدوهن الَّ ولَـِكن{ أي
 أال رأيت إن: وهوقوله" معروفاً قَوالً تقُولُواْ أَن ِإالَّ "هذا وحنو غريي

 الرجل كان الزنا، أنه السر يف عنه جرير ابن وأخرج. بنفسك تسبقيين
 واعدةمل اإلباحة هو املراد 29.بالنكاح يعرض وهو الزنا أجل من يدخل
 .اخلطبة أسرار يعىن بالسر النكاح

  التقرير. 18

 فَلَن عهداً اللِّه ِعند أَتخذْتم قُلْ معدودةً أَياماً ِإالَّ النار تمسنا لَن وقَالُواْ
ِلفخي اللّه هدهع قُولُونَ أَمت ا اللِّه لَىعونَ الَ ملَمع٨٠﴿ ت﴾  

. للتقرير الكلمة هذه يف" ِإالَّ-لَن "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 أياما إالّ النار ندخل لن أي" معدودةً أَياماً ِإالَّ النار تمسنا لَن وقَالُواْ""

                                                             
: لبنان - بريوت (،املثاين والسبع العظيم نآالقر تفسري يف :املعاين روح األلوي، حممود السيد الدين شهاب الفصل أيب للعالّمة  28
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 من التقرير هو ذلك 30."فقط أيام سبعة أو العجل، عبادة مدة هي قالئل،
 .تعاىل اهللا من بأنه يقول ولكنه نآالقر أي الكتاب كتب ملن اهللا

 العجز. 19

 ﴾٣٢﴿ الْحِكيم الْعِليم أَنت ِإنك علَّمتنا ما ِإالَّ لَنا ِعلْم الَ سبحانك قَالُواْ

  .للعجز الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن

 نأب وإشعار والقصور بالعجز اعتراف }علَّمتنا ما ِإالَّ لَنا ِعلْم الَ{ أي"
 عليهم خفي ما هلم بان قد وإنه اعتراضا يكن ومل استفسارا كان سؤاهلم

 31."خلقه يف واحلكمة اإلنسان فضل من

 الرمحة. 20

 اتاِلدالْوو نِضعري نهالَدِن أَولَيوِن حكَاِملَي نِلم ادأَن أَر ِتمي 
 تكَلَّف الَ ِبالْمعروِف وِكسوتهن هنِرزقُ لَه الْمولُوِد وعلَى الرضاعةَ
فْسا ِإالَّ نهعسالَ و آرضةٌ تاِلدا ولَِدهالَ ِبوو لُودوم لَِدِه لَّهلَى ِبوعو 

 فَالَ وتشاوٍر منهما تراٍض عن ِفصاالً أَرادا فَِإنْ ذَِلك ِمثْلُ الْواِرِث
احنج لَياعِإنْ ِهمو مدتواْ أَن أَرِضعرتست كُمالَدفَالَ أَو احنج كُملَيع 
 ِبما اللّه أَنَّ واعلَمواْ اللّه واتقُواْ ِبالْمعروِف آتيتم ما سلَّمتم ِإذَا

  ﴾٢٣٣﴿ بِصري تعملُونَ

 لمةالك هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 الجياب تعليل" وسعها ِإالَّ نفْس تكَلَّف الَ "يةآلا يف أي". للرمحة

                                                             
 .٦١ – ٦٠: ص ،التفاسري صفوة ،الصابوين علي حممد  30
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 يكلف ال وتعاىل سبحانه أنه على ودليل باملعروف والتقييد املؤن
 الباحثة تعرف مث وِمن 32."إمكانه مينع ال وذلك يطيقه ال مبا العبد
 .لعبده الرمحة صفة له اهللا بأنّ

 َال كَلِّفي فْساً اللّها ِإالَّ نهعسا وا لَهم تبا كَسهلَيعا وم تبساكْت 
 كَما ِإصراً علَينا تحِملْ والَ ربنا أَخطَأْنا أَو نِسينا ِإن تؤاِخذْنا الَ ربنا

هلْتملَى حع ا ِمن الَِّذينِلنا قَبنبالَ را ولْنمحا تا طَاقَةَ الَ مِبِه لَن فاعو 
 الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى فَانصرنا موالَنا أَنت وارحمنا لَنا واغِْفر عنا
﴿٢٨٦﴾  

 الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 الرمحن اهللا نّأب التقرير أي" وسعها ِإالَّ نفْساً اللّه يكَلِّف الَ". للرمحة
  .عبده قدر حيث وسعه على عبده اهللا أمر فلذلك لعباده الرحيم

 هو التكليف بأنّ الشوكاين حممد بن علي بن حممد وزاد
 يسع ما: لوسعوا الطاقة،: والوسع وكلفة، مشقة فيه مبا األمر"

 33."عليه يضيق وال إنسان

. كثرية معانيهما بأنّ عرفت واإلثبات، النفي معاين الباحثة أوردت أن بعد
) 132 آية (بينهما وجتمع) 272 و 83 آيتا (لنهيوا) 114 آية (األمر ومنها

 لتبينيوا) 249 آية (انلربهوا) 171 آية (والتشبيه) 267 آية (تساهلال عن والكناية
 والقدرة) 275 و 174 و 85 و 9 آيات (زاءجلوا) 213 و 143 و 99 آيات(
 والتجاهل) 28 آية (واجلهل) 111 آية (والتمني) 255 و 107 و 102 آيات(
 آية (جلوابوا) 255 و 163 آيتا (والتوحيد) 150 آية (واحلجة) 130 آية(

                                                             
 .٥٤٧: ص ،الراضي ةوكفاي القاضي عناية املسماة: حاشية اخلفاجي، عمر بن حممد بن أمحد الدين شهاب  32
 .418: ص ،األول اجلزء ،القدير فتح الشوكاين، حممد بن علي بن حممد  33
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) 286 و 80 آيتا (قريرلتوا) 235 آية (واإلباحة) 26 آية (اجلواب ولتكملة) 193
  ).286 و 233 آيتا (لرمحةوا) 32 آية (والعجز

  
 


